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ad 1) Základní údaje o škole 

 
 
 Název: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, 

příspěvková organizace 
 Sídlo: 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: jana.hermanova@specialniskola.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: jana.hermanova@specialniskola.cz 
 
Školská rada 
 

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

Školská rada byla zřízena dnem 1. 9. 2005.  
Současná školská rada ukončí své funkční období k 31.8.2020.  
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

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. 2017:       46 
 
    Základní škola 
    na adrese:  
 Ukrajinská 19………………..  6 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. 2017:      160 

 
     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. 2017:       80 

 
      Školní jídelna – výdejna 
      na adrese: 
 Ukrajinská 19 

 
kapacita plánovaná:              40 
kapacita k 31.10.2017           35 

 
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 
ZŠS 

ŠVP 
LMP; 
ŠVP 
ZŠS 

ŠVP 
LMP, 
ŠVP 
ZŠS 

 
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 děti a žáky podle: 

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

 Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální 
oddíl I. 

 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. V 15-ti třídách působilo 19 asistentů pedagoga. 
Odpoledne probíhá zájmová činnost ve školní družině a logopedie. Rehabilitace, 
která byla naším žákům nabízena během celého dne, byla ukončena ze strany 
vedení DRS. Důvodem byl nedostatek fyzioterapeutických pracovníků v DRS.  
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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 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 a bude reagovat na aktuální legislativní 
změny. 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 
 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, 
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hospitalizovaných v ostravských nemocnicích, se dostávalo výchovy a vzdělávání 
v 5-ti třídách. 
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 30.06.17 k 30.06.18 k 30.06.17 k 30.06.18 k 30.06.17 k 30.06.18 
 

14 
 

15 
 

115 
 

123 
 

8 
 

8 

 
 

 

Školní družina 

Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání ve školním roce 2017/2018 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 80 dětí a ve 2. pololetí také 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 pro školní rok 2017/2018 změněný na základě požadavků rodičů. 
Provoz byl stanoven od 6,30 hodin do 15.30 hodin v budově na ul. Ukrajinská a od 
6,30 hodin do 15.30 hodin v budově na ul. K.Pokorného. 
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Ve školním roce 2017/2018 byla vybrána částka 7 450.- Kč. 
Tato částka bude použita na realizaci volnočasových aktivit, na nákup odměn pro 
žáky, na realizaci projektů pořádaných školní družinou, na pořádání jednorázových 
akcí. 
 

 
 
 
Nabídka zájmových činností pro školní rok 2017/2018 
byla pestrá a dařilo se nám zapojit do těchto aktivit drtivou většinu přihlášených dětí. 
Všechny zájmové kroužky zahájily činnost 3. 10. 2017, a ukončily ji 22. 6. 2018. 
 
Rozpis zájmové činnosti 1. - 5. oddělení v budově na ul. Ukrajinská 19 
 
název 
volnočasové 
aktivity 

počet 
účastníků 

pedagogové vedoucí činnost 

Šikovné ruce  16 Kreissová Petra, Dufková Marcela, Ondrejová Kristýna 

Jóga  16 Mičková Milena, Axmanová Denisa 

Sportovní hry  15 Kahúnová Eva,Vodová Monika  

Keramická dílna  16 Jendrulková Jaroslava, Vodová Monika, Jurečková 
Simona  

Taneční  15 Vodová Monika, Kahúnová Eva 
Relaxační  15 KlézlováŠárka, Dufková Marcela 

Konstruktivní hry  12  Jurečková Simona, Axmanová Denisa, Klézlová Šárka 

Kuchtíci  11 Dufková Marcela, Ondrejová Kristýna, Kreissová Petra 

 

oddělení vychovatelka 1. pololetí 
přihlášen
o 

2. pololetí 
přihlášen
o 

platících 
 

osvobozeni 
od poplatku 

1. Klézlová Šárka  9 10 0 10 
2. Mičková Milena  9 10 1 9 
3. Kreissová Petra 

od 19.2.2018 
 Vodová Monika  

10 10 4 6 

4. Kahúnová Eva  8 7 1 6 
5. Jendrulková 

Jaroslava 
8 8 2 6 

6. Volková Světlana 7 7 1 6 
7. Hájková Martina  7 7 1 6 
8. Vašíčková Damar 8 8 0 8 
9. Jančová Iveta  

od 1.1.2018 
Franková Šárka  

7 7 1 6 

10. Ištuková Petra 7 6 4 2 
celkem  80 80 15 65 
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Rozpis zájmové činnosti 6. - 10. oddělení v budově na ul. K. Pokorného 52 
 
název 
volnočasové 
aktivity 

počet 
účastníků 

pedagogové vedoucí činnost 

Pohybově 
relaxačně 
taneční 

11 Vašíčková Dagmar, Hájková Martina,Boogová Andrea 
Stanovská Jarmila 

Dramatický  15 Vašíčková Dagmar, Kimáková Monika, Boogová 
Andrea 

Teraristický  6 Jančová Iveta, Franková Šárka, Sadílková Marcela 

Dívčí klub  6 Volková Světlana 

Kreativní 6 Franková Šárka, Sadílková Marcela, Hermanová 
Markéta 
 

 
 
Hodnocení jednotlivých volnočasových aktivit: 
 
Šikovné ruce 
 
Kroužek musel být, pro velký zájem, rozdělen do dvou skupin. Scházeli jsme se 
pravidelně v pondělí a ve středu v počtu 16 dětí. Vyráběli jsme výrobky vždy 
k danému ročnímu období, nebo blížícímu se svátku (Vánoce, Velikonoce, Den 
matek, Den řemesel). Většinou našich prací jsme zdobili společné prostory školy. 
Děti pracovaly s nadšením a velkou radostí, celkově za tento školní rok bych 
zhodnotila aktivitu jako -  úspěšnou. 
 
 
Kuchtíci 
 
Kroužek byl rozdělen na dvě skupiny pondělní 6 dětí, středeční 5 dětí. S dětmi 
jsme pekli jak slané tak sladké dobroty- palačinky, mrkvový dort, těstovinový dort, 
tiramisu, perníčky, cukroví. Často jsme měli své kulinářské výrobky ve škole na 
svačinu, případně jsme napekli větší množství na různé příležitosti a děti se 
mohly pochlubit svými výtvory – např. Křídlení v Gongu a Den řemesel. 
 
 
Taneční  
 
V tomto školním roce navštěvovalo taneční kroužek celkem 15 dětí. Scházeli 
jsme se pravidelně jednou za 14 dní v úterý.  
Posláním tanečního kroužku bylo motivovat, podporovat a vést děti k rozvoji 
pohybové dovednosti, ke schopnosti sebevyjádření prostřednictvím tance. 
Pomáhat dětem odstraňovat špatné pohybové návyky a snažit se zdokonalovat 
vzájemnou pohybovou souhru v kolektivu a ve dvojicích. Naučili jsme se spoustu 
jednoduchých choreografií s různými pomůckami (třásně, klobouky) a tím 
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příspěvková organizace 

                                                                   
 

 9

rozvíjeli paměť. Pro rozvoj improvizace nám posloužily různé taneční hry. Letos 
jsme své taneční dovednosti ukázali na Dni řemesel.  
 
 
Jóga 
 
Na začátku každé hodin v prvním pololetí, jsme se s dětmi přivítali a na zklidnění 
jsme krátce hovořili o tom, co jsme prožili, co se nám povedlo a z čeho se 
radujeme. V průběhu hodiny se pak děti postupně  učily dechová cvičení a 
jednoduché cviky, které přispívají ke zlepšení pohyblivosti, koordinaci pohybů, 
stability, výdrže a koncentrace. Osvojili jsme si jednotlivé pozice jógových 
cvičení, vždy motivované krátkým příběhem. Ve druhém pololetí jsme už mohli 
každou hodinu procvičovat jednotlivé cviky s příběhy a relaxací, vždy v daném 
tématu: Strom života, Vznik života na zemi, Tajemství lesa, Život řeky, Indiánský 
den, V Africe, Malý zahradník. 
Na dané téma jsme v průběhu hodiny mluvili, děti si kreslily obrázek či vyráběly 
pomůcku ke cvičení. V každém cvičení se střídaly dechové a dynamické cviky a 
na závěr jsme se pokusili o krátkou relaxaci. 
 
 
Keramická dílna 
 
Ve školním roce 2017 / 2018 navštěvovalo zájmovou aktivitu 16 žáků. Pracovali 
ve dvou skupinách v pondělí 8 žáků a ve středu také 8 žáků. Tvořením 
z keramické hlíny si žáci rozvíjeli zručnost, fantazii, jemnou motoriku, nápaditost. 
Svými hotovými výrobky potěšili své blízké o Vánocích, Velikonocích a Dni 
matek. 
Také reprezentovali školu na výstavkách a prodejních výstavkách : Křídlení 
v Gongu, Jaro je tady a Den řemesel. 
 
 
Sportovní hry 
 
Aktivita probíhala každé druhé úterý. 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, friesbee) a učili se dodržovat fair play. 
V zimním období a v případě nevlídného počasí je činnost v tělocvičně, pokud to 
počasí dovolí, využívají školní zahradu a nedaleké atletické hřiště sousední 
školy. Zahájili jsme nácvik chůze na balančním lanu Gibon, který jsme si nově 
pořídili. V červnu jsme uspořádali i pro ostatní děti, které nechodily do kroužku, 
celo družinovou „Olympiádu trochu jinak“. Soutěžili jsme ve skoku dozadu, hod 
stéblem trávy, běh pozpátku, jízda na koloběžce s velkým kloboukem. Akce se 
všem moc líbila. 
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Konstruktivní hry 
 
Pravidelně jsme se scházeli každý druhý čtvrtek v hojném počtu 12 nadšenců, 
kteří měli zájem naučit se hrát si a stavět si z různých materiálů a věcí  ( krabičky 
od čaje, papírové rolky, dřevěné odřezky, plastové lahve a víčka, ale i obyčejné 
dřevěné kostky). Podařilo se nám vytvořit zajímavá dílka, která jsme vystavovali 
v prostorách 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. 
Kroužek navštěvovalo 15 dětí. Probíhal ve 14 denních intervalech. Relaxační 
kroužek je zaměřen na činnosti vedoucí ke zklidnění a uvolnění dětí. V kroužku 
jsme aktivně relaxovali, učili se komunikovat, poznávat sami sebe a kamarády. 
Soutěžili jsme ve skládání puzzle, rytmizaci říkadel. Dětem se kroužek líbil. Účast 
bývala hojná. 
 
 
Teraristický 
 
Letošní teraristický kroužek navštěvovalo 6 dětí a občas mezi nás zavítalo i dítko, 
které do kroužku nechodilo pravidelně. 
Během školního roku jsme se starali o 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 9 rok a měří skoro metr. S dětmi se o všechna zvířátka 
pravidelně staráme, krmíme a čistíme jim obydlí, zjišťujeme zajímavosti o nich, 
ale také o jiných živočiších. Pokud bylo příznivé počasí, brali jsme naše mazlíky i 
na zahradu, kde se mohli proběhnout a napást se. 
Chodíme i na výstavy a burzy zvířat a vyhlížíme nové na příští rok.  
 
 
Kreativní  
 
Kreativního kroužku se aktivně účastní 6 dětí. Činnosti v kroužku jsou voleny tak, 
aby žáci měli možnost vyzkoušet si různé techniky a práci s různorodým 
materiálem. 
Využíváme formy týmové práce a práce ve dvojicích. Snažíme se o praktické 
využití výsledných výrobků – kulisy pro dramatický kroužek, výrobky na 
charitativní jarmark, výzdoba senzorické zahrady. 
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Dvakrát ročně pořádá kreativní kroužek odpoledne s rodiči s názvem „Maminko, 
tatínku, pracuj s námi chvilinku“. Během tohoto příjemného odpoledne si mohou 
rodiče s dětmi vyrobit adventní věnce nebo velikonoční dekorace. 
Tohoto setkání a společného tvoření se mohou účastnit také žáci se svými rodiči, 
kteří nejsou  přihlášeni do našeho kroužku.  
 
 
Dívčí klub 
 
V tomto školním roce tvořily klub dívky 7. – 9. třídy. Bylo to vždy milé setkání 
v dílně, kde se tvořily pěkné výrobky, přáníčka k různým příležitostem, u práce 
byl také vždy prostor si popovídat a probrat trable, úspěchy a radosti. Děkuji 
všem děvčatům a těším se na setkávání se v příštím školním roce. 
 
