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ad 1) Základní údaje o škole 

 
Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO,.. 
 
 Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, 

příspěvková organizace 
 na adrese: Ukrajinská 19, 708 00 Ostrava – Poruba 
 IČO: 64 62 81 59 
 IZO: 600 171 698 
 právní forma: od 1.1.1996 příspěvková organizace 
 e-mail: tpukraj@sendme.cz 
 tel.: 596 965 646, 739 424 191 

 
     Zřizovatel školy 
 

 Moravskoslezský kraj 
 právní forma: vyšší uzemní samosprávný celek 
 se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
 IČO: 70890692 
             

     Ředitel školy 
 

 Mgr. Jana Heřmanová 
 tel.: 739 424 185 
 e-mail: tpukraj@sendme.cz 
 
Školská rada 
 

 zástupce rodičů:………….……………………………Martina Ferkálová  
 zástupce rodičů:………………………………………...Andrea Kolářová 
 za pedagogické pracovníky:………………………Mgr. Pavla Kravčíková 
                                                                                  Dis.Pavlína Dohnalová 
 za zřizovatele:………………………..…….PhDr. et Mgr. Jiřina Niliusová 
                                                                                      Mgr. Jana Němcová 
 předseda:          Martina Ferkálová 
 místopředseda: Mgr. Jana Němcová 
 
 
 

Školská rada byla zřízena dnem 1. 9. 2005. Současná školská rada ukončila 
v letošním školním roce k 31.8.2017 své funkční období. Nové složení školské rady 
ukončí své působení ve škole k 31.8.2020.  
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Součásti školy 
     
    Mateřská škola 

na adrese:  
 Ukrajinská 15………..…  3 třídy (pro děti se speciálními vzdělávacími                

                                         potřebami – souběžné postižení více vadami) 
 Zalužanského 15…….… 1 třída  (pro děti v ZZ) 
 Nemocniční 20……..….  1 třída (pro děti v ZZ) 
 17. listopadu 1790….…  1 třída (pro děti v ZZ) 

 
          kapacita plánovaná:           82 

     kapacita k 30. 9. 2016:       47 
 
    Základní škola 
    na adrese:  
 Ukrajinská 19………………..  5 tříd (pro žáky se speciálními vzdělávacími   

                                                potřebami) 
 Karla Pokorného 52……..…. 9 tříd  (pro žáky se speciálními vzdělávacími   
                                                 potřebami) 
 17. listopadu 1790 …………..4 třídy (pro žáky v ZZ) 
 Nemocniční 20 ……….. … …1 třída (pro žáky v ZZ) 
                     

      kapacita plánovaná:          202 
      kapacita k 30. 9. 2016:      163 

 
     Školní družina 
     na adrese:  

 Ukrajinská 19 …………….... 5 oddělení (pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami) 

 Karla Pokorného 52 ………. 5 oddělení (pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami) 

 
     kapacita plánovaná:             80 
     kapacita k 31. 10. 2016:       80 

 
      Školní jídelna – výdejna 
      na adrese: 
 Ukrajinská 19 

 
kapacita plánovaná:              40 
kapacita k 31.10.2016:          30 

 
Datum zařazení do sítě škol 

 10. 5. 1996 
 do rejstříku škol a školských zařízení  

 
- 1. 1. 2006           mateřská škola  
- 28. 4. 2006         základní škola 
- 1.9.2012             základní škola speciální 
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ad 2) Přehled oborů vzdělávání 

 
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 
 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

    ŠVP 
ZŠS 

 ŠVP 
LMP; 
ŠVP 
ZŠS 

ŠVP 
LMP; 
ŠVP 
ZŠS 

ŠVP 
LMP 

 
Škola poskytuje základní, předškolní a zájmové vzdělávání dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětem a žákům hospitalizovaným v ostravských 
nemocnicích. Žáci pracují podle výše uvedených vzdělávacích programů, někteří 
také podle pedagogickými pracovníky zpracovaných individuálních plánů. 
 
 
Pedagogičtí pracovníci školy vzdělávají podle: 

 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním 
názvem „Berlička“  

 Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální 
 Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s motivačním 

názvem „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima“ 
 Školního vzdělávacího programu pro školní družinu s motivačním názvem 

„S handicapem, už to vím, i já se uplatním“ 
 

Implementace ŠVP ZV,PV ŠD k 1. 9. 2007. 
Dosahované stupně vzdělání: 
- základní vzdělání 
- základy vzdělání (implementace k 1.9.2012) 
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvují školní budovy na Ukrajinské 
ul. (1.stupeň) a K. Pokorného (1. + 2. st.). V dopoledních hodinách probíhá výchova 
a vzdělávání dětí imobilních s různými formami DMO, s vadami kloubů a páteře, 
s myopatií, s vadami řeči, s mentálním postižením, s dětským autismem, 
s Aspergerovým syndromem, se závažnými specifickými poruchami učení a chování 
pod vedením speciálních pedagogů. Velkým přínosem pro kvalitní výuku žáků a 
pomoc při přizpůsobení se školnímu prostředí je přítomnost asistenta pedagoga ve 
výuce. Ve 14-ti třídách působilo 14 asistentů pedagoga. 
Odpoledne probíhá zájmová činnost ve školní družině, logopedie, rehabilitace. Jako 
každý rok, nabídly vychovatelky dle svého zaměření, možností a schopností spolu 
s ostatními pedagogy celou řadu zájmových kroužků (viz dále). Hlavním úkolem bylo, 
je a bude spolu se školou poskytnout žákům komplexní speciálně pedagogickou 
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péči, všestranně rozvíjet osobnost dětí vzhledem k jejich postižení, rozvíjet nabyté 
návyky a vést k samostatnosti.  
Dlouhodobým záměrem školy je vytvářet výchovně-edukativní prostředí, kde se 
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované 
vzdělávací péče a kde se současně tyto děti cítí bezpečně a spokojeně. 
Modernizovat školní kurikulum, které bude více odpovídat potřebám 
a požadavkům speciálního vzdělávání, bude reagovat na legislativní změny platné 
od 1.9.2016. Nutnou podmínkou je podpora dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků a spolupráci s odbornou veřejností a maximální podpora rodin 
handicapovaných dětí. Autoevaluačními technikami budeme nadále podporovat 
stávající image školy. 
 
Obě budovy mají pro výchovu a vzdělávání vybaveny:  

 učebny 
 samostatné učebny pro činnost školní družiny 
 počítačová učebna 
 keramická a výtvarná dílna 
 informační centrum 
 tělocvična 
 logopedická pracovna 
 muzikoterapie 
 rehabilitační místnosti 
 relaxační místnost 
 školní zahrady 

 

Ve třídách při zdravotnických zařízeních jsou vzděláváni žáci podle různých 
vzdělávacích programů a podle požadavků kmenových škol. Vyučovací proces je 
ovlivňován nemocí žáků, délkou hospitalizace, nemocničním prostředím, lékařskými 
vyšetřeními a zákroky. Učitelé vyučují na klinice dětského lékařství, dětské 
neurologie, dále na chirurgii, oddělení popálenin, traumatologie, ORL, neurochirurgie, 
hematologie, dialýzy, a to buď u lůžka, nebo ve třídách. Vzdělávací programy jsou 
redukovány a upraveny na základě zdravotního stavu žáka a podle časového 
rozsahu povoleného ošetřujícím lékařem. Pedagogičtí pracovníci úzce spolupracují 
se zdravotnickým personálem, jsou součástí celého týmu, a kmenovými školami. 
V MŠ i ZŠ při zdravotnickém zařízení je cílem uspokojit potřeby dětí, poskytnout jim 
všestrannou péči, pomoci jim zvládnout obtížnou situaci a zpříjemnit jim pobyt 
v nemocnici vhodnou nabídkou aktivit. Učitelé organizují besedy, besídky, kulturní 
akce, podílí se na výzdobě nemocničních prostor. Materiální vybavení je dostačující.  

Předškolní vzdělávání hospitalizovaných dětí probíhalo ve 3 třídách mateřské školy 
při zdravotnických zařízeních; děti se speciálními vzdělávacími potřebami docházely 
do 3 tříd mateřské školy v dětském rehabilitačním stacionáři. Žákům základních škol, 
hospitalizovaných v ostravských nemocnicích, se dostávalo výchovy a vzdělávání 
v 5-ti třídách. 
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Předškolní vzdělávání bylo poskytováno hospitalizovaným dětem na dětských 
odděleních ostravských nemocnic a taky  na dětské neurologii v FNsP. Na toto 
oddělení se děti a žáci pravidelně vrací. 
V mateřské škole v dětském rehabilitačním stacionáři byla dětem s kombinovaným 
postižením poskytována maximálně možná péče učitelek za asistence dětských 
sester. Ve spolupráci s rehabilitačním lékařem, psychologem, logopedem a 
rehabilitačními sestrami jsou zpracovávány vzdělávací plány zohledňující specifické 
potřeby dětí. Pedagogičtí pracovníci spolu se zdravotníky se snaží poskytnout všem 
dětem kvalitní speciálně pedagogickou a zdravotnickou péči, rodičům pak formou 
konzultací a instruktáží ukazovat, jak s dítětem pracovat a jak ho co nejvíce a co 
nejlépe rozvíjet a pomoci mu tak k co nejideálnější samostatnosti a k začlenění do 
společnosti. 
 
Škola pro žáky se zdravotním postižením  

(ul. Ukrajinská a ul. K. Pokorného) 
 

 
Počet tříd 

 
Celkový počet žáků 

 
Počet žáků na 1 třídu 

k 30.06.16 k 30.06.17 k 30.06.16 k 30.06.17 k 30.06.16 k 30.06.17 
 

14 
 

14 
 

114 
 

115 
 

8 
 

8 

 
 

 

Školní družina 

Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání ve školním roce 2016/2017 byly akce školní 
družiny, která se podílí částečně na vzdělávání v průběhu vyučování, po vyučování 
poskytuje pravidelnou, příležitostnou, volnočasovou, odpočinkovou a rekreační   
činnost žákům 1. i 2. stupně. 
 
K pravidelné docházce do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno v 1. 
pololetí 78 dětí a ve 2. pololetí 80 dětí. 
Děti byly rozděleny do 10. oddělení, dle tříd a s přihlédnutím k jejich vzdělávacím 
potřebám a bezpečnosti. 
 
Pro svou činnost využívá školní družina prostory a vybavení celé školy- třídní  herny 
(přestávky, ranní družina), při odpoledních činnostech určenou hernu, keramickou 
dílnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, školní zahradu. 
Provoz ŠD byl stanoven od 7.00 hodin do 15.00 hodin na prvním stupni a od 7.00 
hodin do 15.30 hodin na stupni druhém. 
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Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a další jeho podmínky jsou 
dány Vnitřním řádem školní družiny, se kterým je každý zákonný zástupce dítěte 
seznámen při přijetí dítěte do školní družiny. 
V letošním školním roce byla vybrána  částka  za celý školní rok 8 000.- Kč. 
Tato částka bude použita na realizaci volnočasových aktivit i jednorázových akcí. 
 
 
Nabídka zájmových činností pro školní rok 2016/2017 
byla pestrá a dařilo se nám zapojit do těchto aktivit drtivou většinu přihlášených dětí. 
Všechny zájmové kroužky zahájily činnost  3.10. 2016 a  ukončily ji 23.6.2017. 
 
Rozpis zájmové činnosti 1. - 5. oddělení na budově Ukrajinská 19 
 

název 
volnočasové 
aktivity 

počet 
účastníků 

pedagogové vedoucí činnost 

Šikovné ruce  15 Kreissová Petra, Dufková Marcela 

Jóga  14 Volková Světlana, Dufková Marcela 

Sportovní hry  19 Kahúnová Eva, Vodová Monika  

Keramická dílna  14 Jendrulková Jaroslava, Vodová Monika, Dufková 
Marcela  

Taneční  14 Vodová Monika , Kahúnová Eva 

Relaxační  12 KlézlováŠárka,Dufková Marcela 

oddělení vychovatelka 1. pololetí 
přihlášený
ch 

2. pololetí 
přihlášený
ch 

platících 
za 
zájmové 
vzděláván
í 

osvobozeni 
od poplatku  

1. Kreissová Petra 6 9 3 6 
2. Volková Světlana 6 5 1 4 
3. Kahúnová Eva 8 8 1 7 
4. Jendrulková 

Jaroslava 
8 9 2 7 

5. Klézlová Šárka 9 9 2 7 
6. Jančová Iveta 8 8 1 7 
7. Hájková Martina 9 9 2 7 
8. Vašíčková Dagmar 8 8 0 8 
9. Kimáková Monika 8 8 1 7 

10. Ištuková Petra 8 8 3 5 
celkem  78 80 16 65 



8 
 

 
Rozpis zájmové činnosti 6. - 10. oddělení na budově Pokorného 
 
název 
volnočasové 
aktivity 

počet 
účastníků 

pedagogové vedoucí činnost 

Teraristický  10 Jančová Iveta, Sadílková Marcela  

Pohybově 
relaxačně 
taneční 

11 Vašíčková Dagmar, Kimáková Monika, Hájková 
Martina, Ištuková Petra, Stanovská Jarmila 

Dramaterapie 15 Kimáková Monika,  Boogová Andrea 

Fotografický 15 Jančová Iveta, Hermanová Markéta 

 
 
Hodnocení jednotlivých volnočasových aktivit: 
 
Jóga 
Cílem kroužku bylo dosáhnout u dětí dovednosti, jak správně dýchat, protáhnout 
si jednotlivé částí těla a naučit se odpočívat, relaxovat. K tomu všemu posloužily 
jednotlivé části –jógové dech.cvičení na rehabilitačních balonech, pozdravy 
slunci s protahováním a motivačním cvičením, využití vzdušného barevného 
padáku, relaxace s poslechem relaxační hudby a v neposlední řadě relaxační 
houpání. 
S paní asistentkou Marcelou Dufkovou jsme usoudily, že si děti opravdu 
odpočinuly, protáhnuly si tělo a také se naučily správně dýchat. 
Scházeli jsme se pravidelně každé druhé pondělí a čtvrtek. 
 
Taneční kroužek 
Každých 14 dnů v úterý od 13do14 hodin se děti snažily o zvládnutí 
jednoduchých pohybových her, rozcviček s hudbou, dechových a relaxačních 
cvičení, nácviku rytmizace říkadel a o osvojení si jednoduchých tanečních 
choreografií, se kterými se předvedly rodičům. 
 
Šikovné ruce 
Tato volnočasová aktivita probíhala vždy každý druhý týden, a protože byl ze 
strany dětí veliký zájem, byly rozděleny do dvou skupin a pracovaly v pondělí a 
ve středu. 
V letošním školním roce jsme do kroužku zařadili mimo obvyklých činností jako je 
vaření, vyrábění dekorací, tvorba z recyklovaného materiálu, také keramiku. 
K danému ročnímu období jsme tvořili výrobky a dekorace (Vánoce, Velikonoce), 
které přispěly k výzdobě společných prostor školy. Na Den řemesel a na Advent 
plný křídlení vyrobili dekorace na prodej a upekli perníčky. 



 Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, 
příspěvková organizace 

                                                                   
 

 9

V této aktivitě budeme pokračovat i v příštím školním roce, protože se děti do 
kroužku vždy těší a pracují v něm rády. 
 
Keramická dílna 
Děti pracovaly ve dvou skupinách co 14 dnů v pondělí a ve středu v počtu 14 
dětí. 
Výrobky kroužku prezentovali žáci na výstavkách např. Advent plný křídlení, 
Velikonoční výstavka pro rodiče a Den řemesel. 
Prací s hlínou rozvíjeli žáci jemnou motoriku, zručnost, nápaditost, fantazii. Svými 
výrobky potěšili své blízké o Vánocích, Velikonocích a Dni matek. 
 
Sportovní hry 
Aktivita probíhala každý druhý čtvrtek v čase od 13 do 14 hodin. Snažíme se o 
zlepšení koordinace pohybu (rozcvičky, překážková dráha, kolektivní pohybové 
hry), základní pohybovou zdatnost (cvičení na gymnastickém koberci, žíněnkách 
a nářadí), seznámili se s některými sportovními aktivitami (házení a chytání míče, 
atletické disciplíny, kopaná, badminton, přehazovaná, frisbee) a učili se 
dodržovat fair play. V zimním období a v případě nevlídného počasí činnost 
probíhá v tělocvičně, pokud to počasí dovolí, využívají školní zahradu a nedaleké 
atletické hřiště sousední školy. 
 
Relaxační s prvky muzikoterapie  
V Relaxačním kroužku jsme využívali k uvolnění celého těla a zklidnění se, 
poslechu relaxační hudby, čtení pohádek, protahovací a dechová cvičení, 
kresbu, nácviky meditace, pantomimu. 
Děti se naučily zklidnění, uvolnění, aktivně odpočívat, poznávat samy sebe a své 
reakce při  relaxační hudbě, hrách, poslechu pohádky a při spolupráci s ostatními 
dětmi. Relaxační kroužek pomáhá dětem obstát v dětském kolektivu a posilovat 
zdravé sebevědomí. 
 
Teraristický 
Letošní kroužek navštěvovalo 10 dětí a občas mezi nás zavítalo i dítko, které do 
kroužku nechodilo pravidelně. 
Měli jsme na poznávání agamu vousatou, Leguána zeleného, Osmáky degu, 
Želvu nádhernou, Činčilu vlnatou, zakrslé králíky, morčata a gekona. Největší 
oblíbenec je náš Leguán zelený, kterému říkáme Jabja. Je s námi v kroužku už 
osmý rok a měří skoro metr. S dětmi se o všechna zvířátka pravidelně staráme, 
krmíme a čistíme jim obydlí, zjišťujeme zajímavosti o nich, ale i o jiných 
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živočiších. Pokud bylo příznivé počasí, brali jsme naše mazlíky i na zahradu, kde 
se mohli proběhnout a napást se. 
Rádi také navštěvujeme výstavy a burzy zvířat a vyhlížíme nové přírůstky na 
příští rok.  
 
