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1. Základní údaje o škole 
 

1.1. Škola 

 

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 

vedoucí učitelky MŠ:    Hana Janečková 

                                      (MŠ Fitškolka) 

                                      Ing. Pavlína Kološová 

                                      (MŠ Rafinérský lesík) 

 

 

Kontakty 

 

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@zsbenese.eu 

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, Rafinérský lesík 1140 
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1.2. Zřizovatel 

 

Název zřizovatele Městský úřad v Bohumíně 

Adresa zřizovatele Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

Kontakt tel.:            596092246 

e-mail:      skokanova.pavla@mubo.cz 

                 (vedoucí OŠKaS) 

 

1.3. Součásti školy a jejich kapacita 

 

mateřská škola 175 dětí 

základní škola 450 dětí 

školní družina 75 dětí 

 

1.4. Základní údaje o součástech školy 

 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/žáků 

k 30. 9. 2015 

Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

mateřská škola 7 175 25 12,5 

1. stupeň ZŠ 6 135 22,5 16,87 

2. stupeň ZŠ 6 114 19 10,36 
( s ŘŠ a ZŘ) 

školní družina 

 

3 (k 30. 9. 2015) 

73 

 

24,33 

 

24,33 

 

 

1.5. Charakteristika školy 

 

Součástí školy je několik budov:  

1) hlavní budova (sekretariát, ředitelství, kmenové třídy, 3. – 9. ročník, výdejna, školní 

jídelna, velká tělocvična, odborné učebny), 

2) elokované pracoviště (kmenové třídy, 1. – 3. ročník, malá tělocvična, cvičná kuchyně a 

jídelna, multifunkční učebna - Beník), 

3) školní družina.  

Základní škola na tř. Dr. E. Beneše je středně velká městská škola založená v roce 1912. 

Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 250 dětem ve věku od šesti  

do patnácti let.  Žáci mají k dispozici dostatečně prostorné a čisté třídy. Všechny třídy jsou 

vybaveny tradičním školním nábytkem, nastavitelnými lavicemi a židlemi a potřebnými 

pomůckami.  

 

Od 1. ledna 2006 jsou součástí této organizace také Mateřská škola Rafinérský lesík  

a Mateřská škola Fitškolka. Mateřské školy mají vytvořeny své školní vzdělávací programy pro 

předškolní vzdělávání od roku 1996. 

Všichni žáci, jejich zákonní zástupci i učitelé školy mohou využívat služby 

poradenského zařízení – tzn. pomoc školního psychologa, výchovného poradce 

s vystudovaným nadstavbovým vzděláváním výchovného poradenství a metodika prevence 

sociálně patologických jevů, kteří sídlí v hlavní budově. 

mailto:skokanova.pavla@mubo.cz
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1.6. Materiálně - technické podmínky základní školy 

 Žákům i vyučujícím jsou k dispozici tyto odborné učebny:  

 2 počítačové učebny s připojením k internetu, 

 učebna fyziky a chemie (s rozvody plynu, elektřiny, vody a demonstračním stolem, 

interaktivní tabulí a připojením k internetu, s žákovskými notebooky), 

 učebna pro výuku hudební výchovy, 

 přírodovědná učebna s interaktivním systémem – s připojením k internetu, 

 jazyková multifunkční učebna s interaktivní tabulí – s připojením k internetu, 

 cvičná kuchyňka a jídelna, 

 učebna výtvarné výchovy, 

 malá multifunkční učebna sloužící jako knihovna i jako učebna pro reedukaci žáků se  

SVP (je místem soutěží, žákovské odborné činnosti, jsou zde umístěny knihy a  

časopisy, je zde přístup na internet apod.), 

 keramická dílna vybavená keramickou pecí, 

 učebna s interaktivní tabulí na elokovaném pracovišti. 

 

 V  rámci tělesné výchovy probíhala výuka plavání pro 2. a 3. ročník. Za účelem využití 

městského bazénu byla poskytnuta zřizovatelem základní škole dotace na rok 2016 ve výši 

35.000,- Kč se spoluúčastí žáků 20 %. Vyčerpáno již k 30. 6. na bruslení žáků, využití 

sportovní haly i plaveckého bazénu v rámci hodin tělesné výchovy žáků ZŠ. Zřizovatel školy 

podporoval zdraví dětí a mládeže bohumínských škol formou dotace na adaptační pobyty žáků 

6. ročníku,  zúčastnilo se 21 žáků (pobyt hradil zřizovatel á 1500,- Kč/1 žáka), žáci hradili 

dopravu, lektorné a materiál. V letošním roce poprvé škola obdržela od zřizovatele finanční 

podporu na exkurzi žáků 8. a 5. ročníku do ostravského Světa vědy a techniky.  

 

V budově elokovaného pracoviště považujeme prostorové podmínky za nadstandardní. 

Ve školním roce 2015/2016 se zde nacházely tři třídy. K výuce tělocviku se využívá malá 

tělocvična, ve které je k dispozici základní tělocvičné náčiní. Součástí budovy je učebna 

vybavená interaktivní tabulí s připojením k internetu. V rámci pracovních činností nebo 

zájmového kroužku keramika mohou žáci využívat místnost vybavenou keramickou pecí. 

V budově je zřízena a vybavena žákovská kuchyňka s jídelnou pro výuku vaření. Nejen o 

přestávkách využívají žáci a učitelé přilehlou zahradu. Ve spolupráci se zřizovatelem stále 

čekáme na dotaci pro modernizaci tohoto školního dvora. 

 

Tři oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost vhodný objekt mimo hlavní 

budovu. Ve školní družině se nachází dvě plně vybavená oddělení s hracími koutky (dětské 

pokojíčky, kuchyňka atd.), s hernami a počítačovým koutkem. Dále je zde tělocvična a 

vybavená jídelna, ve které se stravují žáci 1. stupně. 

 

Hygienické zázemí celé školy je také na standardní úrovni. V celé škole, s výjimkou 

tříd, je rozvod teplé vody a u tělocvičen sprchy. Uzamykatelné plechové skříňky pro žáky již 

využívají také žáci 1. stupně hlavní budovy. Jednu skříňku užívají dva žáci. Na všech toaletách 

je k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a papírové ručníky. Zázemí pro učitele je standardní. 

Všechny sborovny jsou připojeny k internetu a ve všech sborovnách je zřízeno několik 

pracovních míst k PC. 

 

 Obědy jsou zajišťovány sousední ZŠ ČSA. Jsou vydávány ve dvou výdejnách (v hlavní 

budově pro 2. stupeň a v ŠD pro 1. stupeň). Od září 2015 realizuje škola úhradu a výběr obědů 
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formou bezhotovostní platby. Vzhledem k velkému počtu rodin ze sociálně znevýhodněného 

prostředí a to hlavně v MŠ FIT, přichází stále spoustu rodičů platiti v hotovosti. Což velmi 

komplikuje práci na sekretariátě školy (jedná se cca o 13% rodičů z celkového počtu strávníků, 

ZŠ - cca 11%, MŠ cca 14%). 

 

1.7. Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení 1. 9. 2005 

Počet členů školské rady 6 

 

V současném složení pracují členové školské rady od listopadu 2014.  

 

1.8. Údaje o občanském sdružení při škole 

 

Zaměření Unie rodičů je samostatným spolkem. Kromě 

organizačního zajištění akcí se Unie rodičů 

finančně podílela také na nákupu knižních 

odměn pro nejlepší žáky ke konci školního 

roku, na finančním zajištění dárků při vítání 

nových žáčků do 1. tříd, na nákupu odměn 

pro děti v různých soutěžích, na dopravě 

žáků. Pravidelných schůzí Unie rodičů se 

vždy účastnilo také vedení školy. 

Ve spolupráci se školou organizovala Unie 

rodičů tyto akce: 

 1x měsíčně schůzky výboru Unie, 

 pasování prvňáků a deváťáků, 

 Mikulášská nadílka, 

 bruslení, 

 večerní plavání, 

 výlet rodičů, dětí a PP, 

 slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, 

 slavnostní přeřazení „páťáků“ na 2. 

stupeň, 

 slavnostní vítání prvňáčků, 

 olympiáda dětí a rodičů ve 

sportovní hale, 

 brigáda rodičů, 

 apod. 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

 

2.1. Vzdělávací programy 

 

 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP ZV – „ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA“ 1. – 9. ročník  

 

 

Pedagogové školy zahájili v září 2007 realizaci školního vzdělávacího programu, jehož 

motto zní: „Je zapotřebí moudrost nejen získávati, nýbrž také ji užívati.“ ŠVP je tvořen a 

realizován v duchu „Zdravé školy“. Ve školním roce 2015/2016 probíhalo vzdělávání dle námi 

vytvořeného Školního vzdělávacího programu „Škola plná života“, a to jak podle první, tak 

také podle druhé verze ŠVP (viz zpráva ŠVP za školní rok). Do výuky je stále začleňována 

tématika: 

 

 

 výchova ke zdraví a sexuální výchova, 

 výchova k volbě povolání, 

 ochrana člověka za mimořádných situací, 

 prevence sociálně patologických jevů, 

 environmentální výuka, 

 multikulturní vzdělávání, 

 osobnostně sociální výchova, 

 čtenářská gramotnost, 

 finanční gramotnost. 

 

 

2.2. Výuka cizích jazyků na škole 

 

 

Cizí jazyk Aprobovanost (v %) 

anglický – hlavní CJ + volitelný předmět       35 

německý – volitelný předmět 100 

ruský – volitelný předmět 100 

 

 

2.3. Profilace školy 

 

a) „Škola podporující zdraví“ 

 

  

Škola se celoročně snažila o naplnění základních pilířů: 

 zdravé učení, 

 pohoda prostředí, 

 otevřené partnerství. 
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b) Ekologická výchova - viz zpráva koordinátora EVVO v příloze. 

 

c) Podpora čtenářské gramotnosti 

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z hlavních a dlouhodobých cílů školy. 

Vyučující využívají ve vyučování metody RWCT, které jsou na rozvoj čtenářské gramotnosti 

zaměřeny. Všechny třídy se několikrát do roka účastní v knihovně města Bohumína 

knihovnických besed a knihovnických lekcí. Pravidelně se s žáky účastníme akce „Velcí čtou 

malým“, „Pasování prvňáčků na čtenáře“, „Maraton čtení“ apod. V rámci výuky jsou 

pravidelně začleňovány tzv. dílny čtení. 

