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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

1. Vedení školy, součásti a kontakty 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 

456 okres Karviná, příspěvková organizace 

Adresa školy tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín 

Právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba 

IČO 75029120 

Identifikátor školy 600136311 

 

Vedení školy 

 

ředitel:                                    Mgr. Barbora Bolcarovičová 

zástupce ředitele:                   Mgr. Stanislava Krpcová                         

vedoucí školní družiny:          Petra Kosarzová 

zástupce ředitele pro MŠ:             

(MŠ Fitškolka)                      Vilma Valentová                                      

(MŠ Rafík)                            Bc. Renáta Šostá 

  

tel.:596013104 (sekretariát), 731 130 720 

596016665 (ředitelna školy), 731 130 721 

596016664 (sborovna)  

596016663 (ekonomka školy), 731 130 722  

730 521 400 (odloučené pracoviště) 

730 521 401 (školní družina), 731 130 723 

730 521 403 (MŠ Fitškolka), 731 130 736 

730 521 402 (MŠ Rafinérský lesík) 

e-mail:  skola@zsbenesovka.cz 

www:    zsbenesovka.cz 



Součásti školy základní škola              Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 456 

školní družina              Bohumín, Okružní 683 

elokované prac.           Bohumín, Masarykova 362 

MŠ Fitškolka   Bohumín, Okružní 683 

MŠ Rafinérský lesík  Bohumín, Sv. Čecha 1140 

Název zřizovatele Městský úřad v Bohumíně 

Adresa zřizovatele Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

Kontakt tel.:            596 092 246 

e-mail:      skokanova.pavla@mubo.cz, vedoucí OŠKaS 

 

2.  Základní údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 9. 2005 

Počet členů školské rady 6 

 

V září se ŠR sešla 2. 9. 2021 z důvodu schválení školního řádu a během roku schvalovala 

další jeho dodatky nejdříve z důvodu doporučení ČŠI po inspekci ve škole a později z důvodu 

hodnocení vzdělávání ukrajinských žáků. Školská rada byla zvána na slavnostní zahájení 

školního roku v první a přípravné třídě a také k vyřazení žáků 9. tříd na MěÚ. Znovu se 

členové sešli 27. 6. 2022 k ukončení školního roku. 

 

3. Charakteristika školy 

Výkony jednotlivých součástí školy 

Údaje k 30. 6. Počet žáků Počet tříd/oddělení Průměrný počet 

žáků 

Základní škola 209 11 19 

Přípravná třída 14 1 14 

Školní družina 68 3 22,67 
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4. Materiálně technické podmínky školy 

Část školy Učebna počet Komentář 

Hlavní budova Kmenové učebny 7 Standardní vybavení, tabule, 

interaktivní systémy, výškově 

nastavitelné lavice, studené 

vody, wifi 

 Učebna přírodovědná 1 Nadstandardně vybavená 

z projektu ROP, interaktivní 

systém, moderní pomůcky 

 Multifunkční učebna 1 Nová, nadstandardně 

vybavená z projektu IROP, 24 

míst s PC, moderní ITC 

vybavení, 3D tiskárna 

 Učebna HV 1 Standardně vybavená, klavír 

a další hudební nástroje 

 Učebna VV 1 Vyžadující obnovu, zastaralá 

interaktivní tabule i nábytek 

 Učebna ICT 1 Vyhovující, standardní IT 

vybavení  

 Učebna robotiky 1 Nová, IT vybavení 

z prostředků školy a 

z projektu IROP, robotické 

pomůcky 

 Učebna CH-Fy 1 Vyžadující modernizaci, 

doplnění pomůcek, vhodnější 

IT vybavení 

 Čtenářská dílna, knihovna 1 Standardně vybavená, 

postupně doplňována o nové 

tituly, relaxační koutek 

 Tělocvična  1 Vyhovující, letos provedeno 

nové obložení 

 Jídelna 1 Funkční, ovšem minimální 

prostorové podmínky 

(upozornění ČŠI na 

nevhodnost prostor) 

 Jazyková učebna zaměřená na 

komunikaci a konverzaci 

1 Vyžadující částečnou obnovu 

a doplnění pomůckami 

Elokované 

pracoviště 

Kmenové učebny 3 Standardní vybavení, tabule, 

interaktivní systémy, výškově 

nastavitelné lavice, přívod 

studené vody + keramická 

pec 

 Tělocvična 1 Standardně vybavená, 

obložení acrovyn 

 Multifunkční učebna 1 Vyžaduje modernizaci a nové 

ICT vybavení, zastaralá 

interaktivní tabule i nefunkční 

nábytek 

 Cvičná kuchyně 1 Vyžadující nutně rekonstrukci 



Školní družina Samostatné herny 2 Vyhovující 

 Tělocvična  1 Vyhovující 

 Jídelna 1 Vyhovující 

Mobilní učebny  5 Využívající cca 50 ks tabletů 

pro žáky do výuky 

 

5. Školní vzdělávací program  

Název ŠVP:   „Škola plná života“ 

Je zapotřebí moudrost nejen získávati, ale také ji užívati.“ 

Cicero 
 

ŠVP vychází z RVP ZŠ, je každoročně revidován a podle potřeb upraven. Další úpravy se 

očekávají k 1. 9. 2023 a k 1. 9. 2024. 

  

B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

79-01-C/01 Základní škola 

 

C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 

 

1. Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2022 

 PP – fyzické 

osoby 

PP – 

přepočtený 

počet 

Kvalifikovaní PP – 

fyzické osoby 

Kvalifikovaní PP – 

přepočtený počet 

ZŠ 27 22,33 26 22,15 

ŠD 3 2,54 2 2,00 

 

Mezi PP řadíme kromě učitelů také asistenty pedagoga, školního psychologa, speciálního 

pedagoga. 

 Fyzické osoby Přepočtený počet 

Školní psycholog 1 0,5 

Speciální pedagog 2 0,25 

Asistent pedagoga 7 5,86 

 



2. Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2022 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

2 uklízečka ZŠ 1,00 

1 uklízečka ZŠ 0,75 

1 školnice ZŠ 1,00 

1 administrativní pracovník 1,00 

1 ekonom 1,00 

 

 

3. Pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD podle věkové skladby vč. asistentů pedagoga, školního   

    psychologa a speciálního pedagoga  

 

 

4. Kvalifikovanost a odbornost výuky 

I. stupeň 

 

Na 1. stupni včetně přípravné třídy vyučovalo 6 učitelek. Všechny splňovaly předpoklady a 

požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických 

pracovnících v platném znění. 
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II. stupeň 

 

Z 13 učitelů, kteří vyučovali na 2. stupni školy, mělo 12 řádnou kvalifikaci. Studentka 

Ostravské univerzity s úvazkem 4 hodiny týdně ukončila magisterské vzdělání v červnu 2022. 

 

Školní družina 

 

Vychovatelky ŠD byly plně kvalifikované pro svou práci. 

 

Vedení školy 

 

Ředitelka školy má ukončeno studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. 

Specializační studium má ukončeno výchovný poradce, metodik prevence i koordinátor 

EVVO.   

Všichni asistenti pedagoga splňovali kritéria pro přijetí. 

 

 

D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZCE 
 

1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Počet zapsaných 

dětí pro školní 

rok 2022/2023 

Počet přijatých 

dětí na školní 

rok 2022/2023 

Počet prvních 

tříd 

Počet odkladů 

na školní rok 

2022/2023 

Počet 

přípravných 

tříd/počet žáků 

21 21 1 11 1/15 

 

Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech 5. 4. – 6. 4. 2022 a zápis do přípravné třídy proběhl 12. 

května 2022 za přítomnosti dětí i rodičů. Využívali jsme zavedený rezervační online systém 

pro přihlašování rodičů na konkrétní datum i hodinu. 

Od 1. 3. do 30. 6. 2022 jsme zapsali 3 ukrajinské žáky. Z toho 1 byl přijat do přípravné třídy, 

jedna žákyně do 6. třídy a jedna žákyně do 5. třídy. Ta po dvou týdnech školní docházku 

v naší škole ukončila, odstěhovala se. 



2. Údaje o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na střední školy 

Vycházející žáci: 9.A  22 žáků (9 chlapců a 13 dívek) 

   9. A   21 žáků (7 chlapců a 14 dívek) 

   Celkem:  43 žáků (16 chlapců a 27 dívek) 

 

Přehled typů oborů středních škol 

TYP OBORU CELKOVÝ POČET   POČET 

DÍVEK 

POČET 

CHLAPCŮ 

POČET 

PROCENT 

K – obor 

čtyřletý, maturitní obor 

úplné střední všeobecné 

vzdělání (poskytují 

gymnázia) 

9 9 0 21 % 

 L – obory 

čtyřletý, maturitní obor 

úplné střední odborné 

vzdělání s odborným 

výcvikem a maturitou 

1 1 0 2 % 

M – obory 

čtyřleté, maturitní obory 

– střední průmyslové 

školy, zdravotnické školy, 

střední školy 

úplné střední odborné 

vzdělání s maturitou 

20 8 12   47 % 

H – obory 

tříleté obory střední 

odborné vzdělání s 

výučním listem 

13 9 4  30 % 

 



TYP OBORU CELKOVÝ POČET   POČET 

PROCENT 

čtyřleté 

vzdělání ukončené 

maturitní zkouškou  

30 70 % 

tříleté obory 

vzdělání ukončené 

výučním listem 

13  30 % 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled středních škol vycházejících žáků z 9. ročníku 

Název školy Obor Počet žáků 

Gymnázium Františka Živného, J. Palacha 794, 

Bohumín 

Gymnázium 8 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – 

Poruba, Gustava Klimenta 493/3 

Gymnázium 1 

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, 

Masarykova třída 1313, 735014 Orlová 

Informační technologie 4 

Obchodní akademie 2 

SŠ Hotelnictví, Gastronomie a služeb, Šilheřovice s. 

r. o. Dolní 356, 747 15 Šilheřovice  

Nutriční asistent 1 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a 

informatiky Ostrava, Kratochvílova 1490/7, Ostrava 

– Moravská Ostrava 

Elektrotechnika 2 

Informační technologie 1 

Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, 

Zengrova 822/1 Vítkovice 703 00 

Strojírenství 1 

Ekonomika a podnikání 1 

Střední škola Informatiky, elektrotechniky a 

řemesel, Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 

Moderní informační technologie 1 

Střední průmyslová škola chemická akademie 

Heyrovského, Ostrava – Středoškolská 2854/1 

Ostrava – Zábřeh 

Aplikovaná chemie 1 

Střední škola, Husova 283, 735 81 Bohumín 

  

Provoz a ekonomika dopravy 3 

Sociální činnost 3 

Kuchař – číšník 4 

Strojní mechanik (zámečník) 2 

Železničář 1 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-

Poruba, 17. listopadu 1123/70 

Cukrář 1 

Střední zdravotnická škola Karviná, Borovského 

2315/1, Karviná – Mizerov 

Ošetřovatel 3 



Vyšší odborná škola DAKOL a střední škola DAKOL, 

o. p. s. , Petrovice u Karviné 570 

Masér sportovní a rekondiční 1 

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, Pionýrů 

2069, Místek 

Truhlář 1 

Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na Jízdárně 

30/423, 702 00 

Elektrikář 1 

 

E. STRUČNÝ POPIS PROCESU REALIZACE NAPLŇOVÁNÍ ŠVP A 

VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  
 

1. Naplnění cílů ŠVP 

Cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání s důrazem na nezbytnost pohybu pro 

zdravý vývoj člověka. Chceme, aby ze školy odcházeli absolventi, kteří jsou na dobré cestě 

stát se odpovědnými, zdravě sebevědomými a respektovanými osobnostmi.  

Ve školním roce 2021/2022 probíhalo vzdělávání podle námi vytvořeného Školního 

vzdělávacího programu „Škola plná života“. Všichni žáci a žákyně byli vzděláváni dle verze 

č. 4, která vstoupila v platnost dne 1. září 2020 a která je v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. Tato verze byla doplněna o Dodatek 4/1, který byl 

vypracován na základě připomínek pedagogů. Dodatek byl schválen pedagogickými 

pracovníky i Školskou radou a vstoupil v účinnost 1. 9. 2021. Změny se týkají projektové 

výuky, dále byla upřesněna pravidla pro sebehodnocení žáků na konci pololetí a součástí ŠVP 

se na základě Dodatku 4/1 stala příloha Finančně gramotná škola. Tento dokument, který byl 

vypracován pedagogy naší školy, přehledně popisuje naplňování výstupů finanční 

gramotnosti ve všech ročnících. 