Fotografický 
Žáci se scházejí nepravidelně, nejméně 1x za měsíc 15 dětí. V rámci kroužku si 
žáci zdokonalili své dovednosti na PC, teoretické základy práce s fotografií a 
fotoaparátem, učí se pracovat se světlem, časem, clonou. Na základě toho jsou 
pak schopni zhotovovat kvalitní fotografie s různými motivy a tématy. Žáci 
zpracovávají své snímky na počítači a tak proniknou do tajů úpravy fotografií, 
naučí se jak pracovat s digitálním obrazem a jaké základní úpravy obrazu mohou 
provádět. Pořádají výlety, vycházky do přírody, soutěže, animace, prezentace.  
 
 
Dramaterapie 
Cílem činnosti kroužku bylo zvyšování sociální integrace a interpersonální 
inteligence dětí, získání schopnosti uvolnit se, zvládání a vyjadřování emocí, 
rozvoj představivosti a koncentrace, poznání sebe sama, posílení sebedůvěry a 
sebeúcty i vzájemného respektu. 
Kroužek navštěvovalo 15 členů, občas spolupracovali další 3 žáci, kteří při 
vystoupeních zastupovali nepřítomné členy kroužku. Schůzky probíhaly jednou 
za dva týdny, před vystoupením častěji. 
Členové kroužku si vybrali název pro svůj divadelní soubor „O kolečko víc“. 
V průběhu školního roku se žáci dvakrát zúčastnili divadelního Workshopu ve 
Středisku volného času na Odstrčilově ulici v Ostravě, kde se hravou formou 
zdokonalili ve verbální a neverbální komunikaci, práci s hlasem, orientaci 
v prostoru scény apod. 
Divadelní soubor přispěl k programu vánoční besídky krátkým zábavným 
pásmem ze školního prostředí. 
V druhé polovině školního roku jsme nastudovali upravenou verzi legendární 
pohádky Mrazík, kterou jsme následně pak několikrát prezentovali –  27.5. v  
Centru volného času na Odstrčilově ulici v rámci nesoutěžní divadelní přehlídky 
„Kajdeš nanovo 2017“ , při akci Divadlo v parku v Dobroslavicích17.6., 28. 6. na 
Dni řemesel. 
Vystoupení sklidila velký ohlas, děti byly na své výkony a úspěch hrdé. 
K tomuto úspěchu přispěla také pomoc dalších dospělých – při chystání rekvizit, 
kulis, kostýmů a rovněž při organizaci jednotlivých vystoupení. 
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Pohybově relaxačně taneční kroužek  
Tento školní rok jsme si dali za úkol začít naprosto nově, a sice metodou podle 
Natálie Popov z Moskvy, jež se nazývá plasticko kognitivní způsob pohybu. 
Kognitivní ve smyslu poznávací procesy v sociální interakci mající základní 
význam pro existenci sociální struktury osobnosti a plastický ve smyslu práce 
s touto strukturou a její tvarování. 
Prvním krokem je práce s uvědoměním si vlastního těla, sebe sama. 
Dalším je uvědomění si ostatních, dotyku a zkoumání bezpečným a přiměřeným 
způsobem sebe a ostatních v blízkém kontaktu pomocí vzájemné tzv. tlakové 
masáže. 
Dále navazují prvky postavené na evolučním vývoji na naší planetě. 
Tyto provádíme samostatně a postupně se dostáváme k práci ve dvojicích a ve 
skupině. 
Nám se výborně podařilo zvládnout první část tzv. tlakovou masáž, jež děti již 
umí na sobě vzájemně a i oni sami pociťují pozitivní účinky – zklidnění, uvolnění, 
vnímání svého těla a posléze také možnost dotýkat se ostatních v klidu, 
bezpečně a bez zbytečných zábran a přitom s respektem. U dětí v pubertě, 
autistů i dětí s tělesným či mentálním hendikepem to považuji za veliký přínos. 
Větší rozšíření práce ve dvojicích a ve skupině, případně nácvik nějakého 
vystoupení plánujeme na příští školní rok. 
Do tohoto kroužku se přihlásilo 11 dětí a chodily všechny pravidelně. 
 
 
Jednorázové příležitostné akce: 
 
září: 

- Vycházky do okolí školy- sběr přírodnin (1. - 4. tř.) 
- Sportovní dopoledne na VOKD Poruba (5. – 9. tř.) 
- Exkurze na Jarošův statek – výukový program ˇ4lověk a příroda (6.–8.tř.) 
- Výlov rybníka- poznávání okolí školy (7.A , 7.B) 
- Exkurze na Jarošův statek – výukový program zvířata léčí (8. – 9.tř.) 
- Výlet do ZOO Ostrava (1.B) 

říjen: 
- Zahájení činnosti volnočasových aktivit (všechna oddělení) 
- Exkurze HZS v Ostravě  - Porubě  (5. –  9.tř.) 
- Vědomostní soutěž „Co víš o EU ?“(vybraní žáci 8.tř.) 
- Potravinová sbírka pro Potravinovou banku v Ostravě (všechna oddělení) 
- Třídní výlet do Planetária v Ostravě (1.B) 
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- Návštěva Muzea Moravských Bratří a Leteckého muzea v Suchdole n. 
Odrou (8.tř.) 

- Prezentace PČR (5. - 7.tř.) 
- Sběr žaludů a kaštanů pro ZOO Ostrava ( všechna oddělení) 
 

listopad: 
-  Výroba výrobků a dekorací na prodejní výstavu v rámci akce Advent plný 

křídlení v hale Gong (všechna oddělení) 
- Beseda v prostorách školy – Zdravá pětka (1. – 4. tř.) 
- Divadelní představení v prostorách školy Divadlo Koloběžka (1. – 4.tř.) 
- Divadelní představení Zimní příběhy včelích medvídků v DKMO (1.- 4.tř.) 
- Tvoření adventních věnců „Maminko, tatínku pracuj s námi chvilinku“(5.- 

9.tř.) 
- Návštěva ZOO s výukovým programem (5. – 9.tř.) 
- Návštěva maskota projektu Ovoce do škol s výukovým programem (1. – 

4.tř.) 
 
 
prosinec: 

-  Advent plný křídlení v hale Gong ( všechna oddělení) 
- Od koledy po muzikál Ziggy Horváth – program primární prevence (5. – 

9.tř.) 
- Čertí vyučování a mikulášská nadílka ve třídách (1. – 4.tř.) 
- Vánoční trhy v Praze (7. – 9.tř.) 
- Podkova Akord (5.- 9.tř.) 
- Vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti(1.-4.tř.) 
- Nocování ve škole (7.tř.) 
- Nebezpečí kyberšikany (7.A,7.B) 
- Návštěva krytého bazénu v Porubě (8.A) 
- Akce pro stmelení třídního kolektivu  - výlet do Opavy (8.C) 
- Návštěva Vánočních trhů v Ostravě (9.tř.) 
- Nácvik koled v tělocvičně(5. – 9.tř.) 
- Pasování na čtenáře (1.A) 
- Vánoční besídka (5. – 9. tř.) 
- Divadelní představení v Divadle loutek „Štědrý den malého Jakuba (5.tř.) 
- Návštěva Cinestar – Anděl páně 2 (5. – 9.tř.) 
- Vánoční besídky a nadílky ve třídách (1. – 4.tř.) 
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leden: 

- Výroba dárečků k zápisu do 1.třídy ( 1. – 4.tř.) 
- Lesní škola (5. – 8.tř.) 
- Školní výtvarná soutěž „Svět kolem nás“– výstavka prací ve vestibulu 

školy (1.- 4.tř.) 
- Fotografický výlet (členové foto.kroužku) 
- Divadelní představení v DKMO – „Křemílek a Vochomůrka (1. – 4.tř.) 
- Plavání SAREZA (8.tř.) 
- Trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých – beseda PČR (8.- 9.tř.) 
- Nocování ve škole (8.A) 

 
únor: 

- Preventivní program – Zdravý životní styl (7.tř.) 
- Preventivní program – Rozvoj spolupráce, tolerance (5.tř.) 
- Bruslení (5.- 9.tř.) 
- Akce pro stmelení třídního kolektivu – návštěva čajovny (9.tř.) 
- Divadelní představení v prostorách školy společnosti Letadlo „Cesta do 

Austrálie „(1. – 4.tř.) 
- Divadelní workshop Dům dětí a mládeže Odstrčilova ( členové 

Dramatického kroužku) 
březen: 

- Nocování ve škole (7.A) 
- Nácvik sociálních dovedností , jízdy MHD, návštěva dětského hřiště a 

cukrárny (1.B) 
- Návštěva knihovny na Vietnamské ulici (2.tř.) 
- Vyhlášení výsledků a ohodnocení vítězných prací ve školní výtvarné 

soutěži „Svět kolem nás“ 
duben: 

- Vzdělávací program spojen s filmovou projekcí „Brazílie vášnivé srdce 
Jižní Ameriky“ (5. – 9.tř.) 

- Recitační soutěž na ZŠ Těšínská (výběr žáků 5. – 9.tř.) 
- Vystoupení M. Růžičkové v DKMO „Bezpečně přes cestu“ (1. – 4.tř,) 
- Návštěva knihovny ve Svinově – výukový program Jak se loví gorila (1. – 

4.tř.) 
- Výtvarná výstava dětské tvorby na ZŠ Karasova (8.C) 
- Velikonoční výstavka pro rodiče v prostorách školy (1.- 4.tř.) 
- Oslavy Dne Země na Hl.třídě v Porubě (všechna oddělení) 
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- Návštěva Památníku  2.světové války v Hrabyni(9.A ,9.B)  
- Dramatický workshop v CVČ Odstrčilova (členové Dramatického kroužku) 

květen: 
- Preventivní program „Komunikace a vztahy“ (7.A ,7.B) 
- Preventivní program „Vliv médií (8.- 9.tř.) 
- IPS volba povolání (8. – 9.tř.) 
- Návštěva žáků a rodičů na budově Pokorného (4.tř.) 
- Olympiáda TPS v Opavě (výběr dětí ze všech oddělení) 
- Kajdeš nanovo – divadelní přehlídka (členové ddramatického kroužku) 
- ODISbus – přednáška zaměřená na využívání MHD, chování 

v MHD,přeprava tělesně postižených v MHD, ochrana životního prostředí 
(5. – 9. Tř.) 

- Exkurza na Záchranné stanici v Novém Jičíně a prohlídka náměstí (1. – 
4.tř.) 

 
červen: 

- Den dětí na školní zahradě (1. – 4.tř.) 
- Velký svět techniky (8.B) 
- Akce pro stmelení třídního kolektivu – výlet do Plesné (8.C) 
- Slavnostní předávání ocenění prací ve výtvarné soutěži Požární ochrana 

očima dětí (1. – 2. Tř.) 
- Dvoudenní výlet na Bílou (1.B) 
- Výlet do Bohumína na Mauglího stezku (1. – 4.tř.) 
- Malý svět techniky (9.tř.) 
- Fotovýlet na Myslivnu (členové foto.kroužku) 
- Nocování ve škole (členové Dramatického kroužku ) 
- Výlet do Planetária v Ostravě (3.tř.) 
- Divadelní vystoupení Divadlo v Parku v Dobroslavicích (členové 

Dramatického kroužku) 
- Les všemi smysly vzdělávací program ZOO Ostrava (výběr žáků 5. – 9.tř.) 
- Třídní výlet do Opavy  (2. - 3.tř.) 
- Výlet do ZOO Ostrava (1.A) 
- Výlet do Klimkovic – naučná stezka (1.A) 
- Vycházka do lesoparku v Porubě (2.tř.) 
- Den řemesel (všechna oddělení) 
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Akce každoročně opakující se: 
 
říjen – květen – celoroční sběrová soutěž pořádaná nadací Zelený strom 
(všechna oddělení) 
říjen – červen – hipoterapie (5.- 9.tř.) 
leden - březen – jednodenní lyžování na Vaňkově kopci (všechna oddělení) 
1.12. - Advent plný křídlení v hale Gong (všechna oddělení) 
10.1. - 13.1. - lyžařský výcvik na Červenohorském sedle (výběr žáků z 5. – 9. tř.) 
21.3. -  22.3 – Velikonoční výstavka pro rodiče a přátele školy (1. – 4.tř.)¨ 
19.6. – 24.6.- Rehabilitační pobyt (5.- 9.tř.) 
28.6. - Den řemesel (všechna oddělení) 
 
 
Vychovatelky se snažily vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti cítily 
spokojeně, jistě a bezpečně. 
Při každodenní práci měly na zřeteli cíle stanovené vzdělávacím programem ŠD 
a především individuální specifické potřeby dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami, hlavně s PAS. 
 
Většina akcí je bohatě zdokumentována fotografiemi, některé jsme uveřejnili na 
internetových stránkách školy se stručným popisem. 
 
 

 
Ad 3) Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Výuka na pracovištích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla 
zajištěna 20-ti učiteli, velkým přínosem bylo 14 asistentů pedagoga. Pracovali 
pod vedením učitelů ve třídách, kde jsou žáci s PAS, s kombinovaným 
postižením, s těžkým tělesným nebo zrakovým postižením, s nerozvinutou řečí. 
Cílem je zlepšení sociálních vztahů, zajištění specifických pedagogických 
přístupů, zajištění časově a prostorově předvídatelného prostředí, zohlednění 
individuálních potřeb žáka, usměrňování problémového chování. 
Výuku ve třídách při zdravotnických zařízeních zajišťovalo 8 učitelek, na dětském 
rehabilitačním stacionáři 3 učitelky. 
 
 
 



 Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, 
příspěvková organizace 

                                                                   
 

 16

Odborná a pedagogická způsobilost  
  

 Přepočtený počet učitelů   

Dosažené vzdělání v MŠ na 1.st. na 2.st. ZŠ a MŠ 
speciální pedagogika 5,7 6 19 30,7 
VŠ pro jiný typ školy 0 0 2 2 
VŠ 3 6 17 26 
středoškolské   pedagogické 2,7 0 0 2,7 
                         nepedagogické 0 0 0 0 
Celkem 5,7 6 19 30,7 
Výchovné poradenství: počet výchovných poradců na škole: 1 
 
 
 
 

 fyzický počet přepočtený počet 
Zaměstnanci školy   

učitelky MŠ 6 5,7 
učitelé ZŠ 26 24,2 
vychovatelky ŠD 10 10 
asistent pedagoga 14 12,9 
THP 2 1,5 
školník – domovník 2 2 
uklízečky 4 3 
výdej stravy 1 0,12 
Celkem 65 59,4 
 
Odchody do důchodu: 2 
Studující: 2 
Noví absolventi: 1 
 
 
ad 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 
 
Děti zařazené do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byly a 
jsou od kojeneckého věku v péči odborných lékařů, psychologů, speciálních 
pedagogů. Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školských 
poradenských zařízení jsou žáci rozhodnutím ředitele školy přijati k plnění 
povinné školní docházky. 
Zápis dětí do 1. Třídy se uskutečnil 20.4.2017. 
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Počet zapsaných žáků:                                            18 
Počet odkladů školní docházky k 31.5.17:                 6 
Počet přijatých žáků:                                                12 
Počet nepřijatých:                                                       0 
 
Ve školním roce 2016/2017 přestoupilo na naši školu 10 žáků:  7 žáků na 1. 
Stupeň a 3 žáci na 2.stupeň. Osm žáků přestoupilo z běžných základních škol, 
dva žáci ze škol zřízených podle §16 školského zákona.  
Během školního roku se odhlásili dva žáci. Oba z důvodu stěhování. 
 
 
Ad 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Při hodnocení žáků se zdravotním postižením bylo použito hodnocení 
klasifikačními stupni a širšího slovního hodnocení. 
Úzkou spoluprací s odbornými lékaři, psychology, SPC, PPP, logopedem, 
rehabilitačními pracovníky a pedagogickými pracovníky byly vytvořeny optimální 
podmínky všem žákům k dosahování co nejlepších výsledků. 
Vycházejícím žákům se podařilo vybrat takovou střední školu, aby se i nadále 
vzdělávali s úspěchem. Někteří si zvolili učební obory zakončené výučním listem, 
někteří obory ukončené maturitou. Z 17 – ti vycházejících žáků budou všichni 
pokračovat v dalším vzdělávání na střední škole.  
Hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků se provádí velmi těžce. Je 
zavádějící vzhledem k rozdílnostem jejich postižení a individuálního přístupu 
k nim.  
V mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení se vzdělávali žáci 
dlouhodobě hospitalizovaní či opakovaně. Do školy byli zařazeni na základě 
doporučení ošetřujícího lékaře a se souhlasem zákonného zástupce žáka. Byli 
vzděláváni ve skupinách nebo individuálně. Vyučující úzce spolupracovali se 
zdravotnickým personálem i s kmenovými školami. Po ukončení pobytu zasílali 
kmenovým školám osobní záznamy s údaji o probraném učivu, formě výuky 
a chování žáka a návrhy známek (to se odvíjí od délky hospitalizace). Údaje 
o výsledcích vzdělávání na těchto pracovištích nelze zpracovat proto, že žáci ve 
třídách jsou různého stáří ze základních škol a škol pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  
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Přehled prospěchu 
 

Přehled prospěchu v hlavních předmětech 
Předmět 1. pololetí 2.pololetí 
 Průměr Průměr 
Český jazyk a 
literatura 

2,3 2,2 

Německý jazyk 2,3 2,4 
Matematika 2,2 2,3 
Anglický jazyk 2 2 
 

Stupeň hodnocení prospěchu 
 1.pololetí 2.pololetí 
Prospěl 
s vyznamenáním 

52 54 

Prospěl 61 58 
Neprospěl 1 3 
Nehodnocen 1 1 
 
 
 

Zameškané hodiny 
 1.pololetí 2.pololetí 
Omluvených 8470 9464 
Z toho na žáka 73,6 81,6 
Neomluvených 0 0 
Počet žáků 115 116 

 
 
 
Snížený stupeň z chování 
 
Stupeň  1.pol. 2.pol. 

 počet počet 
2 0 0 
3 0 0 
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ad 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
 
Úkoly a cíle MPP  
 
Vzhledem k sociálnímu složení našich žáků, k jejich zdravotním postižením, 
s ohledem na jejich zájmy, minimálnímu výskytu negativních jevů v naší škole, 
přistupujeme především k nespecifickým formám prevence rizikového chování. 
Zaměřujeme se zvláště na bohatou nabídku volnočasových aktivit a pořádání 
školních akcí, které jsou určeny také pro rodiče žáků. Učitelé a vychovatelé 
aktivně působí i po pracovní době, velký podíl má i Sdružení BES a iniciativa 
vedení školy. 
Plnění Minimálního preventivního programu bylo pravidelně hodnoceno během 
celého školního roku. 
 