 

Školní knihovna i v tomto školním roce pokračovala ve své úspěšné činnosti. Byla pro 

žáky otevřena ve dvou dnech, v úterý a ve čtvrtek v době velké přestávky. Mohli si zde 

vypůjčit knihy krásné literatury nebo mohli získávat informace pro vypracování referátů nebo 

projektů vyhledáváním v odborné literatuře nebo encyklopediích. 

 

           Během školního roku byly zakoupeny nové knihy krásné literatury pro mladší i starší 

žáky. V letošním školním roce darovali knihovně knihy také pedagogičtí pracovníci. Převážně 

mladší žáci zde získávali informace, jak se v knihovně orientovat, jak vyhledat určitou knihu 

nebo ve které encyklopedii najít potřebnou informaci. Knihovna byla také využívána jako 

učebna pro žáky s diagnostikovanou SPU - převážně dyslexie, dysgrafie nebo dysortografie. 

Žáci I. stupně navštěvovali školní knihovnu více a pravidelněji než starší žáci. 

 

 

Nové knihy v žákovské knihovně: 

 

 

Oblasti literatury Přírůstek ve školním roce 2015/2016 

Nově zakoupena beletrie  40 kusů 

Darované knihy  18 kusů 

Celkem  58 kusů 

 

 

Půjčené knihy 

 

 

Období      Počet půjčených knih             Počet žáků 

15. 9. - 28. 1. 127 62 

  2. 2. - 16. 6. 102 42 

Celkem 229 104 
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2.4. Učební plán podle ŠVP ZV - Škola plná života 

 

Učební plán pro 1. stupeň - 1. verze 

 

Vyučovací 

předmět 

 

1. ročník 

 

2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
Celková 

hodinová 

dotace + 

DČD 
Min 18 Min 18 Min 22 Min 22 Min 22 

Max 22 Max 22 Max 26 Max 26 Max 26 

Český jazyk  

a literatura (ČJ) 
6+2 7+1 8+1 7+1 7+1 35+6 

Cizí jazyk (Cj) 1 1 3 3 3 9+2 

Matematika (M) 
4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 

Informatika (Inf) – – – – 1 1 

Prvouka (Prv) 2 2 2 – – 

12 Vlastivěda (Vl) – – – 1 2 

Přírodověda (Př) – – – 2 1 

Hudební výchova 

(Hv) 
1 1 1 1 1 

12 

Výtvarná výchova 

(Vv) 
2 1 1 2 1 

Tělesná výchova 

(Tv) 
2 2+1 2+1 2 2 10+2 

Pracovní činnost 

(Pč) 
1 1 1 1 1 5 

Týdně 21 22 25 25 25 118 
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Učební plán pro 2. stupeň - 1. verze 

 

Vyučovací předmět 

6. ročník       7. ročník 8. ročník 9. ročník 
Celková 

hodinová 

dotace + 

DČD 

Min 28 Min 28 Min 30 Min 30 

Max 30 Max 30 Max 32 Max 32 

Český jazyk  

a literatura (ČJ) 4+1 3+1 4 4+1 15+3 

Cizí jazyk (Cj) 3 3 3 3 12 

Matematika (M) 4 4 3+1 4+1 15+2 

Informatika (Inf) 1 - - - 1 

Dějepis (D) 2 2 1+1 2 

11+1 
Výchova k občanství 

(Vo) 
1 1 1 1 

Fyzika (F) 1 2 2 1 

21+3 

Chemie (Ch) - - 2 1+1 

Přírodopis (Př) 2 2 1+1 1 

Zeměpis (Z) 2 1 2 1+1 

Hudební výchova (Hv) 1 1 1 1 

10 

Výtvarná výchova (Vv) 2 2 1 1 

Tělesná výchova (Tv) 2+1 2+1 2 2 

10+3 

Výchova ke zdraví (Vz) 1 1 - +1 

Pracovní činnost (Pč) 1 1 1 - 3 

Volitelné předměty 

(Vp) 
- 3 4 5 12 

Týdně 29 30 31 32 122 
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Učební plán pro 1. stupeň - 2. verze 
 

Vyučovací 

předmět 

 

1. ročník 

 

2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
Celková 

hodinová 

dotace + 

DČD 
Min  18 Min  18 Min  22 Min  22 Min  22 

Max  22 Max  22 Max  26 Max  26 Max  26 

Český jazyk  (ČJ) 6+2 7+1 8+1 7+1 7+1 35+6 

Cizí jazyk (CJ) 1 1 3 3 3 9+2 

Matematika (M) 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 

Informatika (INF) - - - - 1 1 

Člověk a jeho svět 

(ČAS) 
2 2 2 3 3 12 

Hudební výchova 

(HV) 
1 1 1 1 1 

12 
Výtvarná výchova 

(VV) 
2 1 1 2 1 

Tělesná výchova 

(TV) 
2 2+1 2+1 2 2 10+2 

Pracovní činnosti 

(PČ) 
1 1 1 1 1 5 

Týdně 21 22 25 25 25 118 
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Učební plán pro 2. stupeň - 2. verze 

 

Vyučovací předmět 

6. ročník        
7. 

ročník 
8. ročník 9. ročník 

Celková 

hodinová 

dotace + 

DČD 

Min  28 Min  28 Min  30 Min  30 

Max  30 Max  30 Max  32 Max  32 

Český jazyk (ČJ) 4+1 3+1 4 4+1 15+3 

Cizí jazyk (CJ) 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk (NJ, RJ) - 2 2 2 +6 

Matematika (M) 4 4 3+1 4+1 15+2 

Informatika (INF) 1 - - - 1 

Dějepis (D) 2 2 1+1 2 

11+1 Výchova k občanství 

(VO) 
1 1 1 1 

Fyzika (F) 1+1 2 2 1 

21+4 

Chemie (CH) - - 2 1+1 

Přírodopis (PŘ) 2 2 1+1 1 

Zeměpis (Z) 2 1 2 1+1 

Hudební výchova (HV) 1 1 1 1 

10 
Výtvarná výchova (VV) 2 2 1 1 

Tělesná výchova (TV) 2+1 2+1 2 2 

10+3 
Výchova ke zdraví (VKZ) 1 1 - +1 

Pracovní činnosti (PČ) - 2 1 - 3 

Volitelné předměty (VP) - - 2 3 +5 

Týdně 29 30 31 32 122 
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2.5. Volitelné předměty 

 

 Tato nabídka vychází z cíle specifikovat a doplňovat povinné předměty a umožnit 

uspokojit specifické potřeby a zájmy dětí nabídkou volitelných předmětů. 

 

 

 

2.6. Další 

 

 Ve školním roce 2015/2016 jsme znovu od 1. třídy zařadili novou metodu výuku čtení 

genetickou metodou a chceme v tomto trendu pokračovat i v příštích letech. Stejně tak 

pokračovaly paní učitelky na 1. stupni v zařazování prvků výuky matematiky podle prof. 

Hejného, aby tento předmět přestal být pro žáky hrozbou. Zapojuje se více logiky a postupy 

jsou stavěny na tom, že si musí děti samy projít procesem poznávání matematických zákonů. 

 

 

3. Přehled personálního zabezpečení školy 

 

 

3.1. Základní údaje o pracovnících škol za školní rok 2015/2016 

 

Počet pracovníků celkem 48 

Počet učitelů ZŠ 19 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 14 

Školní psycholog 1 

Asistent pedagoga 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 

Počet správních zaměstnanců MŠ 4 

 

Nově přijatí absolventi učitelského studia …..0 

Nově přijatí kvalifikovaní učitelé  …..2 

Odchody PP ZŠ na konci školního roku …..5 (1x odchod do důchodu, 4x doba určitá) 

Odchody PP MŠ na konci školního roku …..2 (2x odchod do důchodu) 

 

 

 

Ročník Předmět Počet 

hodin 

Počet  

skupin 

7. Jazyk německý 2 1 

 Jazyk ruský 2 1 

8. Informatika 2 2 

 Jazyk německý 2 1 

 Jazyk ruský 2 1 

9. Finanční gramotnost 1 1 

 Konverzace v AJ 2 1 

 Ekologie 2 1 

 Jazyk německý 2 1 

 Jazyk ruský  2 1 
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3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek 

12 učitelka MŠ 1,00 

1 učitelka MŠ 0,85 

1 učitelka MŠ 0,65 

2 vychovatelka 1,00 

15 učitel/ka ZŠ 1,00 

2 učitel/ka ZŠ 0,82 

1 učitel/ka ZŠ 0,2 

1 učitel/ka ZŠ 0,4 

1 asistent 

pedagoga 

0,73 

1 školní 

psycholog 

0,5 

 

3.3.  Pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD podle věkové skladby 

 

Do 35 let 

 

 

3 

36 – 45 let 

 

 

6 

46 – 55 let 

 

 

9 

Nad 55 let 

do důch. věku 

 

4 

Důchodový 

věk 

 

1 

 

Celkem 

 

 

23 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 2 1 5 2 7 0 4 0 1 4 19 

 

 

 
 

 

 

Průměrný věk PP základní školy je 46 let. 

1 

1 

2 

0 

2 

5 

7 

4 

0 2 4 6 8

do 35 let

36 - 45 let

46 - 55 let

nad 55 let

Věkové složení PP 

ženy

muži
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3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících k 31. 8. 2016 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

2 uklízečka MŠ 1,00 

2 uklízečka ZŠ 1,00 

2 uklízečka ZŠ 0,50 

2 školnice MŠ 1,00 

1 školník ZŠ 1,00 

1 administrativní pracovník 1,00 

1 ekonom 1,00 

 

 

3.5. Kvalifikovanost a odbornost výuky 

 

 

I. stupeň 

 

 Na I. stupni vyučovalo 8 učitelek, 7 z nich splňovalo předpoklady a požadavky pro 

výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících 

v platném znění, jedna učitelka si doplňuje studium.  

 

II. stupeň 

 

 Z 11 učitelů, kteří vyučovali na II. stupni školy, splňovali všichni odbornou kvalifikaci. 

 

 Specializační studium mají ukončeno výchovný poradce i koordinátor EVVO.  

Specializační studium nezahájili koordinátor ŠVP, metodik rizikového chování žáků a 

koordinátor ICT. 

 

 

Školní družina 

 

 Obě dvě vychovatelky ŠD byly plně kvalifikované pro svou práci. 

 

 

Vedení školy 

 

Ředitelka školy má ukončeno studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 

 

4.1. Zápis k povinné školní docházce 

 

Počet prvních 

tříd 

Počet dětí 

přijatých do 

prvních tříd k 1. 