Vzdělávací program školy klade důraz na vzájemné vztahy, proto v rámci průřezového tématu 

OSV každoročně organizujeme adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku. Již tradičně se kurz 

uskutečnil v Beskydech na Chatě Hrádek a konal se v termínu 13. – 17. září 2021.  Program a 

náplň kurzu vytvořila třídní učitelka společně se školním psychologem, který se rovněž kurzu 

zúčastnil. Také letos se zákonní zástupci žáků na realizaci kurzu finančně téměř nepodíleli, 

neboť adaptační pobyt byl žákům z větší části hrazen z prostředků města Bohumín.  

Z dotačního programu SFŽP byl realizován ozdravný pobyt žáků 1. stupně. Pobytu se 

zúčastnili žákyně a žáci 1. – 5. tříd, kteří se společně se svými třídními učitelkami a 



vychovatelkami věnovali environmentální tematice. Akce se konala ve zdravotně příznivém 

prostředí v Jeseníkách v termínu od 11. do 15. října 2021. 

Po roční pauze, která byla způsobená pandemií, jsme v tomto školním roce opět realizovali 

LVVZ pro zájemce – žáky a žákyně všech ročníků školy. Lyžařský kurz se uskutečnil v lednu 

2022 v Jeseníkách. 

Tradiční formou výuky ve škole je projektová výuka. Jedná se buď o projekty napříč školou, 

kdy mohou být žáci rozděleni do věkově heterogenních skupin anebo projekty ročníkové, 

které se uskutečňují pouze v některém ročníku. Vzhledem k tomu, že nastavení pravidel pro 

projektovou výuku nebylo dosud upravováno a vzhledem k měnícím se podmínkám pro 

výchovu a vzdělávání, byla projektová výuka předmětem úprav a stala se součástí Dodatku 

4/1.  

První změny se týkají zařazování ročníkových projektů. Tyto již nejsou pro vyučující závazné 

a vyučující mohou zvolit typ a zařazení projektu dle povahy třídního kolektivu či dle aktuální 

situace.  

Druhá změna je spojena s realizací celoškolních projektů. Vzhledem k účasti školy v projektu 

Pomáháme školám k úspěchu, bylo pedagogickými pracovníky navrženo a následně 

schváleno zařazování tzv. projektových dnů. Tyto budou tematicky zaměřeny a hlavní důraz 

bude kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti v souvislosti s mezipředmětovými vztahy a 

s propojením dalších gramotností (finanční, digitální, mediální, kulturní apod.). Od školního 

roku 2021/2022 jsou zařazovány tematicky zaměřené celoškolní projektové dny, jejich 

zařazení je uvedeno v celoročním plánu školy na daný školní rok. Od téhož školního roku 

byly původní celoškolní projekty „Práva dětí“ a „Mám právo, mám povinnost“ zařazeny mezi 

ročníkové projekty. 

Ve školním roce 2021/2022 jsme v rámci tzv. Šablon III zrealizovali v květnu Dny finanční 

gramotnosti. Dopolední blok pro žáky 4. a 5. ročníku byl zaměřen na pochopení základních 

pojmů finanční matematiky s úzkou vazbou na praktický život. Blok pro žáky 8. a 9. ročníků 

byl naopak zaměřen především na plánování osobního a rodinného života. Žákyně a žáci na 

modelových příkladech řešili témata příjmů a výdajů, rozpočtu, finančního plánu a možných 

finančních rezerv. 

Podrobný seznam všech realizovaných projektů je uveden dále. 



Celoškolní projekty (tzv. napříč školou) 2021/2022 

 

Název Termín 

1. Vesmír 

1. – 9. ročník 

duben 

2. Dny zdraví  

1. – 9. ročník 

červen 

3. Den IZS 

1. – 9. ročník 

červen 

 

Ročníkové projekty 2021/2022 

 

Název Předmět, ročník Termín 

1. Vánoční strom pro zvířata ČAS 1, 2 splněno 

2. Naše město  ČAS 3 splněno 

3. Práva dětí ČAS 5 splněno 

4. Rodokmen VkO 6 splněno 

5. Volný čas VkZ 6 splněno 

6. Přírodní krajiny Z 6 splněno 

7. Vrstevnice Z 6 splněno 

8. Sopka Z 6 
splněno v rámci klubu 

Badatelství 

9. Meandry řeky Odry Z, Př 7 splněno 

10. Voda CH 8 splněno 

11. Energie F 9 nesplněno 



12. Plán života VkO 9 splněno 

13. Rasismus Z 9 splněno 

14. Ekostopa Z 9 splněno 

15. Itinerář Z 9 splněno 

16. Odznak všestrannosti... TV 4. – 7. roč. splněno 

17. Mám právo, mám  

povinnost 
VkZ 9 splněno 

 

 

 

 

 



Projekty nad rámec ŠVP – 2021/2022 

Název Termín Třída 

Ekosystém Rybník 18. – 22. 10. 2021 1.A, 2.A 

Domácí Lávová lampa 10. 11. 2021 3.A 

Vánoce prosinec 2021 1.A 

Člověk 24. 1. – 4. 2. 2022 5.A 

O penězích a hospodaření leden 2021 1.A, 2.A 

Domácí zvířata únor 2022 1.A 

Rok březen 2022 1.A 

Redakce říjen 2021 – březen 2022 5.A 

Zdroje uhlovodíků duben – květen 2022 9.A, 9.B 

Jaro očima dětí 13. 4. 2022 1.A, 2.A 

Cestujeme po Evropě 16. 5. 2022 5.A 

Normální je - nekouřit březen – květen 2022 1.A, 2.A 

Včely = život 16. – 17. 5. 2022 1.A, 2.A 

Evropská Unie 14. 6. 2022 9.A, 9.B 

 

Nedílnou součástí ŠVP je sebehodnocení žáků. Také v tomto školním roce byly využívány 

různé typy sebehodnocení – písemnou formou, ústně, v nižších ročnících s využitím symbolů 

a obrázků. Metody a formy sebehodnocení žáků jsou předmětem nikdy nekončících diskuzí 

mezi pedagogy. Výsledkem těchto diskuzí je i úprava sebehodnocení na konci pololetí, která 

se stala součástí Dodatku 4/1 našeho Školního vzdělávacího programu.  



Od školního roku 2021/2022 vždy ke konci pololetí zhodnotí děti svou práci písemně 

metodou tzv. volného psaní nebo vyplní sebehodnotící formulář (vytvořený vyučujícím 

příslušného předmětu nebo třídním učitelem), mladší žáci a žákyně grafický formulář. Žák 

hodnotí vybrané kompetence jednotlivých vzdělávacích oborů, hodnotí komplexně svůj 

výkon za dané pololetí. 

 V celkovém pojetí vzdělávání na škole jsou převážně uplatňovány takové formy  

a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji všech klíčových kompetencí. Vzhledem k této 

skutečnosti se pedagogové snaží neustále vzdělávat, získávat a následně využívat nové formy 

a metody práce.  

I nadále jsme prohlubovali své dovednosti v rámci on-line výuky. Učebna Google Clasroom 

byla využívána nejen při karanténách tříd, které nařídila Krajská hygienická stanice 

v souvislosti s nákazou COVID – 19, ale byla oporou pro žáky, kteří měli dlouhodobější 

absenci. Pedagogové zde vkládali materiály k probíranému učivu, k jeho pochopení a 

procvičení, byly zde zadávány domácí úkoly, žákyně a žáci měli možnost on-line konzultací 

s vyučujícím apod. 

I v tomto školním roce probíhala v rámci možností spolupráce s jinými subjekty města či 

nejbližšího okolí. Spolupracovali jsme především s Bosporem (sportovní hala, bazén) a 

agenturou K3 (městská knihovna). Pravidelně spolupracujeme se Světem techniky v Ostravě, 

především díky dotacím zřizovatele, které jsou určeny žákům 5. a 8. ročníků. Nově byla 

v letošním školním roce zařazena exkurze ve firmě Bezdínek, která byla realizována 

prostřednictvím MAS Bohumínsko. 

Ve školním roce 2020/2021 nevyplynula z diskuzí pedagogických pracovníků potřeba úprav 

Školního vzdělávacího programu. V následujícím období bude nutné zapracovat novou 

podobu informatiky na obou stupních ZŠ. Současně sledujeme informace o revizi Rámcových 

vzdělávacích programů. 

2.  Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci ŠVP 

V rámci udržitelnosti projektu IROP bylo povinnou součástí ŠVP začlenění metody CLIL do 

výuky, a to např. v předmětech zeměpis, přírodopis, člověk a jeho svět apod. 

Od 7. ročníku se žáci učí druhému cizímu jazyku. Škola nabízí výuku německého a ruského 

jazyka v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. 



Pro žáky 1. stupně zajišťujeme v rámci ŠABLON III kroužek anglického jazyka pro rozvoj 

jejich jazykové vybavenosti. 

Ve spolupráci s jazykovou školou Hello v Ostravě a s podporou zřizovatele jsme realizovali 

1x týdně pro žáky výuku s anglicky mluvícím rodilým mluvčím. Mezi další nadstandardní 

aktivity patří letní anglický kemp, či možnost účastnit se mezinárodních Cambridge zkoušek 

pro zájemce.  

3. Podpora čtenářské gramotnosti 

Zapojením školy do projektu PŠÚ získala škola obrovskou škálu možností, jak podporovat 

čtenářskou gramotnost, jak podporovat pisatelství a čtenářství u žáků a jak motivovat všechny 

PP využívat různé texty ve všech předmětech. 

Jedná se o vzdělávací projekt zaměřený na podporu pedagogických pracovníků, realizuje ho 

o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu a finančně ho zajišťuje Nadace The Kellner Family 

Foundation. Projekt podporuje každé dítě, aby se chtělo a umělo učit a aby dovedně užívalo 

texty ve škole i v životě. Zaměřuje se zvlášť na podporu kritické gramotnosti postavené na 

čtenářství a pisatelství, rozvíjí kompetence k učení každého dítěte ve třídách zapojených 

učitelů. Jako připojená škola jsme obdrželi od nadace finance na kolegiální podporu učitelů a 

také 10.000,- Kč na nákup kvalitních knih do školní knihovny a třídních knihovniček.  

Projekt usiluje o to, aby se každý žák školy stal zaujatým, přemýšlivým a nezávislým 

čtenářem. Učitelé se zúčastňují setkání zaměřených na čtení v oborech a také na rozvoj dílen 

čtení. Šest pedagogů se celoročně zapojuje do intenzivního vzdělávání. V rámci rozvoje 

čtenářské gramotnosti máme pravidelně zavedené dílny čtení. V této hodině se zaměřujeme na 

to, aby každé dítě četlo beletrii, a to s radostí. Také se stále přesvědčujeme, že se ve třídách 

díky čtenářství a sdílení kultivuje prostředí. Podařilo se nám doplnit třídní knihovničky 

dalšími atraktivními a hodnotnými knihami. Postupně se pokoušíme o realizaci dílen psaní. 

Žákovská knihovna v letošním školním roce byla žáků k dispozici ve dvou dnech, a to 

v pondělí a ve čtvrtek vždy v době velké přestávky. Poskytovala vypůjčování nejen knižních 

titulů, ale sloužila žákům jako místo pro nastudování potřebných informací k vypracování 

referátů či projektů. Žáci v knihovně rovněž trávili svůj volný čas během výpůjční doby. 