Pohybově relaxačně taneční kroužek  
 
Tento školní rok jsme si dali za úkol pokračovat v nastavené práci, 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. 
Výborně se nám 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. 
Do tohoto kroužku se přihlásilo 11 dětí a chodili všichni pravidelně. 
Před Vánoci jsme uspořádali akci pro rodiče, kde děti provedly tlakovou masáž 
svým rodičům a poté jsme s rodiči diskutovali o jejich pocitech a významu této 
práce s dětmi. Tato akce měla velmi pozitivní ohlas. 
V této aktivitě se mnou soustavně po celý školní rok pracovaly kolegyně 
Stanovská Jarmila, Hájková Martina a Ištuková Petra. 
Tímto jim vše velmi děkuji. 
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Dramatický 
 
K hlavním cílům kroužku patří rozvoj empatie, improvizace a spolupráce mezi 
dětmi. V kroužku hrajeme nejrůznější hry, které nám pomáhají k dalšímu vývoji, 
především uvědomění si sami sebe, cítění. 
Důležitou roli hraje vzájemná důvěra, komunikace, rozvoj řeči a naslouchání. 
Tento rok si žáci sami vybrali k nacvičování a poté k veřejnému vystupování 
pohádku Popelka. 
Děti v průběhu hodiny vstupují do příběhu, přebírají role jednotlivých postav, 
svým jednáním vytvářejí prostředí, přehrávají děj. 
Činnost kroužku byla opět úspěšná, již druhým rokem jsme vystupovali s velkým 
úspěchem na divadelní přehlídce Kajdeš nanovo a Divadlo v parku. 
Velké díky patří všem dětem, které se do hraní pouští s velikou chutí a velkým 
nasazením. Také pak kolegům, kteří nám pomáhají těchto úspěchů dosáhnout. 
 
 
 
Jednorázové příležitostné akce: 
 
Září: 

 vycházky do okolí školy – sběr přírodnin 
 Lázně Klimkovice – třídní výlet  
 Erasmus+ - návštěva ZOO Ostrava se vzdělávacím programem 
 zaslání prací do výtvarné soutěže „Pohled do stejného a přeci 

jiného světa“(všechna oddělení) 
 ZOO Ostrava – třídní výlet 1.B 

 
Říjen: 

 „Třídíme odpad s Tondou Obalem  
 výlet do ZOO Ostrava  
 herna ABC  
 sbírka trvanlivých potravin pro Potravinovou banku u příležitosti 

Mezinárodního dne za vymýcení chudoby ( všechna oddělení) 
 vycházka do Třebovického parku 
 poznáváme centrum Ostravy – vycházka  
 dopravní výchova s PČR na dopravním hřišti  MŠ Ukrajinská 

 

Listopad: 

 beseda s PČR – Šikana, dopravní problematika  
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 návštěva Muzea Moravských bratří a Leteckého muzea v Suchdole 
 přírodovědná vycházka do Lesoparku Klimkovice  
 návštěva partnerské školy –ACES  
 třídní výlet do Jistebníku – výlov rybníka 
 návštěva partnerů v rámci programu Erasmus+ 
 projektové vyučování – Celé Česko čte dětem  
 muzikoterapie v MensSana  
 bruslení na stadionu SAREZA 
 Oříšek hledá talent – soutěž na ZŠ Těšínská 
 knihovna Vietnamská  

Prosinec: 

 Mikulášská nadílka ve třídách  
  Advent plný křídlení v Gongu (všechna oddělení) 
 koncert v DKMO-  Pavel Novák: Od čerta k Ježíškovi 
 koledování v DRS  
 vánoční Olomouc  
 návštěva MŠ projekt ACES  
 bruslení na stadionu SAREZA  
 zdobení baněk v Slezském muzeu Opava 
 návštěva nemocnice projekt ACES  
 výlet do Opavy- vánoční tradice a zvyky 
 návštěva vánočních trhů na Alšově náměstí 
 návštěva herny ABC – vánoční dílnička  

 
Leden: 
 

 výroba dárečků k zápisu a dni otevřených dveří 
 školní výtvarná soutěž „ Moje rodina, můj domov.“  
 bruslení SAREZA 
 lyžování Vaňkův kopec 

 
 
Únor: 
 

 Aquapark Kravaře  
 lyžování Vaňkův kopec 
 Zdraví dětem – projektové vyučování 
 knihovna Ostrava – Lekce informačního vzdělávání  
 knihovna Ostrava – Poruba 
 návštěva Korejské vesničky- Zvládání námitek v obtížných situacích ve 

škole 
 Menssana – muzikoterapie  
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 Renarkon – besedy a 1.preventivní blok  
 Olympijský park Ostrava  
 terapie loutkou v prostorách školy (1.B , 2.B) 
 ukončení hlasování a vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Moje rodina -  

můj domov“ 
 
 
Březen : 
 

 Maxipes Fík  divadelní  představení v DKO  
 terapie loutkou Pan Barvička  
 návštěva Snoezelenu v MŠ Čs.Exilu  
 muzikoterapie v MensSana   
 lyžování Vaňkův kopec (8.A) 
 návštěva Světa techniky  
 „Maminko, tatínku, pracuj se mnou chvilinku!“ – společné velikonoční 

tvoření rodičů s dětmi 
 herna ABC  
 velikonoční výstavka pro rodiče v prostorách školy 
 velikonoční čtyřlístek plný pohádek  
 Renarkon 2. Preventivní blok  
 muzikoterapie v MENSSANA 
 1.blok preventivních programů – Co mi hrozí ve virtuálním světě (6. – 9.tř.) 
 lyžování na biski Skalka 
 Světový den ústního zdraví – přednáška studentů LF Olomouc  

Duben: 

  tvořivá dílna v herně ABC  
 návštěva ZOO Ostrava   
 návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Čs.Exilu na budově Ukrajinská 
 přírodovědná vycházka do parku v Třebovicích (1.B) 
 Dům umění v Opavě  
 lezecká stěna  
 návštěva a prohlídka Památníku 2. Světové války v Hrabyni 
 terapie loutkou  
 hipoterapie v Plesné  
 Den Země na hl. třídě Poruba ( všechna oddělení) 
 třídní výlet za krásami Olomouce (9.A) 
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Květen : 
 

 Jarní garden party na školní zahradě Pokorného (stmelovací akce pro 
rodiče a děti) 

 hipoterapie v Plesné(5.tř.) 
 návštěva knihovny – Tim Burton  
 třídní výlet do Opavy na výstavu historických aut  
 návštěva Arboreta ve Stěbořicích  
 lezecká stěna (4.B) 
 hipoterapie v Plesné  
 2. Blok preventivních programů – Tvoříme kolektiv, řešíme konflikty  
 přípravné dny pro budoucí prvňáčky 
 Planeta Země – Myammar- Barma – přednáška v kině Luna  
 ZOO Ostrava  
 návštěvní den s rodiči na Pokorného (4.tř) 
 terapie loutkou  
 třídní výlet do Bělského lesa – Bambifest (4.tř.) 
 muzikoterapie v MensSana  
 dramaterapie workshop 
 Renarkon – 3.preventivní blok (4.B , 5.tř.) 
 Renarkon – Poruchy příjmu potravy 
 HandiCap – setkání lezců se zdravotním postižením  
 projektové vyučování Zdraví dětem  
 Dům knihy Ostrava – Celé Česko čte dětem  
 třídní výlet do Dinoparku v Orlové (4.B) 

 
 
Červen: 
 

 třídní výlet do Hrabyně – Památník osvobození  
 výlet do lesoparku v Klimkovicích   
 třídní výlet na Dětský ranč v Hlučíně 
 terapie loutkou Pan Barvička 
 Olympiáda trochu jinak – sportovní soutěž  na školní zahradě( všechna 

oddělení ) 
 výlet na Ostravici  
 odvoz sběru a vyhlášení výsledků celoroční sběrové soutěže(všechna 

oddělení) 
 interaktivní pohádka O štěněti -  DKMO  (2.A) 
 třídní výlet- prohlídka zámku v Kuníně  (3.tř.) 
 třídní výlet – Myslivna Poruba (1.A) 
 herna, muzikoterapie , Snoezelen v ABC(2.B) 
 vycházka k Odře (3.tř.) 
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 třídní výlet – Rybníky v Jistebníku (1.A) 
 Divadlo v Parku Dobroslavice (6. – 9.tř) 
 akce pro stmelení třídního kolektivu- výlet do Mokrých Lazců(9.C) 
 třídní výlet – centrum Ostravy + Komenského sady (3.tř.) 
 hipoterapie Plesná  
 třídní výlet- Landek park  (1.A) 
 výlet Lhota U vodníka Slámy (1.B) 
 výlet do Kr. Pole (2.B) 
 herna ABC (2.B) 
 Fun Golf Ostrava – třídní výlet (2.A) 
 Den řemesel (všechna oddělení) 

 
 
 
Projekty a projektové dny: 
 

 projektový den k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby (1. – 4.tř.) 
 projektové vyučování – Pohádkové čtení (1. – 4.tř.) 
 projektové vyučování - Zdraví dětem(4.B – 9.tř.) 
 projektové vyučování  - Zdraví dětem (1.- 2.tř.) 
 projektový den -  Masopust(4.B – 9.tř.) 
 projektové vyučování -  Zdraví dětem(3. -4.tř.) 
 projektový den - Světový den ústního zdraví a přednáška studentů LF 

Olomouc (1.- 9.tř.) 
 projektový den Erasmus+ KA2 - Třídíme a recyklujeme (4.B – 9.tř.)¨ 
 projektový den - Pitný režim (4.B – 9.tř.) 
 projektový den Erasmus+ (4.B – 9.tř.) 
 projektový den – Celé Česko čte dětem (1. – 4.tř.) 
 projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací (všechna 

oddělení) 
 
 
 
Akce každoročně opakující se: 
 

 říjen – květen – Celoroční sběrová soutěž pořádaná nadací Zelený strom 
(všechna oddělení) 

 říjen – červen – Hipoterapie (4.B - 9.tř.) 
 říjen – červen – plavání (všechna oddělení) 
 leden - březen – jednodenní lyžování na Vaňkově kopci (všechna 

oddělení) 
 Advent plný křídlení v hale Gong (všechna oddělení) 
 lyžařský výcvik na Červenohorském sedle (výběr žáků z 5. – 9. tř.) 
 velikonoční výstavka pro rodiče a přátele školy (1. – 4.tř.)¨ 
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 rehabilitační pobyt Na Hadince u Vítkova (5.- 9.tř.) 
 Den řemesel (všechna oddělení) 

 
 

 
Ad 3) Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Výuka na pracovištích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla 
zajištěna 20-ti učiteli, velkým přínosem bylo 19 asistentů pedagoga. Pracovali 
pod vedením učitelů ve třídách, kde jsou vzděláváni 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. 
 
 
 
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 19 18,5 
THP 2 1,5 
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školník – domovník 2 2 
uklízečky 4 3 
výdej stravy 1 0,12 
Celkem 70 65,02 
 
Odchody do důchodu: 0 
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 19.4.2018. 
Počet zapsaných žáků:                                            13 
Počet odkladů školní docházky:                                3 
Počet přijatých žáků:                                                10 
Počet nepřijatých:                                                       0 
 
Ve školním roce 2017/2018 přestoupilo na naši školu 14 žáků:  9 žáků na 1. 
stupeň a 5 žáků na 2. stupeň. Jedenáct žáků přestoupilo z běžných základních 
škol, dva žáci ze škol zřízených podle §16 školského zákona a jeden žák 
z víceletého gymnázia. 
K 31.8.2018 se odhlásili dva žáci. Důvodem byl zhoršený, závažný zdravotní stav 
a 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. 
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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 16 – ti vycházejících žáků bude 15 
pokračovat v dalším vzdělávání na střední škole, jeden žák ve studiu 
nepokračuje. 
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.  
 
 
Přehled prospěchu 
 

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

2,1 2,3 

Německý jazyk 2,5 2,3 
Matematika 2 2,2 
Anglický jazyk 1,8 2 
 

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

67 67 

Prospěl 51 53 
Neprospěl 0 3 
Nehodnocen 1 0 
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Zameškané hodiny 
 1.pololetí 2.pololetí 
Omluvených 7089 8647 
Z toho na žáka 59,1 70,3 
Neomluvených 24 243 
Průměr na žáka 0,2 1,976 

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

 počet počet 
2 1 1 
3 0 0 

 
 
 

 
 
ad 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
 
Hodnocení naplnění plánu Školního metodičky prevence: 

- ŠMP se podílela na poradenské činnosti ŠPP 

- společně s dalšími členy ŠPP se pravidelně scházela a vyhodnocovala 

svou činnost  

- ŠMP realizovala minimální preventivní program, prevenci zneužívání 

návykových látek včetně netolismu, prevenci šikany a rasismu, prováděla 

sociometrické šetření a pracovala s jednotlivými třídními  

- poskytovala odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým 

pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při 

provádění jednotlivých preventivních aktivit  

- koordinovala preventivní aktivity zajišťované jinými institucemi v kmenové 

škole 
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- koordinovala poskytování vzdělávacích akcí v rámci primární prevenci pro 

pedagogy ve škole, koordinovala teambuilding pro pedagogické 

pracovníky  

- spolupracovala s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc 

v problematice prevence rizikových projevů chování, spolupracovala se 

středisky výchovné péče a dalšími institucemi, které poskytují primární, 

sekundární i terciální prevenci  

- zajišťovala informovanost žáků a jejich zákonných zástupců v oblasti 

prevence rizikových projevů chování a jejich řešení, konzultace s rodiči 

 

Školní metodička prevence naplnila stanovené cíle.  

 
 
Environmentální vzdělávání 
 
V průběhu školního roku 2017/2018 byla realizována environmentální výchova 
podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(dále již jen EVVO), vypracovaného pro školní rok 2017/2018, 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: 

 Byl realizován celoroční projekt zaměřený na poznávání fauny a flóry 
v okolí naší školy. Žáci pod vedením pedagogů v jednotlivých předmětech 
získávali a zpracovávali informace, které byly následně umístěny 
v prostorách školy tak, aby se s nimi mohli seznámit ostatní spolužáci. 
Tento projekt byl zaměřen na rozvíjení kompetencí a využívání 
mezipředmětových vztahů. 