9. 2016 

Z toho počet dětí 

starších šesti let 

(nástup po 

odkladu) 

Počet odkladů 

pro  školní rok 

2015/2016 

Počet 

opakujících 

žáků 

1 23 5 4 0 

 

Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech 3. – 4. 2. 2016. 

 

4.2. Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 0 1 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých   

    ročníků přijato:  

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední odb. 

učiliště 

maturitní 

obor  

celkem 

  

3 0 1 0 0 0 4 

  

c) na soukromé školy přijato: 

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední odb. 

učiliště  

celkem 

0 0 0 2 2 2 6 

 

d) do 3-letých učebních oborů přijato: 

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

13 5 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

22 6 

 
Do 2-letých učebních oborů přijato z devátých ročníků - 1 žák, 

                                                          z nižších ročníků   -  1 žák. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu k 31. 8. 2016 

 

1. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo 

I.A 27 1 26 0 

II.A 27 3 24 0 

III.A 20 4 16 0 

III.B 21 6 15 0 

IV.A 20 12 8 0 

V.A 18+1 11 4 3 

Celkem 134 37 94 2 

 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo 

VI.A 26 15 2 9 

VII.A 17 10 2 5 

VII.B 19 9 6 4 

VIII.A 16 8 4 4 

VIII.B 14+2 12 1 1 

IX.A 22+2 14 4 4 

Celkem 118 68 19 27 

 

 

Celkový přehled 

 

 Počet žáků 

k 30. 8. 2016 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. stupeň 134 94 37 2 

2. stupeň 118 19 68 27 

Celkem 247+5 113 105 29 

 

 

 

Průměrný počet žáků na třídu   21 (48% chlapců, 52% dívek) 

Průměrná známka školy    1,93 

 

 

 
Vysv.: + …žáci v zahraničí 
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5.2. Plán opravných zkoušek 

 

Termín 29. 8. 2016  

Opravné zkoušky se konaly z matematiky a fyziky.  

 

Termín 30. 8. 2016  

Opravné zkoušky se konaly z anglického jazyka, fyziky a dějepisu. 

 

 Opravné zkoušky mělo konat 10 žákyň a žáků, a to ze čtyř předmětů. K opravné 

zkoušce se nedostavily 2 žákyně. Obě již mají splněnou povinnou školní docházku a ukončily 

tak povinnou školní docházku s neukončeným základním vzděláním.  

 

Opravnou zkoušku s prospěchem nedostatečným vykonal jeden žák a to z obou 

zkoušených předmětů a v následujícím školním roce bude opakovat ročník. 

 

Celkem 19 žáků školy neprospělo ze tří a více předmětů, opravné zkoušky nekonali a 

jelikož již v minulosti některý ročník opakovali, postoupili dál. Jedna žákyně a tři žáci z tohoto 

počtu již dříve ročník opakovali, mají splněno devět let povinné školní docházky a ukončili 

tedy povinnou školní docházku s neukončeným základním vzděláním. 

 

Celkem 7 žákyň a žáků vykonalo opravnou zkoušku úspěšně a všichni tak postoupili do 

vyššího ročníku. 

 

5.3. Přehled o chování žáků 

 

 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 – za období celého školního roku: 

 

Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 

I.A 0 0 0 0 0 0 

II.A 0 0 1 0 0 0 

III.A 0 0 0 1 0 0 

III.B 0 0 0 0 0 0 

IV.A 0 0 2 0 1 0 

V.A 0 0 7 11 0 0 

Celkem 0 0 10 12 1 0 
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2. stupeň – za období celého školního roku: 

 

Třída Pochvala TU Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI.A 3 0 19 20 1 0 3 

VII.A 1 0 8 12 4 3 2 

VII.B 4 3 9 10 5 2 0 

VIII.A 6 1 3 3 9 0 0 

VIII.B 0 0 9 8 7 1 1 

IX.A 3 6 9 14 13 1 0 

Celkem 17 10 57 67 39 7 6 

 

 

Celkový přehled: 

 

 Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 0 0 10 12 1 0 0 

2. stupeň 17 10 57 67 39 7 6 

Celkem 17 10 67 79 40 7 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí   9936 39,74 284 1,14 

2. pololetí 16586 65,82 149 0,6 

Celkem 26522 X 433 X 

 

 

27 

67 

79 

40 

7 6 

Kázeňská opatření 

pochvala

NTU

důtka TU

důtka ŘŠ

2.stupeň

3. stupeň
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5.5. Údaje o integrovaných žácích 

 

 

Druh postižení: Ročník 

sluchové postižení ne 

zrakové postižení ne 

s vadami řeči ano 

tělesné postižení ano  

s kombinací postižení ne 

s vývojovými poruchami učení ano  

s vývojovými poruchami chování ano  

s poruchou učení i chování ano 

lehké mentální postižení ano 

autisté x 

Celkem  x 

 

 

 

Podrobnější informace viz Výroční zpráva výchovného poradenství za školní rok 

2015/2016. 

 

5.6. Další 
 

 Dle platného školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků se žáci hodnotí známkou. 

Škola však nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům využití možnosti slovního hodnocení, a 

to na podkladě písemné žádosti rodičů. Tuto možnost v tomto školním roce nevyužil ani jeden 

žák. 

 Ředitelka školy vyhověla pěti žádostem o uvolnění z předmětu tělesná výchova. 

 

Dvě nejlepší žákyně 9. ročníku byly v měsíci červnu přijaty starostou města Bohumína. 

 

26522 

433 

omluvené

neomluvené
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V rámci motivace žáků 9. ročníku proběhly tzv. Závěrečné obhajoby žáků („malé 

maturity“), kdy si žák vybírá z předložené nabídky téma, které ho baví a zajímá, téma zpracuje 

a pak jej musí před tříčlennou komisí učitelů obhájit. 

 

Pět žáků se vzdělávalo v zahraničí podle § 38 Školského zákona. 

 

Vzhledem k tomu, že je naše škola připravena a ochotna reagovat na názory zákonných 

zástupců a názory zákonných zástupců nás zajímají, provádíme v pravidelných intervalech 

dotazníková šetření. Výsledky dotazníků zpracováváme. Naší snahou je se z nich poučit a 

vyvarovat se případným chybám či nedorozuměním. Výsledky dotazníků byly projednávány se 

zákonnými zástupci na třídních schůzkách, kde na ně mohli přítomní rodiče reagovat. Nedílnou 

součástí školy jsou také její žáci, proto dotazníková šetření organizujeme také pro ně. Výsledky 

dotazníků byly s žáky konzultovány na třídnických hodinách. Cílem těchto šetření byla 

objektivní evaluace výsledků vlastní práce. Evaluační šetření vyplývají z plánu evaluace školy, 

testování znalostí objednává škola dle potřeby. Výsledky a závěry z šetření a testování byly 

projednávány příslušnými PK a pedagogickou radou školy…..viz zpráva koordinátora ŠVP. 

 

V loňském roce vykonalo vedení školy 45 hospitací. Vedení školy postupovalo podle 

platného plánu kontroly a řízení. Kromě vedení školy vykonali hospitace také vedoucí PK a 

kantoři mezi sebou – tzv. vzájemné hospitace a náslechové hodiny. Závěry z hospitací a 

náslechů byly následně konzultovány na schůzkách PK. Vedení školy se účastnilo také akcí, 

které byly pořádány pro žáky a rodiče v ŠD.  
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6. Údaje o DVPP 
 

 Veškeré plánování a realizace vzdělávacích akcí probíhala podle plánu DVPP na dané 

období a podle aktuálních potřeb školy. Ve školním roce 2015/2016 proběhla tato vzdělávání: 

 

  PP – 1. stupeň 

KVIC Ostrava Matematická prostředí v metodě Hejného 

Hello Ostrava Genetická metoda od A-Z 

KVIC Ostrava Geometrie 3D - krychlové stavby, oblékáme paní krychli 

KVIC Ostrava Slovní úlohy vyučovací metodou Hejného 

fa Hertin Výzva č. 51 - iPady 

Sluňákov Školní projekty v EVVO 

Hello Ostrava 

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství  

na ZŠ 

Hello Ostrava Konference pro učitele 1. stupně 

ZŠ Mendelova 

Karviná Inspirace výukou aneb dílny čtení v praxi 

KVIC Ostrava It´s so authentic 

Oxford Ostrava Společné vzdělávání - inkluze v hodinách angličtiny 

KVIC Ostrava Jak připravit zápis do 1. třídy, který ocení i rodiče 

KVIC Ostrava 

English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat 

(pro 1. stupeň ZŠ) 

KVIC Ostrava 

English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat 

(pro 2. stupeň ZŠ) 

KVIC Ostrava Metodická poradna - Školní družina v právních normách 

  PP – 2. stupeň 

KVIC Ostrava Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I 

KVIC Karviná 

Metodická poradna pro vedoucí zaměstnance ZŠ zřizované  

obcemi 

fa Hertin Výzva č. 51 - iPady 

KÚ MSK Ostrava Seminář ŘŠ a školy zřizované obcemi 

Moderní 

vzdělávání Konference "Moderní vzdělávání 2016" 

Než zazvoní, Brno Plná škola 

KVIC Ostrava V zeměpise prakticky a jinak 

KVIC Ostrava Složitější beletristické a poetické texty v hodinách ČJ 

NIDV Ostrava Společné vzdělávání a OP VVV - informační seminář 

KVIC Ostrava Příprava projektu šablon krok za krokem 

Prevalis Právo ve škole 

CCV Olomouc 

Den zdraví na PF - Organizace, programy a projekty 

podpory zdraví a prevence rizikového chování. 

Sdružení Tereza Semináře BOV pro začátečníky 

KVIC Ostrava Slovní úlohy kořeněné životem I. 

KVIC Ostrava Metoda Hejného v matematice na 2. stupeň ZŠ 
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Klub EVVO Praha Krajské setkání koordinátorů EVVO 

Albertova SŠ Č.T. Učíme se navzájem - Letní škola koordinátorů EVVO 

Kritické myšlení, 

o.s. Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

ZŠ Mendelova 

Karviná Didactica Magna-festival pedagogické inspirace 

KVIC Ostrava 

Žák jako badatel a pátrač - činnostní učení a badatelský  

přístup v dějepise. 
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7. Hodnotící zpráva výchovného poradenství a prevence rizikového   

chování za školní rok 2015/2016 
 

7. 1. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2015/2016 

 

1. Práce se žáky s poruchami učení 

 

 V evidenci výchovného poradce bylo ve školním roce 2015/2016 evidováno 26 

integrovaných žáků. Všichni žáci/žákyně byli zapojeni do programu integrace na doporučení 

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

vzdělávací plán. 