V průběhu školního roku došlo k přemístění knižního fondu do většího prostoru. Důvodů 

k přestěhování bylo hned několik (větší prostor pro knihy, možnost prostor využívat pro 



čtenářské lekce, čtenářské dílny a k recitaci, technické zázemí). Během roku došlo 

k zakoupení nových knih. Výběr byl opět různorodý, nechyběly tituly pro mladší žáky, tak 

také knihy pro starší žáky či pedagogy. Významným faktorem, který nám dovoloval nakoupit 

větší množství knih, bylo zapojení již druhým rokem právě v projektu PŠÚ. Zároveň byla 

vyhlášená sbírka knih s názvem Daruj knihu 2021/2022, kdy žáci školy mohli přinést vlastní 

knihy z domu, které chtěli knihovně věnovat. 

Nové přírůstky v žákovské knihovně: 

Oblasti literatury 

 

Přírůstky 

Daruj knihu 2020/2021 

 

0 

Nově zakoupená beletrie 

 

30 

Nově zakoupené slovníky a 

slovníkové příručky 

 

0 

Nově zakoupené encyklopedie 

 

0 

Celkem 

 

30 

 

Výpůjčky: 

Období Počet výpůjček 

30. 9. 2021 – 28. 1. 2022 61 

2. 2. 2022 – 9. 6. 2022 90 

Celkem 151 

 

Klady:  

 v rámci PŠÚ rozšiřování knižního 

fondu 

 nové prostory vhodnější pro 

různorodé čtenářské aktivity 

 relaxační a herní prvky (vaky na 

sezení, deskové hry) 

 

 

 technické zázemí 

 

Zápory, nedostatky: 

 nižší návštěvnost žáků 1. stupně 

 absence stroje na obalování knih 

 



4. Výsledky vzdělávání žáků 

Hodnocení žáků probíhá v průběhu celého školního roku dle platných pravidel hodnocení. 

V tomto školním roce jsme zařazovali častěji prvky tzv. formativního hodnocení, kdy 

vyučující sledují pokroky žáků ve všech předmětech, zařazujeme také slovní hodnocení. 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 

školního řádu během klasifikačního období. Klasifikaci navrhuje třídní učitel po projednání 

s dalšími učiteli, kteří ve třídě vyučují, a poté rozhoduje pedagogická rada školy. Přihlíží se 

k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 

 

 

 

 

 

 



1. stupeň – hodnocení chování za období celého školního roku: 

Třída Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2.  

stupeň 

3. 

stupeň 

I.A 0 0 0 0 0 0 0 

II.A 0 0 0 0 0 0 0 

III.A 0 0 1 0 0 0 0 

IV.A 0 0 4 0 2 0 0 

V.A 0 3 1 0 1 0 0 

Celkem 0 3 6 0 3 0 0 

 

2. stupeň – hodnocení chování za období celého školního roku: 

Třída Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI.A 6 0 16 8 9 1 0 

VII.A 0 1 1 0 7 1 0 

VIII.A 3 0 4 1 5 0 0 

IX.A 10 0 0 0 4 1 1 

IX.B 7 0 1 0 2 0 0 

Celkem 26 1 22 9 27 3 1 

 

Celkový přehled: 

 Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 0 3 6 0 3 0 0 

2. stupeň 25 1 22 9 27 3 1 

Celkem 26 4 28 9 30 3 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí 19721 86,496 96 0,421 

2. pololetí 15138 65,532 45 0,195 

Celkem 34859 X 141 X 
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5. Opravné zkoušky 

Opravné zkoušky se konaly z českého jazyka 26. srpna 2022. Ve školním roce 2021/2022 

neprospěli celkem 3 žáci a 2 žákyně, všichni v prvním ročníku. Opravnou zkoušku vykonal 

úspěšně 1 žák a postupuje do vyššího ročníku. Dvě žákyně a jeden žák u opravné zkoušky 

neuspěli a ve školním roce 2022/2023 budou tedy opakovat 1. ročník. 

Jeden žák se k vykonání opravné zkoušky nedostavil, zůstává tedy hodnocen stupněm 

nedostatečný a bude taktéž opakovat 1. ročník. 

Neúspěch při vzdělávání žáků právě v 1. třídě přisuzujeme tomu, že se jednalo o tzv. 

covidové děti, které nejenže nebyly osobně přítomny u zápisu do 1. třídy, a tudíž nebylo 

možno zcela přesně posoudit, zda jsou na školu připraveni, ale navíc měly v posledním 

ročníku předškolního vzdělávání velkou absenci právě z důvodu uzavření MŠ a covidové 

pandemie. 

6. Přípravná třída 

Kapacita přípravné třídy byla opět zcela naplněna. Ve třídě z důvodu vzdělávání žáků se SVP 

působil asistent pedagoga. Většina dětí přípravné třídy se účastnila vzdělávání ve školní 

družině. 

Děti mají samostatný vchod, samostatnou šatnu. Třída je rozdělena na část pracovní (lavice, 

židle, tabule) a část odpočinkovou (koberec, hračky). Děti využívají také tělocvičnu, 

interaktivní učebnu nebo školní zahradu. Výhodou je také blízkost bohumínského parku. 

 

F. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍPODPORY 

ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVCÍI POTŘEBMI, NADANÝCH A 

S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ VYUČOVACÍHO JAZYKA 
 

1. Plnění Preventivního programu za školní rok 2021/2022 

Školní rok 2021/2022 se v oblasti prevence opíral o Minimální preventivní program, školní 

preventivní strategii na rok 2020 – 2025, Program proti šikanování 2020 – 2025, Program 

proti záškoláctví, Pravidla pro děti k bezpečnému užívání internetu, Řešení případů 

souvisejících s užívání návykových látek, Řešení případů souvisejících s krádežemi a 

vandalismem a Strategii předcházení školní neúspěšnosti. Cílem bylo zajistit žákům vhodné 

prostředí pro jejich vývoj a vzdělávání, takže mimo jiné eliminovat projevy agresivního 



chování, zajistit dostatečnou komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci dětí, poskytnout 

žákům v rámci vzdělávacího procesu množství informací týkajících se např. návykových 

látek, sexuálního života, mezilidských vztahů a dalších dílčích oblastí. Prioritou se však 

v uplynulém roce staly oblasti týkající se především sociálních vztahů mezi žáky, které po 

návratu z distanční výuky byly značně narušeny.  

Novou zkušeností se pro nás stala příprava na možný příchod žáků z Ukrajiny. PP si předávali 

vznikající metodické příručky, tipy a inspirace či zúčastňovali se dostupných webinářů. 

Základním úkolem byla adapce příchozích dětí na jiné prostředí a nové spolužáky, neméně 

důležité bylo pracovat s jazykovou barierou.  

V září 2021 byl vytvořen nový Minimální preventivní program obsahující legislativní oporu, 

oblasti sociálně patologických jevů, kterým se škola věnuje, cíle, organizace, s kterými škola 

spolupracuje, plán činností a především plánované besedy, projektové dny a další aktivity. 

V neposlední řadě jsou v programu zastoupeny také volnočasové aktivity nabízené naší 

školou.  

Rovněž v prvním měsíci nového školního roku třídní učitelé pracovali s adaptací žáků, 

nejčastěji formou třídnických hodin, diskuzí se školním psychologem, začleňovali aktivity 

zaměřené na stmelení kolektivu, vzájemné poznávání, nastavení pravidel a vzájemného 

respektování. U tříd, kde se začaly projevovat narušené sociální vazby, problémové chování 

žáků, jsme naplánovali sociometrické šetření s cílem získat co nejvíce podkladů, díky kterým 

bylo následně možné nastavit následující postup, jak s kolektivem pracovat.  

V rozmezí října a února proběhlo sociometrické šetření ve třídách 4. A, 7. A a 8. A ve 

spolupráci s okresní metodičkou prevence. Pro následnou práci s třídami byl důležitý 

výsledek – kladné hodnocení atmosféry a pocitu bezpečí žáků ve školním prostředí, PP získali 

důležité informace ohledně třídní hierarchie a vysvětlení důvodů, proč se u některých žáků 

objevuje či může objevovat problémové chování (viz Zprávy ze sociometrického šetření). 

Výsledky a doporučení byly TU předány a prodiskutovány s okresní metodičkou za 

přítomnosti školního metodika prevence. 

Hlavním nástrojem práce třídních učitelů se svými třídami se staly třídnické hodiny. Opět 

bylo staveno, že za školní rok proběhne minimálně pět setkání zaměřených na preventivní 

aktivity dle aktuální potřeby či dle zaměření v jednotlivých ročnících. Třídnické hodiny 

probíhaly nad rámec časové dotace, někteří pedagogové volili setkáni v ranních hodinách, jiní 



volili odpolední čas, kdy využívali i jiné prostředí než samotné prostory školy. Vybrané 

aktivity pak byly zaznamenány do formuláře Výkaz preventivních aktivit.  Nejčastěji řešenými 

tématy ve třídách byly vzájemné vztahy, upevňování spolupráce, adaptace a motivace žáků, 

nelátkové závislosti či nebezpečí kyberprostoru. 

Celoroční aktivity: 

 S kostkou hravě vstříc zábavě – volnočasová aktivita týkající se 

skládání Rubikovy kostky (uzavření a vyhodnocení červen 2022). 

Jednorázové aktivity: 

 Nehulíme, kreslíme, 8. A – závislosti, 

 Vztahy ve třídě, 8. A – dotazníkové šetření v kompetenci TU, 

 Revolution Train, 6. A, 7. A, 8. A – závislosti, 

 Ideál krásy v dětském online světě, 9. A – dotazníkové šetření ve 

spolupráci s E-bezpečí, 

 Trestní odpovědnost, 8. A, 9. A, 9. B – MP Karviná. 

Nejčastěji řešené rizikové chování žáků: 

 vztahová rovina – posměch, nadávky, vzájemné popichování,   

                        vyhrožování, pomluvy, 

 duševní rovina – nedostatečné domácí zázemí, psychické problémy, 

sociální nezačleňování, 

 výchovné – porušování školního řádu, neplnění si povinností, slabá 

pracovní morálka. 

Mezi nové jevy, které se v uplynulém roce objevily, se zařadily: 

 sebepoškozování, 

 návykové látky (lyfty a po dlouholeté odmlce alkoholický nápoj ve 

škole).       

 



Škola spolupracovala s těmito institucemi: 

 OSPOD 

 okresní metodička Mgr. Michaela Skřížalová 

 krajská metodička Mgr. Andrea Matějková 

 Městská policie Bohumín 

 PPP Karviná 

 K3 

 Městská knihovna 

 KVIC 

 NNTB – Nenech to být 

 Státní zdravotní ústav 

Během roku se tradičně využívaly digitální učební materiály vytvořené pro výchovu ke 

zdraví. Velkou pomocí byly rovněž učebnice od nakladatelství Fraus Výchova ke zdraví 

a dalším velkým zdrojem materiálů byl internet, a to především (www.zachranny-

kruh.cz, www.besip.cz , www.prevence-info.cz, www.e-bezpeci.cz, www.in-

generation.com , www.linkabezpeci.cz, www.msmt.cz a další). Inspirativní články a 

nápady na aktivity pro třídnické hodiny jsme čerpali z časopisu Prevence, Moderní 

vyučování a Třídní učitel. 

V období distanční výuky vznikalo množství materiálů právě k vedení třídnických 

hodin, k adaptaci žáků po návratu do školy, tipy a inspirace na preventivní aktivity ke 

znovu stmelení kolektivu nebo pro podporu méně úspěšných žáků. Matriály byly 

zasílány okresní metodičkou a dále sdíleny s třídními učiteli, kteří dle svého uvážení a 

potřeby aktivity realizovali ve svých třídách. Tyto materiály byly využívány po celý 

následující rok 2021/2022, i přesto, že žáci po celou dobu již plnili prezenční školní 

docházku. Bylo nutné i nadále znovu podporovat třídní a mimotřídní sociální vazby a 

rovněž se v rámci možností odpoutat od potřeby neustálého pohybu v kyberprostoru: 

 Společně finišujeme (Dobronauti), 

 Jsme z toho venku? (společnost Magdaléna), 

http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.besip.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.in-generation.com/
http://www.in-generation.com/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.msmt.cz/


 Spolu to dáme (společnost Magdaléna), 

 Až se sejdeme ve škol (OSPRCH), 

 Podpora pro pedagogy během distančního vzdělávání (Semiramis), 

 Můj osobní krizový plán (Nevypusť duši.), 

 Jak se zachovám když… (ČOSIV). 