 
 
Spolupráce s pedagogickým sborem:  
 
Vedení školy i učitelé byli seznámeni s obsahem MPP v měsíci září 2016, kdy 
probíhaly konzultace školního metodika prevence s jednotlivými učiteli. 
Uskutečnilo se rozdělení zodpovědnosti za konkrétní akce, byli zapojeni 
pedagogové i vychovatelky. Pedagogičtí pracovníci kontaktovali ŠMP v případě 
potřeby během celého školního roku, kdy jim bylo poskytnuto metodické vedení 
při řešení konkrétního problému. Během celého školního roku bylo realizováno i 
několik sezení nejen s žáky, ale také s rodiči žáků, u kterých došlo k výskytu 
rizikových projevů v chování. Primární preventivní program se realizoval 
v předmětech stanovených Školním vzdělávacím programem, byly vytvořeny 
optimální podmínky pro výchovně – vzdělávací proces.   V rámci MPP proběhlo 
sociometrické šetření v některých třídách na druhém stupni ZŠ a následně 
dvouhodinový preventivní program zaměřený zejména na vztahy mezi 
vrstevníky.  

 

Školní metodik prevence  
 
Školní metodik prevence během školního roku prováděl osvětu mezi žáky i rodiči, 
organizoval besedy, přednášky a jednorázové akce, podílel se na přípravě a 
organizaci projektových dnů, pravidelně informoval pedagogické pracovníky o 
aktuálních problémech, nových formách primární prevence. Provedl 
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prostřednictvím anonymních dotazníků šetření školního a třídního klimatu, 
vyhodnotil výsledky a sdělil je ostatním pedagogickým pracovníkům, zejména 
třídním učitelům, kteří se třídou pod jeho vedením dále pracovali, sledoval 
aktuální problematiku rizikového chování. Školní metodik prevence vypracoval 
Minimální preventivní program pro školní rok 2016-2017, Krizový plán, Plán 
výchovně vzdělávacích akcí pro školní rok 2016 – 2017, Školní preventivní 
strategii 2016-2021.  
 
 
Rodiče  
 
Rodiče byli seznámeni s MPP na třídních schůzkách. MPP byl umístěn na 
nástěnce ŠMP, aby se mohli rodiče konkrétně seznámit i s novým plánem 
společenských akcí pro školní rok 2015 – 2016. Rodiče byli dopisem požádáni o 
spolupráci se ŠMP, o nahlášení případných rizikových jevů apod. Zájemci měli 
možnost konzultací se školním metodikem prevence v konzultačních hodinách i 
mimo ně. S rodiči byly vedeny rozhovory o problémovém chování jejich dětí a 
podíleli se na spolupráci při nápravě rizikových projevů chování. 
Rodiče se zúčastňovali společenských akcí pořádaných školou. Aktivně se 
zapojili do výstavky Podzimní zahrádka, výroby adventních věnců, textilní výroby. 
Zúčastnili se také školní Garden party spojenou s opékáním párků. Tyto akce 
byly určeny pro žáky a jejich rodiče a také pro již bývalé žáky s rodiči. Jako 
možnost neformálního setkání rodičů, učitelů, žáků, vychovatelů a všech 
ostatních zaměstnanců školy se Garden party potkala s mimořádným úspěchem 
u všech zúčastněných skupin (dětí, rodičů i pedagogů).  
 
 
Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy 
 
Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy v rámci prevence rizikového 
chování byly organizovány v rámci výuky i mimo ni.  
 
 
 
Zdravotní prevence: 
 
První pomoc v praxi /5.-9.ročníky/  v rámci tělesné výchovy                                                                                  
Dospívání /7.-9.ročníky/   v rámci tělesné výchovy 
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Prevence rizikového chování 
                                           
Besedy: 
Prezentace policie /5.ročník/    Policie ČR 
Rozhodnutí je na Tobě! /7.-8.ročník/             Policie ČR 
Nebezpečí šikany /7. Ročníky/              PPPP Ostrava 
Nebezpečí kyberšikany /5.ročník/              PPPP Ostrava 
Trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých 
   /8.-9.ročníky/              Policie ČR 
Média a virtualita ve volném čase /7.-9.ročníky/ Renarkon, o.p.s. 
Bezpečnost nejen cyklistů na silnici /5.-9.roč./            S. Fronckeová 
 
    
 
                                                                                                                                                                                                
 
Zjišťování negativních jevů:    
Na chodbě školy je umístěna schránka důvěry, která je však žáky málo 
využívána. Příspěvky ve schránce se týkaly většinou drobných roztržek 
s kamarády (pomluvy apod.). S žáky pak byl veden přátelský pohovor a nácvik 
sociálních situací a komunikace v problémových situacích. Na 2. Stupni proběhlo 
sociometrické šetření ve vybraných třídách s důrazem na zjišťování pozitivních i 
negativních vazeb mezi jednotlivými žáky. Se třídou pak bylo dále pracováno – 
preventivní programy na zlepšení vztahů mezi vrstevníky. Mezi vážnější jevy se 
v letošním školním roce stal častý výskyt agresivního a nevhodného chování 
zejména vůči předmětům a vybavení školy, ale také vůči dalším osobám. Všichni 
žáci, u nichž se agresivní chování vyskytovalo, mají diagnostikovanou poruchu 
autistického spektra. Byla navázána úzká spolupráce s rodiči žáků, byl dohodnut 
odměnový systém a systém sankcí. Dále pak již docházelo pouze k běžným 
roztržkám mezi žáky, které se řešili v rámci třídy se třídním učitelem, 
vychovatelem ve spolupráci se školním metodikem prevence. V průběhu 
školního roku byly školním metodikem prevence vedeny konzultace 
s problémovými žáky a s jejich rodiči. V rámci besedy Nebezpečí kyberšikany byl 
lektorem odhalen případ netolismu. Rodiče byli informováni, byl jim předán 
kontakt na odbornou pomoc.  
 
Prožitkové programy  
 
Prožitkové programy jsme v letošním školním roce realizovali zejména vlastními 
silami. Metodik prevence realizoval ve spolupráci s výchovným poradcem školy 
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preventivní programy zaměřené na zlepšování vztahů mezi vrstevníky s důrazem 
na rozvoj spolupráce a asertivity.  Tyto programy proběhly v 7. – 9. Ročnících 
ZŠ. Programům předcházelo sociometrické šetření pro zjištění pozitivních i 
negativních vazeb mezi spolužáky. Vybrané aktivity měly za cíl zejména zlepšit 
vztahy mezi žáky, dále nácvik pozitivního hodnocení druhých a komunikaci 
v problémových situacích. Mezi další prožitkové programy patřily projektové dny 
zaměřené na zdravou výživu a pitný režim, sexuální výchovu a prevenci 
pohlavních chorob, dopravní výchovu, bezpečnou cyklistiku. Využili jsme nabídku 
organizace Rebel band – škola jinak a dva z prožitkových programů jsme 
zaměřili na společenskou etiketu. V rámci programů Nultá lekce tanečních a Od 
koledy po muzikál se děti nejen prostřednictvím hudby učily, jak se správně 
chovat ve společnosti.  Prožitkové programy se žákům líbily – jak vyplynulo 
z evaluačních dotazníků na konci každého projektového dne. Uskutečnily se 
však i dny zaměřeny na vlastní tvorbu a prezentaci žáků, jichž se zúčastnili také 
rodiče: Velikonoční výstavka, Vánoční výstavka, Valentýnská výstavka, Ovoce a 
zelenina z naší zahrádky, Mikulášský den, Advent plný křídlení, Advent plný 
andělů, Halloween, Loučení žáků 9. Ročníku se školou. V rámci navázání a 
zlepšení spolupráce mezi mladšími a staršími spolužáky jsme zorganizovali den 
s názvem Pomoz svému spolužákovi. V rámci tohoto dne pomáhali žáci devátých 
ročníků žákům ročníku pátého. Kromě toho, že se žáci učili spolupracovat 
s ostatními, učili se navazovat kontakt s mladšími spolužáky, poznávat potřeby 
druhých, vcítit se do druhého. Tento den hodnotili starší žáci jako den náročný, 
ale zároveň velmi poučný. Mladší žáci pomoc starších ocenili.  
 
Volnočasové aktivity 
 
Důležitou složkou prevence rizikového chování byla jako každoročně dostatečná 
nabídka volnočasových aktivit ze strany školy. Tento úkol byl splněn nejen díky 
aktivitě dětí v rámci školní družiny, ale i prostřednictvím Sdružení BES a 
zásluhou obětavých pedagogů a vychovatelek.  
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Během školního roku 2016/2017 se uskutečnily následující zájmové 
kroužky: 
 

8. stupeň: 
 

Název                            Vyučující    Počet žáků 
1.stupeň       
  
Šikovné ruce     (Kreissová)     7 
Jóga s prvky relaxace   (Volková)     9 
Taneční      (Vodová)            10 
Sportovní hry     (Kahúnová)                      10 
Keramická dílna    (Jendrulková)           12 
Relaxační s prvky muzikoterapie   (Klézlová)     8     
 
                                                                                                              
2. stupeň: 
 
Hry s klávesnicí            (Fronckeová, Sýkorová)            6 
Mediální kroužek            (Kanclířová)              6 
Taneční hry             (Vašíčková, Stanovská, Hájková)          10 
Teraristický             (Jančová, Sadílková)          10 
Kreativní             (Fránková, Čaplová, Martiníková)         10 
Kulinář             (Kravčíková, Babincová, Bučková)       10 
Výtvarný             (Hermanová)           12 
Fotografický            (Hermanová, Jančová)         19 
Dramatický             (Boogová)           10 
                                                                                                          
Celkem v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace 
pracovalo ve školním roce 2016/2017 15 kroužků. Žáci i rodiče byli s činností 
kroužků spokojeni. Někteří žáci navštěvovali více kroužků.  
 
 
Jednorázové akce:  
Mezi nejoblíbenější akce letošního školního roku můžeme zařadit následující: 
Advent plný andělů, vánoční besídku, lyžařský výcvik na Červenohorském sedle, 
Handicamp aneb Setkání lezců s postižením, velikonoční vernisáž, rehabilitační 
pobyt v Zálužné ve Vítkově, školní a třídní výlety, rozloučení s žáky 9. Ročníku, 
Den řemesel, Garden party na školní zahradě.   
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Skupinová práce:  
Průběžně probíhaly skupinové terapie: 
Arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, hippoterapie a relaxační terapie v rámci 
jógy, nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků s PAS. Při skupinové 
práci děti většinou spolupracují úspěšně.  
 
 Projekty a projektové dny: 
 

- 10.10. projektový den k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby (1.– 
4.tř.) 

- 31.10.   projektové vyučování –Halloween (5. – 9. tř.) 
- 29.11. projektový  den Zdravý den( 1. – 4. tř.) 
- 5.12.   projektový den Tradiční Mikuláš(5.- 9.tř.) 
- 14.12. projektový den Vánoční tradice a tvořivá dílna pro rodiče a děti 

v prostorách školy(1. – 4.tř.) 
- 20.12. projektový den Multikulturní výchova – seznámení se se zvyky a 

tradicemi našeho spolužáka z Lybie.(1.- 4.tř.) 
- 28.2.  projektový den Základy finanční gramotnosti(1.- 4.tř.) 
- 29.3.  projektový den Zahrada“BES“ bariér (8. – 9.tř.)  
- 11.4.  projektový den Základy čtenářské gramotnosti (1. – 4.tř.) 
- 6.6.   projektové vyučování Den dětí (1. – 4.tř.) 

 
        
Závěr: 
 
V průběhu celého školního roku se uskutečnily besedy zaměřené na prevenci 
rizikových projevů chování a zejména pak programy na tvorbu pozitivního 
třídního i školního klimatu a atmosféry (a to také v rámci třídnických hodin či 
hodin předmětu Komunikativní výchova). Také probíhaly výstavy práce žáků i 
rodičů, prezentace autorské tvorby žáků za účasti rodičů. Probíhal pravidelně 
logopedický výcvik žáků s poruchami řeči /Mgr. Nikola Kirschnerová/. V rámci 
sportovních aktivit se uskutečnilo několik alternativních pohybových aktivit – 
zejména lyžařský výcvik na monoski – Červenohorské sedlo, boccia – pravidelně 
v rámci TV, potápění a plavecký výcvik (pravidelně v rámci školního roku), lanové 
aktivity, lezení na umělé a přírodní stěně atd.. Ve spolupráci s jinými institucemi 
musíme zvláště vyzvednout spolupráci s SPC Kpt. Vajdy, PPP Ostrava,  
s panem Bc. Tomášem Veličkou (ředitel Poradny pro primární prevenci), Policií 
České republiky a Renarkon, o.p.s.  
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Environmentální vzdělávání 
 
V průběhu školního roku 2016/2017 byla realizována environmentální výchova 
podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  ( dále již 
jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2016/2017, jež je součástí školního 
programu EVVO, přílohy Školního vzdělávacího programu ,,Berlička“ a prolíná 
veškerou školní výukou a výchovou. 
 
 
Činnosti realizovány v průběhu celého školního roku: 

 Naše škola je již několik let zapojena do evropského projektu ,,Ovoce a 
zelenina do škol“. Žáci 1. – 5. Ročníku dostávali pravidelně jedenkrát 
týdně na svačinu ovoce, zeleninu nebo vitamínový nápoj. 

 Dále byl kladen velký důraz na třídění odpadu. Ve třídách byly speciální 
krabice na papír, které pravidelně jednou za 14 dní žáci vyšších ročníků 
vybírali a nepotřebné věci z papíru ukládali na předem určené místo. 
V měsíci červnu byl papírový odpad odvezen do sběrného dvora.  Na 
školních chodbách byly umístěny malé odpadkové koše na plasty a u 
vchodu do školy byla umístěna krabice na vybité baterie. 

 Ve třídách byly určeny služby, které měly na starost péči o pokojové 
květiny a pořádek ve třídě. 

 Pedagogové měli na starost kontrolovat osvětlení a elektrické přístroje 
v rámci šetření elektrickou energií. Dále dohlíželi na intenzitu větrání, a tím 
nadbytečného unikání tepla.  

 Žáci se v rámci pracovních činností zapojili do prací na školní zahradě. 
Hrabali listí, pleli záhony, čistili chodníky, zametali. 

 Kroužek Kulinář byl zaměřen na seznámení žáků se zásadami zdravé 
výživy. Žáci se pod vedením pedagogů učili připravovat zdravé pokrmy 
teplé i studené kuchyně. 

 Teraristický kroužek seznamoval žáky s životními nároky jednotlivých 
zvířat, se změnami v přírodě v průběhu všech ročních období. Cílem bylo 
také zapojit žáky do péče o jednotlivá zvířata. 

 Kroužek pracovní, keramický a kreativní žáky vedl k rozvoji manuálních 
činností. Děti se naučily vyrobit z různých druhů materiálů věci praktické i 
dárky pro potěšení svých nejbližších. 
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 Celý rok probíhala na ranči v Ostravě – Plesné hipoterapie. Děti se 
seznamovaly s péčí o koně, vyzkoušely si hřebelcování a čištění kopyt. 
Nedílnou součástí byla projížďka na koních. 

 Během celého školního roku žáci chodili na poznávací vycházky do okolí 
školy.  
 

Další akce realizovány ve jednotlivých čtvrtletích: 
 

1.čtvrtletí 
 Exkurze na Jarošův statek  

Žáci druhého stupně se zúčastnili komentované interaktivní prohlídky 
statku s možností přímého kontaktu se zvířaty. V praxi si ověřili některé 
poznatky z přírodopisu a dozvěděli se spoustu zajímavých informací ze 
života zvířat. Pod vedením lektorů si vyzkoušeli jednoduché činnosti na 
statku, čištění a komunikaci s minikoňmi, poníky a ostatními zvířaty. Na 
závěr si prakticky vyzkoušeli léčebné ježdění na koni. 

 Výlov rybníka 
Výlet zaměřený na rybaření zorganizovali žáci sedmých tříd pod vedením 
pedagogů. Byli seznámeni se zásadami správného rybaření, poučeni o 
chování během lovu ryb. Mohli si prakticky vyzkoušet nahození udice do 
vody i manipulaci s dalšími pomůckami potřebnými pro rybaření. 

 Podzimní zahrádka 
V prostorách druhého stupně byla uspořádána výstava podzimních plodů. 

           Žáci, kteří se zúčastnili, donesli nejrůznější plody – jablka, hrušky,         
           ořechy, dýně, lilek, rajčata, papriky, cukety, podzimní květiny, kaštany,  
           žaludy, jeřabiny, atd.  V rámci výstavy proběhla soutěž o nejpěknější a  
           nejzajímavější exponát. Výherci získali sladkou odměnu. 

 ,,Co víš o EU“ 
Znalosti ze zeměpisu a přírodopisu o Evropské unii mohli uplatnit vybraní 
žáci druhého stupně, kteří se zúčastnili a statečně bojovali ve vědomostní 
a výtvarné soutěži. 

 ,,Halloween“ 
Celý den byl v rámci projektového vyučování zaměřen na tento svátek. 
Žáci druhého stupně zjišťovali, odkud pochází, proč a jak se slaví. 
Vyráběli masky i lampióny z dýně. Také se dozvěděli mnoho informací o 
této plodině. Závěr celého dne patřil průvodu v maskách v okolí školy. 