 

1. stupeň: 

 16 žáků/žákyň  

 1 žák s poruchou chování, 

 5 žáků s vadou řeči, 

 10 žáků/žákyň se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie). 

 

2. stupeň: 

 10 žáků/žákyň  

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

 1 žák s lehkým mentálním postižením, 

 1 žák s vadou řeči, 

 1 žákyně s tělesným postižením. 

 

Reedukace ve školním roce 2015/2016 

 Navrženou reedukaci mělo 18 žáků. 

 

1. stupeň: 

 14 žáků/žákyň. 

 

2. stupeň: 

 4 žáci/žákyně. 

 

 

2. Práce s talentovanými a nadanými žáky 

 

 Žákům byla nabídnuta účast na konferencích, v soutěžích, olympiádách, vypracovávali 

seminární práce navíc. 

 

 

 

3. Spolupráce s PPP a SPC 

 

 S PPP a SPC spolupracujeme při řešení pomoci žákům s poruchami učení a chování. 

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

Proběhly návštěvy zástupce SPC Karviná, SPC Frýdek – Místek a SPC Ostrava – Slezská 

Ostrava. Také jsme se zúčastnili dvou schůzek pořádaných SPC Karviná a jedné schůzky 

pořádané PPP Bohumín. 
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4. Výchovné komise 

 

Ve školním roce 2015/2016 byly projednány výchovné problémy jednoho žáka a tří 

žákyň druhého stupně. Důvodem ke svolání výchovné komise bylo nevhodné chování ke 

spolužákům a vyučujícím, špatná pracovní morálka, vysoká neomluvená absence a porušování 

školního řádu. U jedné žákyně byla OSPODem svolána případová konference v prostorách 

MěÚ Bohumín.  

 

 

 

5. Volba dalšího studia ve SŠ ve školním roce 2015/2016 

 

 besedy o volbě povolání pro vycházející žáky se zástupci SŠ: 

 Střední škola, Bohumín 

 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, 

 SŠ DAKOL, Petrovice u Karviné 

 informační schůzka rodičů žáků 9. tříd se zástupcem Gymnázia Fr. Živného a 

zástupcem SŠ Bohumín proběhla 24. 11. 2015, 

 24. 11. 2015 proběhly třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících 

 žáků/žákyň, na kterých byli seznámeni se změnami a podmínkami 

 v přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017, 

 žákyním/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 exkurze pro vycházející žákyně/žáky: Den otevřených dveří na 

Gymnáziu Fr. Živného v Bohumíně (žáci 5. třídy a žáci 9. třídy), Den otevřených 

dveří SŠ Bohumín (žáci 9. třídy),  

 zúčastnili jsme se Dne řemesel - Střední škola Bohumín (žáci 8. a 9. ročníku). 

 

 

 

6. Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 

 

Vycházející žáci: 

 

 9. A - 22 žáků/žákyň  (9 chlapců a 13 dívek) 

            8. A - 5 žáků/žákyň (1 dívka a 4 chlapci) 

   7. B - 2 žáci/žákyně  (1 chlapec a 1 dívka) 
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Přehled vycházejících žáků  
 

 

Ročník Počet vycházejících žáků/žákyň 

7. ročník 1+1(šestileté gymnázium) 

8. ročník 5 

9. ročník 21 

Celkem 27+1(šestileté gymnázium) 

 

 

 

Přehled středních škol 
 

 

 

Střední škola Název oboru Počet 

žáků/žákyň 

Střední škola, Bohumín Kadeřník 4 

 Obráběč kovů 4 

 Strojní mechanik 3 

 Provozní služby 1 

Vítkovická SPŠ, Ostrava-Hrabůvka Mechatronik 1 

 Ekonomika a management 1 

SŠ Hotelnictví, gastronomie a služeb 

Šilheřovice 

Kuchař-číšník 2 

 

 

Střední škola Název oboru Počet 

žáků/žákyň 

SOŠ ochrany osob a majetku, Ostrava Poruba Bezpečnostně právní činnost 1 
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SZŠ a Vyšší odborná škola zdravotnická, 

Ostrava 

Asistent zubního technika 1 

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm Kuchař-číšník 1 

SŠ technická a dopravní, Ostrava -Vítkovice Strojní mechanik 1 

SŠ Techniky a služeb, Karviná Cukrář 1 

SOŠ NET OFFICE, Orlová Informační technologie 1 

SŠ prof. Z. Matějčka, Ostrava - Poruba Provozní služby 1 

SŠ společného stravování, Ostrava - Hrabůvka Cukrář 1 

Gymnázium Fr. Živného, Bohumín Gymnázium 2 

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola Gymnázium (Živé jazyky) 1 

 Dvojjazyčné gymnázium 1 

 

 

Přehled typů oborů 
 

Typ oboru Počet žáků/žákyň Počet procent 

K – obory 

gymnázia 

3+1 14% 

M – obory 

L – obory 

(čtyřleté) 

4 14% 

H – obory 

(tříleté) 

18 65% 

E – obory (dvouleté) 2 7% 
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7.2. Zpráva školního metodika prevence rizikového chování za školní rok 2015/2016 

 

Úvod 

Školní rok 2015/2016 se v oblasti prevence opíral o Minimální preventivní 

program, Školní preventivní strategii na rok 2010 – 2015, Program proti šikanování a 

Program proti záškoláctví. 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.  

 

Prevenci na škole zaštítilo Školní poradenské pracoviště scházející se pravidelně 

jednou za měsíc ve složení: ředitelka školy, výchovná poradkyně, metodik rizikového 

chování, poradkyně pro I. stupeň a školní psycholog. ŠPP projednávalo problémové 

chování žáků či jejich nedostatečný prospěch, plánovalo školní akce a také hodnotilo 

akce již realizované. 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. 

 

Projektové dny, besedy a jiné aktivity 

 

Z projektových celoškolních dní byl realizován Den zdraví (7. dubna) na téma 

škodlivost kouření pod názvem Moderní je nekouřit. Projekt 5. třídy Práva dětí, projekt 

deváté třídy Mám právo, mám povinnost a celoroční projekt na I. stupni Normální je 

nekouřit. Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili dvoudenního projektu Městské policie 

Bohumín Právo na školách.   

 

 K besedám již tradičně patřily etické dílny - Etický kompas pro 7. až 9. ročník 

vedené občanským sdružením Pavučina. V 7. třídách proběhla témata: Přátelé a Rodina, 

8. třídy absolvovaly Image a charakter, Potřeby těla a 9. třídě bylo určeno Peníze, peníze, 

peníze a Stáří – děs nebo výsada. Žáci 1. stupně a 6. ročníku se zúčastnili besed 

organizace Prevalis. Pro 2. třídu bylo připraveno téma Kamarádství, spolupráce, žáci 3. 

ročníku prošli tématem Držíme pospolu, 4. třída se zamyslela nad programem Chováme 

se bezpečně, pro 5. třídu byla připravena beseda Nekouřit je COOL a v 6. třídě proběhlo 

téma I konflikty se dají řešit. 

 

Další akce 

 

Sex – AIDS – vztahy - beseda pro 9. ročníky (21. června) 

Čas proměn (MP Education) - beseda pro dívky 6. třídy (9. března)  

Hasík - beseda pro žáky 2. r., 6. r.  

Abraka Muzika - vystoupení hudební kapely na téma Finanční gramotnost (1. - 9. r.) 
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  I v letošním školním roce škola pokračovala v projektu Rodičovské kavárničky, 

jejichž cílem bylo nabídnout zajímavá témata rodičům a společně se dozvědět nové 

informace ve vybraných oblastech. Proběhla dvě setkání, první s názvem Jak zjistím, zda 

je mé dítě závislé na televizi, počítačích, tabletech apod.?, druhé na téma Drogy a 

návykové látky.  

 

 Mezi pobytové akce uplynulého školního roku patřil Adaptační pobyt pro 6. 

třídu a Škola v přírodě pro žáky 1. stupně. První zmiňovaný adaptační pobyt proběhl ve 

dnech 5. – 9. října 2014 na chatě Hrádek v Hrádku ve Slezsku. Zodpovědnými osobami 

byl školní psycholog, třídní učitel 6. třídy. Akce byla úspěšná. Škola v přírodě pro žáky 1. 

stupně se uskutečnila ve dnech 14. – 24. března. 

 

 Ve spolupráci s Unií rodičů dále proběhly akce typu Pasování předškoláků, 

prvňáčků a deváťáků, Plave celá škola, Výlet do neznáma, Olympiáda dětí a rodičů ve 

sportovní hale nebo Výlet žáků za odměnu.  Již k tradičním událostem patřilo Slavnostní 

vyřazení žáků 9. třídy. 

 

 V letošním školním roce se uskutečnily také akce pořádané ve spolupráci s MŠ. 

Příkladem je Cvičíme v tělocvičně (3. A a MŠ Rafinérský lesík), akce Broučci (MŠ 

Rafinérský lesík, žáci 8. A a 3. A), Sportovní odpoledne pro děti a rodiče (MŠ FIT) a 

Dopis Ježíškovi (ZŠ, MŠ Rafinérský lesík a MŠ FIT). 

 

 Škola nabídla množství kroužků: Klub volného času, Klub Beník, Školní 

sportovní klub (Aerobic club, Sportovní hry pro žáky 1. stupně, kroužek vystřihovánek), 

kroužek plavání a kroužek ruského jazyka. 

 

Pomůcky 

 

 Během roku se využíval interaktivní výukový program Drogy trochu jinak od 

České asociace školních metodiků prevence, digitální učební materiály vytvořené pro 

výchovu ke zdraví, materiály zasílané MP Education. Velkou pomocí byly rovněž 

učebnice od nakladatelství Fraus Výchova ke zdraví a také množství materiálů, které lze 

nalézt na internetu (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). Inspiraci jsme čerpali také z časopisu Prevence.  

 

Další 

K dalším aktivitám v oblasti prevence patřilo vydávání časopisu Beníkoviny, 

pravidelné zasedání Žákovského parlamentu a byla ukončena sedm let běžící podpora 

srílanského chlapce Andrewa z projektu Adopce na dálku. Následně se žáci školy 

rozhodli finančně podporovat pandu červenou v ostravské ZOO. Rovněž škole byla 

prodloužena platnost certifikátu Rodiče vítáni. 