V rámci projektu Pomáháme školám úspěchu byly objednány knihy do Žákovské 

knihovny vhodné k diskuzím nad tématy spadající do oblasti prevence.     

Ve školním roce 2021/2022 dle stanovených cílů z Minimálního preventivního 

programu jsme se zaměřili na: 

 spolupráci s TU – plánování třídnických hodin, informovanost o 

působení ŠPP, konzultace o problémových žácích, konzultace se 

zákonnými zástupci, 

 projekty – celoškolní jednodenní projekt Vesmír, celoškolní roční akce 

S kostkou hravě vstříc zábavě, Den dětí, 

 individuální přístup – konzultace školního psychologa a metodika 

prevence se zákonnými zástupci a samotnými žáky, volby aktivit, 

 nabídku volnočasových aktivit, 

 začlenění prevence jako neoddělitelné součástí výuky – prevenci se 

nevěnuje pouze školní metodik ve svých aktivitách, ale především TU a 

následně také ostatní PP (třídnické hodiny, besedy, výlety, exkurze.) 

Cíle a zaměření, které jsme si v úvodu školního roku stanovili, byly naplněny. 

Dotazníková šetření a další podklady z pohovorů budou následně využity k nastavení 

cílů a směřování v následujícím období. 

2. Péče o mimořádně nadané žáky 

Oficiálně nadaní žáci ve škole nejsou ŠPZ diagnostikováni, nicméně nadanějším žákům je 

věnována individuální podpora. Žákům byla nabídnuta účast na konferencích, v soutěžích, 

olympiádách, vypracovávali seminární práce. 



3. Péče o žáky se SVP 

V evidenci výchovného poradce bylo ve školním roce 2021/2022 39 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, což je 17 % z celkového počtu žáků základní školy. Z toho dvacet 

jedna žáků s převažujícím stupněm podpůrných opatření 2 a osmnáct žáků s převažujícím 

stupněm podpůrných opatření 3. Všichni žáci byli zapojeni do programu integrace na 

doporučení PPP, SPC a žádosti zákonného zástupce žáka. Pro některé žáky byl zpracován 

individuální vzdělávací plán. 

1. stupeň ZŠ: 

 24 žáků (s převažujícím stupněm podpůrných opatření 2, 3) 

 4 žáci s poruchou chování, 

 6 žáků s vadou řeči, 

 7 žáků se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie), 

 3 žáci s tělesným postižením,  

 2 žáci s poruchou autistického spektra, 

 2 žáci se znevýhodněním. 

2. stupeň ZŠ: 

 15 žáků (s převažujícím stupněm podpůrných opatření 2, 3) 

 10 žáků se specifickou poruchou učení (dysortografie, dyslexie), 

 1 žák s vadou řeči, 

 2 žáci s poruchou autistického spektra, 

 1 žák s poruchou chování, 

 1 žák s tělesným postižením. 

 

Navrženou pedagogickou intervenci a předmět speciálně pedagogické péče mělo v průběhu 

školního roku 12 žáků.  

Pedagogická intervence: 

 6 žáků, 

 4 žáci z I. stupně a 2 žáci z II. stupně ZŠ. 

 



Předmět speciálně pedagogické péče: 

 6 žáků, 

 5 žáků z I. stupně a 1 žák z II. stupně ZŠ. 

 

S PPP a SPC spolupracujeme při řešení pomoci žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. V letošním roce byla průběžně podávána pedagogická zjištění školy, návrhy na 

vyšetření. Proběhly návštěvy zástupce SPC Karviná, SPC Ostrava – Zábřeh a PPP Bohumín.  

Mezi odborné pracovníky, kteří pracovali s dětmi patřil školní psycholog a speciální 

pedagožka, která vedla hodiny pedagogické intervence a předmět speciální pedagogické péče. 

Na obou stupních včetně přípravné třídy pracovali asistenti pedagoga.  

Činnost školního speciálního pedagoga vycházela z přílohy č. 3 k vyhlášce č.  72/2005  Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění 

vyhlášky č. 116/2011 Sb. a spočívala v: 

  nápravné, reedukační a kompenzační činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami v Předmětu speciální pedagogické péče (PSPP) a Pedagogické intervence 

(PI). 

o Ke dni 23. 6. 2022 mělo Předmět speciální pedagogické péče zapsáno na 

základě doporučení Speciálně pedagogického centra (SPC) nebo Pedagogicko-

psychologické poradny (PPP) celkem 6 žáků. 5 žáků s vývojovými poruchami 

učení (dysortografie, dyslexie, ADHD), 1 žák s vadou řeči. 

o Aktivity v předmětu speciální pedagogické péči byly zaměřeny na rozvoj 

komunikačních schopností, posilování jazykového citu, rozvoj mluvního 

apetitu a mluvní pohotovosti, schopnost vyjadřovat se, formulovat smysluplné 

věty. Náplní předmětu speciální pedagogické péče bylo také vést žáky k 

vyjadřování vlastního názoru, práce s textem. Při činnostech jsme rozvíjeli 

jemnou motoriku, hláskovou analýzu a syntézu, grafomotoriku a písemný 

projev. Také jsme procvičovali gramatické jevy v českém jazyce. Během her a 

činností žáci rozvíjeli zrakové a sluchové vnímání, svou paměť a pozornost. 

Dalším cílem bylo zdokonalit naslouchání ostatních spolužáků a schopnost 

porozumět jim. Výuka probíhala prezenční formou. 



o Ke dni 23. 6. 2022 mělo Pedagogickou intervenci (PI) zapsáno na základě 

doporučení Speciálně pedagogického centra (SPC) nebo Pedagogicko-

psychologické poradny (PPP) celkem 6 žáků.  

Výuka pedagogické intervence byla zaměřena na opakování, dovysvětleni a 

upevňování aktuálního učiva.   

Žáci pravidelně navštěvovali výuku PI. V případě nemoci byla absence vždy 

řádně omluvena zákonným zástupcem. 

 

 zajištění školních potřeb pro integrované žáky 2. – 9. tříd, 

 individuálních konzultacích pro zákonné zástupce, 

 individuálních konzultacích pro žáky, 

 individuálních konzultacích a metodické pomoci třídním učitelům a ostatním 

pedagogickým pracovníkům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami,  

 úzké spolupráci s výchovným poradcem i se školním psychologem v otázkách 

týkajících se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 spolupráci s vedením školy. 

4. Výchovné poradenství a kariérové poradenství 

Ve školním roce 2021/2022 byla svolána jedna výchovná komise z důvodu špatné pracovní 

morálky a neomluvené absence žáka druhého stupně školy.  

Úplně poprvé zahájil svou činnost ve škole tzv. kariérový poradce. Spolupracoval 

s výchovným poradcem. Škola využila možnost financování kariérového poradce z Šablon III, 

funkce se velmi osvědčila. 

1. Volba dalšího studia ve SŠ ve školním roce 2021/2022 

 besedy o volbě povolání pro vycházející žáky se zástupci SŠ: 

 Střední škola, Bohumín, 

 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, 

 GOA – Gymnázium a obchodní akademie Orlová, 

 SOŠ Net Office, Orlová, 

 Střední zdravotnická škola Karviná, 

 AHOL – Střední odborná škola Ostrava-Vítkovice, 

 Střední škola techniky a služeb Karviná, 



 byla zorganizovaná informační schůzka rodičů žáků 9. tříd se zástupcem Gymnázia Fr. 

Živného a zástupcem SŠ Bohumín, 

 proběhly třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků, na kterých byli 

seznámeni se změnami a podmínkami v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023, 

 žákům byly podávány informace o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU, 

 probíhalo osobní jednání s rodiči vycházejících žáků, 

 byly zveřejňovány informační materiály na nástěnce o volbě povolání, žákům byly 

zapůjčeny Atlasy středních škol v Moravskoslezském kraji, 

 zúčastnili jsme se Dne řemesel – Střední škola Bohumín (žáci 9. ročníku),  

 proběhlo společné setkání žáků 8. ročníku základní školy se studenty Střední školy a 

společné setkání vycházejících žáků a jejich zákonných zástupců se zástupci SŠ 

Bohumín v rámci projektu „Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti 

v ZŠ E. Beneše v Bohumíně“,  

 ve škole proběhly testy profesní orientace pro žáky 8. ročníku ve spolupráci s PPP 

Bohumín (zájem projevilo 15 žáků z 8. A), 

 exkurze Svět vědy a techniky Ostrava (5. A, 8. A). 

 

5. Vzdělávání cizinců 

Ve škole se vzdělávali 3 žáci z Ukrajiny (azylanti) a jedna žákyně vietnamské národnosti. 

Všem ukrajinským dětem byla poskytnuta podpora ve výuce českého jazyka, obdrželi různé 

materiály, slovníčky, překlady, měli možnost navštěvovat v Bohumíně kurz českého jazyka 

na ZŠ Masarykova. Využívali jsme služeb rodilého mluvčího ve škole – kmenového 

pedagogického pracovníka původem z Ruska. 

6. Poradenské služby školy 

Členové školského poradenského pracoviště (ŠPP) se ve školním roce 2021/2022 

scházeli pravidelně 1x měsíčně. Ve složení ředitel školy, speciální pedagog, školní 

psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a kariérový poradce plánovali, 

organizovali, hodnotili a přijímali opatření. ŠPP pravidelně o svém fungování 

informovalo členy pedagogického sboru formou zápisů. Neopomenutelnou součástí 

byla spolupráce se sociálním odborem města Bohumína, která přispěla k efektivnímu 

řešení problémových žáků.  



G. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

DVPP probíhalo v souladu s plánem DVPP na daný školní rok. I v tomto školním roce si PP 

stanovili své profesní a osobní cíle. Dotyčný PP pak činil jednotlivé kroky k naplnění cílů. 

Jejich splnění následně dokládal za účelem sebereflexe.  

Na začátku školního roku seznámilo pedagogy vedení školy se svými záměry, na konci 

školního roku své cíle společně vyhodnocujeme a navrhujeme další řešení, jak daného PP 

„posunout“ v následném školním roce. 

Společným tématem byly kompetence ve výuce, sledování individuálního pokroku žáka a 

zaměření na hodnocení tak, aby opravdu každý žák mohl zažít úspěch.  

Každý PP navíc obohatil své profesní portfolium o další náměty. Profesní portfolio učitele je 

komplexním nástrojem autoevaluace, který nabízí možnost získávání informací nejen o 

profesních činnostech, ale také o postojích, které mohou významně ovlivňovat výkon profese.  

V rámci DVPP jsme se v letošním školním roce zaměřili na téma Formativní hodnocení. 

Mnoho vyučujících v rámci sebevzdělávání a pedagogického rozvoje využívalo nabídky 

webinářů či on-line diskuzí, které se tomuto tématu věnují. Své poznatky pak společně sdíleli 

s ostatními kolegyněmi a kolegy prostřednictvím pedagogických rad či v rámci předmětových 

komisí a sboroven.  

 

 

 



Pracovníci se účastnili těchto seminářů a školení: 

Hello Ostrava Spolupráce učitele a asistenty pedagoga 2 PP  

Životní vzdělávání, z. s. Projektová výuka na 2. st. ZŠ 1 PP 

KVIC Ostrava Učme němčinu s písničkou 1 PP 

Bakaláři Praha Organizace výuky, suplování 1 PP 

KVIC Ostrava Formativní a normativní hodnocení žáků 1 PP 

Životní vzdělávání, z. s. Děti bez hranic 1 PP 

KVIC Ostrava Hudební výchova na ZŠ – herní náměty a činnosti 1 PP 

KVIC Ostrava Recept na radost a lásku k češtině 1 PP 

ZŠ Kpt. Vajdy Ostrava 

Skupinové nácviky sociálních dovedností žáků s PAS 

pro I. a II. st. ZŠ 1 PP 

Instituce pro DVPP 

Zábřeh Stimulační program MAXÍK pro předškoláky 1 PP 

KVIC Ostrava Výchovným poradcem na ZŠ 1 PP 

KVIC Opava Metoda dobrého startu 1 PP 

Životní vzdělávání, z. s. Aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ 1 PP 

Montessori škola Český jazyk pro 2. a 3. trojročí 1 PP 

Životní vzdělávání, z. s. Hodina literatury versus čtenářská gramotnost 1 PP 

Životní vzdělávání, z. s. 