 Envofilm v Českém Těšíně 
Přehlídkou nejúspěšnějších žákovských amatérských filmů zaměřených 
na environmentální problematiku byl zakončen 1. Ročník Envofilmu 
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pořádaný Albrechtovou střední školou v Českém Těšíně. Naši žáci René 
Richter a Lukáš Tomka se tohoto projektu zúčastnili a natočili film o svém 
rodném městě s názvem ,,Ostrava – město mnoha tváří“. 

 Sběr žaludů  
Celá škola se připojila k akci týkající se pomoci ZOO Ostrava. V rámci 
pracovních činností či přírodovědných vycházek do přírody byly sbírány a 
sušeny žaludy, které byly následně odvezeny do zoologické zahrady.  

 Muzeum Moravských bratří a letecké muzeum v Suchdole nad Odrou 
Žáci osmých ročníků si rozšířili informace přírodopisu, zeměpisu a 
dějepisu o probíraném učivu tímto velmi zajímavým výletem. Následně 
napsali o celé akci článek na web školy a procvičili si také učivo jazyka 
českého. 

 Potravinová sbírka 
Jako každý rok i tentokrát proběhla potravinová sbírka určená lidem 
v nouzi (lidem bez přístřeší, lidem v azylových domech, sociálně slabým, 
atd.). Rodiče, žáci i všichni členové pedagogického sboru se snažili 
přispět a přinesli trvanlivé potraviny nepodléhající zkáze.  

 Hasičská záchranná stanice v Ostravě – Porubě 
Práci členů hasičského sboru viděli na vlastní oči žáci druhého stupně. 
Během exkurze se dozvěděli, jak probíhá služba hasičů, co je jejich 
náplní, jakým činnostem se věnují na záchranné stanici v případě, že 
nejsou povoláni k požáru či jiné události. Mohli si prohlédnout hasičská 
auta, viděli ukázky sjíždění po tyči, byly jim zodpovězeny všechny dotazy. 
 

              
2. čtvrtletí 

 Zimní příběhy včelích medvídků 
Ukázat způsob života zvířat v zimě bylo cílem divadelního představení 
nazvaného Zimní příběhy včelích medvídků.  

 ZOO Ostrava 
Výukového programu ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT se zúčastnili žáci 5. Až 9. 
Ročníku. Cílem tohoto programu bylo objasnění významu zoologických 
zahrad a chovu zvířat v lidské péči za pomoci mnoha názorných pomůcek. 
Program probíhal v učebně. 

 Maskot projektu ,,Ovoce do škol“ 
Žáky prvního stupně navštívil animátor a maskot projektu ,,Ovoce do 
škol“. Hravou formou vysvětlil dětem, jak je důležitá zdravá svačina a 
pravidelný přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny. 

 Vánoční trhy Ostrava a Praha 
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Jak se mohou trávit vánoční svátky, tradice i předměty s nimi spojené 
mohli žáci zjistit na Vánočních trzích v těchto dvou městech. Získali 
inspiraci na výrobu dárků z různých druhů materiálů. 

 Projektový den ,,Vánoční zvyky a tradice“ 
Jak slavili Vánoce naše babičky a jak je slavíme dnes, si mohli vyzkoušet 
žáci 1. Stupně. Součástí tohoto dne byla i tvůrčí dílna pro rodiče a jejich 
děti, kde si mohli vyrobit malý dárek z papíru, modelíny, keramiky a 
různých přírodnin. 

 Přednáška o Indii 
Zajímavá přednáška o Indii, indické škole, malém Tibetu a životě místních 
lidí byla organizována pro žáky druhého stupně. Jejím spoluorganizátorem 
byl pan učitel zeměpisu Mgr. Alexandr Gebauer, který se v létě osobně 
zúčastnil cesty do Indie, aby tam vzdělával společně s dalšími 
dobrovolníky indické děti. 

 Beseda o Libyi 
Spolužákem dětí z prvního stupně se stal chlapec z Libye. On a jeho 
rodiče seznámili ostatní se zvyky a tradicemi této země. 

 Malé vánoční radosti  
Je to tradiční akce, které se rádi zúčastní děti, rodiče i pedagogové. Na 
jednotlivých stanovištích si mohli vyrábět drobné dárky, zpívat písně, 
zhotovovat vánoční přání.  Součástí byla i výstavka žákovských výrobků, 
které byly nabídnuty k zakoupení. 

 Lesní škola   
Výukový program ,,Vnímáme les všemi smysly“ byl zaměřen na poznání 
lesního prostředí všemi smysly (hmatem, čichem, chutí, sluchem, 
zrakem). Program probíhal nejprve v učebně, kde byl dětem promítnut film 
o přírodě v zimě. Dále si v malé dílně zhotovily výrobky ze dřeva a jiných 
přírodních materiálů. Pak se přesunuly přímo do lesa a pozorovaly stopy 
zvířat ve sněhu. Také se snažily poznat jednotlivé stromy, což bylo velmi 
obtížné, jelikož jim v tomto ročním období chyběly listy. 

 Lyžařský výcvik 
Vybraní žáci druhého stupně poznali krásu hor na vlastní kůži. Zúčastnili 
se lyžařského výcviku, jehož součástí bylo i seznámení s nebezpečím, 
které je může na horách potkat. 

 Příroda kolem nás 
Takto pojmenovali žáci prvního stupně školní výtvarnou soutěž. Jednotlivé 
práce byly vystaveny v prostorách školy, aby si je mohl každý prohlédnout. 
Nejúspěšnější malíři byli oceněni. 
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3. čtvrtletí 

 Projektový den ,,Zahrada BES bariér“ 
Náplní tohoto projektového dne bylo zvelebit naši školní zahradu. Nejprve 
žáci upravili zahradu po zimním období. Pak vlastními silami vyrobili 
truhlíky z palet, které následně osazovali bylinkami, květinami či jinými 
rostlinami. Také se snažili o vytvoření posezení, které se může v letních 
dnech využívat při výuce venku. 

 Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky 
Tento vzdělávací program uskutečněný v kině Luna byl našimi žáky 
ohodnocen velmi kladně. Velmi zajímavé bylo propojení besedy s filmovou 
projekcí a následnými otázkami. Také doplnění fotografiemi, či 
doprovodnými autentickými zvuky, hudbou a naživo komentovaným 
výkladem reportéra přispělo ke zvýšení zájmu. 

 Velikonoční výstavka  
Celá škola vyráběla velikonoční výrobky z různých materiálů, aby je 
následně mohla předvést na výstavce. Rodiče či jiní zájemci si je mohli 
zakoupit. 

 Projektové vyučování ,,Jak se loví gorila“ 
Zajímavé dopoledne v knihovně prožili žáci prvního stupně. Hravou 
formou byli seznámeni s oblíbeným zvířetem gorilou. Dověděli se nejen o 
její stavbě těla a způsobu života, ale také o místech, kde gorila žije. 
Rozšířili se tímto nenásilným způsobem informace z oblasti přírodovědy a 
vlastivědy. 

 
 
4. čtvrtletí 

 Den Země 
Jako každý rok se celá škola zúčastnila akce Den Země věnované 
životnímu prostředí, přírodě, fauně a flóře. Žáci se mohli zapojit do 
různých aktivit. Ti manuálně zruční vyrobili ptačí budku, která je umístěna 
na školní zahradě.  

 Vlku, dobré chutnání 
Pod tímto názvem se skrývalo divadelní představení uskutečněné 
v Divadle loutek, které zdůraznilo význam zdravé stravy a poukázalo na 
špatné stravovací návyky. 

 Zdravotnická záchranná služba v Novém Jičíně 
Žáci prvního stupně navštívili tuto záchrannou stanici a dozvěděli se, co 
se stane, když při dopravní či jakékoliv nehodě nebo zdravotních 
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problémech případně požáru zavolají 112. Jak si jednotlivé složky mezi 
sebou rozdělují jednotlivé případy, jak komunikují operátoři s postiženými, 
jak je po telefonu navádějí k pomoci zraněným osobám. Mohli si také 
prohlédnout i garáže sanitek a sanitku zevnitř. 

 ODISbus 
Přednáška zaměřená na využívání MHD, chování v dopravních 
prostředcích a přepravu handicapovaných osob byla připravena pro žáky 
5. Až 9. Ročníku a probíhala ve speciálně upraveném autobusu. Žáci byli 
také seznámeni s tím, jak využívání MHD vede ke zlepšení životního 
prostředí. 

 Výuka v přírodě 
Žáci osmého ročníku vyměnili školní lavice za pobyt v přírodě. Celé 
dopolední vyučování probíhalo v Ostravě – Plesné. Bylo zaměřeno na 
seznámení s prostředím z hlediska fauny a flóry, ale také na významné 
objekty, které se v této městské části nacházejí. 

 Výlet na Ostravici  
Třídní výlet zaměřený na poznávání přírody uskutečnili žáci 1. Třídy. 
Kromě pozorování fauny a flóry se také snažili dodržovat pravidla 
správného chování v přírodě.   

 Planetárium 
Žáci třetí třídy navštívili planetárium v Ostravě. V rámci výukového 
programu jim byl představen Měsíc, hvězdy, Mléčná dráha. Součástí byla  
živě moderovaná část zaměřená na to, co vidíme na obloze, jaké jsou 
planety a další tělesa Sluneční soustavy, jaká máme základní souhvězdí. 

 Rehabilitační pobyt Mokřinky 2017 
Motto tohoto pobytu bylo ,,Cesta za živou vodou“. Žáci druhého stupně se 
dopoledne formou projektového vyučování zaměřovali na získávání 
informací o fauně a flóře vody. Odpoledne pak věnovali aktivitám, které 
s tímto živlem souvisely. Součástí byla také jízda na raftech. Žáci byli 
poučeni o vhodném chování v přírodě.   

 Výlet do Opavy 
Jednodenní výlet do Opavy uskutečnili žáci druhé a třetí třídy. Prohlídku 
města si zpestřili v muzeu výukovým programem, který byl zaměřen na 
přírodní, historické a kulturní zajímavosti města. 

 ZOO Ostrava 
Výukového programu LES VŠEMI SMYSLY se zúčastnili žáci, kteří 
neodjeli na rehabilitační pobyt. Jednalo se o prožitkový program (prožití 
lesa různými smysly). Žáci byli seznámeni s pobytovými znaky zvěře, 
ohrožením lesů a jejich ochranou. Celý program probíhal venku. 
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 Výlet do lesoparku Poruba 
Že nemusíme chodit za přírodou daleko, si uvědomili žáci druhé třídy. Na 
své procházce poznávali stromy, květiny, zvířata. Plnili nejrůznější úkoly 
související s přírodou. V praxi si ověřili znalosti a vědomosti získané 
v rámci vyučování. 

 Naučná stezka v Klimkovicích 
Žáci první třídy prožili dopolední vyučování v přírodě. Na naučné stezce 
byly umístěny informační panely, které hravou formou poukazovaly na 
jednoduché změny v našem chování, které mohou výrazně přispět ke 
snížení emisí. Samostatná skupina panelů pak představila místní les, jeho 
složení, postupný růst a zejména funkci přirozeného ochránce ovzduší. 

 Naučná stezka v Dobroslavicích 
Tato stezka měří dva kilometry. Začíná v dobroslavickém zámeckém 
parku a vede do sousední obce Děhylov. Že se jedná o velmi příjemnou 
procházku, kterou zvládne snad každý, se přesvědčili žáci osmého 
ročníku. A pro malé zpestření plnili u informačních tabulí nejrůznější úkoly. 

 Den řemesel 
Celá škola se sejde na této tradiční akci, která se koná každý rok. Žáci si 
zasportují a vyrobí si výrobky z různých materiálů za použití rozmanitých 
technik.  

 Planetárium 
Výukový program pro žáky sedmých tříd byl zaměřen na vynález 
dalekohledu, pomocí něhož se stalo sledování oblohy zajímavější. 
Součástí programu byla moderovaná část, která vysvětlovala proč je 
Slunce zdroj světla ve Sluneční soustavě, jak je možné osvětlování planet 
a měsíců, jak vznikají fáze Měsíce, co je zatmění Slunce a Měsíce. 

 
 
Závěrem lze říci, že všechny aktivity konané během tohoto školního roku byly pro 
děti přínosem. Kromě potěšení ze zajímavých aktivit jim také přinesly nové 
poznatky o životním prostředí, o životě zvířat a lidí v něm. 
 
 
Hodnotící zpráva výchovného poradce 

Práce výchovného poradce probíhala v rámci jedné vyučovací hodiny týdně. 
Výchovný poradce byl k dispozici žákům a rodičům vždy v pondělí, a to od 11. 00 
– 11.45 hod na pracovišti, nacházejícím se na Karla Pokorného 1742 v Ostravě-
Porubě, první týden v měsíci na kmenové škole Ukrajinská 19, v Ostravě-Porubě, 
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a to od 11.10 – do 11.55hod. Dále byl k dispozici neustále pro řešení speciálně 
pedagogických problémů dětem, rodičům a pedagogům na základě domluvy.  

 
Na obou pracovištích byly vyvěšeny informace o výchovném poradci 
s konzultačními hodinami, plánem VP a žáci seznámeni s náplní práce 
výchovného poradce. Zákonní zástupci byli s prací výchovného poradce 
seznámeni na oficiální schůzce školy a třídních schůzkách. 
Na Karla Pokorného 1742 byly označeny prostory pro výchovnou práci a 
vyvěšena informační nástěnka. 
 
Během školního roku 2016-2017 se průběžně doplňovala diagnostika všech žáků  
školy, včetně dokumentace prvního ročníku a nově příchozích žáků do ostatních 
ročníků, dle všech informací založených v dokumentaci školy a složkách třídních 
učitelů získaných od zákonných zástupců, SPC, PPP. Z těchto materiálů byl 
doplněn stávající tabulkový soubor zdravotních, psychologických, pedagogických 
diagnóz jako výchozí podpora Bakaláře i pro přehlednost pro třídní učitele a VP. 
V přílohové části je uveden soubor žáků, kteří jsou v evidenci jednotlivých SPC 
pro PAS, Vady řeči, MP, TP, ZP a PPP – pro žáky s SPU a CH. Všechny 
informace byly osobně konzultovány s pracovníky SPC i PPP na jednotlivých 
pracovištích i na půdě školy. / SPC pro PAS  a Vady řeči v Ostravě – Zábřehu; 
SPC pro MP v Ostravě – Slezské, Novém Jičíně a Karviné; SPC pro TP ve 
Frýdku – Místku;, SPC Srdce pro TP a MP v Opavě; SPC pro ZP v Opavě; PPP 
v Ostravě – Zábřehu se sídlem v Ostravě – Zábřehu a Porubě/. Tato ŠPZ 
spolupracovala při zpracování IVP, nutnosti a možnostech podpůrných opatření, 
asistentů pedagoga ve výuce, intervenci ve školách, vyšetřeních jednotlivých 
žáků. Prováděla metodickou pomoc rodičům i pedagogům. 

 
Dle rad a pokynů třídní učitelé pro žáky na doporučení SPC  vypracovali 
individuální vzdělávací  plány /zejména u žáků s PAS, MP, těžkým tělesným 
postižením/, které výchovný poradce schválil  po poradě s SPC. Nebylo 
v žádném případě nutné vypracovat PLPP vzhledem k tomu, že všichni žáci mají 
určena podpůrná opatření dle vyšetření SPC. 

 
Další nedílnou součástí byl získaný přehled o proběhlých psychologických 
a pedagogických vyšetřeních v SPC a PPP, a tím možnost spolupracovat se  
zákonnými zástupci na nutnosti kontrolního vyšetření pro následný školní rok, 
pokud tak již SPC či PPP neučinila.   
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Ve školním roce 2016-2017 v květnu se s žáky 8. ročníků a zákonnými zástupci 
žáků zúčastnil schůzky IPS při Úřadu práce v Ostravě, zaměřených na školní 
problematiku a volbu povolání, dále schůzek VP v SPC. 

 
Nedílnou součástí práce výchovného poradce je odborná pomoc zákonným 
zástupcům žáků, individuálním a skupinovým sezením pro výchovné a výukové 
problémy žáků, nutnosti vyšetření žáků nebo z důvodů volby povolání. Tyto 
schůzky probíhaly operativně v průběhu celého školního roku.  Dále se výchovný 
poradce pravidelně zúčastňoval s dětmi a jejich rodiči společných akcí 
pořádaných školou a mimoškolních činností, v rámci volby povolání dnů 
otevřených dveří,  výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák  – 12/2016. 
 
Pracovní náplní VP je práce s žáky, ať formou osobního individuálního kontaktu 
nebo besed – práce v malých skupinách, zaměřených na téma dospívání, 
problematiku mezilidských vztahů a rozdílnosti pohlaví, sexuální výchova. Žáci 
této školy využívali této možnosti často, VP jim byl kdykoli při problému 
k dispozici. Rovněž proběhl projektový den Sexuální výchova v květnu 2017, 
tentokrát zaměřený na mezi-vztahové problémy. 

 
Pro rodiče v průběhu roku proběhla ,,Kavárnička pro rodiče,, měla tématiku Volby 
povolání.  
Výchovný poradce pomáhal  pedagogickým pracovníkům při řešení problémů 
s žáky a jejich speciálně pedagogickou problematikou, a to ve spolupráci 
s metodikem školní prevence Mgr. Kateřinou Krupovou. V podobě prezentací 
ostatní pedagogy seznámil s problematikou: ,,Jak zlepšit komunikaci s rodiči“ a 
,,Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ a MŠ“, které vytvořil na 
základě semináře, kterého se zúčastnil.  
 