 Ve spolupráci s mezinárodním projektem byla zvelebována školní zahrada 
a byl vybudován senzorický chodníček. Žáci po celý rok na školní zahradě 
pomáhali, hrabali listí, pleli záhony, čistili chodníky, zametali. 

 Úklidové práce byly také zaměřeny na okolí školy. Žáci druhého stupně se 
zúčastnili sběru odpadků v pustkoveckém rybníku před jeho napuštěním. 



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

                                                                   
 

 22

 Na školním pozemku byla vybudována malá zahrádka pro pěstování 
zeleniny. 

 Péče o faunu a flóru probíhala také ve škole. V rámci pracovních činností 
se žáci starali o pokojové květiny. Přesazovali je, hnojili, pravidelně 
zalévali. V teraristickém kroužku byla péče věnována králíkům, želvám, 
leguánovi a jiným zvířatům. Cílem bylo žáky informovat s životními nároky 
jednotlivých zvířat, se změnami v přírodě v průběhu všech ročních období. 

 Velký důraz byl kladen 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. 

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

 Již několik let je naše škola zapojena do evropského projektu ,,Ovoce do 
škol“. Žáci 1. – 5. ročníku dostávali pravidelně jedenkrát týdně ovoce, 
zeleninu, vitamínový nápoj, bílý jogurt nebo mléko. 

 Se zásadami zdravé výživy se žáci seznamovali v rámci kulinářského 
kroužku. Zdravá jídla si pod vedením pedagogů sami připravovali. 
Součástí kroužku byla také návštěva obchodu, cenová kalkulace, 
používání ekologických čisticích prostředků a samozřejmě bezpečnost 
práce. 

 Kroužek Šikovné ruce, 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. 

 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. 

 V rámci mezinárodního projektu vznikl EKO – club. Jeho činnost byla 
zaměřena na životní prostředí, ochranu přírody, způsoby znečištění, 
chování v přírodě, atd. 

 Během celého školního roku žáci chodili na poznávací vycházky do okolí 
školy.  
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Další akce realizovány v jednotlivých čtvrtletích: 
 

1. čtvrtletí 
 

 ZOO Ostrava 
Výukového programu JEŽKOVÁNÍ a EVROPSKÁ FAUNA A FRÓRA se 
zúčastnili žáci 5. –  9. ročníku. Cílem těchto programů bylo seznámení s 
tímto zajímavým živočichem a se zvířaty a rostlinami našeho kontinentu. 
Program probíhal v učebně. Ve zbývajícím čase si mohli žáci prohlédnout 
zoologickou zahradu. 

 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 Suchdolu 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.  

 Podzimní výstavka – Maminčina 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. 

 Rybaření 
Výlet zaměřený na rybaření zorganizovali žáci osmých 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. 
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 Výlov rybníka 
Žáci třetí třídy uskutečnili výlet, na kterém se podívali, jak vypadá výlov 
rybníka. 

 Poznáváme Ostravu 
Prohlídkou centra našeho města poznali žáci třetího ročníku zajímavá 
místa, budovy a historické památky.  

 Tonda Obal na cestách 
O důležitosti, významu třídění a recyklaci odpadů a následném využívání 
recyklovatelných materiálů pojednávala přednáška spojená s praktickými 
aktivitami. Probíhala ve všech třídách a obsah jednotlivých přednášek 
odpovídal věkové kategorii žáků. 

 Poletíme do Afriky 
Jak vypadá tento světadíl a lidé zde žijící, se dověděli žáci 1. stupně 
během divadelního představení. 

 Lesopark Klimkovice 
Jednodenní výlet podnikli žáci 4. třídy. Na naučné stezce lesoparkem plnili 
různé úkoly zaměřené na zvířata, rostliny. Příjemným zpestřením byly 
dřevěné prolézačky a houpačky. Celou dobu měli na paměti, jak se chovat 
v lese, aby se neplašila zvěř a aby nepoškodili zdejší flóru. 

 ,,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.  
 
 

 Hvězdárna a planetárium 
Žáci šestého a sedmého ročníku se během přednášky dověděli mnoho 
zajímavostí a vesmíru, planetách, souhvězdích, ale především o Zemi. 

  
 

2. čtvrtletí 
 

 Tvorba adventních věnců a vánočních dekorací 
Blížící se čas Vánoc přiměl pedagogy, děti i rodiče k výrobě adventních 
věnců a vánočních dekorací. Na výrobu byly kromě tradičních materiálů 
použity i recyklovatelné materiály. 

 Slezské muzeum v Opavě 
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Opavské muzeum pořádalo v předvánoční čas zajímavou akci, a to 
zdobení baněk. Této akce se zúčastnili žáci devátého ročníku. Mimo jiné 
se také dověděli několik informací o městě Opavě, o jeho historii, 
zajímavých místech, památkách, aj. 

 Vánoční trhy Ostrava a Olomouc 
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. 

 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. A žáci kulinářského kroužku se postarali 
o malé pohoštění. 

 Posezení u vánočního stromečku 
Jak slavili Vánoce naše babičky a jak je slavíme dnes?  Rozdíly vánočních 
tradic a zvyků v jednotlivých zemích, způsoby rozdávání dárků i vánoční 
menu? O tom všem si povídali žáci všech tříd poslední den školy před 
Vánocemi. 

 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. 

 Lyžování – Vaňkův kopec 
Aby děti, které se nemohly zúčastnit lyžařského výcviku, nebyly smutné, 
probíhalo po dobu zimních měsíců lyžování na Vaňkově kopci pod 
vedením zkušených pedagogů.  

 
 

3. čtvrtletí 
 

 Svět techniky – U6 
Prohlídka Světa techniky s odborným výkladem průvodce byla 
obohacením školních dní. Zajímavý výklad o technických vynálezech, 
jejich vynálezcích i možnost vše si vyzkoušet, bylo velmi zábavné. 
Proběhlo zde nenásilnou formou propojení učiva fyziky, dějepisu i 
zeměpisu. 

 Projektové vyučování  ,,ČR a Korea“ 
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Blížící se zimní olympijské hry byly motivací k vytvoření projektového 
vyučování. Jedno páteční dopoledne bylo věnováno státu, ve kterém hry 
probíhaly. Žáci zjišťovali rozdíly mezi naší republikou a Koreou. Zaměřili 
se na polohu, rozlohu, počet obyvatel, způsob života, vzdělávání, kulturu, 
tradice, jídlo, přírodní i historické zajímavosti. 

 Návštěva olympijského parku 
Tato možnost lákala žáky druhého stupně. V Ostravar aréně se mohli 
vyfotit s maskotem olympijských her. Před návštěvou byli v hodinách 
zeměpisu seznámeni se symbolem olympijských her, s typickými barvami 
kruhů pro jednotlivé světadíly. 

 Návštěva Korejské vesničky 
V centru Ostravy na Masarykově náměstí vyrostla během konání 
olympijských her Korejská vesnička. Návštěvníci mohli ochutnat tradiční 
korejská jídla. Tuto možnost si nenechali ujít žáci čtvrtého a sedmého 
ročníku. 

 ,,Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku“ 
Pedagogové, děti i rodiče společně vytvářeli z různých materiálů 
velikonoční ozdoby. 

 Velikonoční výstavka  
Tyto ozdoby byly následně vystaveny na velikonoční výstavce. 
Rodiče či jiní zájemci si je mohli zakoupit. 

 Projektový den ,,Třídíme a recyklujeme“ 
O třídění a recyklaci odpadů již žáci mají dostatek informací. Proto se 
tento den zaměřili na výrobu originálního výrobku. Podmínkou bylo využít 
co možná nejvíce nepotřebných věcí, které by zcela jistě skončily jako 
odpad. Všechny velmi krásné a zajímavé výtvory byly vystaveny na 
chodbě školy, aby si je mohli prohlédnout také rodiče. Třídy 
s nejoriginálnějšími výrobky byly odměněny. 

 
 

4. čtvrtletí 
 

 Projektový den ,,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. Této návštěvě předcházelo splnění určitých aktivit ve 
škole. Každá třída si vybrala určitý globální problém planety a zjišťovala 
příčiny, průběh i důsledky tohoto problému. Na závěr se zjištěnými 
informacemi seznámila ostatní spolužáky.  
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 Návštěva Památníku 2. SV v Hrabyni 
Propojit historii a zeměpis se daří v tomto památníku. Exkurze a 
přednáška je zaměřená na boje za 2. SV. Žáci se učí orientovat na mapě, 
poznávat nová města a zároveň poznávají historické události týkající se  
2. světové války. Tento výukový blok je určen pro žáky devátých ročníků. 

 Projektový den ,,Zahrada BES bariér“ 
Náplní tohoto projektového dne bylo zvelebit naši školní zahradu. Byly 
vysázeny okrasné záhony s květinami a keři, ovocné stromy.  Kolem 
těchto záhonů byly nasypány oblázky a mulčovací kůra. 

 Planeta Země 3000 – Manmar Barma  
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. 

 Výuka v přírodě 
Žáci 2. stupně vyměnili školní lavice za pobyt v přírodě. Hodina 
přírodopisu probíhala v přírodní památce Turkov, který je zajímavý svým 
rostlinstvem. Vedle kvalitních dubů a jilmových porostů se zde nachází 
také ohrožená měsíčnice vytrvalá. 

 Projektový den ,,Pitný režim“ 
Nejen vodstvo naší planety, rozdělení vody podle způsobu užití, ale i 
možné přírodní katastrofy způsobené tímto živlem byly náplní tohoto dne. 
V druhé polovině se pak žáci věnovali otázce důležitosti vody pro lidský 
organismus a pitnému režimu. A aby byl projektový den ještě zajímavější, 
spočítali si množství cukru v jednotlivých nápojích. 

 Aroboretum Stěbořice 
Žáci druhého stupně v rámci mezinárodního projektu Erasmus + navštívili 
arboretum. Z odborného výkladu se dověděli mnoho zajímavostí o zdejší 
flóře.  

 Projektový den ,,Slonovina“ 
Projektový den byl věnován závažnému problému – slonovině. Dětem byl 
objasněn pojem slonovina, možnost náhrady slonoviny jiným materiálem. 
Pomocí internetu zjistili informace o vymírání slonů, o jejich záchraně, o 
pašerácích slonoviny. 

 Rehabilitační pobyt Hadinka 2018 
Motto tohoto pobytu bylo ,,Z pohádky do pohádky“. Žáci druhého stupně 
se dopoledne formou projektového vyučování zaměřovali na získávání 
informací o českých pohádkách. Odpoledne pak věnovali aktivitám, které 



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

                                                                   
 

 28

s tímto tématem souvisely. Žáci byli poučeni o vhodném chování 
v přírodě.   

 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. 

 Výlet do lesoparku Poruba - Myslivna 
Další aktivita pro žáky, kteří neodjeli na rehabilitační pobyt, probíhala 
v lesoparku Poruba – Myslivna. 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 a druhé 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. 

 Výlet na Ostravici  
Třídní výlet zaměřený na poznávání přírody uskutečnili žáci 1 .a 2. třídy. 
Kromě pozorování fauny a flóry se také snažili dodržovat pravidla 
správného chování v přírodě.   

 Za krásami Olomouce 
Svůj poslední školní výlet prožili žáci devátého ročníku v Olomouci. Prošli 
si nejen krásné historické centrum, ale také navštívili zoologickou zahradu 
na Svatém kopečku. 

 Naučná stezka k Odře 
Nenáročnou trasu si zvolili pro svůj výlet žáci třetího ročníku. Na 
jednotlivých zastávkách měli možnost seznámit se s charakterem krajiny, 
lesními porosty na rybničních hrázích, bylinami luk, řekou Odrou a 
živočichy. 

 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.  
 

 Loděnice - Děhylov 
Jak přežít dva dny v přírodě bez technických vymožeností si zkusili žáci 
sedmého a osmého ročníku na svém výletu v loděnici. Spali pod stanem a 



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

                                                                   
 

 29

vařili si na ohni. Při všech svých činnostech museli dodržovat zásady 
správného táboření a chování v přírodě. 

 Lednicko-valtický areál 
Od roku 1996 je součástí světového a kulturního dědictví UNESCO. Jaké 
krásy skrývá, se rozhodli objevit žáci devátého ročníku v rámci svého 
posledního školního výletu. Byli nadšeni zámky, přírodou i skvostnými 
stavbami. 

 Štramberk 
Že nemusíme jezdit daleko od Ostravy, abychom uviděli zajímavá místa, 
se přesvědčili členové EKO clubu. V tomto malebném městečku vystoupili 
na Štramberskou trúbu, navštívili jeskyni Šipku a nezapomněli si koupit ani 
štramberské uši. 

 Tipy na výlety v Ostravě a okolí 
Krásná místa k odpočinku a relaxaci najdeme i v Ostravě a v jejím okolí. 
Žáci prvního stupně navštívili v červnových dnech v rámci školních výletů 
Komenského sady v Ostravě, Landek, lesopark v Bělském lese, Pustou 
Polom, Hrabyni i zámek Kunín.  