Čtenářská gramotnost v dějepise…aneb historie jako 

bonus čtení 1 PP 

KVIC Nový Jičín Okap I – Jak zavádět formativní hodnocení 1 PP 

OSU Ostrava Geografický seminář   2 PP 

Montessori škola Blok Montessori ČJ 1 PP 

Agentura Majestic Konfliktní situace ve škole 1 PP 

NPI 

Kulatý stůl NP – Hodnocení žáků cizinců ve školním 

roce 2021/22 1 PP 

RESK Třinec Seminář NV 75/2005 Sb. o přímé pedagogické činnosti  1 PP 

NPI 

Nech půdu žít – náměty na projektovou a badatelsky 

orientovanou výuku 1 PP 

 

 



H. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 
 

1. Environmentální výuka a osvěta 

Průřezové téma EVVO je začleněno do povinných vyučovacích předmětů našeho školního 

vzdělávacího programu „Škola plná života“ (prvouka, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, 

přírodověda, výchovy, chemie, fyzika).  

Průřezové téma EVVO bývá plněno v ročníkových a celoškolních „projektech“. Během 

školního roku proběhly následující projekty: 

 Vesmír (1. – 9. roč.), 

 Vánoční strom pro zvířátka (1. a 2. roč.), 

 Přírodní krajiny (6. roč.), 

 Ekologická stopa (9. roč.). 

 

I v tomto školním roce probíhala v rámci EVVO spolupráce s různými organizacemi:  

 Asekol (sběr elektrozařízení),  

 FCC (sběr papíru), Ekobat (sběr baterií), 

 ZOO Ostrava (adopce, soutěž),  

 Slezské gymnázium v Opavě (projekt Emise), 

 SPŠCH a Gymnázium J. Heyrovského v Ostravě – Zábřehu (EVVO konference), 

 ZŠ v Bohumíně a Gymnázium Fr. Živného v Bohumíně, SŠ v Bohumíně 

(předávání zkušeností), 

 Planetárium Ostrava a Velký svět techniky Dolní Vítkovice (exkurze). 

 

I ve školním roce 2021/22 byla naplánována práce pro členy ekohlídky. Ovšem vzhledem 

k vysoké nemocnosti, nezájmu žáků a časové vytíženosti schůzky ekohlídky neprobíhaly.  

V říjnu 2021 se cca 67 žáků 1. stupně zúčastnilo ozdravného pobytu v Malé Morávce. Ve 

školním roce 2021/22 nebyla podána žádná žádost na ozdravný pobyt k SFŽP. 

Vzhledem k epidemii byl běžný provoz školy částečně „utlumen“ a škola produkovala velké 

množství nebezpečného odpadu, jehož likvidace podléhala nařízením MZd ČR. Vzrostla 

spotřeba papírových utěrek, desinfekčních prostředků, hygienických rukavic apod. 



V květnu proběhlo krajské kolo EVVO žákovské konference, které se za naši školu zúčastnil 

žák 9. B třídy. Žáci 7. ročníku se zapojili do soutěže organizované ZOO Ostrava. Školní 

přírodovědná konference proběhla v květnu, zapojilo se 10 žáků školy. 

Název akce Cílová skupina Termín Plnění  

Sestavení plánu práce 

na nový školní rok 

2021/22, výroční 

zprávy 2020/21 

Všichni žáci školy, 

zaměstnanci školy 

Srpen, září  

2021 

Splněno 

Web stránky, FCB 

školy – doplňování 

informací o EVVO 

Všichni žáci školy, 

zaměstnanci školy 

Celoročně 

Září – červen 

Splněno 

Pravidelné schůzky 

Ekohlídky 

Zájemci Celoročně  

Září – červen 

Nesplněno 

Tvorba Kroniky s 

fotodokumentací 

aktivit, s ohlasy v 

tisku, k prezentaci 

činnosti 

Všichni žáci školy  Celoročně 

Září – červen 

Splněno 

Aktualizace nástěnky 

na chodbě školy o 

akcích s EVVO 

tématikou 

Všichni žáci školy  Celoročně  

Září – červen 

Splněno 

Recyklohraní – sběr 

použitých baterií, 

elektrozařízení, 

mobilů, plnění úkolů 

Všichni žáci školy Celoročně 

Září – červen 

Splněno 

Sběr starého papíru s 

firmou F.C.C.  

Všichni žáci školy Celoročně 

Září – červen 

Splněno 

Třídění odpadu  Všichni žáci školy Celoročně Splněno 



Září – červen 

Sběr tonerů Všichni žáci školy  Celoročně 

Září – červen 

Splněno 

Výběr a organizace 

výukových programů 

s tematikou EVVO – 

dle momentální 

nabídky (např. Tonda 

Obal na cestách) 

 Vybrané třídy školy Celoročně 

Září – červen 

Nesplněno 

Konference EVVO v 

MSK, DVPP,  

letní škola EVVO 

koordinátorů, 

zapojení do akcí KAP 

Učitelé přírodovědných 

předmětů 

Celoročně Nesplněno 

Škola v přírodě – 

adaptační pobyt  

Žáci 6. třídy Září 2021 Splněno 

Nazdobení vánočního 

stromu pro zvířátka 

(ptáky) 

Žáci 1. stupně Prosinec 2021 Splněno 

Účast na krajské a 

městské žákovské 

konferenci – dle 

nabídky a možností 

Zájemci Jaro 2022 Splněno 

Návštěva ZOO Dle zájmu žáků Celoročně Splněno 

Adopce zvířátka v 

ZOO 

Všichni žáci školy Celoročně Splněno 

Ozdravný pobyt  Žáci 1. st.  Říjen 2021 Splněno 



Školní žákovská 

konference  

Žáci 1. a 2. stupně Jaro 2022 Splněno 

Podávání grantových 

žádostí 

Všichni žáci školy Celoročně Nesplněno 

Výukové programy 

Velký svět techniky 

5. a 8. a 9. ročník Celoročně  Splněno 

Distribuce EVVO 

pomůcek 

Koordinátoři EVVO Celoročně Nesplněno 

Rekuperace vzduchu Žáci školy Celoročně Splněno 

 

2. Hodnocení školní družiny 

V ŠD pracovala od 1. září 2021 tři oddělení školní družiny. 1. oddělení navštěvovali žáci 

přípravné třídy, II. třídy a IV. třídy, 2. oddělení navštěvovali žáci I. a V. třídy a 3. oddělení 

navštěvovali žáci III. třídy. Celkem bylo v září zapsáno 71 žáků. O žáky se staraly tři 

vychovatelky a čtyři asistentky pedagoga, které mají odbornou kvalifikaci a dlouholetou 

pedagogickou praxi.  

V tomto školním roce opět do školní družiny docházeli i žáci z přípravné třídy. V prvním 

měsíci školy se seznamovali s novým prostředím školní družiny a novými kamarády. Ve 

svém 1. oddělení měl každý předškolák svého většího kamaráda z II. nebo IV. ročníku a ten 

mu pomáhal při různých činnostech.  

První oddělení školní družiny se nachází v přízemí školní budovy. Měli jsme možnost 

využívat i hernu a tělocvičnu, které se nacházejí v 1. patře budovy.  Herny jsou dobře 

osvětlené, vybavené barevným nábytkem odpovídajícím právě této věkové skupině. Ve ŠD 

byl také umístěn přenosný počítač s připojením na internet, tiskárna, dataprojektor a X Box. 

Tato skutečnost byla velmi vítaná, jelikož jsme si mohli promítnout například fotografie ze 

života ŠD a školy, poslouchat písničky, vyhledávat aktuální informace, tisknout různé šablony 

a omalovánky k daným měsíčním tématům.  I zabudovaný kamerový systém pro kontrolu 

cizích osob byl velmi pozitivním krokem – s ohledem na bezpečnost dětí, vychovatelek i 

asistentek pedagoga.  



ŠD poskytovala dětem smysluplné a přitom zábavné i zajímavé využití volnočasových aktivit 

všech účastníků. Děti měly k dispozici hračky pro chlapce i děvčata, knihy, časopisy, stolní 

hry, sportovní potřeby, ale také zabezpečení pro výtvarné, pracovní, rekreační, hudební a 

odpočinkové činnosti. Družina využívala nejen tyto herny, ale také hrací prvky přímo před 

školní družinou na travnatém prostoru zahrady, kde se také nachází přírodní posezení a 

skalka. Na zahradě se nachází i hřiště s basketbalovým košem a ohniště s příjemným 

posezením.  

Ranní provoz družiny probíhal od 6.00 hod. do 7.30 hod., kde děti spolu s vychovatelkami 

přecházely z budovy ŠD do hlavní budovy ZŠ a na malou budovu ZŠ. Odpolední provoz 

začínal od 11.30 hod. každý den, kdy končili žáci přípravné třídy a k těm se vždy přidávali 

žáci končící po 4. vyučovací hodině. Žáci z hlavní budovy školy končili výuku každý den ve 

12. 35 hod. Provoz školní družiny byl ukončen denně v 16. 30 hodin. 

Mezi nejčastější aktivity patřila výtvarná činnost, zaměřená na různé techniky malování. Dále 

pracovní činnost, kde jsme využívali lepení, stříhání a jiné práce s papírem a také hudební, 

kdy jsme si připomněli známé i méně známé písničky nebo koledy za doprovodu hudby 

z Youtube. Ke sportovní činnosti děti využívaly tělocvičnu a hernu v 1. patře.   

Prioritně jsme se snažili trávit s dětmi co nejvíce času venku. K tomu nám sloužila zahrada a 

hřiště ŠD.  Zde si děti hrály hry podle svého zájmu. Také poznávaly květiny, stromy, rostliny 

a zvířata. 

Měsíční akce školní družiny 

ZÁŘÍ: Poznáváme se, pomáháme si 

 Seznámení nových žáků s provozem ŠD, novými spolužáky, cestou ze školy do ŠD a 

zpět 

 Seznámení žáků s dodržováním hygienických zásad a s důkladným mytím a 

dezinfikováním rukou  

 Sběr kaštanů a šišek 

 Hubení vosího hnízda – pomoc hasičů Bohumín a deratizační firmy 

 

 

 



ŘÍJEN: Barevný podzim 

 Týden podzimního tvoření – tvoření z kaštanů a šišek 

 Zahájení kroužku „Šachy do škol” 

 Podzimní úroda – tvoření, modelování 

 Hrabání listů a jehličí, sběr kaštanů a šišek  

 

LISTOPAD: Ať žijí duchové 

 Tvoříme z přírodnin – zvířata z listů, listový závěs 

 Hejna ptáků – poznáváme ptáky, práce s internetem na iPadech  

 Advent začíná – adventní svícny z CD, vánoční stromečky z ruliček toaletního papíru  

 

PROSINEC: Těšíme se na Vánoce 

 

 Čertí týden – malování a tvoření čertů  

 Těšíme se na Ježíška – výroba ozdob z různých materiálů, výzdoba školní družiny  

 Vánoční zdobení stromečků 

 Výroba dárků pro MÚ v Bohumíně 

 

LEDEN: Královna zima 

 Celodružinové rozbalování dárečků 

 Tříkrálový týden – Kašpar, Melichar a Baltazar, společné hledání a čtení na Wikipedii, 

tvoření a malování 

 Týden zimních radovánek – výroba lyžařů, bruslařů  

 Mráz maluje – malování a vyrábění  

 Padá sníh – venkovní hry ve sněhu, stavby ze sněhu, zimní koulovaná  

 Týden s pohádkou – četba, kreslení komiksů 

 

ÚNOR: Bacilů se nebojíme! 