V rámci doporučení všichni  žáci  9. Ročníku  podstoupili spec. – ped. Vyšetření 
pro volbu povolání v SPC, PPP dle zdravotního postižení. VP pomáhal 
s vyplněním přihlášek a dalších materiálů nutných pro zaslání na střední školy a 
učiliště. Individuální schůzky byly řešeny operativně.  
 Žáci 9. Ročníku, kteří byli přijati ke studiu na středních školách jsou uvedeni 
v přílohové části. Jedna žákyně byla přijata ve druhém kole přijímacího řízení, 
ostatní byli přijati v 1. Kole přijímacího řízení. 
Od 1. 9. 2016 vzniklo  na našem pracovišti  Školní poradenské pracoviště /ŠPP/ 
ve složení vedoucí pracoviště a výchovný poradce; školní metodik prevence; dva 
školní pedagogové. ŠPP mělo za úkol poskytovat poradenské a konzultační 
služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost byla zaměřena na 
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koordinaci poradenských služeb ve škole; pomoc při výběru SŠ a volbě povolání; 
problematiku školní docházky a prospěchu; prevenci a řešení sociálně 
patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog;  projevy šikanování 
mezi žáky, rasismu; organizace volnočasových aktivit; zaměření na problematiku 
PAS, Vývojové dysfázie, SVP; koordinaci hospitací. Tým ŠPP se pravidelně 
scházel 1x měsíčně, vždy 2. Pondělí v měsíci od 14.00 – do 15.00 hod.. 1x  
měsíčně se tým dohodl na úkolech činnosti, vyhodnocení předešlého období a 
probral aktuálně řešené problémy, tyto se  v průběhu měsíce operativně řešily. 
Od 2. poloviny školního roku 2016/2017 navázala škola spolupráci s NÚV III 
v rámci projektu z OP VVV KIPR /Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj/ pro 
zlepšení kvality poradenství na školách ve spolupráci s NÚV.  
Pozitivem práce výchovného poradce na základních školách zřízených dle §16 je 
možnost stále navazovat blízký kontakt s jednotlivými žáky, rodiči i učiteli, a tím 
kvalitně pomáhat s jednotlivými výchovnými a pedagogickými problémy, což 
předpokládá soustavné vzdělávání v oboru speciální pedagogiky. 
Plán výchovného poradce pro školní rok 2016-2017 byl splněn. 
 
Tabulka činností VP 

Individuální a skupinové pohovory s žáky  

se SVP školy 

celoročně 

Individuální a skupinové pohovory se 

zákonnými zástupci žáků se SVP, 

,,Kavárnička pro rodiče“ 

celoročně 

Metodická pomoc pedagogům školy – 

IVP, PLPP, výukové a výchovné 

problémy, práce s Doporučením pro 

vzdělávání a podpůrnými opatřeními  

celoročně 

Vedení ŠPP 12x ročně metodická schůzka, celoročně 

Profesní orientace, příprava na SŠ 8. a 9. Ročníky 

Řešení výchovných a vzdělávacích 

problémů z pozice VP 

celoročně 

Spolupráce s ŠPZ – SPC, PPP celoročně 
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ad 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
DVPP patří k prioritním aktivitám školy, na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků byl kladen velký důraz. DVPP bylo realizováno v zařízeních: KVIC, 
NIDV, SPC Kpt. Vajdy pro vady řeči a žáky s PAS, MIKASA a dalších. Obsahy 
školení a seminářů se týkaly všech oblastí důležitých pro rozvoj školy a jedinců.   
Řada navštívených kurzů a dalších typů vzdělávacích akcí byla realizována 
a financována prostřednictvím projektů, jiné z přímého ONIV.   
 
 

Název vzdělávací akce 
Počet 
osob 

Místo 
konání 

 

Seminář ODISbus   1 KÚ MSK 

Metodická poradna pro ŘŠ      1 KVIC 

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností pro 
žáky s PAS 

     1  

Proteatr      1  

Jak komunikovat a pracovat s problémovými dětmi 
a jejich rodiči 

     1 NIDV 

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI      1 KVIC 

Studium ICT – koordinátor      1 KVIC 

OPTYS – prezentace      1 Optys Opava 

Zdravá 5      2  

Konference „Pracujeme společně“      2 SŠ prof. Z. 
Matějčka 

ABA terapie sborovna škola 

Komunikace s vedením školy  celoročně 

Předávání informací – prezentace 

z dalšího vzdělávání , semináře, školení 

celoročně 

Administrativní činnost celoročně 
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Zvládání agrese a autoagrese       2 MIKASA 

Tvorba IVP pro ZŠ       1 KVIC 

Zvířata v ohrožení a zločiny v divočině       1 ZOO Ostrava 

Komunikace s problémovými rodiči     2  

Přijímací řízení do škol v roce 2017     1 SANIT, s.r.o. 

Projekt KIPR     1 NÚV Praha 

Šablony OP VVV     2 KVIC 

V čem mohou být sociální sítě pro neziskovou 
organizaci přínosem 

    1  

Praktické činnosti pro děti s narušeným vývojem 
řeči v MŠ a ZŠ 

    1 SPC Kpt. 
Vajdy 

Novela ŠZ     1 DK AKORD 

Hospitace jako součást hodnocení a 
sebehodnocení 

    1 KVIC 

Orofaciální motorika, její poruchy a možnosti 
terapie 

    1 SPC Kpt. 
Vajdy 

Kariérní řád pro učitele a novela zákona o PP     1 SŠ dopravní 
Ostrava 

Grafomotorika     1 KVIC 

Každý den s autismem     2 Agentura 
Majestic 

Problematika integrace dítěte s PAS     3 MIKASA 

Neklidné dítě - MŠ 2 KVIC 

Od genetiky k očkování - MŠ 1 MNO 

Senzorická integrace v DRS I. 3 MNO 

Rosou nohou bosou 3 MNO 

Senzorická integrace II. 1 DRS 
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ad 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
a)pracoviště - ul. Ukrajinská a ul. K. Pokorného 
 
Aktivity školy během celého roku měly široký rozsah. Žáci spolu s pedagogickými 
pracovníky se na aktivity těší, všichni rádi prezentují svou práci. Jednotlivé akce 
jsou rozepsány v rámci aktivit školní družiny a environmentálních akcí školy. 

PUBLIC RELATIONS 

 pravidelná účast vedení školy na akcích somatopedické společnosti  
 prezentace školy v rámci projektů ERASMUS  
    prezentace práce školy na nástěnkách ostravských nemocničních 

zařízení  
 zimní akce v lyžování – Vaňkův kopec v Kyjovicích, Červenohorské 

sedlo 
 vydávání školního časopisu  „Dětský sen“ 
 velikonoční výstava na všech pracovištích 
 HANDICAMP – setkání lezců se ZP 
 účast na setkání úspěšných žáků porubských ZŠ a SŠ se starostou 

městského obvodu Poruba 
 aktivní účast na charitativní akci „Advent plný andělů“ 
 účast na výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ 
 účast na výtvarné soutěži pro žáka s PAS 
 výtvarná soutěž „Děti, pozor červená“ 
 účast na „Čertovských pohádkách“  
      soutěž "O nejhezčí básničku" na téma" Zdál se mi sen" v rámci 7.  
      Ostravského  knižního veletrhu       
      Almanach žákovské a studentské poezie 2017, SVČ Ostrava  
      literární soutěž "Mytí rukou- proč, kdy a jak?", SZÚ Praha               
      účast na soutěži „Pohádky dětí dětem“ 
      vydání almanachu pro žáky 9. tříd 
 vydání školního kalendáře na rok 2016 
  „Den řemesel“ - akce pro nižší ročníky porubských základních škol 
         účast na mezinárodní soutěží v rámci EDH „ Naše Evropa“ 
         výstava podzimních plodin „Maminčina zahrádka“ 
         spolupráce s vysokými školami – Ostravská univerzita, UP Olomouc 
         spolupráce se středními školami – SŠ prof. Z. Matějčka, SŠ Iuventas 
         pravidelná setkávání s řediteli základních škol – běžných i speciálních 
         každoroční rehabilitační pobyt  - Mokřinky (Vítkovsko) 
         pravidelná spolupráce s PPP, SPC 
         spolupráce s PČR 
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Velké množství uvedených aktivit bylo možné uskutečnit za podpory Sdružení 
BES, z.s.,  které při škole pracuje. Další mimorozpočtové zdroje jsme získali od 
statutárního města Ostrava, nadací, sponzorů a projektů z ESF.   

 
 
b) Dětský rehabilitační stacionář 
 

Jako každý rok i letos se 12.září uskutečnila  informační schůzka s rodiči , vedením DRS 
a zástupci všech terapeutů DRS, kde byly rodičům nově představeny nastupující 
terapeutky a oznámeny všechny změny v provozu a péči v DRS. Taktéž byli informování 
o organizaci a provozu pro nadcházející školní rok. 
 
1.čtvrtletí 
 6.října přijelo do stacionáře divadélko Ententýky  s představením „Princezna Kulihrášek“, 
jednalo se o příhodu myšky Klárky a veverky Terky s mlsnou princeznou 
 
11.října pořádal DRS konferenci v Příboru na téma „Senzorická integrace v DRS“ 
vyvolanou zájmem rodičů o tento druh rehabilitace , která v DRS probíhá druhým rokem. 
Na této konferenci se podíleli pedagogové svým samostatným příspěvkem o 
zkušenostech s dětmi senzoricky nedostimulovanými . 
 
19.října jsme se naopak my vydali s dětmi do Divadla Loutek  na představení alternativní 
scény „Mráček a Mračoun“ kde bylo pro děti připraveno nádherné zážitkové představení 
v podání profesionálních loutkoherců 
 
26.října do stacionáře již poněkolikáté dorazila skupina terapeutů ze sdružení Helppes 
Praha se svými svěřenci na canisterapii a také předvedli ukázku práce asistenčních psů, 
jenž často usnadňuji život dětem s těžkým hendikepem 
 
2.listopadu jsme zorganizovali v obou odděleních současně dlabání dýni a výrobu 
podzimních dekorací, na akci jsme přizvali rodiče , kteří zároveň mohli sledovat terapeuty 
při práci s jejích dětmi . Akce se povedla a ve stacionáři jsme nachystali stylovou 
podzimní výzdobu. 
 
2.čtvrtletí 
 Pak už následovalo adventní období jenž jsme zahájili 2.prosince nadílkou od 
Mikuláše.Tu pro naše děti organizují zaměstnanci pivovaru Ostravar. Na obsahu balíčku 
se podílela letos i Městská nemocnice a občanské sdružení „Želvička“. 
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Třebovické Tesco nás 9.prosince pozvalo na výtvarnou akci ve své prodejně kde děti 
zdobily vánoční perníčky a těmi pak ozdobily strom na prodejně. Zároveň kreslily svá 
vánoční přání a některá se díky zaměstnancům této prodejny pak pod stromečkem v 
DRS splnila. 
 
16.prosince jsme na naší stacionární zahradě ozdobili vánoční strom darovaný Městskou 
Nemocnicí Fifejdy přírodninami a dobrotami pro ptáčky, veverky a zajíce , kteří na naší 
zahradě v zimě přebývají. 
 
 Na oddělení Jahůdek se v tomto vánočním čase uskutečnilo také 19.prosince pečení 
kokosových kuliček jenž přineslo vánoční vůni a hezky nás naladilo na blížící se sváteční 
den. 
 
21.prosince se pak celým stacionářem nesl zpěv koled a písní vánočních , které přišli 
zazpívat děti ze ZŠ Šoupala a zpěváci z opery v Divadle Moravskoslezském. Ti přinesli 
vánoční atmosféru i dobovým lidovým oděvem a ukázkou několika vánočních tradic. Den 
si užili děti i rodiče jenž se účastnili a radost udělaly i dárky od sponzorů , které děti obou 
oddělení nalezly pod stromkem. 
 
Celé období Adventu jsme 4.ledna ukončili návštěvou kostela v Třebovicích, kde si děti 
prohlédly Betlém a poslechly si krásný vánoční příběh „ O zemi kde nesvítilo slunce“. 
 
3.čtvrtletí 
17.února se děti z oddělení Sluníček vydaly podpořit svou imunitu do solné jeskyně 
Atlantida ve Svinově. Hodinový pobyt v jeskyni kde jsou podmínky přizpůsobeny pobytu 
dětí s hendikepem si hezky užily. 
 
Ve čtvrtek 23.února pak stejné oddělení Sluníček slavilo konec Masopustu velkým  
maškarním rejem. Veselé dopoledne děti strávily tanečky a hrami na téma „Pohádky 
z večerníčku“ 
 
1.března jsme opět využili pozvání alternativní scény Divadla Loutek na první z řady 
tematických představení –Tvořivé dílničky pana Barvičky  a to na příběh „Pan Barvička a 
slečna Mašlička „ . 
 
2.března se potom na oddělení Jahůdek konal veselý karnevalový den na téma- Plavba 
lodí na ostrov Karneval , děti cestovaly lodí za majákem na ostrov karneval kde se 
konala velká maškarní párty se soutěžní přehlídkou masek a tancem. 
 



 Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, 
příspěvková organizace 

                                                                   
 

 40

4.čtvrtletí 
19. dubna navštívili náš stacionář studenti střední školy AHOL , kteří si připravili pro děti 
pohádkové představení s názvem „Zázračná váha“ a po pohádce pak aktivity pro děti 
předškolního věku k odbourání strachu dětí z lékařského ošetření. Děti i studenti se 
vzájemný setkáním obohatili novým pohledem na svět kolem sebe , který není vždy jen 
růžový. 
 
25.dubna se na Hlavní třídě v Porubě konala oslava Dne Země s nabídkou zajímavých 
aktivit k environmentální výchově, děti z obou oddělení se tam v doprovodu 
fyzioterapeutů či ostatního personálu vydaly. 
 
28.dubna se i přes nepřízeň počasí oddělení Jahůdek rozhodlo pozvat všechny ze 
stacionáře na svou terasu k vyhnání zimy spojenou se spálením čarodějnice Morany a 
písničkami a veselými jarními básněmi předání vlády nad počasím Jaru. 
 
 2.května se v Divadle Loutek konal druhý díl Tvořivé dílničky pod názvem „Pan Barvička 
hledá kamarádku“ opět jsme využili laskavého pozvání a alternativní scénu navštívili. 
 
 Hned další týden 15.května  přijelo zase k nám do stacionáře divadélko Ententýky 
s dalším pohádkovým příběhem myšky Klárky a veverky Barky tentokrát s názvem „O 
ztraceném kuřátku“ 
 
24.května se na zahradě mateřské školy Ukrajinská konal koncert skupiny „Maxim 
Turbulenc“ jenž byl výhrou této školky v soutěži zdravotní pojišťovny vnitra na téma 
„Dopravní výchova na školách“ . Díky přátelským vztahům s touto školkou jsme byli 
pozváni a s radostí jsme se vydali si tento koncert užít. 

 
No a že dopravní výchova se v této školce učí opravdu dobře jsme se přesvědčili na 
vlastní kůži 26.května kdy jsme využili jejich programu na dopravním hřišti , které mají na 
své zahradě. Tím jsme ukončili probírané téma v měsíci květnu , které je právě o 
dopravě. 
 
 30.května pozvalo oddělení Jahůdek všechny rodiče a především maminky na malou 
besídku konanou u příležitosti jejich květnového svátku. Hezký program jsme pak 
ukončili na školní zahradě malou odpolední party. Akce se velmi zdařila a rodiče se 
svými dětmi zdrželi až do pozdních odpoledních hodin. 
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 7.června ožila zahrada stacionáře znovu, tentokrát v dopoledních hodinách programem 
u příležitosti oslav Dne Dětí v duchu čtyř živlů „ Země-voda- oheň-vzduch“ , soutěže a 
různé aktivity byly zakončeny představením klauna s bublinkovou šou. 
 
28.června jsme využili pozvání ZŠ Ukrajinská na jejich tradiční akci „Den Řemesel“ děti 
se v doprovodu terapeutů nebo pedagogů prošly všemi stánky s připravenými tvůrčími 
dílničkami a potěšili se divadelním představením. 
 
Závěr školního roku 30.června oslavilo oddělení Sluníček výletem do Hošťálkovic, kde 
využilo zázemí v posezení „Lipka“ k rozloučení s dětmi odcházejícími v příštím školním 
roce do jiných škol a strávilo dopoledne se sestřičkami, terapeuty, učitelkami i rodiči. 

 
 

c) Školy při zdravotnických zařízeních 
 

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 

Michaela Češková – ředitelka Haima Ostrava a sestřička na oddělení 
hematoonkologie se každou středu věnuje onkologickým pacientům, vymýšlí a 
připravuje různé činnosti a aktivity tak, aby dětem co nejvíce zpříjemnila proces 
léčby. Do aktivit rovněž zapojuje rodiče i sourozence nemocných dětí. Společně 
s moderátorkou Dobrého rána na ČT 2 Veronikou Poláčkovou a prezidentkou 
Kiwanis klubu Ostrava Evou Pastuškovou připravily projekt, jehož cílem je získat 
finanční prostředky na velkou změnu a vybavení učební a herní zóny na 
oddělení, která je zastaralá a již nevyhovující. Učebna bude uzpůsobena 
potřebám dětí a vybavena ergonomickým nábytkem. Herna bude naplněna 
novými hračkami a výtvarnými potřebami, aby si děti z nemocnice odnášely co 
nejhezčí zážitky. Jednalo se o zakoupení Antistresového diáře Kiwanis. Tento 
nedatovaný diář obsahuje 26 antistresových omalovánek a několik textů k 
zamyšlení. Přináší radost a řád svému majiteli a získává peníze potřebné na 
rekonstrukci. Jeho cena je 249 Kč. 

Dne 10. 11. byl pro žáky dětské hematologie připraven projektový den „Volba 
povolání“. Nejprve si žáci na internetu vyplnili test osobnosti pro volbu povolání. 
Měli k dispozici dva typy testů – pro mladší a starší žáky. Na základě 
vyhodnocených výsledků žáci vypracovali pracovní listy, ve kterých doplňovaly 
informace týkající se konkrétního povolání – druh potřebného vzdělání, místo 
výkonu práce, časová náročnost, osobnostní a zdravotní předpoklady atd. Žáci 
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mohli vyhledat informace na internetu. Nakonec si vyplnili na toto téma velkou 
křížovku zhotovenou na balicím papíře a zahráli si hru „Myslím si povolání“. 