 

 

http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.msmt.cz/
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Závěr 

 

 Ve školním roce 2015/2016 se podařilo zrealizovat plán besed a projektů z 

Minimálního preventivního programu, které byly na začátku roku stanoveny. Nabídka 

byla pro žáky pestrá a dotýkala se všech významných oblastí.  
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Závěrečná  
zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie 

školní rok 2015/2016 
 

 

Počet škol v rámci 1 ředitelství 1 

Počet žáků školy k 1. 9. 2015  250 
 

Školní metodik prevence (zástup za MD) 

Funkce kumulovaná s výchovným poradcem nebo vychovatelem ANO  

Finanční ohodnocení ANO  

 
Vlastní kabinet 

Sám  NE 

Pouze s výchovným poradcem  NE 

S jinými pedagogy ANO  

Specializační studium 
pro ŠMP - 250 hod. 

   

Studuji u instituce:  NE 

Plánuji studovat  NE 

Ve funkci školního metodika prevence od roku:                                                              2015 

Konzultační hodiny ANO  
 

Školské poradenské pracoviště 
( tým složený alespoň ze tří těchto členů: ŠMP, VP, školní speciální pedagog, školní psycholog) 

ANO  
 

Školní psycholog 

---------------------------------- ANO 

Interní/ externí /výše úvazku 0, 50%  
 

Školní speciální pedagog 

 NE 

Jméno a příjmení, titul --------------------------------------  

Interní/ externí /výše úvazku -------------------------------------- 

 

 

Žádosti o finanční prostředky na prevenci rizikového chování 

Celková částka, o kterou bylo žádáno    ---------------------------  

Celková získaná částka    --------------------------   
 

 

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování v roce 2015/2016 

Počet zúčastněných pedagogů 

vzdělávání do 20 h. 21-50 h. 51-100 h. 101-250 h. nad 250 h. 

0 0 0 0 0 
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Témata vzdělávání, o která mají pedagogové největší zájem (označte) 

šikana, kyberšikana, snižování agresivity, neukázněnost třídy, řešení konfliktů, záškoláctví, romská 
problematika, komunikace s rodiči, poruchy příjmu potravy, sexuální výchova, závislostní chování, jiné: 
sebepoškozování. 

 

Instituce, se kterými jste spolupracovali v oblasti prevence 

Název instituce 
Sdružení Pavučina 

 

 

Městská policie Bohumín 

 

 

Prevalis 

 

 

MP Education 

 

PPP 

 

OSPOD 

Téma 
Stáří, Rodina, Přátelé, Image a charakter, Potřeby těla 

(poruchy příjmu potravy), Peníze, AIDS, vztahy, sexualita 

 

Projekt pro žáky 7. – 9. tř. „Právo na školách“ (dvoudenní 

pobyt na horách) 

 

Kamarádství, spolupráce, Držíme pospolu, Chováme se 

bezpečně, Nekouřit je COOL, I konflikty se dají řešit 

 

„Čas proměn – Mezi námi děvčaty“ 

 

Výskyt rizikových forem chování ve školním roce 2015/2016 

Snížené známky z chování Počet žáků za I. pololetí Počet žáků za II. pololetí 

 II. stupeň z chování 1 6 

III. stupeň z chování 4 2 

Neomluvená absence za školní rok 

Počet žáků                  252 Počet neomluvených hodin 433 

Omluvená absence za školní rok 

Počet žáků 252 Počet omluvených hodin 26522 

Podezření na skryté záškoláctví:  NE Počet hodin: 0 Počet žáků:0 

Zneužití alkoholu 

Počet případů 0 Počet žáků 0 

Zneužití ostatních drog 

Počet případů 1 Počet žáků 5 

Výskyt agresivního chování 

Počet případů 10 Počet žáků 7 

Výskyt šikany, kyberšikany 

Počet případů 7 Počet žáků 11 

Výskyt krádeží 

Počet případů 0 Počet žáků 0 

Výskyt jiných forem rizikového chování (specifikujte) 

Počet případů 2 Počet žáků 2 (sebepoškozování) 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů  KVIC Nový Jičín, Ostrava - 

DVPP, 

 NIDV Ostrava, 

 K3 - kultura, kino, knihovna, 

soutěže, výstavy, besedy, 

 Městská knihovna Bohumín - 

knihovnické lekce, besedy a 

soutěže pro žáky atd., 

 BOSPOR Bohumín - plavání 

žáků, plavecká show, bruslení, 

saunování, plave celá škola, 

dopravní hřiště 

 PPP Karviná (Bohumín) - 

vyšetření žáků, testování žáků, 

konzultace…, 

 SPC Karviná - integrace žáků, 

konzultace…, 

 SPC Frýdek - Místek, konzultace, 

 DDM Bohumín - celoměstské 

sportovní akce, soutěže v recitaci 

a kulturní soutěže, zájmové 

kroužky, 

 OVOCENTRUM V+V s.r.o.   - 

ovoce do škol, 

 MŠ, ZŠ a SŠ na území města 

Bohumína - dny otevřených dveří, 

zápis do 1. tříd, soutěže 

 MěÚ Bohumín - provoz školy, 

exkurze, kulturní vystoupení, 

řešení negativních jevů atd., 

 Městská policie Bohumín - besedy 

v rámci SP, preventivní pobyty 

žáků, 

 Policie ČR - řešení negativních 

jevů, besedy s žáky, 

 BMS Bohumín - exkurze, účast na 

soutěžích, 

 HZS Bohumín - školení, besedy, 

ukázky záchranných akcí, 

 o.s. Pavučina - besedy, etické 

dílny, 

 Myslivecké sdružení Bohumín – 

Pudlov, 

 Státní zdravotní ústav Praha - 

Zdravá škola, 

 Stacionář Salome - Abylimpiáda, 
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 o.s. Maryška - besedy, 

konference, 

 NDM Ostrava - divadelní 

představení, 

 Jeskyňka Bohumín - pobyt v solné 

jeskyni, 

 Veterinární stanice Bohumín - 

besedy, 

 Cukrárna Bastien Bohumín, 

 KÚ – konference EVVO, granty a 

dotace, 

 SFŽP - ozdravné pobyty, 

 RSTS - měření ovzduší, 

 Divadlo loutek -  představení, 

 Psí útulek Bohumín, 

 Svět vědy a techniky Ostrava - 

exkurze,  

 SZÚ - zdravá škola, 

 VŠB Ostrava - exkurze, 

 ČHMÚ Ostrava - exkurze,  

 Prevalis - besedy, 

 ZŠ v Polsku - družba, 

 DAKOL - besedy, 

 ABRAKA MUZIKA - finanční 

gramotnost, 

 Recyklohraní, 

 MF Dnes - focení dětí, 

 apod. 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů viz Zpráva školního metodika prevence 

 

 

Akce k environmentální výchově viz Zpráva koordinátora EVVO 
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8.2. Účast žáků školy v soutěžích a akce školy za školní rok 2015/2016 

 

1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: 

 

 16. října 2015   Přírodovědný klokan 

 27. listopadu 2015 Soutěž v informatice 

 18. ledna 2016 Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 

 27. ledna 2016 OK konverzační soutěže v cizích jazycích 

 15. února 2016  Recitační soutěž - školní kolo  

 24. února 2016  Městské kolo v recitační soutěži 

 10. února 2016  MK konverzační soutěže v cizích jazycích (1. místo) 

 16. března 2016 MK Zpěváček - soutěže v dětském zpěvu lid. písní (3. místo) 

 18. března 2016 OK recitační soutěže (3. místo) 

 28. března 2016 Matematický klokan 2016 - 2. stupeň 

 22. března 2016  Krajská konference EVVO  

 30. března 2016 Pythagoriáda - matematická soutěž 

    5. dubna 2016 Ovoce do škol - výtvarná soutěž (4.A, 5.A) 

 25. května 2016  Soutěž o nejlepšího čtenáře ve čtení neznámého textu 

 12. května 2016 Jazyky hrou (Havířov) 

 24. května 2016 MK ve finanční gramotnosti 1. stupeň 

 

2) Sportovně - pohybové činnosti: 

 

 25. září 2015  Soutěž branné a sportovní všestrannosti (7. - 9. ročník) 

 7. října 2015   Plave celé město 

 22. října 2015  Školní liga - miniházená (3.A) 

 26. listopadu 2015 Školní liga - miniházená (3.A) 

 26. listopadu 2015 MK florbal 

 4. prosince 2015 MK v aerobiku 2. stupeň 

 9. prosince 2015 MK v silovém čtyřboji 

 8. ledna 2016   MK v basketbalu st. žákyně (4. místo) 

 14. ledna 2016  MK v basketbalu st. žáci (1. místo) 

 25. ledna 2016 Školní liga - miniházená (3.A) 

 4. února 2016   MK ve skoku vysokém (1. místo)  

 10. března 2016  MK ve volejbalu st. žákyň 

 16. března 2016 MK Zpěváček (3. místo) 

 31. března 2016 MK přehazovaná 6. - 7. tř.  