 Valentýnský týden – srdíčková čelenka, proplétání papírů do tvaru srdíčka 

 Týden s písničkou – poslech, zpívání dětských písní, soutěž ve zpěvu a přednesu 



 Vstávej semínko – poznávání fází kvetení rostlin, sázení semínek do eurofolií a 

pozorování růstu 

 Život zvířat v ZOO – tvoření zvířat, četba zajímavosti z encyklopedií a práce s iPady  

 

BŘEZEN: Vstávej sluníčko 

 Motýlí týden – povídáme si o motýlech, vyrábíme z různých materiálů motýlky 

 Malí zahradníci – seznamujeme se pracemi na školní zahradě, úklid skalky a zahrady 

 Účast na Šachiádě – DDM Bohumín (soutěž za školní rok 2020/2021) 

 Svátky jara – vítání jara ve školní družině 

 Výroba dárečků k zápisu do 1. třídy 

 

DUBEN: Hurá na zahradu 

 

 Velikonoční tvoření – malování voskem, zajíci z PET láhví, práce s papírem 

 Zdobení velikonočního stromečku – hlavní třída v Bohumíně 

 Týden s čarodějnicemi – četba a hledání na internetu pověstí o pálení čarodějnic, 

výroba čarodějnic 

 Poznávání jarní přírody 

 Pobyt na zahradě – hry s míči, koloběžky, hry v písku, využívání herního zařízení na 

zahradě 

 

KVĚTEN: Jaro na zahradě 

 Naše maminky – tvoření suchými pastely, vytváření koláží, přání 

 Návštěva dětí ze školní družiny ČSA – společné seznamování, hry na školní zahradě 

 Jaro na zahradě – tvoření ze šišek, pozorování přírody 

 Domácí mazlíčci – seznamujeme se se zvířaty, kteří žijí s námi doma 

 Canisterapie – beseda na zahradě, ukázka výcviku psů 

 Malí kuchaříci – povídáme si chutích, zdravá strava, výroba a modelování jídel 

 

ČERVEN: Hurá prázdniny! 

 

 Z pohádky do pohádky – soutěž v pexesu 



 Týden dětí – autoportrét, práce s barevnými papíry 

 Dovádění na zahradě – úklid zahrady a místnosti s hračkami 

 Účast na Šachiádě – DDM Bohumín 

 Hmyzí týden – pozorování hmyzu v přírodě, výroba létajícího hmyzu 

 Těšíme se na prázdniny – koláž plavců, malování letní obuvi 

 

Všechny akce školní družiny jsme zaznamenávali s vychovatelkami a asistentkami pedagoga 

na fotky a ty zveřejňovali na Facebooku školní družiny, v bohumínských novinách OKO a 

v kronice ŠD.  

Pravidelně jsme zajišťovali dětem pitný režim – pití jsme vzhledem k situaci nalévali žákům 

přímo do jejich lahví na pití a zajišťovali hygienické podmínky pro děti třeba i nákupem 

papírových kapesníků. 

Celý školní rok byl zaměřený hlavně na pobyt na zahradě školní družiny. V těchto akcích se 

mohli žáci vydovádět, předvést své znalosti z kroužků, které navštěvují. Také jsme dodržovali 

zásady správného mytí a dezinfekce rukou.  

V tomto školním roce jsme opět odebírali časopis Informatorium, kde byly různé náměty pro 

práci, spousta různých otázek a odpovědí pro činnost ŠD. Dále časopis „Dráček“, ve kterém 

jsou různé návody a nápady na výtvarnou a pracovní činnost. Pro starší žáky jsme odebírali 

časopis ABC a mladší žáky Mateřídouška. Žáci v těchto časopisech rádi luští dětské křížovky, 

rébusy, hádanky a čtou zajímavé články o přírodě, vědě a technice. Také rádi vystřihují různé 

modely aut, domů nebo kostry zvířat. 

Tento školní rok nám nebyly prováděny žádné velké opravy a úpravy budovy ani okolí školní 

družiny. Malé opravy se řešily s vedením školy a opravy prováděl BM Servis (tečení topení a 

WC, zajištění nových svorek na plot).   

 

 

 

 

 



3. Práce školního parlamentu 

Činnost žákovského parlamentu započala po zvolení nových zástupců tříd v září. Zástupci 

parlamentu se scházeli minimálně jednou měsíčně, při přípravě akcí i častěji.  

První pololetí bylo ještě částečně ovlivněno covidovou nákazou v některých třídách. První 

akcí bylo pravidelné setkání s paní ředitelkou, při kterém byli zástupci parlamentu seznámeni 

s aktuálními problémy a potřebami školy. Žáci seznámili paní ředitelku se svými nápady a 

návrhy na akce, které by se mohly ve škole uskutečnit. 

Během školního roku proběhly tyto další akce: 

 výtvarná soutěž – nejhezčí vánoční výzdoba dveří, 

 výtvarná soutěž – Velikonoce a jarní téma, 

 školní liga ve stolním tenise, 

 běh do schodů, 

 Den bez aktovek, 

 Blešák – žákovský bleší trh, 

 závěrečné setkání žáků v tělocvičně. 

 

4. Spolupráce s rodiči 

Uvědomujeme si nutnost spolupráce školy a zákonných zástupců. V letošním roce jsme tedy 

opět prodloužili účast v celostátním projektu Rodiče vítáni. Naší snahou je ještě více se 

soustředit a rozvíjet komunikaci a spolupráci s rodiči. Po roční pauze probíhaly třídní schůzky 

či konzultace již tradiční formou, nikoli v on-line prostoru. Navázali jsme na třídní schůzky 

ve trojici, které se těší velké oblibě jak u zákonných zástupců, tak u pedagogů, byť jsou 

spojeny s velkou časovou náročností a kladou důraz na perfektní organizaci ze strany 

pedagogů.  Pro zákonné zástupce žáků devátých tříd jsme ve spolupráci se zřizovatelem 

zorganizovali slavnostní vyřazení v zasedací síni Městského úřadu Bohumín. 

Součástí školy je dobrovolné sdružení Unie rodičů. V uplynulém školním roce jsme se snažili 

navázat na spolupráci v době před pandemií, bohužel časté karantény tříd a omezení 

nedovolily spolupráci ještě v plném rozsahu. Unie rodičů ve školním roce 2021/2022 tradičně 

financovala a zajistila dárky a balíčky k různým příležitostem – kornouty pro prvňáky a žáky 

přípravné třídy, mikulášské balíčky všem žákům a žákyním školy, občerstvení a pronájem 

kina či sportovní haly ke Dni dětí, knižní odměny nejlepším žákům školy či upomínkové 



předměty vycházejícím deváťákům. Z akcí pro žáky a jejich zákonné zástupce se uskutečnilo 

oblíbené večerní plavání a tradiční sobotní výlet do Beskyd. 

V říjnu a listopadu se konaly tripartity (rodič, žák, učitel). Cílem bylo informovat rodiče o 

pokrocích v učení žáka. Při konzultacích dostávají žáci prostor hodnotit svoji práci, 

odůvodňovat nebo hledat souvislosti úspěchů či neúspěchů. Děti si zvykají formulovat svůj 

požadavek na pomoc od učitelů nebo rodičů.  

S účastí rodičů proběhly níže uvedené akce tříd:  

1.A 

 září                   Slavnostní přivítání prvňáčků 

 březen               Setkání s rodiči (učebna Google classroom) 

 březen               Ukázková hodina z matematiky 

 březen               Pasování na čtenáře 

2.A 

 říjen                  Beseda v knihovně  

 leden                 Třídní projekt Rodiče čtou dětem 

3.A 

 květen               Třídnická hodina a třídní schůzka s rodiči 

 duben                Beseda v knihovně  

5.A 

 červen              Výkop páťáků a společné nocování ve škole 

6.A 

 červen              Opékání párků s rodiči u Kališova jezera 

7.A 

 červen               Rodičovská kavárnička 

8.A 

 září                    Setkání s rodiči u táboráku 

 únor                   Sportovní odpoledne na Kuželně 

9.A 

 červen                Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 

9.B 

 červen                Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 

 



Přípravná třída 

 září                   Úvodní setkání s rodiči 

 červen              Lekce plavání za účasti rodičů 

 

Cílem aktivit projektu OKAP II byl vznik rodičovských klubů, které umožnily setkávání 

rodičů nebo zákonných zástupců žáků pro potřeby sdílení zkušeností se zaměřením na 

problematiku vzdělávání, výchovy a péči o dítě. 

 

1. setkání:  23. 11. 2021 

   Téma:  Úvodní schůzka 

       Nastínění témat pro další setkávání 

2. setkání:  10. 2. 2022 

    Téma:  Děti a elektronika 

        Práce s tablety ve vyučování, bezpečné užívání internetu 

3. setkání:  21. 4. 2022 

     Téma:  Deskové hry 

         Hry rodinných týmů 

4. setkání:  9. 6. 2022 

      Téma:  Zahradní slavnost 

         Sportovní odpoledne plné her a soutěží 

 

Nezapomínáme ani na rodiče našich budoucích žáků, současných předškoláků v MŠ. Rodiče 

si se svými dětmi mimo jiné prošli školní budovu, popovídali si s vedením školy i ostatními 

učiteli a navázali vzájemnou komunikaci.  

 2. 3. 2022        Škola nanečisto 

 23. 3. 2022      Škola nanečisto 

 18. 5. 2022      Rodičovské setkání pro rodiče budoucích prvňáků 

 

Klademe si za cíl, hned od začátku školního roku navázat správnou komunikaci s rodičem, 

nikoliv s ním řešit pouze krizové a nepříjemné situace, ale dokázat vyzdvihnout pozitivní a 

kladné vlastnosti a dovednosti žáka. Naším cílem bude i nadále získat neformální kontakt 

s rodiči a zapojit je do dění naší společné práce. 

 



5. Škola podporující zdraví 

Snažili jsme se pokračovat v plnění hlavních pilířů projektu Škola podporující zdraví. Naším 

cílem je motivovat žáky a jejich prostřednictvím i zákonné zástupce k tomu, aby dodržovali 

zásady zdravého životního stylu. V důsledku pandemie COVID – 19 bylo mnoho tradičních 

akcí odvoláno, ať už doporučením MŠMT nebo doporučením MZd. I přes tuto složitou situaci 

jsme se v maximální míře snažili naplňovat vizi Školy podporující zdraví.  

Ani další školní rok nepřinesl změny v oblasti obnovení certifikátu. Stále jsme v situaci, kdy 

čekáme na nové pokyny a doporučení Státního zdravotního ústavu.  

Veselé zoubky  

 preventivní program pro žáky přípravné třídy a třídy 1. A byl realizován v květnu 

2022 ve spolupráci s DM drogerie market s. r. o. 

Dentální hygiena  

 výchovný program v rámci prevence zubního kazu pro žáky a žákyně 1. – 5 

ročníků připravily studentky LF UP Olomouc, obor stomatologie. Akce se 

uskutečnila v průběhu měsíců duben a květen 2022. 

 Školní projekt 

 zapojení do projektu EU a ČR, 

 pravidelné dodávky ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků všem žákům a 

žákyním školy, 

 spolupráce s firmou Ovocentrum V+V, spolupráce byla prodloužena i pro 

následující školní rok, 

 přehled dodaných produktů viz dále. 

Hravě žij zdravě? 

 internetový kurz zdravého životního stylu určený žákům 5. ročníku nebyl 

v letošním školním roce realizován. 

Adaptační kurz 

 tradiční pobyt žáků 6. ročníku zaměřený na vztahy v kolektivu, komunikaci a 

vzájemnou spolupráci – Hrádek ve Slezsku, 

 program a pedagogický dozor zajišťovaly třídní učitelka a asistentka pedagoga ve 

spolupráci se školním psychologem. 

 



 Ozdravný pobyt v přírodě 

 pobyt určený žákům 1. stupně, Jeseníky 

 ozdravný pobyt spojený s EVVO tematikou,  

 škola pro realizaci využila dotaci SFŽP.       

Plave celé město 

 ve školním roce 2021/2022 se škola celoměstské akce nezúčastnila z důvodu 

probíhající kontroly ČŠI. 

Etické dílny  

 nebyly škole v tomto roce nabídnuty. 