Na oddělení dětské hematologie se 24. 11. konalo pečení a zdobení vánočních 
perníčků. S prací dětem pomáhaly sestry z oddělení i rodiče malých pacientů. 
Perníčky děti následně použily k nastrojení stromečku v herně tohoto oddělení. 

Dne 5. 12. se ve vestibulu Kliniky dětského lékařství konala Mikulášská nadílka. 
Za dětmi přišli hráči FC Baník a HC Vítkovice, z rádia Orion dorazil Mikuláš s 
doprovodem. Dárky také přinesla skupina Kryštof a tradičně i zástupci České 
distribuční. Pro děti byly připraveny výtvarné dílničky, v nichž si děti mohly s 
pomocí zástupců organizace Adra a studentek z ústavu ošetřovatelství vyrobit 
perníčky, andělíčky nebo jiné upomínky na příjemné odpoledne. 

Dne 22. 12. proběhlo na dětské klinice vánoční zpívání. Za dětskými pacienty 
opět zavítala rodinná folková skupina Marod, která zpěvem navodila příjemnou 
předvánoční atmosféru. 

Na Štědrý den byl pro hospitalizované děti připraven „Ježíšek na telefonu“ díky 
zaměstnancům Hitrádia Orion, kteří tradičně z vlastních prostředků pořídili dárky. 
Stačilo, když sestry z oddělení, kde byli dětští pacienti, zavolaly na příslušnou tel. 
klapku a na základě informací o dítěti, které mělo být obdarováno, mu byly 
vybrány dárky doslova na míru. Tento projekt se týkal všech dětských pacientů z 
celé fakultní nemocnice. 

Dne 11. 1. Vendula Pizingerová, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, 
předala zástupcům Kliniky dětského lékařství FNO dar od společnosti Penny 
Market – sonografický přístroj a lůžka Linet Eleganza 2 včetně příslušenství v 
celkové hodnotě 560 tisíc korun, sedm tabletů věnovaných společností Samsung 
Electronics Czech and Slovak a dva notebooky, dar společnosti Huawei. Díky 
sonografu se zvýšil komfort a bezpečí zejména u dětských pacientů s narušenou 
imunitou. Další dary umožňují dětským pacientům kontakt s okolním světem a 
rozvíjení znalostí i po dobu léčby. 

Dne 18. 1. proběhla na dětské klinice Tříkrálová nadílka, kterou pořádala 
organizace Adra. Zástupci Adry dětem rozdali drobné dárky a sladkosti. 

V pondělí 13. 2. se konal sedmý ročník akce Den onkologických dětí s Hitrádiem 
Orion, který je pořádán u příležitosti Mezinárodního dne dětské onkologie. V 
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hotelu Park Inn byl připraven bohatý program pro malé pacienty z 
hematoonkologického oddělení, jejich rodiče a sourozence. 

Koncem února se děti na oddělení dětské neurologie zapojily do internetové 
soutěže -  Soutěž s Grankem. Děti navrhovaly - malovaly obal Granka, jejich 
práce byly nafoceny a nahrány na webové stránky. Vítězný návrh se objevil na 
obalu limitované edice Granka v našich obchodech. Bohužel náš obrázek nebyl 
vybrán, ale děti si své obrázky mohly prohlédnout na stránkách Granka. Soutěž 
probíhala od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017. 

Dne 28. 3. učitelky z oddělení dětské neurologie společně s dětmi vyráběly 
nepečený piškotový smetanovo - ovocný dezert. Děti si samy vyhledaly na 
internetu recept, který jim vyhovoval. Další den se nakoupily ingredience a děti 
se pustily do přípravy svého vybraného pokrmu. Všichni si moc pochutnali. 

Koncem měsíce března na hematoonkologickém oddělení vrcholily přípravy 
týkající se kompletní rekonstrukce dětské herny a učebny tohoto oddělení. V 
týdnu od 3. do 7. dubna byla tato rekonstrukce zdárně realizována. Dětští 
pacienti tak mají k dispozici zcela novou moderní hernu a učebnu, která lépe 
odpovídá současným hygienickým požadavkům a potřebám dětí. Rovněž byla 
provedena výmalba veškerých prostor oddělení, poté následovaly sanitární dny. 
Děti byly umístěny na jiná oddělení. 

Dne 11. dubna bylo pro všechny děti i jejich rodiče připraveno výtvarné 
velikonoční odpoledne. Děti zdobily vajíčka, vyráběly velikonoční dekorace, které 
byly použity na ozdobu prostor oddělení. 

Dne 22. 4. na Den Země se učitelky na odděleních věnovaly ekologické osvětě. 
Zaměřily se na péči o okolní životní prostředí, jak dbát na čistotu a pořádek, jak 
vhodným způsobem nakládat s odpadky, jak se starat o rostliny, spoluvytvářet 
pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod. Děti malovaly na 
barevné papíry odpadky, aby poznaly, do kterých kontejnerů jaké odpadky patří. 

Dne 30. 4. Pálení čarodějnic. Děti na oddělení dětské neurologie si vyrobily 
čarodějnice z papíru, které také pojmenovaly a vymyslely, odkud k nám přiletěly. 
Během celého týdne si učitelky s dětmi o této tradici vyprávěly a četly si 
strašidelné příběhy. 

Ve čtvrtek 11. 5. děti na oddělení dětské hematologie měly možnost vyrobit 
přáníčka či drobné dárečky k nadcházejícímu Dni matek. Děti buď využily 
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konkrétních předloh, nechaly se inspirovat nápady z internetu nebo daly průchod 
své fantazii. Při výrobě použily různé materiály – barevné papíry, kartony, folie, 
látky, bavlnky, třpytky, razidla. Dárečky pak předaly svým maminkám, které je 
odměnily úsměvem a sladkou pusou. 

Prvního června se ve vestibulu Kliniky dětského lékařství konala oslava Dne dětí. 
Zábavného odpoledne se zúčastnilo zhruba třicet dětí. Akci podpořily společnosti 
Haima Ostrava, Zdravotní klaun a ADRA. Pro malé oslavence byla připravena 
herní zóna s rozmanitými nápady, skládačkami a soutěžemi. Členové sdružení 
ADRA připravili pro děti tvořivou dílničku. Děti si vyzkoušely malování na trička, 
mohly si nechat pomalovat obličej či ruce. O dobrou náladu se postarali 
Zdravotní klauni. Na programu se také podílela firma Certicon, jejich zpívanky a 
veselé hry se dětem moc líbily. Sladkou odměnu zajistila firma Česká distribuční. 

V pondělí 20. 6. byl pro školní děti na oddělení dětské hematologie v rámci výuky 
připraven projektový den s názvem „Těšíme se na prázdniny“. Děti si zopakovaly 
vědomosti ze zeměpisu, vlastivědy, přírodopisu, základní pravidla bezpečného 
chování v přírodě a také při sportovních činnostech. Rovněž si připomněly 
pravidla silničního provozu a poskytování první pomoci. Prázdninovou tématiku 
následně výtvarně zpracovaly formou koláže, malby či kresby. 

Na oddělení dětské chirurgie dochází speciálně vyškolení zdravotní klauni, kteří 
provázejí pacienty a jejich rodiče procesem příprav na zákrok a cestou na 
operační sál. Během celého dopoledne, kdy se pohybují mezi pokoji, rozehrávají 
s dětmi a rodiči růžné situace a hry, které děti zklidní a pobaví. Ve chvíli, kdy děti 
zůstávají na sále, provázejí klauni rodiče do místnosti jim určené. Posláním 
zdravotního klauna v tomto programu je vnést pozitivní energii a odreagování do 
stresových okamžiků, které vznikají těsně před chirurgickým zákrokem. Tito 
zdravotní klauni navštěvují oddělení dětské chirurgie v rámci tohoto projektu 
pravidelně každý týden v úterý nebo ve čtvrtek. Dne 22. 6. navštívila oddělení 
dětské chirurgie v rámci tohoto projektu i Česká televize, která tyto klauny 
natáčela, dělala s nimi, s dětmi i s jejich rodiči rozhovory. 

Během celého školního roku jsou děti nejen vzdělávány, různorodě 
zaměstnávány, ale také výchovně korigovány, vedeny k samostatnému zvládání 
denních hygienických návyků a sociálních dovedností. Učitelé rovněž poskytují 
lékařům, sestrám i psychologům cenné informace, které pomáhají při stanovení 
diagnózy a řešení problémů. 
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Vítkovická nemocnice AGEL 

Ve Vítkovické nemocnici v Ostravě se na dětském oddělení za tento školní rok 
zapojilo do výuky 510 dětí. 
Všechny děti v nemocnici jsou rády, když mohou opustit svůj pokoj a jít do herny 
rozptýlit svou mysl, poznat nové kamarády a dělat smysluplné zábavné aktivity. 
Všechny z nich činnosti v herně velmi vítají. Všechny hračky i činnosti jsou pro ně 
nové a někdy chvíli trvá, než se do programu v herně zapojí, ale vesměs platí, že 
se díky velmi individuálního přístupu rychle aklimatizují. Vždy se činnosti v herně 
dětem snažím přizpůsobit tak, aby si co nejrychleji zvykly na prostředí a nové 
kamarády. Jakmile se začnou cítit v herně a s ostatními bezpečně a zapomenou 
na tísnivou skutečnost v nemocničním prostředí, věnujeme se s dětmi aktivitám, 
které děti rozveselí a pomohou tak k brzkému uzdravení.  

 
Jednotlivé akce a aktivity na oddělení  
Od začátku školního roku s dětmi aktivně zdobíme svými výrobky a výkresy 
prostory nemocnice. Naše výrobky většinou odpovídají ročnímu období a také 
korespondují s ostatními aktivitami v herně.  
Na podzim jsme s dětmi ke svým výrobkům hojně využívali opadaného listí a 
dalších přírodnin, podzimních plodů. Při této příležitosti jsme se učili, z jakých 
stromů listí je, jaké máme druhy lesů, jak se v lese máme chovat, abychom byli 
co nejvíce šetrní jak k rostlinám i k živočichům, kteří v něm žijí.  
2. listopadu se ve Vítkovické nemocnici konalo první společné setkání 
ambulantní a nemocniční pediatrie, jehož téma bylo zaměřené na onemocnění 
ledvin. Lékaře a sestry během přestávky a po semináři provázel pan primář 
dětským oddělením 
Členové fotbalového týmu, tentokrát z FC Odra Petřkovice, opět potěšili dětské 
oddělení svou návštěvou i pěknými dary pro děti v podobě hraček a výtvarných 
potřeb. 
V zimním období jsme se s dětmi seznamovali s Vánočními zvyky a tradicemi, 
zdobili společně adventní věnec, zpívali jsme koledy. Poslední den v MŠ před 
Vánoci 22. 12. jsme si s dětmi udělali v herně své malé Vánoce, kdy jsme 
pouštěli v nádobě s vodou lodičky, rozkrajovali jsme jablíčka, lili olovo a 
rozbalovali dárečky.  
Vánoční čas završila návštěva skautů v podobě tří králů. Ti děti obdarovali 
množstvím omalovánek, pastelek, plyšových hraček a plastových hraček.    
Ve Vítkovické nemocnici se 8. dubna uzavřela porodnice. Důvodem dočasného 
uzavření a nepřijímání rodiček byla nákaza zdravotníků spalničkami. Následně 
byli nařízením krajské hygieny očkováni proti spalničkám všichni zdravotničtí 
pracovníky.  
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Po zimním období jsme se s dětmi zabývali dalšími tématy třídního vzdělávacího 
plánu. Všemi obdobími procházíme s pohádkovými příběhy, věnujeme se tématu 
rodina a bydlení, společenské vztahy, doprava, nebo třeba cestování. Vždy 
záleží na aktuálním zájmu dětí a na úrovni jejich znalostí na dané téma. Témata 
a činnosti v herně se odvíjí také od ročního období a významných událostí 
během roku.  
 
Na den dětí jsme si všichni užili zábavný program a každé dítě dostalo 
od zástupců Vítkovické nemocnice malý dárek.   
Nadále do nemocnice docházejí dobrovolníci z ADRY, čtecí babičky, zdravotní 
klauni  z Balónkova. 
Tento školní rok hodnotím po všech stránkách jako úspěšný. Spolupráce se 
zdravotníky je na výborné úrovni, na lůžkové části i na oddělení JIP. 

 

Městská nemocnice Ostrava 

Ve čtvrtek 1. září 2016 naši dětští pacienti, kteří jsou hospitalizováni v Městské 
nemocnici, zahájili nový školní rok. Popřát jim štěstí, mnoho úspěchů ve škole a k 
tomu rozdat dárky přišly dvě členky promotýmu Hitrádia Orion. Každý žáček 
dostal červený batůžek s mnoha poklady. 

V herně na školáky čekalo ještě překvapení od nás. Děti dostaly rozvrh hodin, 
zápisník, pastelky, omalovánky, pexesa a vystřihovánky, nechyběla ani maličkost 
pro oslazení prvního školního dne. 

5. října 2016 dvě studentky Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně Barbora Dohnalová a Nika Jáňová ukázaly, jak mile a s úsměvem 
je možné komunikovat s neslyšícími dětmi. V rámci 9. ročníku Divadla bez bariér 
své umění ukázaly na oddělení Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava. 
Hospitalizované děti tak mohly vidět pohádku „O veliké řepě“ a „Malý cestovatel“. 
Děti se do pohádek aktivně zapojovaly, důkazem bylo i jejich nadšení, kdy se 
měly možnost seznámit se znakovou řečí. Naučily se několik znaků, které se jim 
v budoucím životě možná budou hodit. Pohádky jsou totiž určeny pro neslyšící 
děti, a tak si mohly zkusit, jaké je to mít tento handicap. 

V úterý 11. října 2016 jsme si slavnostně připomněli 40. výročí otevření budovy 
oddělení Dětského lékařství v Městské nemocnici Ostrava, které bylo slavnostně 
otevřeno  6. září 1976. Účastníky byli emeritní primáři a sestry oddělení, další 
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zaměstnanci, členové vedení nemocnice v čele s ředitelem Petrem Uhligem a 
zástupce statutárního města Ostrava náměstek primátora Michal Mariánek. 

V prostorách Dětského lékařství jsme v té době zahájili výstavu, která připomíná 
minulost i současnost oddělení. Vystaveny byly například historické fotografie z 
průběhu stavby, slavnostního zahájení provozu, historické novinové články, 
fotografie se známými osobnostmi, které oddělení navštívily, a třeba i výtvory 
bývalých nebo současných pacientů.  

V průběhu měsíce října jsme společně s vybranými zdravotníky absolvovali sérii 
workshopů na téma „Léčba úsměvem a Lego play agent“ v rámci projektu Dr. 
Klaun realizovaného Chance 4 Children. Během těchto setkání jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých informací, získali certifikát a hodně se nasmáli. 
Uvědomili jsme si, že „je málo úsměvu v medicíně, ale mnoho medicíny 
v úsměvu.“ 

16. listopadu nás navštívil slavný herecký manželský pár - Miluše Šplechtová a 
Jan Hrušínský, který přijel potěšit děti na oddělení Dětského lékařství Městské 
nemocnice. Společně s nimi dorazila i paní Pastušková, ředitelka ostravské 
pobočky společnosti Kiwanis. Při posezení v herně s dětskými pacienty 
vybarvovali látkové panenky a odpovídali na zvědavé dotazy přítomných. 
Všechny děti byli obdarovány adventními kalendáři a balíčky se sladkostmi a 
drobnými dárky. 

V rámci dobročinných aktivit prodejen Billa, spol. s r. o., k nám  v koncem 
listopadu dorazila skupina asi 15 zaměstnanců. Ti našim dětským pacientům 
přinesli sladkosti, košíčky na sypané čaje a další dárky. Celá akce se nesla ve 
velmi příjemné a pohodové atmosféře. 
V  pondělí 5. prosince 2016 v dopoledních hodinách na oddělení Dětského 
lékařství již tradičně zavítal Mikuláš s čertem a andělem ze ZŠ Otstrčilova 
v Ostravě, který dětem předal sladký mikulášský balíček s ovocem a adventním 
kalendářem, který pro malé pacienty připravil  stravovací provoz MNO. Celý 
program pak zpestřil dětský sbor ZŠ Ostrčilova, který malým pacientům v 
předvánočním čase zazpíval několik koled, ale i populárních písniček a my jsme 
si mohli zazpívat s nimi. 
Tentýž den, ale v odpoledních hodinách navštívil dětské oddělení Mikuláš, anděl 
a dva čerti v podání dobrovolníků z dobrovolnického centra ADRA Ostrava. 
Postupně potěšili a postrašili ty nejmenší na stanici malých i velkých dětí a 
zavítali i na jednotku intenzivní péče. Děti byly odměněny za písničku nebo 
básničku mikulášskými balíčky. 
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12. prosince přinesli studenti v rámci mezinárodního výměnného programu 
Erasmus Student Network VŠB-TUO dětem dárky, které jim udělaly velkou 
radost. Hračky studenti i zaměstnanci VŠB-TUO sbírali s redakcí časopisu 
Sokolská 33 a 4student.cz . Hlavní organizátorka setkání Barbora Urbanovská 
pak dětem popřála hezké svátky.  
 
V pondělí 19. prosince naše nejmenší pacienty navštívily dvě zástupkyně 
společnosti Tieto Czech, s.r.o., které přinesly stavebnice, společenské hry, 
plyšové hračky a spoustu dalších věcí. Sesbíraly je od zaměstnanců společnosti 
Tieto v rámci své aktivity „společenská odpovědnost firmy“. Každé dítě si mohlo 
vybrat hračku, kterou si mohlo odnést domů, ostatní hry a hračky dostaly děti pod 
stromeček. 
 
V úterý 20. prosince jsem organizovala tradiční posezení u vánočního stromečku, 
kde jsme se společně s nemocnými dětmi a jejich rodiči setkali i s lékaři, 
sestřičkami a ostatním zdravotním personálem. Nechyběl zpěv vánočních koled, 
zapalování svíček a prskavek, pouštění lodiček, rozkrajování jablíček a mlsaní 
cukroví, ale i rozdávání dárků. O ty se postarali nejen sponzoři MNO, ale i naše 
škola.  