 
 
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, fauně, flóře. Navštívily mnoho zajímavých míst. 
Zúčastnily se několika exkurzí, besed, přednášek a projektových dnů. Cílem 
všech aktivit bylo v dětech vyvolat kladných vztah k přírodě, smysl pro 
zodpovědnost a aktivní účast na ochraně a utváření prostředí, ovlivňovat jejich 
životní styl.  
 
 
 
Hodnotící zpráva výchovného poradce 

 
Konzultační hodiny probíhaly: 
V pondělí od 8.00 – 8.45 hod. každý týden na pracovišti - ulice Karla Pokorného 
1742/50, v Ostravě – Porubě, dále dle potřeby po telefonní nebo osobní 
domluvě. 
Každé první pondělí v měsíci od 8.00 – 8.45 hod. – na ulici Ukrajinská 19, 
v Ostravě – Porubě, dále pak dle potřeb rodičů a pedagogů. 
Hodinová dotace VP byla – 1x týdně - 1 hod. 
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V pozici vedoucího ŠPP konzultační hodiny probíhaly vždy v PO – od 9. 00 – 
10.30 hod na pracovišti Karla Pokorného 1742/50 v Ostravě – Porubě. 
Na obou pracovištích byly vyvěšeny informace o výchovném poradci 
s konzultačními hodinami, plánem VP a  ŠPP a žáci byli seznámeni s náplní 
práce výchovného poradce. Zákonní zástupci byli s prací výchovného poradce 
seznámeni na oficiální schůzce školy a třídních schůzkách, ZZ byly předány 
informační letáčky. 
Na Karla Pokorného 1742 byly označeny prostory pro výchovnou práci a 
vyvěšena informační nástěnka. 
 
Činnosti výchovného poradce probíhaly soustavně v průběhu celého 
školního roku 2017 - 2018: 
 
Tabulka činností VP 
 

 
Spolupráce s jinými projekty -  poradenství a sdílení dobré praxe   
 
KIPR  -  NÚV Praha celoročně 
CKP – Ostrava  celoročně 
        

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 

Individuální a skupinové pohovory 
s žáky  se SVP školy 

celoročně 

Individuální a skupinové pohovory se 
zákonnými zástupci žáků se SVP 

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, 
operativně 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 
Komunikace s vedením školy  celoročně 
Předávání informací – prezentace 
z dalšího vzdělávání , semináře, 
školení 

celoročně 

Administrativní činnost celoročně 
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zlepšení kvality poradenství na školách ve spolupráci s NÚV, ve školním roce 
2017-18 projekt pokračoval. Od školního roku 2017-18 vstoupila škola do 
projektu CKP – Centrum kolegiální podpory Ostrava. 
 
Výchovný poradce – vedení školy: 
 
 Výchovný poradce úzce spolupracoval s vedením školy, plnil zadané 

úkoly. 
 Z pozice vedoucího ŠPP koordinoval činnost školního poradenského 

pracoviště. 
 Ve své práci vycházel z nových podmínek a potřeb pro školní rok  

2017/2018, z platné legislativy. 
 Vytvořil Plán VP- září 2017 a Hodnocení práce VP – červen 2018, stanovil 

si čas konzultačních hodin. 
 Zajišťoval záležitosti týkající se spolupráce s SPC, PPP, SVP dle platné 

legislativy, konzultoval PO, IVP;  Doporučení žáků ŠPZ.  
 Podílel se a metodicky vedl pedagogy při zpracování IVP žáků; vše 

konzultoval s vedením školy; koordinoval vyplnění žádostí o vypracování 
IVP dle školního formuláře. IVP a jeho Vyhodnocení kontroloval dle 
platných PO a Doporučení ke vzdělávání. 

 Zpracovával přehledy žáků jednotlivých tříd dle typu postižení a vřazení do 
příslušného SPC, PPP nebo SVP prostřednictvím tabulkového systému, 
pravidelně aktualizoval informace. 
 

Během školního roku 2017-2018 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- 
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. 
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Výchovný poradce – ŠPP: 
 
 Informoval z pozice Vedoucího ŠPP rodiče žáků, žáky a učitele o činnosti 
ŠPP, jejich členy – VP, ŠMP, 2 ŠSP a Programem činnosti na školní rok 2017 
– 2018  a o možnostech využití jejich  služeb; koordinoval činnost jednotlivých 
pracovníků týmu. 
 Seznámil s obsahem práce výchovného poradce a ŠPP na třídních 
schůzkách, na web. stránkách školy, na nástěnkách obou škol, konzultačními 
hodinami. 
 Účastnil se  mimoškolních činností v rámci školy - soutěží a besed, 
kulturních akcí.      
 Podílel se při úpravách tematických plánů a projektů školy. 
 Vedl spisovou dokumentaci o práci ŠPP. 
 Účastnil se na odborných seminářích, týkajících se speciálně pedagogické  
      problematiky a zlepšování klientských služeb; metodických seminářů VP a   
      seminářů pro volbu povolání. 
 Spolupracoval s SPC, PPP, SVP,  pedagogy a rodiči dosáhnout zlepšení 
kvality práce při výuce žáků s SPU a CH, žáků s PAS, NKD, MP, 
kombinovanými vadami, … 
 Pomáhal  při vytváření IVP pro žáky, prostudování všech IVP; Doporučení 
ke vzdělávání, podpůrných opatření; podílel se na vyhodnocení IVP – 
průběžně. 
 Koordinoval výchovně vzdělávací sezení s žáky a jejich zákonnými 
zástupci. 
 Podílel se na vytváření vhodného prostředí – zázemí VP pro práci – 
kabinet VP. 

        

 Od 1. 9. 2016 vzniklo na našem pracovišti Školní poradenské pracoviště - 
ŠPP ve složení vedoucí pracoviště a výchovný poradce; školní metodik 
prevence; dva školní speciální pedagogové. ŠPP mělo za úkol poskytovat 
poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům. 
Činnost byla zaměřena na koordinaci poradenských služeb ve škole; pomoc při 
výběru SŠ a volbě povolání; problematiku školní docházky a prospěchu; prevenci 
a řešení sociálně patologických jevů; organizace volno-časových aktivit; 
zaměření na problematiku PAS, Vývojové dysfázie, SVP; koordinaci hospitací. 
Tým ŠPP se pravidelně scházel ve školním roce 2017-18 1x měsíčně, vždy 1. 
pondělí v měsíci od 13.30 – do 14.30 hod.. Na těchto sezeních se tým dohodl na 
úkolech činnosti, vyhodnocení předešlého období a probral aktuálně řešené 
problémy, tyto se  v průběhu měsíce  operativně řešily. 
 
Výchovný poradce – pedagogové: 
 
 Seznámil pedagogy s Plánem VP pro školní rok 2017 – 2018. 
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 Spolupracoval při vytváření správného klimatu školy. 
 Poskytoval metodickou pomoc pedagogům školy při diagnostice žáků a 
vedení spisové dokumentace. 
 Zajišťoval Individuální poradenskou pomoc pedagogům – při zpracování 
PLPP, IVP, pomáhal při realizaci podpůrných opatření a doporučení ke 
vzdělávání; metodicky vedl zpracování  zprávy o žácích pro SPC, PPP, SVP. 
 Pomáhal při řešení problémů se ŠPZ. 
 Poskytoval metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům v oblasti 
Speciální  pedagogiky. 
 Koordinoval  informační činnosti třídních učitelů. 
 Ve spolupráci s kolegy /především třídními učiteli/ poskytoval individuální  
      poradenství ZZ při řešení výchovných a výukových problémů,  
      spoluúčast na sezeních, vztahujících se k řešení výchovné problematiky,  
      týkajících se rizikových jevů, nebo při individuálních konzultacích s rodiči   
      problémových žáků ostatních učitelů. 
 Poskytoval metodickou pomoc zejména učitelům 1.a 9.roč., pedagogům 
nově příchozích žáků.  
 Spolupracoval se školním metodikem prevence v otázkách prevence 
rizikových jevů.   
 Metodicky napomáhal AP, kteří jsou součástí školského zařízení při 
výuce. 
 Seznámil pedagogy s vyhodnocením plánu VP – za školní rok 2017/2018. 

 

Dle rad a pokynů třídní učitelé pro žáky na doporučení SPC vypracovali IVP 
/zejména u žáků s PAS, MP, těžkým tělesným postižením/, které výchovný 
poradce schválil po poradě s SPC. Nebylo nutné vypracovat PLPP vzhledem 
k tomu, že všichni žáci mají určena podpůrná opatření dle vyšetření SPC od 
stupně 2. 
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.   
 

Výchovný poradce – ostatní instituce: 
 
 Spolupracoval se ŠPZ v rámci kraje, celorepublikově – Integrovaným 

systémem pedagogicko – psychologického poradenství; SPC, PPP, ŠVP. 
 Koordinoval schůzky ke spolupráci s SPC, PPP, SVP.  
 Spolupracoval se SŠ v rámci profesní orientace. 
 Sledoval a  doporučoval ZZ vhodná ŠPZ, nutnost a důležitost vyšetření. 
 Spolupracoval s PPP v Ostravě – Zábřehu – metodické vedení     
     výchovných poradců, SPC pro MP Ostrava a Karviná – metodická sezení  
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     VP. 
 Spolupracoval s IPS pro volbu povolání při Úřadu práce Ostrava. 
 Prováděl depistáž a následně spolupracoval s klinickými psychology a        
     psychiatry  žáků. 
 Jako metodik NÚV projektu KIPR spolupracoval s NÚV, ostatními školami  
      zapojenými v projektu, metodiky SPC, PPP a metodicky vedl pedagogy   
     školy a ZZ  žáků. 

 
Výchovný poradce – žáci: 
 
 Vedl individuální a skupinové konzultace s žáky školy v otázkách školní 
problematiky a oblasti speciálního školství. 
 Zaměřoval  se  na práci s novými žáky přijatými z jiných školských 
zařízení, a  umožnil jim snadnější adaptaci na nové podmínky. 
 Zaměřoval se na prevenci předcházení problémů ve výuce i mimo ni u 
problémových  jedinců. 
 Doplňoval, kompletoval a zaváděl nové dokumentace pro příchozí žáky - 
s odbornou problematikou, týkající se diagnostiky, výchovných a výukových 
problémů. 
 Doplňoval diagnostiky žáků o nové informace a kompletace. 
 Zaměřoval se na problematiku PAS, Vývojové dysfázie, kombinovaných 
vad, dětskou depresi; nadále pracoval s ostatními problémy žáků se 
speciálními potřebami – MP, ZP, TP, SP, SPU a CH, NKD. 
  Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky dlouhodobě a 
systematicky sledoval a hodnotil vývoj žáků a vytvářel podmínky pro zdravý 
psychický a sociální  vývoj v procesu výchovy a vzdělávání, objektivní 
hodnocení žáků. 
 Zaměřil se na způsoby hodnocení krátkodobé, průběžné a globální a 
sebehodnocení  žáků. 
 Sledoval a individuálně pomáhal v oblasti problematiky mladšího školního 
věku a dospívání žáků školy. 
 Vytvářel příležitosti k zapojení žáků do společenského dění. 
 Snažil se  o integrační zapojení žáků s postižením a rodinných příslušníků. 
 Pomáhal  při náboru do zájmových kroužků školy a mimoškolních aktivit 
školy. 
 Organizoval projektové dny, besedy a soutěže k aktuálním problémům 
školní docházky, dospívání, rizikových jevů, mezilidských vztahů, zejména v 
třídních  kolektivech. 
 V rámci besed a konzultací vedl žáky ke správnému výběru budoucí 

střední školy, v rámci profesní orientace. 
 Podílel se na zpřístupnění informačních zdrojů v rámci profesní orientace 
pro žáky a rodiče. 
 V rámci spolupráce s IPS pro volbu povolání při Úřadu práce města 
Ostravy zabezpečil pro 8. ročníky informační schůzku na jaře 2018. 
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 Zabezpečil informace o vyšetřeních k přijímacímu řízení v rámci SPC, 
PPP, SVP. 
 Účastnil se Dnů otevřených dveří ve středoškolském systému, vysvětlil  
nutnost správného výběru školy dle schopností, možností a prospěchu 
jednotlivých žáků. 
 Organizoval exkurze do dostupných středních škol, nabízel možnosti 
osobních setkání. 
 Pomáhal při řešení problémů při spolupráci s PPP, SPC, SVP a s 
koordinátory rizikových jevů.                                                                                 
 Spolupracoval se zákonnými zástupci a poradenskými orgány, se 
samotnými žáky při  vytváření a plnění individuálních vzdělávacích programů. 
 Řešil výchovné a vzdělávací problémy osobním pohovorem, individuální a 
skupinovou prací s žáky, v rámci třídy, školy. 
 Řešil konfliktní situace s dětmi a jejich rodiči, svolával výchovné komise. 