 2. dubna 2016  ŠSK Děti fitness aneb sportem proti drogám - semifinále  

   Ostrava (3. místo, 4. místo) 

 21. dubna 2016  MK ve volejbalu st. žáků 

 27. dubna 2016 Školní liga - miniházená (3.A) 

 5. května 2016 Školní kolo soutěže mladých cyklistů 

 9. května 2016  Okresní kolo soutěže OVOV  

 8. května 2016 Běh ulicemi města  

 10. května 2016  MK dopravní soutěže mladých cyklistů 

 11. května 2016  MK v aerobiku - 1. stupeň 

 29. května 2016  „DĚTI FITNESS aneb SPORTEM PROTI DROGÁM"  

   mezinárodní finále v Praze  
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 8. června 2016  Městské kolo v malé kopané žáků 2. stupně (1. místo) 

 9. června 2016 Branný závod k výročí MP Bohumín (2. místo) 

 10. června 2016 Fotbaláček – turnaj v kopané pro 1. a 2. třídy (5. místo) 

 

 

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

     besedy…): 

 

Září 

 Výuka na dopravním hřišti - 4.A, 5.A 

 Východní Afrika - Planeta Země 3000 - beseda v K3 - 8.A, 8.B 

 Fotografování prvňáčků 

 Výuka na dopravním hřišti - 4. A, 5.A 

 Divadlo loutek Ostrava - 3.A, 3.B 

 Kód Enigmy - kino K3 - 7.B, 9.A 

 Pasování prvňáků a deváťáků - akce UR v ŠD 

 Den jazyků - 1. - 9. ročník 

 

 

Říjen 

 Rodiče vítáni - 4.A, Návštěva útulku v Šunychlu s rodiči 

 Adaptační pobyt 6. tříd - Hrádek ve Slezsku 

 Boty pro Afriku - dobročinná sbírka  

 Cvičíme v tělocvičně - společná akce 3.A a MŠ RL 

 Den otevřených dveří SŠ Bohumín - Den řemesel (8.A, 8.B, 9.A) 

 Etické dílny (7. - 9. ročník) 

 Velcí čtou malým - 1.A+7.A 

 Maratón čtení - 2.A, 5.A 

 „Škola nanečisto“ pro předškoláky  

 Knihovnická lekce - 7.A, 7.B, 6.A 

 Exkurze - Halda Ema - VP 9.A Ekologie 

 Exkurze Poodří - vybraní žáci + gymnázium Ostrava 

 Broučci - společná akce 8.A + 3.A + MŠ RL 

 Na výletě ve Světě - beseda v K3 - 2.A 

 

Listopad 

 Beseda s Městskou policií - 1.A, 2.A, 3.B 

 Knihovnická lekce - 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 8.B, 8.A, 9.A 

 Zdravá pětka - výukový program s lektory - 3.A, 3.B, 4.A, 5.A 

 Worshop geologie - VŠB – výběr žáků 7. - 8. tříd 

 Fotografování žáků - vánoční sady 

 Škola nanečisto  

 Sportovní odpoledne pro děti a rodiče MŠ FIT 

 Plave celá škola - akce UR 

 Prevalis - besedy na aktuální témata - 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 6.A 

 Informační hrozby – přednáška v K3 - 7.A, 7.B 

 Rodičovská kavárnička – Jak zjistím, zda je mé dítě závislé na televizi, počítačích, …  

 Vánoční trhy - vystoupení žáků  4.A 
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Prosinec 

 Dopis Ježíškovi - akce spojená s jarmarkem pro rodiče ZŠ i obou MŠ 

 Mikulášská nadílka 

 MK aerobik - 2. stupeň 

 Vypouštění balonku pro Ježíška - odpolední akce na náměstí (ŠD) 

 Knihovnická lekce - 3.B, 5.A 

 Školní žákovská ekokonference 

 Divadelní představení - Vánoce malého Jakuba - 3.A, 3.B 

 Standa a Vanda - kino K3 - 2.A 

 Akce s družební školou - Svět techniky Ostrava (3.B, 5.A) 

 Den otevřených dveří - Gymnázium Bohumín - 5. a 9. tř. 

 

Leden 

 Zahájení lekcí výuky plavání pro žáky 2. a 3. tříd 

 Dakol – beseda pro žáky 9. ročníku 

 Škola nanečisto 

 Ukázková hodina pro rodiče žáků 4.A - finanční gramotnost 

 Den otevřených dveří - SOŠ Bohumín - 9.A 

 Dakol - beseda (9.A) 

 Konverzační soutěž v cizích jazycích - školní kolo 

 Zahájení výuky plavání 2. a 3. tříd 

 Abraka Muzika - Finanční gramotnost - program pro 1. - 9. ročník 

 Škola nanečisto 

 

 

Únor 

 Knihovnická lekce - 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.B 

 Zápis do 1. tříd  

 ŠK, OK olympiády z českého jazyka 

 O kocouru Mikešovi - kino (3.A, 3.B) 

 Recitační soutěž - školní kolo i městské kolo 

 MK konverzační soutěže v cizích jazycích (1. místo) 

 Ukázková hodina AJ pro rodiče - 3.B 

 Exkurze do planetária - 1.A 

 Vzdělávací akce s Mrkvounem - Ovoce do škol - 1. stupeň 

 Chata Gírová - výlet rodičů a žáků s Unií rodičů 

 

 

 

Březen 

 Knihovnická lekce - 7.A, 8.A, 8.B 

 Ukázková hodina pro rodiče - matematika Hejný - 3.B 

 Čas proměn - beseda - dívky 6.A 

 Škola v přírodě pro žáky 1. stupně - Mimozemšťané 

 OK recitace (3. místo) 

 MK zpěváček (3. místo) 

 Zdravé zoubky - beseda s praktickým nácvikem - 1.A, 2.A, 3.B 
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Duben 

 Zdravé zoubky - beseda s praktickým nácvikem - 3.A, 4.A, 5.A, 6.A 

 Bohumínský Amos - film 

 Akce s družební školou - měření ovzduší v Polsku 

 Den zdraví - celoškolní projektový den 

 Puškinův památník - soutěž 

 Anglické divadlo - 6. - 9. ročník 

 Jíme zdravě a s chutí - interaktivní beseda v ŠD 

 Exkurze na ČHMÚ - vybraní žáci 2. stupně 

 Recesní ples učitelů 

 Olympiáda dětí - akce UR (21.4.) 

 Výuka na dopravním hřišti - 3.A, 3.B 

 Knihovnická lekce - 1.A, 9.A 

 Abilympiáda - Stacionář Salome (9.A) 

 Pobyt na Slavíči - akce MP (8.A, 8.B) 

 Brigáda na zahradě - akce UR (29.4.) 

 

 

Květen 

 Kino - Savci - interaktivní výstava - 2.A, 3.A, 4.A 

 Terénní exkurze MSK Rejvíz 

 O nejlepšího čtenáře neznámého textu - knihovna 

 Ukázková hodina JČ - 1.A 

 Městská žákovská ekokonference 

 Matka a dítě - kreativní dílna pro děti a rodiče 

 Dopravní soutěž (ŠK, MK) 

 OK OVOV - vybraní žáci 

 Běh ulicemi města 

 Svět techniky Ostrava - 8.A, 8.B 

 Pasování prvňáčků na čtenáře – městská knihovna 

 Aerobik - MK pro 1. stupeň 

 Jazyky hrou - vybraní žáci 

 Mé vlastní loutkové divadlo - kreativní dílna Ostrava (3.A) 

 Scénické čtení pro rodiče (2.A) 

 Kulatý stůl - beseda s rodiči žáků školy 

 Školní výlet - Teplice nad Bečvou - 1.A, 4.A 

 Rozumíme penězům - MK soutěže ve finanční gramotnosti - 2. - 5. třída 

 Nestlé HealtyKids - beseda o zdravé výživě (4. – 7. ročník) 

 Výlet s rodiči na Helfštýn - 4.A  

 Fotografování tříd 

 Výuka na dopravním hřišti - 4.A 

 Knihovnická lekce - 2.A, 3.B, 4.A, 5.A, 8.A, 8.B 

 Třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

 Hasík - preventivní beseda pro žáky 2.A, 6.A 
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Červen 

 MDD - nanuky pro děti - UR 

 Plave celá škola - večerní plavání ke Dni dětí - akce UR 

 Knihovnická lekce - 2.A 

 9.A - obhajoby závěrečných prací 

 Školní výlet 2.A, 5.A - Kopytov 

 Moderní trendy výuky - návštěva kantorů na ZŠ Londýnská v Praze 

 Školní výlet 3.A - Rožnov pod Radhoštěm 

 Přijetí nejlepších žáků 9. tříd na MěÚ 

 MK minikopaná st. žáci (1. místo) 

 Workshopy pro děti - Decoupage, Háčkování 

 Branný závod na Gliňoči (2. místo) 

 Fotbaláček - turnaj 1. a 2. tříd (5. místo) 

 Rodičovská kavárnička - Drogy (14.6.) 

 Koncert - „Tančí pro vás Radost“ - 2.A, 3.B, 3.A, 4.A, 5.A,7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A 

 Nocování ve škole - 3.B 

 2.A - beseda v mobilní knihovně na náměstí 

 Přednáška Sex, aids a vztahy - 9.A 

 „Výkop páťáků“ (slavnostní vyřazení žáků 5. tříd na 2. stupeň) 

 Chemie na hradě - 7.B 

 Výlet zaměstnanců k ukončení školního roku  

 Výlet UR pro nejlepší žáky školy - 3 zástupci z každé třídy 

 Výlet do ZOO v rámci Adopce - 2 zástupci z každé třídy 

 Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 

 Sportovní den v hale - akce žákovského parlamentu  

 9.A - Sluníčko - evaluace školy 

 

4) Prevence sociálně patologických jevů: 

 

 etické dílny pro žáky 7. až 9. ročníků ve spolupráci s občanským sdružením 

PAVUČINA (Přátelé, Rodina, Kdo jsem?, Proč lidé trpí, Image nebo charakter?, Moc 

slova, Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš?, Peníze, Předsudky, Stáří) 

 Prevalis – besedy (Kamarádství, Držíme pospolu, Drogy, Nekouřit je COOL, I 

konflikty se dají řešit) 

 Abraka Muzika – Finanční gramotnost 

 Hasík – beseda pro žáky 2.A, 6.A 

 přednáška „Sex, AIDS, vztahy“ pro žáky 9. třídy ve spolupráci s občanským sdružením 

PAVUČINA 

 

5) Ekologická činnost: 

 

 viz zpráva koordinátora EVVO za školní rok 2015/2016 

 recyklohraní 

 krajská konference EVVO 

 městská konference EVVO – organizace ZŠ Beneše 

 žákovská konference EVVO – organizace Gymnázium Bohumín 

 



 41 

6) Další aktivity: 

 evropský projekt „Ovoce do škol“ s finanční podporou EU (žáci 1. stupně), 

 adopce zvířete v ZOO Ostrava + výlet do ZOO pro vybrané žáky 

 „Škola nanečisto“ pro budoucí prvňáčky 

 akce s rodiči v rámci projektu Rodiče vítáni 

 rodičovské kavárničky  

 fotografování prvňáčků MF Dnes 

 fotografování - vánoční sady, třídní kolektivy 

 aerobik pro děti z MŠ 

 Zdravá 5 - využití nabídky lektorů 

 společná akce s družební školou - Svět techniky Ostrava  

 grafomotorický kurz pro budoucí prvňáčky 

 Dentální hygiena - beseda pro všechny žáky školy v rámci Dne zdraví 

 Kulatý stůl  - beseda s rodiči  

 vypracování Absolventských prací žáků 9. tříd a jejich následná obhajoba 

 slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 

 „Výkop páťáků“ (slavnostní vyřazení žáků 5. tříd na 2. stupeň) 

 evaluační dotazníky pro rodiče žáků 1. třídy, ŠD 

 evaluace školy ze strany rodičů - dotazníky Google prostřednictvím iPadů 

 evaluace vycházejících žáků  

 