Ve čtvrtek 22. prosince 2016 zase rozdávali radost organizátoři festivalu Beats 
for Love. Za malými pacienty vyrazili v zimních převlecích sněhuláků a andělů a 
měli připraveny zábavné vánoční aktivity a hry. Společně s dětmi psali dopis 
Ježíškovi, vytvářeli nejdelší vánoční řetěz a zdobili vánočního kapra. 

V pátek 23. prosince navštívil dětské oddělení ředitel MNO pan MUDr. Petr Uhlig 
se zástupci statutárního města Ostrava, v čele s náměstkem ostravského 
primátora Michalem Mariánkem. Společně jsme obešli všechny pokoje včetně 
JIP a přáli jsme dětem brzké uzdravení. Samozřejmě, že všechny děti dostaly 
hodnotné dárky – ti nejmenší plyšového pejska, ti větší různé stavebnice a hry. 
Za naši školu jsem panu řediteli a panu náměstkovi předala kalendář školy 
s přáníčkem, vyrobeným hospitalizovanými dětmi. 

12. ledna 2017 přijeli za nemocnými dětmi žáci ze ZŠ Šenov a předali vrchní 
sestře Mgr. Janě Šadibolové finanční obnos, který vybrali v rámci Mikulášské 
besídky a vánočních trhů. Ta bude použita na vzdělávání sester. Donesli i 
spoustu omalovánek, pastelek a sladkostí. Ty byly rozdány mezi hospitalizované 
děti, omalovánky a pastelky byly rozděleny na oddělení malých a velkých dětí a 
všechny ambulance Dětského oddělení MNO. 
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15. 3.  2017 přišly děti potěšit žákyně ze zdravotního lycea AHOL. Připravili si pro 
děti vtipnou pohádku o zdravé výživě. Po té si děti mohly vyzkoušet ošetřování 
nemocného plyšového medvídka – obvazování, píchání injekcí, ale i poslech 
srdce pomoci fonendoskopu, měření tlaku… Také měly možnost poskládat lidské 
orgány do figuríny, pokusit se o správné oživování, vyplnit kvíz, ti menší 
vybarvovat omalovánky. Velkou zajímavostí byl tzv. stařecký oblek, kde si 
připínaly závaží na ruce, nohy, krk, na oči speciální brýle se zákalem…. Akce se 
vydařila, děti byly celým programem velmi nadšené.  

V čase jarních prázdnin jsme se samozřejmě neučili, ale připravili jsme pro děti 
zábavný program, a to kvízy, malé soutěže, kreslení, hraní společenských her, 
stavění z lega a dalších stavebnic. V herně  bylo ten týden hodně živo a veselo. 

28.3. 2017 nás navštívili žáci třetí třídy ZŠ gen. Janka v Ostravě – Mar. Horách, 
které pod vedením Mgr. Moniky Němcové uspořádali sbírku hraček a knih. Za to 
jim patří poděkování.  

V pátek 28. dubna 2017 získala darem Městská nemocnice Ostrava šestnáct 
nových monitorů dechu. Slavnostní předávání proběhlo na oddělení Dětského 
lékařství. Monitory dechu Babysense II nám přivezla Nadace Křižovatka v čele s 
ředitelkou Štěpánkou Pokorníkovou, kterou doprovázeli zástupci sponzorů. 
Přítomna byla i náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Gabriela Goryczková a 
primářka oddělení Alice Nogolová. 

12. 5. 2017 nám paní Kaločová, maminka dcery, která byla hospitalizována na 
našem oddělení, přinesla dětem knihy a hračky. 

22. 5 2017 v odpoledních hodinách nás navštívili klauni z Chance 4 Children, 
kteří kromě skvělé zábavy pro naše pacienty i zdravotní personál, přinesli 
nalepovací fólie se společenskými hrami, které byly nalepeny v hernách a 
chodbách obou oddělení i před vstupy ambulančních traktů. Hned jsme je využili 
a zahráli si.  

1. 6. 2017 jsme uspořádali oslavu dne dětí s kvízy, hrami a odměnami. Všechny 
děti dostaly od stravovacího zařízení balíčky s dobrotami a ovocem a od nás 
omalovánky, pastelky, vystřihovánky a plyšáčky. 

14. 6. 2017 nás navštívily děti z MŠ Poděbradova, pro které byl připraven 
program s názvem „K lékaři se nebojíme“. Formou hry si děti mohly vyzkoušet 
měření EKG, EEG, poslouchat srdce, měřit tlak…. Na plyšovém medvědovi si 
mohly zahrát na lékaře – děti byly oblečeny a medvídkovi odebíraly krev, 
operovaly orgány, dýchly pomoci masky s kyslíkem… Po skupinách vybarvovaly 
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obrázky, skládaly puzzle kostry, srdce, mozku a sledovaly animovaný film o 
diabetes. Po té si mohly vyzkoušet píchnout paní učitelky a paní doktorku a zjistit 
glukometrem hladinu cukru v krvi. Celý program se velmi vydařil a dětem se 
velmi líbil. 

15.6. 2017 nám žáci spolu s paní učitelkou ZŠ gen. Píky přijeli předat knížky pro 
hospitalizované děti, které vybrali ve své třídě. Nešlo jen o starší použité knihy, 
ale i o nové knížky, za což dětem školy moc děkujeme.  

Pravidelně nás navštěvují zdravotní klauni  a Dr. Klaun ze společnosti C4C, kteří 
se svým programem rozveselují hospitalizované děti, a potěší nejen je, ale 
vykouzlí úsměv na tváři  i u rodičů, zdravotníků i nás. V odpoledních hodinách 
s dětmi pracují pracovnice nadace Klíček a nadace Adra,  Nadace Adra přichází 
pravidelně ve čtvrtky a má pro děti připraveny tematické výtvarné a pracovní 
dílničky. 

Během celého školního roku s dětmi vytváříme dárečky a výrobky týkající se 
významných období roku jako jsou Vánoce, Velikonoce, Den zdraví, Den Země, 
Den matek a otců. Také se staráme o výzdobu celého dětského oddělení a 
vstupních chodeb do budovy dětského oddělení a u ambulantních traktů. 
Součástí této výzdoby jsou i výtvarné práce žáků ZŠ gen. Janka v Ostravě – 
Mariánských Horách, kteří v rámci spolupráce s našim oddělením ji třikrát ročně 
obměňují. 

Součástí naší spolupráce se zdravotnickým zařízením, která je výborná, 
vytváříme zázemí pro akce pořádané nemocnicí na dětském oddělení a aktivně 
se jich zúčastňujeme. Při těchto příležitostech připravujeme s dětmi drobné dárky 
pro návštěvy i zdravotní personál. Také seznamujeme návštěvy s chodem 
oddělení a školní výuky u hospitalizovaných pacientů, vytváříme informativní 
nástěnky o škole a akcích, které u nás již proběhly. Tyto akce jsou prezentovány 
v nemocničním zpravodaji a na webových stránkách MNO, případně rozhlase a 
tisku, a také na webových stránkách naší školy.  

 

ad 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
Ve  školním roce 2016/2017 nebyla v naší škole provedena kontrola ČŠI. 
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ad 10) Základní údaje o hospodaření školy 
 
Největší část finančních prostředků byla vyčerpána na mzdy zaměstnanců a 
zákonné odvody.  Velká část finančních prostředků určených na provoz 
organizace byla odčerpána zejména na úhradu energií, jako elektrická energie, 
plyn a teplo, další část pak byla použita na úhradu služeb, na které má naše 
organizace uzavřené smlouvy, jako např. služby telekomunikací, revize 
elektrických spotřebičů, revize a údržba kotelny, revize a údržba výtahů, revize 
výpočetní techniky, střežení objektu, odvoz odpadu, zpracování mezd, revize 
BOZP a PO, revize hasicích přístrojů, prezentace školy, stravování žáků apod.  
V roce 2016 jsme se snažili, jako i v letech minulých, vybavit školu především 
potřebným množstvím učebních pomůcek, učebnic, pracovních sešitů, 
výtvarného materiálu, kancelářských a úklidových potřeb ale i nábytku do 
kanceláří i učeben. Našim zaměstnancům bylo umožněno absolvovat řadu 
odborných seminářů. V letošním roce jsme také vynaložili velkou finanční částku 
na opravy a to konkrétně na vyčištění a nátěr fasády obou našich budov, na ul. 
Ukrajinská a na ul. K. Pokorného a sanaci venkovních teras budovy na ul. K. 
Pokorného. 
Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy také na výměnu elektronického 
zabezpečovacího systému budovy na ul. Ukrajinská. 
 
Finančně naši organizaci podporovalo i Sdružení BES, z.s., které velmi úzce 
spolupracuje se školou a podporuje řadu aktivit našich žáků a podílí se na 
zkvalitňování podmínek pro výuku. 
 
 
 

ad 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 

Ve školním roce 2016/2017 dobíhala diseminace výstupů ukončeného projektu 
Erasmus+ KA2 Creating Peace.  
 
Nově byly navázány kontakty se speciálními školami na Kypru a v Rumunsku s 
cílem doplnit existující partnerství a připravit žádost o nový grant Erasmus+ KA2 
– spolupráce mezi školami. Projekt FUTURE FOR THE PLANET – FUTURE 
FOR US byl schválen a bude realizován ve období 1.9. 2017 – 30.8. 2019. Jedná 
se o spolupráci sedmi škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
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zaměřenou především na ochranu životního prostředí a posilování soft skills a 
dalších dovedností, které žáci uplatní v samostatném životě.  
 

Ve spolupráci s MŠ logopedickou U Školky, Ostrava-Poruba byl připraven projekt 
ACES – act local Into the World, zaměřený na posilování transverzálních 
dovedností  žáků a primární prevenci. Projekt byl schválen a je realizován od 
května 2017 do prosince 2017.  Žáci  9. ročníku se v jeho rámci učí pod 
dohledem učitelů efektivně komunikovat, řídit projekt, pracovat s časovým 
harmonogramem, finančním rozpočtem, plánovat a vyhodnocovat aktivity. V 
rámci projektu 5x navštíví MŠ U Školky  a 3x třídu naší ZŠ při odd. Dětské 
neurologie FNO, kde pro děti předškolní třídy a hospitalizované děti připraví 
výtvarné aktivity. Z role příjemců podpory a pomoci tak vstupují do role nové, 
opačné. Dále budou spolu se svými spolužáky z tříd 2. stupně absolvovat 
workshopy primární prevence na témata, která sami vyhodnotili jako 
nejpotřebnější. 
 

ad 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
Ve školním roce 2016/2017 dobíhala diseminace výstupů ukončeného projektu 
Erasmus+ KA1 „Vzděláním k lepším podmínkám pro vzdělávání dětí se SVP“. 
 
Dále byla podána žádost v programu Erasmus+ KA1 – vzdělávání 
pedagogických pracovníků, zaměřená na zvýšení kvalifikace v oblasti ABA 
terapie (téma projektu vyšlo ze zhodnocení předcházejícího KA1 projektu). 
Projekt byl schválen a ve školním roce 2017/2018 a 1018/2019 se pedagogičtí 
pracovníci školy zúčastní školení a stínování v zařízeních, která využívají ABA 
terapii, v Polsku. Získané znalosti a zkušenosti budou sdíleny s ostatními 
zaměstnanci školy. 
 

 
ad 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2016/2017 jsme realizovali následující projekty financované 
z cizích zdrojů: 
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 dotace získané ze statutárního města Ostrava: 

- „Trávíme svůj volný čas aktivně“   

- „Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem“   

- „Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných 
propojený s vlastivědnými tématy 2017“ 

- „Zážitkový program pro děti s autismem – 3.ročník“ 

 

Od Nadační fondu Veolia Energie ČR, a.s. jsme získali 20 000,- Kč na 
vybudování speciální místnosti -  „Snoezelen pro žáky s PAS“, dále pak 
20 000,- Kč na projekt „Senzorická zahrada pro handicapované děti“. 

Na základě žádostí o finanční podporu, jsme získali finanční prostředky na 
projekty: 

- „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – 
cizinců z třetích zemí“ – MŠMT 

- „ABA terapie pro děti s PAS“ – ERASMUS + 

- „Setkávání, spolupráce a čtení“ – šablony pro MŠ a ZŠ – 
MŠMT 

- „Zdravá škola I.“ – MŠMT 

- „Into the World“ - ACES 

Každoročně nás finančně podporuje společnost Ostravské komunikace, a.s. a 
společnost Elvac,a.s., která škole spravuje internetovou síť v obou budovách 
školy.  

 

ad 14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 
ve vzdělávání  
 
V zařízení nepůsobí odborová organizace, proto vedení školy nevypracovává 
kolektivní smlouvu a neprojednává žádné dokumenty s odbory. 
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Naše škola již 8 let využívá „sociální automobil“ věnovaný společností Kompakt, 
s.r.o. Díky spolupráci s touto společností se naši žáci snáz a rychleji dostanou do 
divadla, na výstavu či koncert, na lezeckou stěnu, do vzdálenějších míst našeho 
kraje, celé ČR a zahraničí. Ve  školním roce 2015/2016 škola převzala 
od společnosti Kompakt, s.r.o. nové auto – Renault Master. 
 
Velmi úzkou spoluprací se Sdružením BES, z.s. již od roku 1997 uskutečňujeme 
spoustu aktivit; zejména rehabilitační pobyty, volnočasové aktivity, zájmové 
vzdělávání, canisterapii, hipoterapii, obnovujeme a rozšiřujeme nabídku 
kompenzačních a didaktických pomůcek a sportovního vybavení. Sdružení BES 
se velmi aktivně podílí na zkvalitňování podmínek pro výuku našich žáků. Velmi 
dobře spolupracuje se školou a plně podporuje práci našich pedagogů. Velkou 
mírou se podílí na získávání finančních darů a dotací. 
 
Ve školním roce 2016/2017 proběhl třetí příměstský tábor pro žáky s PAS, který 
organizovalo naše sdružení - Sdružení BES,z.s. - „Zážitkový týden pro děti 
s autismem – 3.ročník“. Navázali jsme na  předchozí dva ročníky této akce. 
Z pozitivní zpětné vazby od rodičů a také od dětí,  můžeme jednoznačně říci, že 
naše akce byla opět přínosem pro všechny. Velké poděkování patří SMO 
Ostrava, které celou akci finančně podpořilo.  
 
 

Spolupráce školy s dalšími subjekty: 
 

 Elvac a.s. 
 Veolia Energie ČR,a.s. 
 Ostravské komunikace 
 VŠB – Technická universita 
 Ostravská univerzita 
 Katedra APA – FTK – UP Olomouc 
 Katedra Speciální pedagogiky – UP Olomouc 
 SŠ prof. Zdeňka Matějčka 
 ZŠ Ukrajinská 13, Ostrava – Poruba 
 MŠ U školky 
 Probační a mediační služba ČR - PMS 
 SK Kontakt Ostrava 
 SKI areál Vaňkův kopec 
 Dětský ranč Hlučín 
 CDU Ostrava – Výškovice 
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 Asociace TRIGON 
 Sdružení ABAK 
 Sdružení DOGMA 
 KVIC Ostrava, NIDV Ostrava 
 Agentura NAEP 
 Galerie výtvarného umění Ostrava  
 DK Ostrava 
 KC Poruba 
 Divadlo loutek, Divadlo J.Myrona, Divadlo A.Dvořáka 
 DDM  O.-Poruba 
 Centrum volného času O.-Poruba 
 Lesní škola Bělský Les 
 Planetárium 
 OZO Ostrava 
 PPP 
 SPC 
 DRS 
 Knihovna O.-Svinov 
 Knihovna O.-Poruba 
 Policie ČR 