 
 
Výchovný poradce – zákonní zástupci žáků: 
 
 Seznámil rodiče s Plánem VP, konzultačními hodinami VP a Vedoucího 
ŠPP na web. stránkách,   třídních schůzkách a vyvěšením na obou budovách  
školy. 
 Spolupracoval s rodiči na posílení vzájemných vztahů školy a rodičů; 
vytvářel  vhodné klima při jednání se ZZ žáků školy. 
 Snažil se vytvářet nekonfliktní spolupráci v otázkách výchovy a vzdělávání 
v rámci Školy a mimoškolních činností. 
 Svolával a řídil výchovná  a vzdělávací sezení s rodiči – operativně. 
 Pomáhal při řešení konfliktních situací mezi ostatními pedagogy a 
zákonnými zástupci. 
 Doporučoval vhodná ŠPZ, odborné lékaře – psychology, psychiatry. 
 Dle potřeby a zájmu navázal na předešlý školní rok 2016-2017 ve  Volbě 

povolání,  formou přátelských setkávání. 
 Řídil informační činnost k problematice výukové, výchovné a volbě 
povolání. 
 Vyhledával  vhodné nabídky oborů a škol v rámci kraje, České republiky. 
 Administrativně řídil  činnost při vyplňování přihlášek, zápisových lístků. 
 Vedl informační sezení k profesní problematice – listopad 2017 – únor 
2018, sledoval odevzdání přihlášek na střední školy. 
 Koordinoval účast ZZ na exkurzích spolu se svými dětmi v doporučených 
SŠ, výstavě k volbě povolání. 

          

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 
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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  – 12/2017. 
 
Výchovný poradce – volba povolání: 
 
 Systematicky se věnoval informační činnosti významné pro volbu dalšího 
studia nebo pro jiné formy přípravy na budoucí povolání žáků. 
 Spolupracoval s ostatními pedagogickými pracovníky a rodiči na 
dlouhodobé  profesionální orientaci žáků – kariérním poradenstvím. 
 Poskytoval individuální poradenské služby v otázkách týkajících se studia 
na středních školách a na volbu povolání. 
 Zajišťoval Atlasy školství zaměřené na  střední  školy pro jednotlivé žáky. 
 Koordinoval a vedl schůzky s rodiči, individuální a skupinové 
k problematice profesní přípravy. 
 Skupinové schůzky proběhly dle potřeby na počátku listopadu 2017, 1. 
informace  byly poskytnuty v rámci třídních schůzek dne 27. 9. 2017. 
 Metodicky vedl rodiče při vyplňování přihlášek na střední školy a 
zápisových lístků  pro přijetí žáků na jednotlivé školy. 
 Spolupracoval s Informačním centrem pro volbu povolání při Úřadu práce 
Ostrava – Poruba v otázkách volby povolání s celorepublikovou působností, 
využití služeb tohoto Centra pro skupinovou návštěvu – 8. roč. -  jaro 2018 a 
celostátní výstavy ,,Učeň, student, vysokoškolák 2017“ (prosinec 2017). 
 Zajišťoval exkurze do vybraných škol středního typu, výrobních prostor; 
zajišťoval nabídky středních škol ve škole. 
 Účastnil se  školení a informačních porad pro volbu povolání. 
 Účastnil se  odborných seminářů SPC. 
 Využíval internetových adres a odkazů s touto tematikou a zpřístupnění 
informací rodičům, zákonným zástupcům žáků v rámci školy – např. www. 
Obory středních  škol.cz; www. moravskoslezskykraj.cz apod.  

 

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.  
 
Pozitivem práce výchovného poradce na základních školách zřízených 
dle§16ods. 9, ŠZ, 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 spec. 
pedagogiky a odborných školeních a seminářích. 
 Plán výchovného poradce pro školní rok 2017-2018 byl splněn. 
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HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ - 

ŠPP  ZA ŠKOLNÍ ROK   2017/2018 

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:  

Mgr. Helena Šťastná– výchovný poradce  

Členové školního poradenského pracoviště:    

Mgr. Helena Šťastná – výchovný poradce (kariérový       

                                      poradce)  

Mgr. Kateřina Krupová – školní metodik prevence 

            Mgr. Soňa Fronckeová – školní speciální pedagog 

      Mgr. Petr Musálek – školní speciální pedagog  

     

Školní poradenské pracoviště ukončilo v červnu roku 2018 na škole 2. rok své 

činnosti.  

ŠPP sloužilo k  poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, 

jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště bylo zřízeno tak, aby 

umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat žáků. 

Personální složení – viz výše. 

ŠPP a vedení školy se podílelo společně s ostatními pracovníky na 

zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve 

škole, kladlo důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování 

etického kodexu školních poradenských pracovníků. Plán práce odrážel specifika 

školy. 

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole 

poskytovala pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra 

a střediska výchovné péče. Dále pak ŠPP využívalo služeb klinických 

psychologů, psychiatrů a odborníků ze sektoru sociálně patologických jevů.  

Zabezpečovala také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními 

subjekty. 
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Pravidelné schůzky týmu ŠPP byly 1x měsíčně první pondělí v měsíci od 13.30 

do 14.30 hod na pracovišti Karla Pokorného 1742/50, v Ostrava – Porubě; dále 

v měsíci aktuálně dle potřeby. 

Počet schůzek ŠPP za školní rok 

2017-2018 

10 pravidelných + 8 mimořádných 

 

Konzultace jednotlivých pracovníků: 

Vedoucí ŠPP a VP – Mgr. Helena Šťastná – VP - PO – 8.00 – 8.45 hod; VŠPP 

od 9.00 – 10.30 hod 

Školní metodik prevence – Mgr. Kateřina Krupová – operativně dle telefonické 

domluvy, 1. PO v měsíci od 13.30 – 14.30 hod 

Školní speciální pedagog Mgr. Soňa Fronckeová – ST – 11.00 – 11.45 hod 

Školní speciální pedagog Mgr. Petr Musálek – operativně dle telefonické 

domluvy; 1. PO v měsíci od 13.30 – 14:30 hod 

 

Hlavním cílem práce našeho ŠPP – bylo poskytovat kvalitní poradenské služby 

učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech: 

1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

5. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování (nově 

prevence rizikového chování) 

 

1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Hodnocení naplnění plánu Školních speciálních pedagogů: 
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 ŠSP se podíleli na poradenské činnosti ŠPP 

 Společně s dalšími členy ŠPP se pravidelně scházeli a vyhodnocovali 

svou činnost a dále hledali další způsoby a metody vylepšování 

podmínek pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 Během celého školního roku průběžně sledovali práci s dětmi se SVP a 

nabízeli konzultace jak pedagogickým pracovníkům, tak rodičům žáků 

se SVP i žákům samotným 

 V rámci diagnostické činnosti vyhodnocovali potřeby žáků se SVP a 

tvořili další podporu pro ně  

 Pomáhali vytvářet a koordinovat třídním učitelům tvorbu jak 

individuálních vzdělávacích plánů, tak individuálních postupů u 

jednotlivých žáků 

 Vytvářeli prezentace pro pedagogické pracovníky – na téma speciální 

pedagogiky, duševní hygieny a kooperace mezi pedagogy 

 Supervizí dopomáhali novým učitelům i AP začlenit se do kolektivu a 

plynuleji se zorientovat mezi specifiky žáků 

 Dopomáhali koordinovat vzájemné hospitace pedagogů pro předávání 

zkušeností řešení různých výukových situací a vytváření prezentací 

metod práce 

 Společně s ostatními členy ŠPP navrhovali a řešili výukové i výchovné 

problémy žáků 

 Napomáhali k dobrému klimatu pedagogického sboru i třídním učitelům 

pracovat na klimatu třídy 

 Svou účastí při krizových setkáních dopomáhali k řešení výchovných a 

výukových problémů žáků a navrhovali další opatření 

 Spolupracovali se školskými poradenskými zařízeními a jinými 

institucemi 

 Dopomáhali k osobnostnímu vzrůstu nejen žáků se SVP, ale také 

pedagogů a AP 

 Vedli kroužek nácviku sociálních a komunikačních dovedností u žáků 
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se SVP 

 V průběhu celého roku dodržovali etický kodex poradenského 

pracovníka 

 Školní speciální pedagogové naplnili stanovené cíle a vytvořili si další 

cíle jak speciálních pedagogů, tak školního poradenského pracoviště 

pro příští školní rok. 

 

2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem - byly naplněny tyto cíle 

   

 Průběžně byli sledováni nadaní a talentovaní žáci a připravovány návrhy 

další péče o ně – zapojení do soutěží, využívání metod a forem výuky, 

které zajistily individuální přístup k těmto žákům ve vyučování – např. 

zadávání diferencovaných úkolů, motivace pro zapojení do soutěží 

 ŠPP spolupracovalo s třídními učiteli při přípravě výukových materiálů pro 

mimořádně nadané žáky 

 Průběžně docházelo ke  sledování žáků s neprospěchem – poskytování 

individuálních konzultací třídním učitelům, vyučujícím jednotlivých 

předmětů i rodičům těchto žáků, případně žákům samotným  

 Byly vyhodnocovány závěry pedagogických rad – přehled o žácích s 

neprospěchem – hledání příčin neprospěchu, případně tvorba podpůrného 

vzdělávacího programu pro žáky s neprospěchem – úzká spolupráce 

s třídními učiteli a rodiči neprospívajících žáků 

 

3. Problémy spojené se školní docházkou - byly naplněny tyto cíle 

 

 Prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu: 

evidence neomluvených  

      hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů 

z jednání třídních   

      učitelů  s rodiči a z jednání výchovných komisí 
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 V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků 

s neomluvenou a zvýšenou absencí 

 Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ v Ostravě a kurátorem pro 

mládež při řešení případů neomluvené absence  

 Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, kdy  

žáci zameškali více hodin za jedno klasifikační období – jednání s třídními 

učiteli a zákonnými zástupci žáka, hledání příčin vysoké absence žáků ve 

škole a návrhy opatření  

 Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních 

důvodů – možnost zadání úkolů z jednotlivých předmětů + individuální 

konzultace + individuální přezkoušení 

 

4. Kariérní poradenství – VP a karierní poradce naplnil tyto cíle 

 

 VP se systematicky  věnoval informační činnosti významné pro volbu dalšího studia  

nebo  

      pro jiné formy přípravy na budoucí povolání žáků 

 Spolupracoval s ostatními pedagogickými pracovníky a rodiči na dlouhodobé  

profesionální   

      orientaci žáků – kariérním poradenstvím 

 Poskytoval individuální poradenské služby v otázkách týkajících se studia na 

středních  

      školách a na volbu povolání 

 Zajišťoval Atlasy školství zaměřené na  střední  školy pro jednotlivé žáky 

 Koordinoval a vedl schůzky s rodiči, individuální a skupinové k problematice profesní   

      přípravy 

 Skupinové schůzky proběhly dle potřeby na počátku listopadu 2017, 1. informace byly  

      poskytnuty v rámci třídních schůzek dne 27. 9. 2017 

 Metodicky vedl rodiče při vyplňování přihlášek na střední školy a zápisových lístků pro  

      přijetí žáků na jednotlivé školy 
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 Spolupracoval s Informačním centrem pro volbu povolání při Úřadu práce Ostrava –  

      Poruba v otázkách volby povolání s celorepublikovou působností, využití služeb 

tohoto Centra pro skupinovou návštěvu – 8. roč. -  jaro 2018 a celostátní výstavy ,,Učeň,  

student,  vysokoškolák 2017“ (prosinec 2017) 

 Zajišťoval exkurze do vybraných škol středního typu, výrobních prostor; zajišťoval 

nabídky středních škol ve škole 

 Účastnil se  školení a informačních porad pro volbu povolání 

 Účastnil se  odborných seminářů SPC 

 Vypracoval přehled umístění vycházejících žáků na SŠ a víceletá gymnázia, 

zhodnocení výsledků přijímacího řízení za uplynulý školní rok 

 Využíval internetových adres a odkazů s touto tematikou a zpřístupnění informací  

rodičům, zákonným zástupcům žáků v rámci školy – např. www.oborystrednichskol.cz ; 

www.msk.cz  apod. 