7) Akce Unie rodičů: 

 pasování předškoláků, prvňáků a deváťáků  

 příprava mikulášských balíčků 

 plave celá škola - večerní plavání rodičů a dětí obou MŠ i ZŠ  

 výlet do neznáma - Gírová 

 olympiáda dětí ve sportovní hale  

 brigáda na zahradě ŠD a elokovaného pracoviště 

 výlet žáků - odměna za jejich aktivitu, přínos pro školu, reprezentaci,…  

 

8) Akce ŠD: 

 Pasování s rytíři  

 Týden se zvířátky 

 Bramboriáda + opékání párků - akce s rodiči 

 Halloweenský týden 

 Týden s pohádkou 

 Bylinkový týden 

 pečení a zdobení perníčků 

 vypouštění balónků Ježíškovi  

 Vánoce - týden ozdob, rozbalování dárků 

 příprava dárečků na zápis 

 Valentýnský týden 

 Týden zlatých ručiček 

 Týden malé hospodyňky  

 Velikonoce - tradice a zvyky 

 Týden dopravní výchovy 

 Týden jízdních kol a koloběžek + jízda zručnosti 

 Jíme zdravě a s chutí - beseda v ŠD  
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 Týden Země 

 Brigáda rodičů na zahradě  

 Týden maminek 

 Týden cestování  

 Hledání pokladu 

 Den dětí 

 Týden zdravovědy 

 Sportovní týden a opékání párků 

 

8.3. Prezentace školy na veřejnosti, Rodiče vítáni 

 

V tomto školním roce byla opět úspěšně obnovena certifikace značky Rodiče vítáni. Škola 

splnila veškeré požadavky a podmínky, proto i nadále může tuto značku užívat. O všech akcích 

informujeme na webových stránkách školy a také prostřednictvím sdělníčků a žákovských 

knížek. Mnoho akcí je nabízeno dětem a rodičům v našich mateřských školkách.    Naše 

dlouhodobé úsilí o vytváření a rozvíjení oboustranně vstřícných vztahů mezi školou a rodiči 

získává konkrétní podobu i výsledky.       

                          

Garantujeme dodržování těchto základních pravidel: 

 

1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy. 

2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy. 

3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje. 

4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch chování dítěte před   

    ostatními rodiči. 

5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem. 

6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich zúčastnit. 

7. Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy. 

     Kromě těchto základních pravidel nabízíme ještě další volitelné. Základní princip je 

jednoduchý. Jsou to všechno věci, které rodičům usnadní komunikaci a umožní se podílet na 

školním životě. 

 

Celoroční akce v rámci projektu Rodiče vítáni 

                              

1. Rodičovské kavárničky 

 

Rodičům jsme nabídli dvě rodičovské kavárničky. V 1. pololetí na téma „Jak zjistím 

závislost svého dítěte na počítačích?“.  Místo: FIT školka, lektor: školní psycholog. Akce se 

zúčastnilo 15 rodičů. Ve 2. pololetí na téma „Drogy u dětí“. Místo: ŠD naší školy, lektor školní 

psycholog. O akci nebyl ze strany rodičů zájem. 

 

2.  Akce ve spolupráci s Unií rodičů 

 

I zde rodiče spolupracovala UR s vedením školy a vyučujícími a každý školní rok 

pořádají několik akcí, které jsou nabídnuty našim předškoláků v mateřských školách. 
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3.  Třídní akce s účastí rodičů 

1.A  

 Přivítání prvňáčků v kině                                

 Ukázková hodina ČJ pro rodiče                      

 Pasování na čtenáře v knihovně K3              

 Rodiče čtou dětem ze své oblíbené knihy 

 

2.A 

 Scénické čtení v Maryšce – společná akce rodičů a žáků 

 Výlet do Kopytova s nocováním                     

 

3.A 

 Vánoční besídka pro rodiče                           

 Kreativní dílna ke Dni matek                          

   

3.B 

 Ukázková hodina AJ pro rodiče                    

 Ukázková hodina M - Hejný pro rodiče 

 Účast rodičů na závěrečné lekci plavání 

 Domácí mazlíčci ve třídě - projekt 

 

4.A 

 Návštěva psího útulku v Bohumíně - Šunychlu                

 Celodenní výlet na hrad Helfštýn  

 

6.A 

 Návštěva planetária 

 

7. A , 7. B 

 Divadelní představení - Mrazík  

 Návštěva planetária     

 

4. Akce ŠD s účasti rodičů 

 

 Bramboriáda - opékání párků s rodiči 

 Vypouštění balónků - námT.G.M.         

 Pečení a zdobení perníčků 

 Jíme s chutí a zdravě - interaktivní přednáška                                                            

 Besídka pro maminky                                       

 

5. Akce pro předškoláky a jejich rodiče 

 

 Škola nanečisto  

 Grafomotorická cvičení pro předškoláky s účastí rodičů      

 Třídní schůzka pro rodiče předškoláků                                       

 

6. Akce organizované vedením školy 

 

 Kulatý stůl - schůzka vedení školy se zákonnými zástupci žáků                                                                                     

 Dopis Ježíškovi - společná akce s MŠ  
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Během školního roku bylo pořádáno mnoho akcí, kterými se snažíme prohloubit naši 

spolupráci s rodiči.    Přejeme si, aby se rodiče zajímali o dění ve škole, nepřistupovali k ní 

jenom jako k instituci, která vzdělává děti, ale aby školu vnímali jako místo setkávání s lidmi, 

kterým záleží na dalším směřování jejich dětí. Chceme se snažit o kooperaci rodiny a školy. I 

přes naši velkou snahu pořádat zajímavé a mnohdy netradiční setkání, není spolupráce na takové 

úrovni, jakou bychom si představovali.  

 

Vhodnou se jeví spolupráce se školkami. Zde záleží na míře spolupráce a propojení – 

efektivní je tzv. Škola nanečisto, kterou si rodiče budoucích prvňáčků oblíbili i Aerobik pro 

nejmenší. 

    

Klademe si za cíl hned na začátku školního roku navázat správnou komunikaci 

s rodičem – ne s ním řešit pouze krizové a nepříjemné situace, ale dokázat i vyzdvihnout 

pozitivní a kladné vlastnosti a dovednosti žáka. 

                                    

Nově jsme zprovoznili FCB stránky školy, kde pravidelně vkládáme aktuální informace 

a příspěvky.  

 

Prioritou je stále úzká spolupráce s rodiči. Jsme si vědomi, že rodič by měl být náš 

partner a snažíme se rodiče co nejvíce zapojit do dění ve škole. Chceme, aby se rodiče 

vyjadřovali ke vzdělávání, k akcím, jsme přiopraveni zapracovat jejich názory do ŠVP nebo do 

organizace školy. Zorganizovali jsme pro rodiče několik kavárniček a také „kulatý stůl“, kde 

jsme s nimi chtěli diskutovat. Zájem o tyto diskuze však projevilo velmi málo rodičů, jedna 

kavárnička musela být dokonce zrušena pro nezájem. O nezájmu rodičů svědčí také fakt, že je 

stále méně rodičů aktivních v Unii rodičů a některé akce tak nemohly být organizovány.  

 

Další aktivity školy, které významně ovlivňují její činnost: 

 

 Během školního roku proběhla tradiční setkání s naší partnerskou školou z blízkého 

polského Zabelkova. Tato setkání jsou finančně podporována zřizovatelem v rámci družební 

spolupráce.  

 Také školní parlament začal pracovat o něco aktivněji než v minulém školním roce. 

Členové parlamentu byli aktivnější, byli si vědomi své funkce a jakési důležitosti.  Doufáme, že 

jim tato aktivita vydrží i v dalším období. Co vše se letos dělo v naší škole pod vedením 

žákovského parlamentu:  

 

 sbírání plastových víček - letos se podařilo nasbírat tři pytle, 

 organizace a vyhodnocení výtvarné soutěže, 

 běh do schodů, 

 sportovní den, 

 hodnocení tříd, 

 dopis starostovi. 

 

Nově se uskutečnilo setkání členů parlamentu s ředitelkou školy, při kterých se diskutovaly 

problémy školy, které trápí naše žáky.       
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 Vedení školy se pravidelně zúčastňovalo třídních schůzek v MŠ a také porad PP. 

Spolupráce základní školy a obou mateřských škol ve školním roce 2015/2016 

MŠ FIT, MŠ RL, MŠ Nerudova 

 

 

akce popis akce termín 

Aerobik pro MŠ Cvičení v tělocvičně ZŠ pro děti 

obou MŠ. 

Od září 2015 do června 2016 každou 

středu v měsíci  

„Škola nanečisto“ Projekt nenásilnou formou 

seznamuje budoucí prvňáčky se 

školním prostředím a některými 

činnostmi se školou spojenými. 

  8. 10. 2015 

12. 11. 2015 

21.   1. 2016 

Broučci Akce tříd 3.A a 8.A pro děti MŠ 

RL. 

Společné cvičení dětí v tělocvičně 

a společné odpoledne s rodiči 

v tělocvičně ZŠ spojené 

s prezentací školy, dílnička a 

tvoření ve škole. 

   5.10. 2015 - tělocvična 

 21.10. 2015 - ukončení akce, hlavní    

                       budova ZŠ 

Sportování v 

tělocvičně 

Cvičení v tělocvičně ZŠ pro MŠ 

FIT. 

11. 11. 2015  

Plave celá škola Akce Unie rodičů pro všechny 

žáky a rodiče školy i obou MŠ. 

13. 11. 2015 

Beseda s rodiči Návštěva v MŠ a prezentace 

školy. 

18. 11. 2015 

Rodičovská 

kavárnička 1 

Jak poznám, že je mé dítě závislé 

na PC, mobilu, …beseda školního 

psychologa pro rodiče dětí ZŠ i 

obou MŠ - v MŠ FIT. 

26. 11. 2015 

Vánoční trhy Vystoupení žáků 4.A na 

vánočních trzích. 

28. 11. 2015 

Dopis Ježíškovi Odpolední akce pro rodiče a žáky 

ZŠ i obou MŠ spojená 

s jarmarkem, reportáž v T.I.K. 

  3. 12. 2015 

Grafomotorický kurz Kurz určený budoucím 

prvňáčkům. 