Normální je nekouřit 

 program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7 – 11 let) byl 

plněn průběžně    po celý školní rok v rámci výuky Člověk a jeho svět, Tělesná 

výchova a v třídnických hodinách. 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

 k plnění pohybového programu organizovaného olympijskými vítězi se aktivně 

zapojilo 99 žákyň a žáků 4. – 7. ročníků,  

 družstva i jednotlivci se zúčastnili okresního i krajského kola, 

 dvě čtyřčlenná družstva mladších i straších žáků reprezentovala školu na 

celostátním finále v Brně, které se konalo v září 2021, 

 ve školním roce 2021/2022 bylo získáno celkem 13 odznaků (1 zlatý, 5 stříbrných 

a 7 bronzových). 

Lyžařský výcvikový kurz 

 byl nabízen zájemcům z 1. i 2. stupně,  

 uskutečnil se v lednu 2022 v Jeseníkách. 

Prevence zneužívání návykových látek a osobní bezpečí 

 v tomto školním roce nebyla realizována žádná beseda, 

 ve vybraných třídách proběhlo sociometrické šetření ve spolupráci školního 

preventisty s okresní PP poradnou.  

Den zdraví 

 byl realizován společně s Dnem IZS v červnu 2022, 

 na programu se aktivně podílely záchranné složky státu (Policie ČR, Vězeňská 

služba ČR, Sbor dobrovolných hasičů Bohumín Kopytov a Český červený kříž). 

 



Práva dětí 

 projekt žáků 5. ročníku se uskutečnil v červnu 2022 v rámci výuky ČAS, VV, PČ, 

ČJ. 

Mám právo, mám povinnost 

 projekt žáků 9. ročníku byl realizován v únoru 2022 v obou devátých třídách 

v předmětu Výchova ke zdraví.  

 

 

 

 

 

 

 



OVOCE DO ŠKOL – 1. pololetí  

 

6. září 2021  Papriky, mléko 

20. září 2021  Ředkvičky, balený mix (rajče, švestka, hroznové víno), mléko 

4. října 2021  Hruška, jablko, mléko 

11. října 2021   Jablko 

18. října 2021   Mrkev, mandarinky, mléko 

1. listopadu 2021   Jablko, rajčata, plátkový sýr, mléko 

15. listopadu 2021 Jablko, banán, mandarinka, ovocné pyré, mléko 

1. prosince 2021  Ananas, hrušky, mléko 

13. prosince 2021  Pomeranč, mléko 

10. ledna 2022  Jablko, mandarinka, mléko 

24. ledna 2022  Ovocná šťáva, mléko 

OVOCE DO ŠKOL – 2. pololetí 

 

7. února 2022  Jablko, mandarinky, mléko 

21. února 2022  Pomeranč, kapsička Kubík, mléko 

7. března 2022  Moštík – jablko, hruška, mléko 

21. března 2022  Mrkev, ředkvička – krájené, mléko, sýrové tyčinky 

4. dubna 2022  Jablko, ovocné pyré, mléko 

22. dubna 2022  Zeleninový salát, mléko, ochutnávka sýrů 

2. května 2022  Zeleninový salát, mléko 

16. května 2022  Rajčata, mléko, brožura – Rok s Vandou 

1. června 2022  Okurky, mléko 



Škola v tomto školním roce nabízela žákyním a žákům pouze kroužek Plavání (pro 5. – 9. 

ročník).  

Nebylo realizováno žádné DVPP v rámci výchovy ke zdraví. 

V rámci výuky Výchovy ke zdraví jsou aktivně využívány digitální učební materiály (DUM), 

které byly vytvořeny v rámci tzv. šablon EU. Dále mohou být k výuce využity interaktivní či 

tištěné učebnice nakladatelství Fraus – Výchova ke zdravému životnímu stylu a Etická 

výchova. Současně pedagogové využívají mnoho materiálů, nápadů a inspirací z internetu a 

vzdělávacích portálů (rvp, učitelnice, LearningApps apod.). 

 

6. Zapojení do soutěží a akcí 

1) Žáci se zapojili do těchto soutěží 

  2. – 4. září 2021 Celostátní finále OVOV (vybraní žáci) 

 leden – únor 2022 soutěž ve finanční gramotnosti (školní kolo, okresní kolo) 

 17. února 2022  Jazyková soutěž Chatterbox (2 žákyně 9.B) 

 únor 2022  Recitační soutěž (školní kolo) 

 21. února 2022  Pangea – matematická soutěž  

 17. března 2022 MK – jazyková soutěž 

 22. března 2022  Soutěž ZOO Ostrava (vybraní žáci 7. roč.) 

 19. dubna 2022  KK soutěže ve finanční gramotnosti (3 žáci 5.A) 

   6. května 2022 Dopravní soutěž – školní kolo 

 18. května 2022 MK – dopravní soutěž (2. a 3. místo) 

 31. května 2022 MK Finanční svoboda 

   8. června 2022 MK Šachiáda MŠ i ZŠ 

 16. června 2022  Nejlepší čtenář neznámého textu (cena poroty – žákyně 8.A) 

 23. června 2022 MK Finanční gramotnost 1. stupeň 

 

 

 

 



2) Sportovně-pohybové činnosti 

   5. března 2022  OVOV – okresní kolo soutěže  

 30. května 2022 MK minivolejbal 6. a 7. ročníků 

 

3) Kulturní akce, kulturní akce školy, projekty (vycházky, exkurze, návštěvy a besedy…) 

Září 

 OVOV – účast v celostátním finále v Brně 

 Fotografování prvňáčků MF Dnes 

 Třídní schůzky – 1.A 

 Adaptační pobyt 6.A – Hrádek ve Slezsku 

 Knihovnická lekce – 2.A 

 Nehulíme, kreslíme, beseda v K3 – 8.A 

 Den řemesel SŠ Bohumín – 9.A, 9.B 

 Slavnostní předání certifikátů Cambridge zkoušek 

 Dopravní výuka – 4.A 

Říjen 

 Exkurze na farmu Bezdínek – 3.A, 4.A 

 Kontrola ČŠI 

 Ozdravný pobyt pro 1. stupeň – Jeseníky 

Listopad 

 Knihovnické lekce – 1.A, 3.A, 7.A, 8.A, 9.A, 9.B 

 Exkurze Svět vědy a techniky – 5.A 

 Setkání ZZ se zástupci SŠ – akce IROP 

 Fotografování žáků Vánoční sady – zájemci 

 Rodičovské kluby – akce v rámci projektu OKAP 

Prosinec 

 Mikulášská nadílka 

 Bezdínek exkurze na farmu – 1.A, 2.A 

 Můj život po škole – 9.A, 9.B 



 ŠD – výroba dárků k Vánocům a k zápisu 

 Vánoční besídky ve třídách 

Leden 

 LVVZ – Karlov pod Pradědem  

Únor 

 Škola nanečisto 

 Den otevřených dveří 

 Knihovnické lekce – 1.A, 2.A, 3.A, 5.A 

 Rodičovská kavárnička – Práce s mobilem (v rámci OKAP) 

 Sociometrie – 7.A 

 Jazyková soutěž Chatterbox – vybrané žákyně 9.B 

 Exkurze Planetárium – 6.A (v rámci MAP) 

Březen 

 Škola nanečisto 

 Knihovnická lekce – 6.A, 4.A 

 MK jazykové soutěže (JA, JN, JR) 

 Zubní hygiena, beseda v rámci prevence zubního kazu – 1. stupeň, 6.A 

 Pasování prvňáčků na čtenáře 

 Šachiáda – MŠ, ZŠ 

 Soutěž v ZOO Ostrava – vybraní žáci 7.A 

 OVOV – okresní kolo soutěže 

 Kariérové poradenství – exkurze 8.A 

Duben 

 Zápis do prvních tříd – prezenční formou 

 Obnovení certifikátu Rodiče vítáni 

 Nalejvárna – intenzivní příprava k přijímacím zkouškám (9.A, 9.B) 

 Rodičovský klub – Deskoherní odpoledne (akce v rámci projektu OKAP) 

 FG soutěž, on-line prezentace (5.A) – krajské kolo 

 FG soutěž, celostátní finále (Praha) – 5.A 

 Vesmír – celoškolní projekt v rámci PŠÚ 

 Knihovnické lekce – 3.A, 4.A, 5.A, 9.A 



 Můj život po škole – modelová lekce v rámci kariérového poradenství (8.A) 

 Ukázková hodina + otevřená hodina (1.A) 

 Divadelní představení – 3.A, 4.A 

 Pasování prvňáčků na čtenáře 

Květen 

 Zápis do přípravné třídy  

 Výuka na dopravním hřišti – 3.A, 4.A 

 Trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých – beseda s Policií ČR (8.A, 9.A, 9.B) 

 Den finanční gramotnosti – 4.A + 5.A, 8.A + 9.A + 9.B 

 Akce s družební školou – jazyk anglický, robotika 

 ŠK dopravní soutěže  

 MK dopravní soutěže 

 Krajská žákovská konference EVVO – 1 žák 9.B 

 Fotografování třídních kolektivů 

 Žákovská konference EVVO – spojeno s projektem IROP 

 Výuka v multifunkční učebně – akce se ZŠ ČSA v rámci projektu IROP 

 Osvětim – exkurze žáků 9.A, 9.B 

 Praha – vlastivědná exkurze žáků 4.A a 5.A 

 Knihovnické lekce – 9.B 

 Svět techniky Ostrava – výukový program P. T., 8.A 

 Finanční svoboda – MK soutěže 

 Divadelní představení – 5.A 

 Včelařský areál Chlebovice – exkurze 1.A + 2.A 

 MK minivolejbal 6. a 7. ročníků 

Červen 

 Den dětí – kino, sportoviště, společné fotografování 

 Knihovnická lekce – 1.A, přípravná třída 

 Opékání špekáčků – 6.A, děti a rodiče ŠD 

 Rozsudek zní … vinen – dramadílna v 9.B 

 Školní výlet areál Dakol – 3.A 

 Školní výlet Beskydy – 6.A, 7.A, 9.A, 9.B 



 Testy profesní orientace – 8.A 

 Třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a budoucí přípravné třídy 

 Velcí čtou malým – 1.A+6.A 

 Běh do schodů – akce ŽP 

 Blešák – akce ŽP 

 Den bez aktovek – akce ŽP  

 Rodičovský klub – Sportovní odpoledne (akce v rámci projektu OKAP) 

 Zápis pro žáky – cizince 

 Den EU – projekt  9.A, 9.B 

 Slavnostní vyřazení žáků 9. A a 9.B 

 Výkop páťáků + nocování ve škole 

 Pangea – účast 1 žákyně v celostátním finále v Praze 

 Radibudky – akce žáků přípravné třídy 

 Minigolf – sportovní dopoledne přípravné třídy 

 PŠÚ – Otevřené hodiny 

 Bezdínek farma – exkurze žáků 7.A 

 Badatelský klub – projektový den mimo školu 

 Přijetí nejlepších žáků 9. tříd u starosty 

 MK Finanční gramotnost – 1. stupeň 

 Den IZS + Den zdraví 

 Cambridge testy – zájemci 

 Meandry řeky Odry – exkurze 7.A 

 Rubikova kostka – školní soutěž jednotlivců 

 Společné setkání v tělocvičně školy 

 

7. Prezentace školy na veřejnosti 

Činnosti a aktivity jsou pravidelně zveřejňovány na školních webových stránkách, na školním 

Facebooku a v tomto školním roce jsme založili také školní Instagram. Kromě toho dostávají 

rodiče informace přes platformu Bakaláři. 

Několik zpráv z činnosti naší školy bylo zveřejněno v bohumínských novinách OKO. Několik 

příspěvků bylo odvysíláno v bohumínských televizních zprávách, ale do školy zavítala také 

Česká televize, a to hned 2x za školní rok.  



Webové stránky školy jsou funkční a jsou pravidelně aktualizovány. Rodiče jsou partnery, 

vyjadřují se k jednotlivým akcím, mají možnost sledovat prospěch svého dítěte v elektronické 

žákovské knížce.  

Po zápisu do 1. třídy byli pozváni budoucí prvňáci se svými rodiči na Školu nanečisto. Zde 

jim byla představena třídní učitelka a zároveň byly poskytnuty informace o celkovém chodu 

školy, školní družiny a školní jídelny. Pro rodiče byl připraven informační leták a ještě před 

tím byl uspořádán den otevřených dveří, který navštívilo několik rodičů s budoucími 

prvňáčky. Po dvou letech probíhal zápis klasicky, tj. rodiče přišli s dětmi do školy. 