 

 

5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků 

 

Hodnocení naplnění plánu Školního metodičky prevence: 

  ŠMP se podílela na poradenské činnosti ŠPP 

  Společně s dalšími členy ŠMP se pravidelně scházela a vyhodnocovala svou 

činnost 

  ŠMP realizovala minimální preventivní program, prevenci zneužívání 

návykových látek včetně netolismu, prevenci šikany a rasismu, prováděla 

sociometrické šetření a pracovala s jednotlivými třídními 

 Poskytovala odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým 

pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění 

jednotlivých preventivních aktivit 
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 Koordinovala preventivní aktivity zajišťované jinými institucemi v kmenové 

škole 

  Koordinovala poskytování vzdělávacích akcí v rámci primární prevenci pro 

pedagogy ve škole, koordinovala teambuilding pro pedagogické pracovníky 

  Spolupracovala s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice 

prevence rizikových projevů chování, spolupracovala se středisky výchovné 

péče a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální 

prevenci 

  Zajišťovala informovanost žáků a jejich zákonných zástupců v oblasti 

prevence rizikových projevů chování a jejich řešení, konzultace s rodiči 

 Školní metodička prevence naplnila stanovené cíle 

 

Další aktivity: 

Výchovný poradce – ostatní instituce: 

 

 Spolupracoval se ŠPZ v rámci kraje, celorepublikově – Integrovaným 

systémem pedagogicko – psychologického poradenství; SPC, PPP, ŠVP 

 Koordinoval schůzky ke spolupráci s SPC, PPP, SVP 

 Spolupracoval se SŠ v rámci profesní orientace 

 Sledoval a  doporučoval ZZ vhodná ŠPZ, nutnost a důležitost vyšetření 

 Spolupracoval s PPP v Ostravě – Zábřehu – metodické vedení výchovných 

poradců, SPC pro MP Ostrava a Karviná – metodická sezení VP 

 Spolupracoval s IPS pro volbu povolání při Úřadu práce Ostrava 

 Prováděl depistáž a následně spolupracoval s klinickými psychology a 

psychiatry  žáků 
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 Jako metodik NÚV projektu KIPR spolupracoval s NÚV, ostatními školami  

      zapojenými v projektu, metodiky SPC, PPP a metodicky vedl pedagogy školy 

a ZZ   žáků 

 Účastnil se projektu CKP Ostrava spolu s ředitelkou školy Mgr. Janou 

Heřmanovou a speciálním pedagogem Mgr. Soňou Fronckeovou – sdílení 

dobré praxe 

 

 Prezentace služeb Školního poradenského pracoviště: Administrativní 

úkoly ŠPP  

 

 Informační leták pro rodiče žáků - základní informace a kontakty v  žákovské 

knížce 

 Účast na třídních schůzkách, Školské radě,  – předání základních informací o 

školním  

 poradenském pracovišti a aktivitách VP,  speciálních pedagogů, ŠMP  

 Aktualizace informací o ŠPP na informačním panelu u vchodu do školních 

budov 

 Aktualizace informací na webových stránkách školy – nová struktura 

informací o poradenských  

 službách 

 Příprava aktuálních informací na webové stránky  

 Vytvoření plánu ŠPP a Hodnocení plánu ŠPP 

 Aktuální záznamy z jednání s žáky a ZZ, s jinými institucemi, výchovné 

komise, případové komise 

 1x měsíčně schůzka ŠPP, dále dle aktuální potřeby – 1. týden v měsíci;  

vedení záznamů o činnosti ŠPP 
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Pro školní rok 2017/2018 byly stanoveny tyto priority: 

1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáky nadanými, podpořená vzájemnými hospitacemi a 

výměnou zkušeností v oblasti sdílení dobré praxe. 

2. Vytvořit propracovaný systém – Depistáž a pedagogické působení - pro 

práci s žáky v krizovém režimu a individuální a skupinová práce s třídními 

kolektivy. 

3. Podpora a prohloubení projektu ,,Česko čte dětem“ – spolupráce nižších a 

vyšších ročníků. 

 

Tyto priority byly pro školní rok 2017-2018 naplněny.  

Plán ŠPP za školní rok 2017- 2018 byl naplněn. 

 
 

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 

 

Pracovní setkání VP   1 SPC U Studia 

Metodická poradna pro ŘŠ      1 KVIC 

Spinální svalová atrofie v souvislostech      1 Lékařská 
fakulta OU 

EVVO konference 1 NIDV 

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI 1 KVIC 
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Projekt „Centrum kolegiální podpory“ 3 ZŠ Karasova 

Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 1 ZŠ Porubská 
832 

Aktuální stav školské legislativy 1 DK Akord 

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

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 
vyučovacími předměty 

1 škola 

Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích 
ve škole 

2 KVIC 

Financování regionálního školství 1 MŠMT 

Papírové hrátky - MŠ 2 KVIC 

GDPR - seminář 2 KVIC 

Seminář k šablonám 1 KVIC. 

Vývoj dítěte s PAS a mezirezortní spolupráce 1 Lékařská 
fakulta OU 

Náplň klientů s MP a PAS 1 spolek ABC 

Kurz bazowy ABA - Krakov 2 Erasmus KA1 

Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1.stupni 1 SPC Kpt. 
Vajdy 

Jak se daří inkluzi v MSK? 1 MSK 

Metodické setkání metodiků KIPR 1 NÚV 

Jak si zachovat ženskost a zdraví? 3 DRS 

Papírové hrátky 1 KVIC 

Kaleidoskop problémů tady a teď 3 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 projektu „CKP – centrum kolegiální podpory“ 
 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“  
      Almanach žákovské a studentské poezie 2018, SVČ Ostrava  
      vydání almanachu pro žáky 9. tříd 
 vydání školního kalendáře na rok 2018 
  „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  - Hadinka (Vítkovsko) 
         pravidelná spolupráce s PPP, SPC 
         spolupráce s PČR, 
         spolupráce s PMS 

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.   
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b) Dětský rehabilitační stacionář 
 

Hned ve druhém týdnu září – 15.9. se oddělení Sluníček vydalo na malý výlet do 
Ostravské ZOO, využili krásného počasí i aktivních rodičů a jeli si prohlédnout nové 
expozice v naší krásné zoologické zahradě. 
 
1.čtvrtletí 
 
    27.9. pak pracovníci Střediska pracovní rehabilitace navštívili DRS s veselým  
 představením  pro děti „ Klauni z balónku „ . 
 
   4.10.  proběhla informační schůzka rodičů s vedením a zaměstnanci DRS kde se již 
tradičně probrala témata provozu a plánu akcí na tento školní rok , především došlo 
k upřesnění termínů kurzů probíhajících v DRS a uzavření provozu pro děti z důvodu 
konaných seminářů. 
 
   Organizace Helppes Praha nás opět poctila návštěvou svých pracovníků se svými 
svěřenci a 11.10. potěšili naše děti ukázkou výcviku a dovedností jejích terapeutických 
psů. 
 
2.čtvrtletí 
 
   23.11 vyráběli na oddělení Jahůdek děti společně s rodiči podzimní dekorace a dlabali 
dýně  s nimiž jsme pak vyzdobili terasu a záhonky.  
Oddělení Sluníček si tuto aktivitu naplánovalo v termínu 31.11. a obě oddělení měla i 
letos krásnou výzdobu v barvách podzimu . 
 
   6.12. přišel do DRS Mikuláš jako vždy se sponzorskými dárky, prošel obě oddělení kde 
na něj čekali děti se svým malým vystoupením a protože část Mikulášovy družiny byla 
tvořena dětmi ze ZŠ bylo celé dopoledne veselé a hravé jak to umějí jen děti. 
 
   8.12. přišly do stacionáře děti ze ZŠ Krásné Pole a zahrály našim dětem veselou 
pohádku „O ztraceném tučňáčkovi“ , kterou si pro naše děti nacvičily, pak zůstaly a hráli 
si na obou odděleních s dětmi, také jim rozdaly drobné dárky  jenž samy dětem vyrobily. 
 
   14.12. se konala na oddělení Sluníček malá vánoční besídka spojena rozbalováním 
dárků od sponzorů a také připomenutím vánočních tradic. 
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   18.12. pořádalo oddělení Jahůdek „Malou vánoční dílničku“ pro všechny zájemce z řad 
rodičů a prarodičů, vyráběly se vánoční dekorace , zpívaly koledy a dílnička končila 
posezením u stromečku, kde si dospělí našli vánoční věštbu pro příští rok a děti nové 
hračky. 
 
   22.12. proběhl ve stacionáři celodenní seminář v rámci mezioborového vzdělávání 
zaměstnanců na téma „Jak si uchovat ženskost a zdraví“. 
 
   3.1.2018 jsme zahájili nový rok návštěvou kostela v Ostravě –Třebovicích kde jsme si 
prohlédli Betlém, poslechli pohádku „O zemi kde vůbec nebylo světlo“ a společně 
zazpívali několik vánočních písní a koled. 
 
   24.1. se oddělení Sluníček vypravilo do solné jeskyně „Atlantida“, aby pobytem v ní 
posílilo imunitu dětí v náročném zimním období. 
 
3.čtvrtletí 
 
   14.2. na konci masopustního období uspořádalo oddělení Jahůdek karnevalový den 
s obvyklými přehlídkami masek a tanečním rejem pro všechny děti a připomenutím 
masopustních tradic. 
 
   21.2. jsme za pomoci rodičů vyjeli do Divadla Loutek na krásné interaktivní představení 
alternativní scény tohoto loutkohereckého souboru s názvem „Mráček, Mračoun a 
Sluníčko“ vše se vydařilo a děti zažily neobvyklé dopoledne s krásnou pohádkou. 
 
   19.3. a 20.3. se na odděleních pekli velikonoční perníčky z těsta od sponzora 
z cukrárny v Hošťálkovicích s pomocí ergoterapeutů a fyzioterapeutů ze stacionáře , kteří 
si připravili postupy práce s těstem dětem na míru jejich postižení. 
 
    22.3. navázalo na upečené perníčky oddělení Jahůdek zdobením těchto upečených 
výrobků a také jednoduchým zdobením velikonočních kraslic a výrobou malé velikonoční 
dekorace na stůl , které si pak děti odnesly domů. 
 
4.čtvrtletí 
 
   19.4. uvítalo oddělení Jahůdek příchod jara a blížící se svátek Země sázením květin do 
truhlíků i na záhonky budované kolem terasy , k tomu využilo rostlinek darovaných rodiči 
i těch které  si sami vypěstovali ze semínek. 
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   26.4. pořádal městský obvod Ostrava –Poruba oslavy Dne Země na Hlavní Třídě , této 
akce se zúčastnily všechny děti stacionáře , prošly si nabízené aktivity a podle svých 
možností se jich zúčastnily. 
 
   10.5. jsme využili nabídku dopravní výchovy na dopravním hřišti blízké mateřské školy 
na ulici Ukrajinské. Za krásného počasí si děti vyzkoušely provoz na hřišti řízeném 
semafory , řešily jednoduché úkoly připravené pracovnicemi školky a mohly si povídat 
s dopravními policisty, akce proběhla za doprovodu fyzioterapeutů jenž byli všem dětem 
nápomocni. 
 
   31.5. na závěr měsíce v němž se slaví svátek matek oddělení Jahůdek pozvalo rodiče 
na besídku složenou ze všeho co děti po celý rok dělají ve skupinové práci a své 
vystoupení pak zakončili posezením na terase kde zaměstnanci DRS připravili malé 
pohoštění. 
 
   1.6. vyšly děti ze Sluníček na oslavu jejich svátku do blízké cukrárny a den si osladily 
malým sladkým potěšením. 
 
   8.6. pak celý stacionář uspořádal k oslavě Dne Dětí vycházku do Hošťálkovic do 
zahradní restaurace „Na Lipce“ , celá trasa byla lemována různými úkoly jenž děti za 
pomoci doprovodu plnily a na zahradě Lipky se pak konalo pasování Kristýnky na 
školačku a její rozloučení s docházkou do DRS ukončené přestupem do základní školy. 
 
    27.6. jsme se účastnili Dne Řemesel konaném na školní zahradě ZŠ a MŠ Ukrajinské 
19 za doprovodu zaměstnanců DRS se děti zapojily do hezké akce konané již tradičně 
na konci školního roku. 
 
   28.6. ukončilo oddělení Sluníček školní rok veselou „Pyžamovou párty“ konanou na 
svém oddělení doprovázenou zábavnými soutěžemi a veselým hudebním rejem. 
 

 
 

c) Školy při zdravotnických zařízeních 
 

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 

Dne 17. 10. 2017 proběhl na oddělení dětské hematologie projektový den na 
téma PODZIM. Cílem projektu bylo, aby žáci na základě svých zkušeností, 
znalostí a pozorování pojmenovali znaky podzimu a roztřídili je podle zadaných 



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

                                                                   
 

 51

témat - rostliny, zvířata, příroda, počasí, lidé. Děti poznávaly listy a plody stromů, 
keřů, houby a ostatní plodiny typické pro podzim, popisovaly podzimní počasí, 
chování zvířat a činnosti charakteristické pro toto období. Nechyběly ani 
podzimní pranostiky, písničky a básničky s podzimní tématikou. Děti měly 
možnost si vyrobit podzimní dekoraci nebo si vybarvit omalovánku draka. 

Ve středu 1. 11. 2017 se na hematologickém oddělení konalo zábavné 
halloweenské odpoledne. Dětští pacienti i jejich rodiče vyráběli strašidelné masky 
a halloweenské dekorace – malovali temperovými barvami na zavařovací 
sklenice podoby vyřezávaných dýní. Děti měly možnost se obléci do 
strašidelných kostýmů a v doprovodu zdravotní sestry tak navštívit děti na jiných 
odděleních. 

V rámci projektu ACES se uskutečnily tři návštěvy dětí ze ZŠ a MŠ Ukrajinská ve 
FN Ostrava na neurologickém oddělení. Žáci ZŠ Ukrajinská si pro své nemocné 
kamarády připravili zábavné aktivity přiměřené možnostem dětí, které byly 
hospitalizované v nemocnici. Na oddělení byly děti s rozdílnými neurologickými 
obtížemi, přesto byla spolupráce těchto dětí velkým přínosem pro všechny. Žáci 
9. třídy ZŠ měli přichystané tvořivé činnosti vždy v návaznosti na určité období, 
proto si všichni mohli vyzkoušet výrobu např. krvavé svíčky na Halloween nebo 
adventního věnce k Vánocům. Aktivity byly zaměřeny takovým způsobem, aby se 
mohli zapojit i ti nejmenší. Dojemná byla souhra mladších a starších dětí, které si 
během své návštěvy našly i kamarády. Velkým přínosem byla vzájemná 
psychická podpora. Žáci ze ZŠ se dozvěděli zajímavosti o chodu dětského 
neurologického oddělení a také o vyučování v rámci školy při zdravotnickém 
zařízení. Naopak děti z nemocnice uvítaly příjemnou změnu v běžném denním 
režimu a opět měly možnost se alespoň na chvíli cítit příjemně ve společnosti 
svých vrstevníků. Všichni bychom velice ocenili, kdyby tato spolupráce mohla 
probíhat i nadále. 