 20.  4. 2016 

Matka a dítě Kreativní výtvarná dílna.     4. 5. 2016 

 

 

Akce pro pracovníky školy: 

 

 permanentky na masáže, na sportovní aktivity zaměstnanců, 

 příspěvky na penzijní pojištění zaměstnanců, 

 příspěvky na obědy zaměstnanců, 

 peněžní dary u příležitosti pracovních a životních výročí zaměstnanců, 

 vánoční odpoledne pro zaměstnance - Dopis Ježíškovi,  

 výlet do neznáma - návštěva firmy MARLENKA k ukončení školního roku. 

 

                                                         -   
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Péče o volný čas žáků – ve školním roce 2015/2016 děti pracovaly v těchto kroužcích: 

 

 klub volného času, 

 klub Beník (keramika pro starší i mladší žáky, vaření, šikovná ručka), 

 aerobic club (aerobic, sportovní hry), 

 kroužek plavání, 

 kroužek jazyka ruského,  

 veselá věda, 

 vystřihovánky. 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

a dalších kontrolách 

 
Ve školním roce 2015/2016 neproběhla kontrola ze strany České školní inspekce.  

 

Proběhly tyto další kontroly: 

 

Kontrolní orgán Předmět kontroly 

KHS Ostrava Pravidelné kontroly v ZŠ, MŠ a ŠJ. 

Odbor podpory korporátního řízení a 

kontroly MSK. 

Veřejnosprávní kontrola hospodaření 

s veřejnými prostředky provedena Odborem 

podpory korporátního řízení a kontroly 

MSK. 

 

 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

název programu vyhlašovatel anotace 

Program školy podporující 

zdraví 

 

 

SZÚ Škola i v letošním roce realizovala úkoly 

vyplývající z Programu podpory zdraví ve 

škole. Činnost byla zaměřena na vytvoření 

optimálních podmínek pro výchovu a 

vzdělání. Prioritou je soustavné ozdravování 

života školy, omezování nezdravých 

projevů v životě žáků na základě základních 

pilířů Zdravé školy - otevřené partnerství, 

zdravé učení, zdravé prostředí. V květnu 

2016 jsme obdrželi nové sdělení, že škola 

splnila všechny předpoklady pro 

pokračování v členství v síti Škol 

podporujících zdraví a bylo nám zasláno 

nové svědčení. Členství bude pokračovat 

další 4 roky. 

Zdravé zuby WHO Projekt, který podporuje oblast zdravé 

výživy v souvislosti se zdravým vývojem 

dětského chrupu. Podporuje zdravý vývoj 

chrupu, ozřejmuje pravidla péče o zuby a 

prohlubuje znalosti žáků v této oblasti. Žáci 



 47 

se individuálně zapojují do jednotlivých 

soutěží, které jsou v souvislosti s tímto 

projektem vypisovány. 

Hravě žij zdravě SZÚ Program byl zaměřený na komplexní 

podporu zdravého životního stylu. 

Ovoce do škol MŠMT Dodávka zdravého ovoce pro žáky 1. stupně 

zdarma. 

Recyklohraní MŠMT Cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti 

třídění a recyklace odpadů a umožnit jim 

osobní zkušenost se zpětným odběrem 

baterií a použitých drobných 

elektrozařízení. 

Rodiče vítáni  EDUin Rodiče vítáni je značka pro školy otevřené 

rodičům. Značka, podle které poznáte 

dobrou školu. Rodiče oceňují, když se 

k nim škola chová vstřícně a partnersky. 

Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli 

za jeden provaz a byli otevření vzájemné 

komunikaci. Věříme, že spolupráce a 

partnerská komunikace školy a rodičů se 

vyplácí, a to oběma stranám. A proto 

vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro 

školy otevřené rodičům. 

 

OVOV – odznak 

všestrannosti olympijských 

vítězů 

OV Žáci plní v rámci této části projektu devět 

disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. 

Na základě zlepšování výkonů mohou 

získat bronzové, stříbrné, zlaté a 

diamantové odznaky. Ti nejnadanější mladí 

sportovci se přes školní a krajská kola 

mohou probojovat až do republikového 

finále, kde se setkají s desítkami 

olympioniků a sportovních osobností a 

zažijí neopakovatelnou atmosféru velké 

sportovní akce. 

Adopce ZOO ZOO Ostrava Podpora konkrétního zvířete formou adopce 

přisíváme na jejich nové bydlení a celkové 

zlepšení životních podmínek. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení 
 

 Ve školním roce 2015/2016 nebyla škola zapojena do DV v rámci celoživotního učení.  
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

 z cizích zdrojů 
 

 

Škola využívá ke své činnosti také dotací a grantů. Ve školním roce 2015/2016 

realizovala škola tyto projekty či žádala finanční podporu u těchto organizací na tyto projekty: 

 

Název projektu Vyhlašovatel Závěr 

„Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro 

efektivnější výuku“. Nákup tabletů a DVPP. 

OPVK, MŠMT Projekt byl 

realizován během 

školního roku 

2014/2015 - 

2015/2016. 

Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší „Země – místo pro život“. 

SFŽP Realizováno 14. - 

24. 3. 2016 

Ovzduší bez hranic“ - předmětem projektu je aktivní 

zapojení 4 škol v regionu Těšínského Slezska do 

monitoringu ovzduší v tomto regionu v české části a 1 

školy v polské části Euroregionu. Studenti škol budou v 

rámci vyučování odebírat vzorky z pravidelného 

monitoringu ovzduší a zasílat data do laboratoře.  

Regionální 

sdružení 

těšínského 

Slezska 

Projekt byl 

podpořen a 

zahájen v červnu 

2015 a pokračuje 

tzv. udržitelností 

dalších 5 let. 

 

Vidíme, co dýcháme - cílem grantové žádosti je 

získání finančních prostředků na vybavení 

„laboratoře“ (notebook, plátno, dataprojektor, 

tablety), kterou budeme využívat ke zpracovávání dat 

z měření a k prezentaci výsledků měření. Navíc žáci 

navštívili laboratoře VŠB ČHMÚ v Ostravě. 

MSK Projekt byl 

realizován 

2015/2016. 

Badatelský inkubátor – podpora přírodovědné 

gramotnosti dětí v MŠ a žáků 1. stupně ZŠ, motivace ke 

studiu přírodovědných předmětů a to formou 

zážitkového vzdělávání a badatelsky orientovaného 

vyučování. 

MSK Projekt byl 

schválen a bude 

realizován během 

školního roku 

2016/2017. 

Škola pro každého žáka – podpora polytechnických a 

sociálních dovedností žáků 2. stupně ve spolupráci 

se SOU Bohumín. 

Společnost pro 

kvalitu školy 

Projekt byl 

schválen a bude 

realizován během 

školního roku 

2016/2017 a  

2017/2018. 

 

 

13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a organizacemi  

 zaměstnavatelů 
 

Odborová organizace při ZŠ a MŠ na tř. Dr. E. Beneše byla zřízena. Měla 6 členů (4 

aktivní zaměstnanci a 2 důchodci). Spolupráci zaměstnavatele s odborovou organizací lze 

hodnotit jako velmi dobrou a bezproblémovou. Obě strany vzájemně komunikovaly a 

operativně řešily vzniklé problémy. Vzhledem k odchodu do důchodu dvou pracovnic a 

odchodu jednoho PP na jinou školu bude tato organizace k novému školnímu roku zrušena. 
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14. Závěr zprávy 
 

Pozitivem je, že letos nemuselo dojít k plánovanému propouštění zaměstnanců, jelikož 

jedné paní učitelce byl na vlastní žádost snížen úvazek na polovinu, další odešla dohodou na 

jinou školu a do důchodu odešla dlouholetá pracovnice školy. 

 

V červnu 2016 se sešli všichni PP školy nad SWOT analýzou naší školy. Byly shledány 

silné a slabé stránky školy, diskutovali jsme o tom, co naší školu nejvíce ohrožuje a jaké se 

nám otevírají další možnosti. V poslední době se stále častěji setkáváme s názory, že školství 

by se mělo změnit. Mezi odbornou veřejností se objevují hlasy, že současný školský systém 

nedokáže efektivně připravit žáky na budoucí profese a život v dnešní době. Proto jsme se 

rozhodli i my zareagovat na moderní a úspěšné trendy ve výuce, které se osvědčily nejen u nás 

ale i v zahraničí a přispět ke zkvalitnění výuky na naší škole.  

 

Vzhledem k velké konkurenci škol v Bohumíně a vzhledem k neustále se snižujícímu se 

stavu žáků, jsme se rozhodli pro změny, které budeme realizovat od 1. 9. 2016. Změny se týkají 

jak vzdělávání, tak organizace vzdělávání, hodnocení žáků nebo spolupráce s MŠ. A my 

doufáme, že přinesou škole větší prestiž a zájem ze strany rodičů. 

 

Ke dni 31. 8. 2016 skončily ve funkci vedoucí MŠ obě vedoucí učitelky a od 1. 9. 2016 

byly jmenovány nové. Nově jmenované vedoucí mateřských škol připravují pro další školní rok 

novinky, které by měly zkvalitnit předškolní výuku a zvýšit úroveň nabízených služeb pro děti i 

jejich rodiče. Věříme, že i tento fakt přinese pozitivní změny v naší organizaci. 

 

Již dlouho si zakládáme na individuálním přístupu, proto se chceme prezentovat jako 

škola „rodinného typu“, kde se všichni navzájem velmi dobře znají a respektují.  

 

Jsme v Bohumíně jediná základní škola s certifikátem „škola podporující zdraví“. 

Podporujeme zdravý životní styl, poskytujeme pohodovou atmosféru a podmínky pro zdravý 

rozvoj našich žáků.  

 

O našich ekologických aktivitách se mluví i za hranicemi Bohumína. I nadále v nich 

budeme pokračovat.  Hned na podzim bude např. ve spolupráci se zřizovatelem upravena 

travnatá plocha v sousedství školy a tím bude zajištěn důstojný a estetický vstup do areálu 

školy. O tom, že vítáme a bereme vážně připomínky rodičů svědčí i fakt, že zástupci rodičů 

byli přizváni k jednání o navrhované úpravě okolí školy.  

 

Naší motivací je nabídnout to nejlepší pro spokojené klienty. Pro rodiče, děti a žáky. 

Proto stále hledáme novou cestu – hravě, efektivně, společně, uceleně a zajímavě.  

 

 

 

Je zapotřebí moudrost nejen získávati,  

ale také ji užívati.“ 
 

Cicero 