Třída 5.A vydala školní časopis, se kterým se dostala v rámci soutěže ve finanční gramotnosti 

až na celorepublikové finále do Prahy. 

Všechny informace o škole, ukázky prací žáků, projekty a všechny další aktivity lze nalézt na 

webových a FCB stránkách školy (www.zsbenesovka.cz) a také na webových stránkách města 

Bohumína. V písemné podobě jsou všechny archivovány v ředitelně školy nebo ve školním 

archivu. 

 

I. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

 
1. Účast v dotazníkových šetřeních ČŠI 

Testování ČŠI – dopady distančního vzdělávání 5. – 9. ročník 18. 10. – 15. 11. 2021 

Testování ČŠI 9.A, 9.B   9.  5. –   3.   6.  2022 

 

2. Výsledky inspekční činnosti – závěry inspekčních zpráv 

Od 5. října do 8. října 2021 se uskutečnila kontrola ČŠI. V žádném z kontrolovaných bodů 

nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Výsledky byly konzultovány s vedením školy a 

také se zástupcem zřizovatele. Ředitelka školy přijala ke všem připomínkám inspektorů 

nápravná opatření a projednala je se členy pedagogického sboru. 

 

 



J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

        

  skutečnost Upravený skutečnost 

    rozpočet 2021 

VÝNOSY: 2020 2021 2021 

60 - výnosy z vl.výkonů a zboží 358 320 374 

z toho: - školné 321 310 346 

             - pronájem 37 10 28 

64 - ostatní výnosy  183 623 605 

z toho: - čerpání fondů 154 477 326 

66 - finanční výnosy (např.úroky banky) 2 1 1 

67 - prostředky st.rozpočtu,ÚSC a st.fondů 34 495 37 639 37 639 

v tom: - příspěvek zřizovatele celkem 4 782 4 866 4 866 

                 v tom odpisy budov a staveb 459 459 459 

           -  proúčtování dotace na invest.maj.do 

výnosů 75 72 72 

           - účelová dotace zřizovatele sport.aktivity 

žáků a dětí 17 18 18 

           - dotace ze SR(mzdy+ONIV) 28 980 32 262 32 262 

           - ostatní dotace-projekty 

SFŽP,ESF,MSK,Družba-zřiz. 641 421 421 

Výnosy celkem 35 038 38 583 38 619 

NÁKLADY 

   50 - spotřebované nákupy 2584 2835 2740 

v tom: 501 spotřeba materiálu 1055 1007 1024 

         - materiál (kancel.,čist.pr.,ostatní ) 620 648 671 

         - materiál projekt Pomáháme školám k 

úspěchu 5 10 10 

         - DHIM  198 120 126 

         - učební pomůcky,hračky zřizovatel 69 60 48 

         - st.rozpočet (učebnice, uč.pomůcky apod.) 110 169 169 

         - materiál projekty SFŽP, ESF, 

Družba,ostatní  53 0 0 

          502 spotřeba energie 1529 1828 1716 

         - voda 46 85 64 

         - plyn 7 7 11 

         - teplo 1258 1366 1415 

         - el.energie 218 370 226 

          504 prodané zboží       

51 - služby 1 544 1 920 1 942 

v tom: 511 opravy a udržování 456 645 938 

            512 cestovné náhrady 6 25 11 

            512 cestovné ESF 0 0   

            513 reprezentační fond  10 18 11 

            513 repre fond ESF 0 0   



            518 ostatní služby 1 072 1 232 982 

           - telefony,poštovné 37 50 35 

           - stočné, srážková voda 161 225 180 

           - ostatní 

(revize,zprac.mezd,softw.služby,odvoz odpadu, 619 720 609 

                ostatní služby - akce školy)       

           - st.rozpočet (školení, projekty apod.) 68 35 35 

          - služby z dotace sport.aktivity - plavání, 

bruslení atd. 17 18 18 

          - služby projekty - ESF 42 2 2 

          - služby projekty - SFŽP 128 103 103 

52 - osobní náklady 29 166 32 770 32 687 

v tom:  521 mzdové náklady - SR 20 841 23 303 23 303 

            521 mzdové náklady z ESF 309 245 245 

            521 mzdové náklady z jiných zdrojů 108 250 158 

            521 mzdové nákldy -projekt Pomáháme 

školám.. 36 96 96 

            521 náhrady nemoc - SR 112 229 229 

            521 náhrady nemoc - ostatní zdroje       

            524 soc.+zdrav.pojištění - SR 7 052 7 854 7 854 

            524 soc.+zdrav.pojištění - ESF 75 56 56 

            524 odvody z jiných zdrojů  1 30 28 

            527 zák.soc.náklady (FKSP) -SR 419 469 469 

            527 zák.soc.náklady (FKSP) -ESF 4 4 4 

            527 FKSP,prac.oděvy,obědy zam.-

ost.zdr.,roušky 124 140 151 

            525 jiné soc.poj. -zák. pojištění 85 94 94 

54 - Ostatní náklady 5 6 3 

55 - Odpisy  1 544 1 052 1 107 

551 : - nemovitý majetek 459 459 459 

            movitý majetek 253 249 249 

            dlouh.nehmotný majetek - software- účet 

013 22 22 22 

558 DHM zřizovatel 3-40 tis. Kč 462 202 254 

558 uč. pomůcky 3-40 tis.Kč zřizovatel  27 0 3 

558 Učební pomůcky 3-40 tis.Kč SR 294 109 109 

558 DHM 3-40 tis.Kč (uč.pom.projekt ESF,MSK) 27 11 11 

Náklady celkem 34 843 38 583 38 479 

Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta) 195 0 140 

 

 

 

 



K. DALŠÍ SDĚLENÍ 
 

1. Provedené opravy ve školním roce 2021/2022 

Hlavní budova školy 

 Výměna dveří ve sborovně 

 Výměna PVC, demontáž a zpětná montáž větrací jednotky 

 Oprava obložení tělocvičny 

 Zhotovení přívodu vody a odpadů v místnosti pro PP 

 Malování tříd a učeben 

 Dokončení nové multifunkční učebny z projektu IROP, vytvoření bezbariérového WC, 

úprava místnosti školnice 

Elokované pracoviště 

 Oprava střechy 

 Výměna PVC v učebně 

 Opatření učebny nástěnnými výukovými prvky 

 Výměna umyvadlových baterií 

 Malování učebny 

2. Evaluace 

Povinnou součástí ŠVP je evaluace školy. Evaluačními nástroji jsou jednak výroční zprávy, 

jednak dotazníky či testy organizované školou či jinými institucemi (MŠMT, ČŠI). 

Ve školním roce 2021/2022 byly realizovány: 

Evaluační nástroj Cílová skupina Termín 

Kontrola ČŠI ZŠ i obě MŠ 5. – 8. 10. 2021 

Pohovory s PP   Pedagogičtí pracovníci školy 
říjen 2021 

květen 2022 

Testování ČŠI – dopady 

distančního vzdělávání 
5. – 9. ročník 18. 10. – 15. 11. 2021 



Dotazník – 1. třída zákonní zástupci květen 2022 

SWOT analýza školy Pedagogičtí pracovníci školy 1. pololetí školního roku 

Testování ČŠI 9.A, 9.B 9. 5. – 3. 6. 2022 

Sluníčko 9.A, 9.B červen 2022 

 

 

V lednu 2022 byla všemi PP vytvořena za podpory mentora nová vize školy do roku 2026. 

 

 Chceme být školou s bezpečným prostředím pro žáky, kde jsou děti motivovány 

k dalšímu učení.   

 

 Je pro nás klíčové vychovávat děti způsobem, který v nich rozvíjí potřebu 

celoživotního vzdělávání, dovednost spolupracovat a ovládat základní kompetence 

pro život.  

 

 

 Výchovu a vzdělání chceme uskutečňovat individuálním přístupem k žákům, kde 

budeme sledovat posun každého z nich. 

 

Jsme si vědomi individuality školy na poli čtenářské a digitální gramotnosti 

v regionu.  

Společným plánováním, vystupováním a sdílením chceme podpořit v naší škole 

principy učení založené na kritickém posuzování informací, kooperaci mezi 

aktéry školy a konstruktivistickém přístupu k výuce. 

Jsme si vědomi JEDINEČNOSTI naší školy, která společně sdílí hodnoty, jako 

jsou SOUNÁLEŽITOST, SPOLUPRÁCE A ZODPOVĚDNOST ZA 

VYKONANOU PRÁCI. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

            

  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝUKA PREZENTACE SPOLUPRÁCE S 

RODIČI 

Dlouhodobý cíl: 

Chceme být 

školou 

s individuálním 

přístupem 

k žákům, kde 

sledujeme jejich 

posun, ne jejich 

výkon. 

 

Dlouhodobý cíl: 

Chceme být 

komunikativní školou, 

kde jsou všichni 

zapojeni do kladné 

prezentace školy, 

učitelé se nerozpakují 

veřejně mluvit o své 

činnosti. 

 

Dlouhodobý cíl: 

Chceme být školou, 

kde rodiče jsou vítáni 

a spolupracují se 

všemi pracovníky 

školy. 

Krátkodobě: 

 Zaměření na diferenciaci 

výukových materiálů 

 Spolupráce s dalšími 

pedagogy z jiných škol 

 Vytvoření prostoru pro 

sdílení zkušeností a 

materiálů učitelů 

 Práce s chybou jako 

předcházení strachu u 

žáků 

 

Krátkodobě: 

 Častěji prezentovat školu 

na veřejnosti a v médiích 

 Pracovat na sebepoznání 

a prezentaci učitelů 

 Zvýšení mediální 

gramotnosti žáků a 

pisatelských dovedností 

 

 

Krátkodobě: 

 Aktivní spolek rodičů 

 Kultura školy založena na 

aktivní spolupráci s rodiči 

 Rodiče se podílí na 

výchově a vzdělávání ve 

škole 



3. Závěr 

Školní rok 2021/2022 byl pro všechny aktéry vzdělávání opět náročný. Stále jsme se museli 

potýkat s problémy způsobenými celosvětovou pokračující pandemií Covidu – 19. Škola se 

musela vypořádat s testováním žáků i pracovníků, s on-line výukou tříd v karanténě, s rodiči, 

kteří odmítali testování dětí, nebo nošení roušek ve škole. Během roku při testování bylo 

odhaleno několik případů pozitivního žáka i pracovníka školy. Dle situace jsme učili 

distančně (celá třída má karanténu), učili jsme hybridně (polovina žáků třídy má covid a učí 

se z domova, ostatní se postupně do školy vracejí).  

Když jsme sundali roušky a testování žáků a zaměstnanců pominulo, nastoupil příliv žáků 

Ukrajinců. Do běžného režimu školy nečekaně zasáhl válečný konflikt na Ukrajině a 

pedagogičtí pracovníci se najednou museli vypořádat se situací, kdy do běžných tříd 

nastupovali žáci, kteří neuměli slovo česky. 

Tyto nelehké situace se nám všem podařilo zvládat hlavně díky zodpovědnému přístupu všech 

pedagogů školy. 

Pomoc žákům, kteří dosahují horších prospěchových výsledků, byla poskytována průběžně 

podle individuálních potřeb žáků. Učitelé doučovali prospěchově slabé žáky v rámci 

Národního programu doučování. Pedagogická intervence probíhala pravidelně u žáků, kteří 

byli doporučeni PPP. Doučování žáků bylo velmi užitečné a budeme v této aktivitě 

pokračovat.  

Po roční odmlce škola pokračovala v tradici udržování přátelských vztahů s partnerskou 

školou v polském Zabelkově. Za finanční podpory zřizovatele proběhla dvě setkání. První na 

téma robotika a druhé v angličtině na téma jaro/Velikonoce. 

Postupně došlo opět k širšímu využití systému BAKALÁŘI. Byly zavedeny elektronické TK 

a ještě více se systém dostal do podvědomí rodičů při omlouvání žáků nebo při přenosu 

informací. 

Byla zpracována dlouhodobá jednotná vice všemi PP až do roku 2026, která povede 

k jednotnému cíli. 
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