Halloween – Halloweenské Prostřeno – děti si vymyslely své menu a v rámci 
možností s učitelkami na neurologickém oddělení připravily předkrm – sladký 
špíz (napichované ovoce a sýry na špejli). Dále následovala dýňová polévka a 
hlavní chod a jako dezert dýňové latté. 

Pálení čarodějnic – děti vyráběly čarodějnice z papíru. Potom každý svou 
čarodějnici originálně pojmenoval a vymyslel, odkud k nám přiletěla. Během 
celého týdne si učitelky s dětmi o této tradici vyprávěly a četly si strašidelné 
příběhy. 
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Na oddělení dětské hematologie se dne 21. listopadu pekly a následně zdobily 
vánoční perníčky. Této činnosti se účastnily hospitalizované děti, jejich rodiče a 
zdravotní sestry. Perníčky se později použily na ozdobení vánočního stromečku v 
herně tohoto oddělení. 

Děti hospitalizované ve Fakultní nemocnici Ostrava si mohly ve středu 6. 
prosince užít Čertovské dílničky. Provázel je jimi Mikuláš, který i se svým 
doprovodem přijel až z Hitrádia Orion, aby předal dárečky od České distribuční. 
V dílničkách se dětem věnovali dobrovolníci z organizace ADRA, studentky z 
Ostravské univerzity a mnozí další. K nádherné atmosféře akce organizované ve 
spolupráci se sdružením HAIMA Ostrava přispělo i divadélko s Jinálkem a Ájou. 

Před Vánocemi navštívila Kliniku dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava 
Vlaďka Erbová. Její spolek Vlaďka DĚTEM, a.s. podporuje naší kliniku již několik 
let. V letošním roce přijela pozdravit děti, potěšila krásnými dárky a darovala 
nové lůžkoviny, polštáře a deky, které jsou praktickým dárkem pro naše malé 
pacienty. 

Dne 18. prosince folková kapela Marod opět přišla potěšit dětské pacienty 
zpěvem vánočních písní. Během tohoto vystoupení si děti mohly vyrobit vánoční 
přáníčka a drobné dekorace. Na konci vystoupení děti obdržely drobné dárky. 

V úterý 9. ledna 2018 se konala Tříkrálová nadílka. Jednalo se o zábavné 
odpoledne v konferenční místnosti Dětské kliniky ve znamení tvoření a koled pod 
záštitou organizace ADRA a firmy Certicon. 

Z důvodu zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění vyhlásila Fakultní 
nemocnice Ostrava od 8. 2. až do odvolání zákaz návštěv na všech odděleních. 

V pondělí 12. února se konal v pořadí již osmý Den onkologických dětí s 
Hitrádiem Orion tradičně v hotelu Park Inn Ostrava. Setkaly se zde nejen děti, jež 
prošly onkologickou léčbou, ale také jejich maminky a sourozenci. Velká 
pozornost byla věnována maminkám aktuálně hospitalizovaných dětí. Akce je 
spojena s mezinárodním Dnem dětské onkologie 

V úterý 13. března ve 14 hodin si dětští pacienti FNO mohli poslechnout Policejní 
pohádky, které četli muži zákona – plk. Mgr. Vladimír Štalmach, ředitel 
Městského ředitelství policie Ostrava a Mgr. Roman Pokorný, předseda 
Okresního soudu Ostrava, který je autorem knihy. Unikátní publikace, která 
obsahuje 16 pohádek a příběhů určených předškolákům i mladším školákům, 
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seznamuje se zásadami bezpečného chování a přibližuje správné i nesprávné 
chování v různých situacích. Dějem děti provázejí policista Honzík a soudce 
Přemysl. Knihu s ilustracemi Šárky Nogové vydalo Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje. 

20. března se na dětském hematologickém oddělení v odpoledních hodinách 
konalo velikonoční tvoření, na kterém hospitalizované děti, jejich rodiče i 
zdravotníci zdobili vajíčka a vyráběli rozličné velikonoční dekorace, kterými 
ozdobili nejen velikonoční strom, ale i celé oddělení. 

Fakultní nemocnice v pondělí 26. 3. zrušila zákaz návštěv. 

V týdnu od 16. 4. do 20. 4. probíhala na oddělení dětské hematoonkologie 
výmalba veškerých prostor oddělení, dále následovaly sanitární dny. Z těchto 
důvodů byly děti přeloženy na jiná oddělení. Tato skutečnost ovlivnila stavy žáků 
i průměrnou délku hospitalizace v měsíci dubnu. 

Dne 25. 4. se zástupci třídy Kvinta A z gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně 
setkali s paní M. Češkovou, ředitelkou organizace HAIMA Ostrava. Cílem setkání 
bylo předání dárkového certifikátu v hodnotě 12 200,- Kč. Jednalo se o výtěžek z 
charitativní akce Blešák, která proběhla na konci minulého roku na gymnáziu. 
Paní ředitelka představila žákům celou organizaci a provedla je jednotlivými 
odděleními. Studenti krátce pohovořili i s MUDr. T. Kuhnem, specialistou na 
hematoonkologicky nemocné děti. 

Ve čtvrtek 10. května proběhlo na Klinice dětského lékařství slavnostní předání 
nového vybavení vestibulu kliniky pod názvem Pirátské odpoledne. 
Hospitalizované děti měly možnost formou her a soutěží vyzkoušet zcela nový 
herní prostor vestibulu kliniky. Tento projekt byl financován organizací HAIMA 
Ostrava. 

30. května navštívili oddělení dětské hematoonkologie vzácní hosté. Společně s 
Josefem Zimovčákem, tvůrcem projektu Na kole dětem, sem zavítal prof. MUDr. 
Pavel Pafko, Dr.Sc., který se do této aktivity podporující onkologicky nemocné 
děti zapojil i s prof. MUDr. Janem Pirkem, Dr.Sc., který následně jel v pelotonu 
stejně jako zaměstnanci Kliniky dětského lékařství FNO i rodiče dětí. Díky 
finančním prostředkům získaným prostřednictvím tohoto projektu mohou děti z 
našeho regionu, které jsou po onkologické léčbě, jezdit na ozdravné pobyty. 
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Obrázková soutěž Líbí se ti mami? Soutěž pro všechny děti nemocné epilepsií. 
Každý účastník dostane dárek ve formě výtvarných potřeb. Obrázky se se stanou 
součástí výstavy, která se uskuteční v týdnu 27. 9. – 7. 10. 2018 v obchodním 
domě EUROPARK v Praze. 

Den matek - každé z dětí chtělo své nejmilejší mamince či babičce připravit malé 
překvapení. Děti malovaly maminku, učily se básničky a písničky a také vyráběly 
přáníčka. 

31. května se na Klinice dětského lékařství konal Den dětí, na jehož přípravě se 
velkou měrou podíleli dobrovolníci z organizace ADRA. Děti se smály s klauny, 
učily se zdobit trička i vázat uzly a prožily zcela výjimečný den, který patřil jen jim. 

Spolupráce s časopisem Raketa – výtvarná práce na svém vlastním komiksu. 
Časopis pro děti chytrých rodičů, který vychází čtyřikrát ročně v nakladatelství 
Labyrint. 

Každou středu navštěvují dětské pacienty Zdravotní klauni, ve čtvrtky se dětem 
věnují dobrovolníci z ADRY. 

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. 

 

Vítkovická nemocnice AGEL 

Ve školním roce 2017/2018 se ve Vítkovické nemocnici zapojilo do výuky 372 
dětí. Všechny děti jsou rády za chvíle rozptýlení strávené v herně dětského 
oddělení. Těm dětem, kterým je přístup do herny znemožněn v důsledku jejich 
onemocnění, se věnuji na pokojích nebo na dětské JIP individuálně.  
Činnosti, kterým se s dětmi věnujeme, vychází z RVP PV a TVP, přičemž se 
aktivity snažím přizpůsobovat individuálním schopnostem každého dítěte, jeho 
aktuálnímu zdravotnímu stavu a psychickému rozpoložení. Děti samy mají 
možnost se podílet na výběru aktivit, kterým se chtějí věnovat. Jejich zdravotní 
stav se díky možnosti trávit čas v herně zlepšuje. V rámci jejich krátkého pobytu 
v nemocnici se většinou podaří zlepšit i jejich komunikační schopnosti, motorické 
dovednosti i vědomosti v rámci her, hudebních nebo výtvarných aktivit nebo 
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prostřednictvím práce s didaktickými pomůckami, prohlížením obrázků z knih a 
poslechem příběhů. 
Program herny je přizpůsobený chodu dětského lůžkového oddělení stejně jako 
činnosti na pokojích a dětské JIP. Spolupráce se zdravotními sestrami i s lékaři 
probíhá na výborné úrovni. 
Rodiče dětí, kteří jsou v nemocnici ubytovaní po dobu hospitalizace dítěte nebo 
dochází na denní pobyt, mají možnost se společně s dítětem účastnit aktivit 
v herně.  
 
Jednotlivé akce a aktivity na oddělení  
 
V září byl u dětí hlavním tématem začátek školního roku a všechno s ním 
spojené. Prázdniny skončily a děti se zase vracely do školek i školních lavic a 
vzpomínaly na prožité prázdniny. S podzimním obdobím jsme se s dětmi 
zaměřovali na změny v přírodě, poznávali jsme stromy a jejich listy, povídali si, 
co musí před přicházející zimou stihnout zvířátka v lese. Také, jak se o sebe 
musíme starat my, abychom zůstali zdraví – téma zdravé stravy a pohybu, 
správného oblečení podle ročního období a počasí a také téma hygieny. S dnem 
28.září jsme se také dotkli tématu svatého Václava a Dnu české státnosti, které 
jsme uchopili hravou i výtvarnou formou. Na svátek Dušiček jsme si vysvětlily 
význam tohoto svátku v naší zemi i význam svátku Halloween v USA.  S dětmi 
jsme se účastnili soutěže na podporu Fondu ohrožených dětí s názvem 
„Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“. S dětmi jsme soutěž pojali 
různorodě. Buď jako vzpomínku na léto a zážitky z prázdnin nebo jako 
pohádkový příběh nebo výtvarně ztvárněnou situaci, ze které si mohou vzít 
ponaučení (např. přísloví). 
V prosinci Vítkovická nemocnice vybavila všechny pokoje na lůžkovém oddělení i 
dětské JIP televizemi. Na Mikuláše přišli do Vítkovické nemocnice studenti 
střední zdravotnické školy v převlecích čertů, andělů a Mikuláše. Měli pro děti 
připravené krátké divadlo o tom, kdo to byl podle legendy svatý Mikuláš. Dětem 
poté daly za odměnu po přednesení básně nebo zazpívání písně mikulášskou 
nadílku.  S přicházejícím adventem jsme si s dětmi vyprávěli o typických 
vánočních tradicích v české zemi, především u obrázků při zapalování svíček na 
adventním svícnu. Se zimou se také pojilo téma zdravé stravy a správné péče o 
tělo, dále téma zimních sportů, rodiny, domova a příbuzenských vztahů.  
 
Na Vánoce se děti podílely na vánoční výzdobě dětského oddělení i oddělení 
následné péče, kde výrobky dětí tamějším pacientům snad zlepšily náladu a 
přispěly k navození vánoční atmosféry. 
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V prosinci přišel na dětské oddělení herec Petr Šiška prezentovat knihu, kterou 
napsal s názvem „Když draka bolí hlava“. Každé dítě obdaroval jedním výtiskem 
a stejně tak i knihovnu herny. Vánočním darem nám byly perfektní skladné 
podložky od hráčů z FC Odra Petřkovice a také hračky, které rodiče nosily po 
svých dětech. Vánoční naladění zakončila tradiční Tří královská sbírka malých 
skautů ze střediska Svatý Jiří Ostrava z.s. . I tento rok dorazili s košem plným 
dárků, společně s malými pacienty strávili hezké odpoledne provázené zpěvem a 
povídáním. 
Od konce ledna až do května jsem jako třídní učitelka byla na nemocenské po 
úrazu kolene a v herně mě zastupovala kolegyně Bc. Milena Míčková. S dětmi se 
věnovali tématu Velikonoc, výrobě výzdoby, různým hrám, tématu přicházejícího 
jara, rodících se mláďat a dalším. V květnu po návratu z nemocenské jsme 
s mladšími dětmi probírali především barvy a tvary – jako s každými mladšími 
dětmi v průběhu celého roku s ohledem na jejich dosavadní schopnosti. Se 
staršími podle jejich aktuálního zájmu téma dopravy a cestování po celém světě, 
pracovali jsme s mapou a obrázky zvířat a dalšími obrázky a didaktickými 
pomůckami. Dětský den tento rok z části organizovali zaměstnanci střední školy 
AGEL.  
Dětské oddělení Vítkovické nemocnice spolupracuje nadále se čtecími 
babičkami, které za dětmi dochází téměř každé odpoledne. S některými dětmi po 
obědě v pokojíčku čteme pohádky společně, za jinými jdu čtecí babičky. Někdy 
babičky přichází v době mého odchodu z nemocnice a s dětmi často hrají i různé 
společenské deskové hry nebo si jen povídají. Děti mají jejich přítomnost moc 
rády.  
Nadále spolupracujeme také s ADROU. Dobrovolnice ze společnosti chodí téměř 
každý týden, někdy i častěji. Dětem se věnují vždy odpoledne, kdy jim přichystají 
program v podobě her nebo výtvarných činností. Děti mají vždy možnost si samy 
vybrat činnost, které se budou s dobrovolnicemi věnovat. Jejich výrobky zdobí 
okna dětského oddělení, poličky i nástěnky. 
Jednou za 14 dnů pořád dochází na oddělení v odpoledních hodinách 
zdravotničtí klauni. Celé oddělení rozzáří svým vtipem a pozitivním nábojem. Na 
jejich příchod se netěší jen děti samotné ale i celý zdravotnický personál. Krom 
nich jednou a čas do nemocnice přichází i Klauni z Balónkova. Jejich příchod má 
tentýž efekt na celé oddělení. Jako dárek na památku vždy dětem vyrobí spoustu 
balónků ve tvaru zvířátek, květin, pirátských šavlí a jiných tvarů. 
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Městská nemocnice Ostrava 

4. září 2017 jsme i u nás, na oddělení větších dětí Dětského lékařství MNO, 
slavnostně zahájily nový školní rok. Všem hospitalizovaným dětem jsem popřála 
mnoho školních úspěchů a rozdala balíčky, které obsahovaly drobné školní 
potřeby jako je rozvrh, zápisník, pastelky…, ale i sladkost a plyšáčka jako jejich 
školního maskota. 