 
 
 
ad  15) Hodnocení a závěr 
 
V minulém školním roce jsme všichni v kolektivu konstatovali, že uplynulý školní 
rok byl pro nás rokem splněných přání – přestěhovali jsme se do budovy v ul. K. 
Pokorného, což byl náš velký sen. Upravili jsme a vybavili spoustu učeben, zřídili 
odborné učebny, vybudovali koutky bezpečí pro žáky, kteří to potřebují, částečně 
upravili školní zahradu a vymysleli spoustu dalších plánů, které nám prostředí 
našich škol ještě víc zvelebí.  
Bohužel školní rok 2016/2017 už pro nás tak pohodový a optimistický nebyl. 
Místo, abychom se intenzivně věnovali žákům, kteří potřebují okamžitou zpětnou 
reakci a vysvětlení k jejich afektivnímu chování, rozebírali situace s rodiči, které 
je nutné včas o problémech informovat, řešili tyto situace se všemi 
pedagogickými pracovníky, plýtváme svou energií při vyplňování spousty 
nesmyslných papírů a výkazů, které dětem v jejich nelehkém životě stejně 
nepomohou. Narůstající administrativa se netýká jen vedení školy, ale všech 
pedagogických pracovníků. Přáli bychom si, aby se vrátila doba, kdy učitelé plnili 
funkci učitele a ne administrativního pracovníka. 
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Přes všechna úskalí jsme samozřejmě nezapomněli, co je hlavním účelem 
zřízení organizace – uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle 
vzdělávacích programů. Tento hlavní účel zřízení organizace byl, stejně jako 
každý rok, důsledně naplňován. Chod školy ovlivňuje spousta různých faktorů. 
Proto hlavní důraz byl kladen na kvalitu výuky a vzdělávání, dále na spokojenost 
žáků a jejich rodičů, zapojení rodičů do života školy a vytváření příznivého a 
podnětného klimatu školy, založeného na partnerských vztazích. Přímá účast 
rodičů na akcích školy nám umožňuje ukázat, co vše umíme a co dokážeme 
zrealizovat, ale také dáváme rodičům návod, jak zapojit i své handicapované dítě 
do rodinných dovolených a jiných společných akcí.  
Jsme škola s mnoha tradicemi. Abychom udrželi kvalitu školy na stejné a lepší 
úrovni, musíme mít dostatečné finanční prostředky a také kvalitní pedagogický 
sbor a dobré partnery školy. Vše se nám daří naplňovat. Zatím úspěšně 
získáváme mimorozpočtové zdroje, které nám umožňují modernizovat učebny, 
obnovovat kompenzační, didaktické a rehabilitační pomůcky, pořádat vícedenní 
pobyty v přírodě, školní výlety, nabízet širokou škálu volnočasových aktivit. 
Finanční prostředky nám hlavně umožňují naplňovat cíle, které jsme si určili při 
výchově a vzdělávání našich dětí a žáků, tzn. dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Naším hlavním cílem je maximální integrace dětí 
s handicapem do společnosti, jejich socializace. 
Dobře víme, že finance nejsou ale vše. Bez kvalitních pedagogických a ostatních 
pracovníků by klima ve škole nebylo na takové úrovni jaké je. Vzdělávání dětí  
a žáků zajišťují speciální pedagogové s obrovskou empatií, kteří přesně vědí, jak 
mají zareagovat a co v určitých situacích říct. Naši pedagogové plní roli nejen 
učitele, ale také terapeuta. 
Aby výchova a vzdělávání žáků a dětí mělo vysokou odbornou úroveň, byla 
našim pedagogickým pracovníkům nabídnuta široká možnost dalšího vzdělávání. 
Po odborné stránce pedagogům také pomáhají pracovníci speciálně 
pedagogických center a pedagogicko psychologických poraden, na které se 
s důvěrou obracíme. Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními 
hodnotíme velice kladně. 
Velkým přínosem pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky školy bylo zřízení 
Školského poradenského pracoviště, ŠPP, které takřka denně řeší nelehké 
situace žáků, do kterých se dostali vlivem své diagnózy. Včasná intervence 
našich odborníků přispívá k minimalizaci dopadu negativních projevů a pocitů 
žáků na kolektiv třídy a celé školy. ŠPP má za sebou úspěšný první rok svého 
působení. 
Nápad organizovat přípravná odpoledne pro budoucí prvňáčky se velmi osvědčil. 
Děti si ještě před nástupem do první třídy formou hry zvykají na školské prostředí 
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a při nástupu do první třídy vcházejí do známého prostředí se známými lidmi. 
Tato skutečnost jednoznačně ulehčí dětem i jejich rodičům důležitý životní 
okamžik, vstup do 1.třídy. 
Velmi kladně je lékaři a zdravotními sestrami hodnocena práce pedagogických 
pracovníků ve školách při zdravotnických zařízeních a v Dětském rehabilitačním 
stacionáři. Pedagogičtí pracovníci jsou součástí celého pracovního týmu, 
zúčastňují se lékařských vizit a pracovních schůzek. Na základě této spolupráce 
vytvářejí pedagogové výchovně vzdělávací plán hospitalizovaných dětí a žáků. 
Vedení školy ví, jak psychicky náročnou práci pedagogičtí pracovníci vykonávají, 
jak denně řeší nelehké situace s dětmi, žáky a rodiči. Proto snahou vedení školy 
je vytvářet příjemné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance. Jen tak 
můžeme dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. 
Během letních prázdnin letošního školního roku jsme opět uskutečnili důležité 
rekonstrukce a opravy. V budově na ul. Ukrajinská jsme pro velký zájem děti 
museli vybudovat novou učebnu. Tato úprava si vyžádala jen malé stavební 
úpravy, jejichž výsledkem je příjemná místnost, která přivítá naše nové prvňáčky. 
V budově na ul. K. Pokorného jsme finanční dotaci z MSK použili na opravu 
rozvodu vody. Tato rekonstrukce se i přes malé problémy zvládla během letních 
prázdnin. Velké poděkování patří správním zaměstnancům školy, kteří přispěli 
svým zodpovědným přístupem k očekávanému výsledku. Za jejich přístup jim 
mnohokrát děkuji a přeji všem zaměstnancům školy, aby v novém školním roce 
byli spokojeni a s láskou odváděli svou práci a byli nadále tak kreativním a 
spolupracujícím kolektivem jako doposud. 
 
 
V Ostravě – Porubě dne 25.9.2017 
 
 
 
                                                                         Mgr. Jana Heřmanová 
                                                                              ředitelka školy 
 
 
 
Pedagogická rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:  
 
3.10.2017 
 
 
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:   
 
9.10.2017 
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Pozn.: Jména žáků a vyučujících jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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ad 16) Příloha č.1 – Vlastní hodnocení školy 

 
1) Dotazníkové šetření – škola 

 
 
Vážení rodiče,  
chceme se vás zeptat, jak hodnotíte současnou práci školy, ale také požádat vás o 
návrhy na změny a zda jste ochotni s námi více spolupracovat. Zvolili jsme formu 
dotazníku, který nám umožní oslovit vás všechny a získat tak co nejvíce informací. 
Dotazník je anonymní, doplňte prosím pouze ročník, který vaše dítě navštěvuje. 
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte třídním učitelům vašich dětí nebo ho můžete 
poslat poštou, a to nejpozději do 15.5.2017. Za vyplnění dotazníku děkujeme. 
S výsledky dotazníkového šetření budete seznámeni do konce června 
prostřednictvím webových stránek školy.    
 
        Mgr. Jana Heřmanová                                                            
                                                                                                                ředitelka školy 
 
 
 

DOTAZNÍK PRO RODIČE ŽÁKA ZE TŘÍDY ………. 
 
 
 

1. Jak často jste v kontaktu se školou 
a) chodím jen na třídní schůzky a konzultační hodiny 
b) informuji se průběžně, např. telefonicky, přímo u učitelů  
c) se školou jsem v kontaktu minimálně 

 
 

2. Jak často sledujete nové webové stránky školy? 
a) každý den 
b) alespoň 1 -3x týdně 
c) méně než 1x týdně 
d) vůbec 

 
 

3. Jste spokojeni s obsahem webových stránek školy? 
a) ano 
b) ne 

           Pokud ne, co vám na stránkách chybí: 
     
………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………….. 
           
………………………………………………………………………………………….. 

 
 

4. Rádi bychom prohloubili spolupráci školy a rodičů. Byli byste ochotni se 
školou více spolupracovat?  

a) ne 
b) ano  

 
 

5. Pokud jste v předešlé otázce zvolili odpověď ano, zakroužkujte prosím, ve 
které oblasti byste rádi se školou spolupracovali 

a) při projektových dnech školy (beseda se žáky) 
b) organizační pomoc při akcích školy 
c) sponzoring 
d) práce ve Sdružení BES, z.s. 
e) vlastní 

návrh:………………………………………………………………….. 
 
 

6. Jaké jsou podle vás silné a slabé stránky naší školy? Ohodnoťte prosím 
jednotlivé oblasti známkou, vybranou známku zakroužkujte (1 je nejlepší 
hodnocení, 5 je nejslabší): 

            a) informovanost o dění ve škole    1   2   3   4   5 

            b) materiální vybavení školy    1   2   3   4   5 

            c) fungování poradenských služeb    1   2   3   4   5 

            d) spolupráce s třídním učitelem vašeho dítěte        1   2   3   4   5 

            e) příprava dětí ke studiu na středních školách   1   2   3   4   5 

            f) příprava dětí na praktický život                          1   2   3   4   5 

       h) nabídka školních kroužků    1   2   3   4   5  

  i) činnost školní družiny     1   2   3   4   5 

            j) úroveň školní jídelny     1   2   3   4   5 

            k) spolupráce s vedením školy                                        1   2   3   4   5 

 
7. Pokud máte chuť, zkuste svými slovy popsat, v čem vidíte v činnosti školy 

největší pozitiva a kde naopak vidíte největší rezervy:  

a) pozitiva:………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..

. 
…………………………………………………………………………………………..

. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

……………… 
 
 
      b) rezervy: ………………………………………………………………………… 
      
………………………………………………………………………………………….. 
      
…………………………………………………………………………………………..  
      
………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Vyhodnocení dotazníků: 
 
Silné stránky: 

- Citlivý individuální přístup 
- Vstřícnost 
- Jediná škola, která je schopna s postiženými dětmi dělat to, 

co se zdravými – výlety, plavání, škola v přírodě, letní sporty, 
zimní sporty 

- Příkladný přístup asistentů pedagoga 
- Umění motivovat 
- Příprava na praktický život – škola propojena se životem, 

činnostní učení 
- Velká nabídka kroužků 
- Kvalitní tým pedagogických pracovníků i ostatního personálu 
- Hipoterapie, canisterapie 
- Pravidelné informace o prospěchu i chování 
- Tradiční akce – Den řemesel, akce s rodiči, výstavky 

 
Slabé stránky: 

- Zabezpečení vstupu bzučákem, kamery 
- Individuální příchod do školy 
- Změna fungování školní družiny – od 6,30 do 15,30 
- Kvalita rehabilitace 
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- Ve školní družině víc pobytu venku 
- Přimět učitele k zadávání domácích úkolů 
- Malý důraz na kvalitu výuky v některých předmětech 
- Nevyhovující parkovací místa 
- Malé prostory v šatně 
- Nedostatečná nabídka kroužků 
- Málo hodin logopedie 

 
 
 
2) Hodnocení Evropské komise – ERASMUS+ - školní vzdělávání 
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 3) Vlastní hodnocení ZZ 
 
 
V letošním školním roce se do hodnocení mateřské a základní školy při 
zdravotnických zařízeních ve Fakultní nemocnici v Ostravě - Porubě, Vítkovické 
nemocnici Agel a Městské nemocnici Ostrava, zúčastnilo celkem 248 dětí. 

 
Dotazník pro I. stupeň základní školy vyplnilo 76 žáků. Z výsledků vyplynulo, že 
88% žáků školu při nemocnici vnímá velmi dobře, vysvětlovanému učivu rozumí. 
K výuce využívají vlastní nebo zapůjčené učebnice, knihy, encyklopedie i 
výukové programy na počítači a tabletu. Při hodnocení vlastní práce s ní bylo 
spokojeno 96% žáků, 4% dětí se nedařilo plnit úkoly správně. 

 
Z výsledků dotazníku pro II. stupeň základní školy, který vyplnilo 100 žáků, plyne, 
že i pro ně je  možnost výuky v nemocnici přínosem. 9% žáků odpovědělo 
možností c, tedy spíše ne, na otázku organizace školní práce v nemocnici. 
Přítomnost učitele využívají k doučení a procvičení probraného učiva a 
následnému navázání na nové učivo, které ve své škole zameškali. Vítají 
možnost práce na počítači, kde vypracovávají referáty, seminární práce a úkoly 
zadané kmenovou školou. 
Obrázkový dotazník vybarvilo 72 dětí mateřské školy. Děti se rády zapojovaly do 
připravených aktivit. Nejčastěji děti kladně hodnotily činnosti výtvarné, s 
nadšením vítaly i hudební činnosti. Oblíbené jsou pohybové a stolní hry. 
Tematické cíle dané Školním rámcovým vzdělávacím programem se dařilo 
naplňovat a děti si tak osvojovali znalosti a dovednosti jednotlivých celků. Ve 
výchovných celcích se prolínala i průřezová témata.  
Činnost mateřské i základní školy při nemocnicích má kladnou odezvu jak u dětí 
a žáků, ale vítají ji i rodiče, kteří se často účastní výuky spolu se svými 
hospitalizovanými dětmi. Také ze strany zdravotnického personálu je škola brána 
za přínosnou součást léčebného procesu nemocných dětí.  
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ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ 
 

D O T A Z N Í K  -  I. stupeň 
 

1. Škola v nemocnici se mi líbila  
a)   ano  b)   trochu  c)   ne 
  
2. Vysvětlování učiva paní učitelkou jsem rozuměl(a)  
a)   ano  b)   trochu  c)   ne 
  
3.  Názorných pomůcek bylo použito dostatečně – přiměřeně 

 a)   ano  b)   trochu  c)   ne 
 

4. Úkoly zadané učitelem jsem plnil(a) dobře 
a)   ano  b)   trochu  c)   ne 

 
 

ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 
 

DOTAZNÍK - l. stupeň 

Odpovědi a b c 
Třídy A B C D E Celkem A B C D E Celkem A B C D E Celkem 

otázka č.1 8 27 10 17 5 67 0 5 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 2 8 29 10 17 6 70 0 3 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 3 6 30 8 17 7 68 2 2 2 0 2 8 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 4 6 24 10 12 5 57 2 6 0 5 3 16 0 2 0 0 1 3 
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GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU PRO l. 
STUPEŇ 
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D O T A Z N Í K - II. stupeň 
 

1. Organizace školní práce v nemocnici mi vyhovovala 
a)   rozhodně ano  b)  spíše ano  c)  spíše  ne  d) určitě 

ne 

              2.   Způsob vedení výuky mi pomohl vniknout do probíraného tématu 

a)   rozhodně ano  b)  spíše ano  c)  spíše  ne  d) určitě 

ne 

              3.  Bylo dostatečně použito názorného a doplňujícího materiálu k výuce? 

a)   rozhodně ano  b)  spíše ano  c)  spíše  ne  d) určitě 

ne 

              4.  Výuka byla pro mě přínosná 

a)   rozhodně ano  b)  spíše ano  c)  spíše  ne  d) určitě 

ne 

              5.   Zadané úkoly byly dostatečně náročné (porovnej s kmenovou školou) 

a)   rozhodně ano  b)  spíše ano  c)  spíše  ne  d) určitě 

ne 
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TABULKOVÉ ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH 
TŘÍD 

DOTAZNÍK - II. stupeň 

Odpovědi a b 
Třídy A B C D E Celkem A B C D E Celkem 

otázka č.1 7 16 6 10 6 45 2 7 0 30 7 46 
otázka č. 2 8 18 5 15 7 53 1 8 1 29 8 47 
otázka č. 3 7 22 6 32 5 72 2 4 0 12 10 28 
otázka č. 4 8 12 6 12 8 46 1 14 0 32 7 54 
otázka č. 5 7 20 6 21 7 61 2 4 0 18 6 30 

Odpovědi c d 
Třídy A B C D E Celkem A B C D E Celkem 

otázka č.1 0 3 0 4 2 9 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 5 0 2 0 5 2 9 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU PRO ll. 
STUPEŇ 
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D O T A Z N Í K  -  Mateřská škola 
 
 

Jak se mi líbilo v mateřské škole v  nemocnici? 
moc líbilo  líbilo  nelíbilo 

 
 
 

ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 
 

DOTAZNÍK - MŠ 
Třída M1 M2 M3 Celkem 

moc líbilo 19 20 21 60 
líbilo 5 0 6 11 

nelíbilo 1 0 0 1 
Celkem 25 20 27 72 

 
 
 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU PRO 
MŠ 
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Ad 17) Příloha č.2 – Tabulka - projekty 
 
 
Nově zahájené projekty: 
 
 
Nově zahájené projekty: 
Název 
projekt
u 
 

Operačn
í 
program
/Zdroj 
financov
ání 
 

Registrační číslo 
projektu 
 

Role 
školy/ŠZ 
v projekt
u  - 
příjemce/
partner 
(v případě, že 
škola je 
partner, uvést 
příjemce) 

 

Rozp
očet 
proje
ktu 
(v přípa
dě 
partner
ství 
také 
částka, 
která 
připadá 
na 
školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Obdo
bí 
realiz
ace  
 

Bezplat
ná 
výuka 
přizpůs
obená 
potřebá
m dětí 
a žáků 
– 
cizinců 
z třetíc
h zemí 

Podpora 
vzdělává
ní cizinců 
ve 
školách 

Č.j.: MSMT-
24632/2016 

příjemce 26 11
0,- 
Kč 

Bezplatná 
výuka 
přizpůsobená 
potřebám 
dětí a žáků – 
cizinců 
z třetích 
zemí 

1.1.20
17-
31.12.
2017 

Act 
local – 
Into the 
world 

ACES ACES 2017/38-111 příjemce 20 60
0,- 
Kč 

Posilování 
transverzální
ch 
dovedností  
žáků  a 
primární 
prevence 

1.5.20
17-
31.12.
2017 
 

ABA 
terapie 
pro děti 
s poruc

ERASM
US + 
Klíčová 
akcie 1: 

2017-1-CZ01-
KA101-035296 

příjemce 418 9
42,- 
Kč 

Další 
vzdělávání 
pedagogický
ch 

1.7.20
17-
30.6.2
019 
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hou 
autistic
kého 
spektra 

Vzděláva
cí 
mobilita 
jednotliv
ců 

pracovníků 
v oblasti 
ABA terapie 
pro děti 
s poruchou 
autistického 
spektra 

Setkává
ní, 
spolupr
áce a 
čtení 

Podpora 
škol 
formou 
projektů 
zjednodu
šeného 
vykazová
ní – 
Šablony 
pro MŠ a 
ZŠ 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
6_022/0006375 

příjemce 537 5
56,- 
Kč 

Rozvoj 
vzdělanosti 
společnosti, 
v níž budou 
znalosti a 
dovednosti 
lidských 
zdrojů 
klíčovým 
faktorem 
konkurences
chopnosti  

1.8.20
17-
31.7.2
019 

 
 
 
Projekty již v realizaci: 
Název 
projek
tu 
 

Operační 
program/Zd
roj 
financování 
 

Registračn
í číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/part
ner 
(v případě, že škola 
je partner, uvést 
příjemce) 

 

Rozpoč
et 
projekt
u 
(v případě 
partnerství 
také 
částka, 
která 
připadá na 
školu) 

 

Obsah/C
íle 
projektu 
 

Období 
realizac
e  
 

Zdravá 
škola I. 

Program na 
podporu 
aktivit 
v oblasti 
primární 
prevence 
rizikového  
chování 

0074/PK/20
16 

příjemce 76 000,
- Kč 

Realizace 
aktivit 
v oblasti 
primární 
prevence 
rizikovéh
o chování 

1.1.2016
-
31.12.20
16 
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Ad18) Příloha č.3 – Tabulka – DVPP, DV 
 
 
Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 
 
Naše škola se aktivně nepodílí na žádné z výše nabízených činností.   