Druhý školní den přinesla paní Hudcová Ludmila pro školní pacienty hračky, 
pastelky, omalovánky a výkresy. Za to jsme ji moc poděkovali, protože na našich 
odděleních se všechno využije. 

20. září 2017 nás v dopoledních hodinách navštívily děti z logopedické MŠ 
v Ostravě, které si prohlídly naše oddělení a seznámily se formou hry s některými 
lékařskými vyšetřeními. Některé lékařské výkony si mohly vyzkoušet na velkém 
plyšovém medvědovi nebo na svém kamarádovi.  

26. září 2017 nás přišli rozveselit klauni z Chance 4 Children. Smích zněl celým 
oddělením a novinkou bylo malování na obličeje dětí dle jejich přání. Děti se 
změnily na leoparda, tygra, sovu, Spieder-mana… radost byla veliká a nikdo se 
potom nechtěl umývat. A tak se i druhý den v rámci různých vyšetření mohl 
s naším zvěřincem a filmovými hrdiny potkat ostatní zdravotnický personál, 
pacienti a návštěvníci nemocnice. Setkání vyvolávalo úsměvy na tvářích. 

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 nás přišla navštívit prezidentka občanského 
sdružení Kiwanis Klub Ostrava paní Eva Pastušková spolu s hudebníkem, 
textařem, moderátorem a producentem Petrem Šiškou. V rámci této návštěvy 
jsme společně s dětmi vybarvovali látkové panenky Kiwanis, které právě v tento 
den slavily 17 let, a přitom si povídali. V průběhu nás ještě obveseloval Klaun 
z Balónkova, který na přání tvořil z balónků zvířátka, hračky, kytky a srdíčka Děti 
si sice předčasně odnášely Mikulášské balíčky, adventní kalendáře, malované 
hrníčky a pestrobarevné klauny, které ušily odsouzené v ženské věznici Opava, 
ale i jedno velké překvapení. Tím byla vlastnoručně podepsaná  dětská knížka z 
pera Petra Šišky a Dušana Rapoše „Když draka bolí hlava“ Hospitalizované děti 
si toto dopoledne hezky užily. Knihu jsme si potom četli na pokračování. Nejen, 
že jde o krásnou pohádku, která bude zfilmována, ale jejím prostřednictvím se 
mohli seznamovat s našim nejbližším příbuzným jazykem, a to slovenštinou. 

Ani letos Mikuláš, anděl a čerti nezapomněli navštívit hospitalizované děti 
Dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava, a to hned dvakrát.  
5. prosince dopoledne přišly děti ze ZŠ Ostrčilova spolu se svými pedagogy 
Radmilou Hiklovou a Jakubem Mezírkou a připravili vánoční hudební vystoupení, 
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do kterého se zapojili i všichni přítomní. Mikuláš po té rozdával mikulášské 
balíčky, které pro děti přichystalo stravovací zařízení nemocnice. Děti za ně 
přednášely básničky a zpívaly písničky. 
Aby toho nebylo málo, tak je ve stejný den po obědě navštívili studenti ze Střední 
školy AHOL s paní profesorkou Dagmar Kučerovou, kteří si pro naše dětské 
pacienty připravili Mikulášskou nadílku. Společně jsme si zazpívali koledy a děti 
si odnesly balíčky s dobrotami. 

 
12. prosince 2017 přišly nemocné děti potěšit studentky SZŠ a VOŠZ v Ostravě 
s pohádkou  o zdravé výživě, kterou si připravily v rámci projektu „Zdravé děti – 
šťastní rodiče“. V tomto projektu se učí děti poznávat, co je pro naše zdraví 
prospěšné. V pohádce se děti dozvěděli o významu potravinové pyramidy. Tu si 
potom společně se studentkami vytvořily pomoci nalepování obrázků potravin do 
předkreslené pyramidy, a přitom si zdůrazňovaly jejich význam pro zdraví. Dětem 
se to moc líbilo a odnášely si omalovánku k tomuto projektu. 
13. prosince v dopoledních hodinách navštívili dětské oddělení Městské 
nemocnice Ostrava fotbalisté Vítkovic, aby popřáli malým pacientům co možná 
nejkrásnější Vánoce. Šestice mužů A-týmu, brankář Josef Květon, obránci 
Ondřej Cverna, David Mikula a Adam Hruzík, záložník Jan Matěj a útočník 
Tomáš Mrázek, dorazila mezi nemocné děti v doprovodu zástupce firmy 3E 
projekt Václava Menšíka, jednoho z významných partnerů MFK Vítkovice, aby 
předali dětem dárky. Zástupci byli velmi štědří a předali dětem spoustu her, které 
jim zpříjemní pobyt v nemocnici. Děti se při besedě seznámily s možnostmi hraní 
fotbalu, ale i spoustu zajímavostí ze života samotných hráčů. V závěru si každý 
odnášel vlastnoručně podepsané kartičky fotbalistů a plakát celého vítkovického 
mužstva. Všem se to moc líbilo a patří jim velké poděkování za dárky. 

 
Tentýž den přinesli zástupci festivalu „Beats for Love“ výtěžek z veřejné sbírky, 
která se konala v rámci této akce. Bylo celkem vybráno 11 000,- Kč. Vedení 
festivalu tuto částku symbolicky navýšilo na 33 333,- Kč, která byla letos 
věnována kardiologickému oddělení MNO. Nezapomněli však ani na 
hospitalizované děti, které potěšili dárečky. 

 
V úterý 19. prosince jsme uspořádali tradiční vánoční posezení u stromečku 
s hospitalizovanými dětmi, jejich rodiči, s lékaři a sestřičkami. Společně jsme si 
zazpívali vánoční koledy, zapalovali prskavky, pouštěli skořápkové lodičky, 
rozkrajovali jablíčka, věštili z nakapaného horkého vosku, a přitom ochutnávali 
vánoční cukroví a perníčky. Pod stromečkem nechyběli dárky, o které se 
postarali vítkovičtí fotbalisté a další sponzoři. Také naše škola přispěla částkou 
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4 000,- Kč, za které jsme dětem koupili např. Albi tužku a knihy „Kouzelné čtení“, 
hry a hračky, které obohatí jednotlivé herny na odděleních velkých a malých dětí 
MNO. Kromě toho si všechny děti domů odnášely plyšáky, skládací kostky, 
látkové klauny…Besídka vytvořila vánoční náladu a přinesla radost a naději, že 
všichni na ty opravdové Vánoce budou doma.  

 
V pátek 22. prosince přivezl náměstek primátora Michal Mariánek v doprovodu 
ředitele Petra Uhliga nemocným dětem při jeho tradiční předvánoční návštěvě 
oddělení Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava dárečky. Pro menší děti 
to byli plyšoví lemuři, větší děti dostaly hry nebo tvořící sady, a ti nejstarší, 
sportovní láhve a termohrnky. Také pro děti zakoupili stoleček a židličky, které 
budou součástí vybavení ambulance dětské psycholožky. Společně dětem 
popřály hezké vánoční svátky a my jsme jim předali kalendáře naší školy a 
přáníčka, která jsme s dětmi vyráběli. 

 
29. ledna 2018 nás navštívili žáci ze ZŠ Radniční v Šenově, kteří nám přijeli 
předat finanční částku z výtěžku Mikulášské nadílky a vánočního jarmarku. 
Získanou sumu peněz rozdělí na dvě části, jednu darují holčičce s DMO a druhou 
věnují dětskému oddělení. Peněžní dar bude využit k vybavení psychologické 
ambulance. Kromě tohoto daru přinesli dětským pacientům spoustu omalovánek, 
pastelek a dalších výtvarných potřeb.  

.7. února přišli potěšit nemocné děti studenti zdravotnické školy AHOL pohádkou 
o správné životosprávě a životním stylu. Po vtipné pohádce, kterou studenti 
dětem zahráli, si mohly samy vyzkoušet, jak se obvazují rány, píchají injekce, 
měří tlak a spousty dalších zajímavých věcí z lékařského prostředí. Součástí byla 
i možnost vyzkoušet si tzv. stařecký oblek a zjistit jak se cítí starý člověk. Akce se 
setkala s velmi pozitivním ohlasem, dopoledne nám krásně uteklo a odnesli jsme 
si mnoho zajímavých zážitků. 

V době jarních prázdnin jsme s dětmi hráli společenské hry, řešili hlavolamy a 
zábavné kvízy, stavěli z konstruktivních stavebnic a tvořili dle přání našich 
dětských pacientů. 

V týdnu od 6. do 10. března, kdy ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Hradci 
Králové vyhlásila1.ročník výtvarné soutěže „Nemocniční zajíček“, jsme s dětmi 
vytvořili devět prací, které jsme do soutěže zaslali. Šlo o ztvárnění velikonočního 
motivu a tři děvčata, hospitalizována v té době na našem oddělení, byla oceněna 
2. místem v kategorii „velikonoční vajíčko“. Z nemocnice v Hradci Králové přišly 
diplomy a odměna v podobě drobných dárečků a sladkostí, které jsme dívkám 
zasílali poštou, protože v té době už byly z nemocnice propuštěny. 
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11. dubna 2017 nás navštívila praporčík Martina Fabiánková z obvodního 
oddělení  Policie ČR v Ostravě – Porubě. Vyprávěla dětem o práci policie, 
ukazovala jim a vysvětlovala jim rozmanitost policejní práce. Děti se do besedy 
zapojily, zajímala je policejní práce jako vyšetřovací postupy nebo kde všude 
policisté pracují a co mají na starost. Za odměnu dostaly drobné dárečky a na 
všechna oddělení jsme dostali knihu Policejních pohádek, které přinášejí 
poučení, jak se v určitých situacích správně zachovat. 

V sobotu 21. dubna 2018 se uskutečnil v Polance nad Odrou druhý ročník 
Polanského charitativního běhu.  Dětské lékařství si na akci nechalo vyrobit 
červená trička s logem motýlka, který je vytvořený z otisků nožiček našich 
miminek, které vytvořila sestřička Lenka Zmrzlíková. Stejné logo je na odznacích, 
které dostali zaměstnanci za účast v běhu od vrchní sestry. Paní primářka MUDr. 
Nogolová obdržela šek pro neonatologii jako výtěžek z charitativního běhu 
v hodnotě 15 000 Kč. 

V pátek 27. dubna nadace Křižovatka darovala Dětskému lékařství MNO 20 
monitorů dechu, které budou sloužit pro kontrolu dýchání novorozenců.  Monitory 
dechu hlídají zástavu dechu, ale také apnoe (bezdeší) a jakékoliv nepravidelnosti 
dechu děťátka a okamžitě spouští alarm, aby přivolal pomoc rodiče či 
ošetřujícího personálu, který může v případě potřeby včas poskytnout dítěti první 
pomoc. Výrazně tak pomáhají v boji proti syndromu náhlého úmrtí kojenců 
(SIDS). 

Ve středu 23. května přišla za dětmi paní Hana Staňková z grafického studia 
Melone v Ostravě. Vyráběli jsme si vlastní odznáčky od výtvarného řešení až po 
zkompletování. Dětem se to velmi líbilo a každý si odnášel alespoň dva odznaky 
domů. 

31. května 2018 v odpoledních hodinách připravili zdravotní klauni spolu s nadací 
Adra oslavu Dne dětí. Program byl vtipný, oddělením se nesl smích. Děti si to 
užily a odnesli si drobné dárečky v podobě sladkostí, hraček a hrníčků, které si 
mohou vyzdobit speciální tužkou dle svých představ.  

V pátek 1. června jsme pokračovali v oslavách Dne dětí. Hráli jsme hry, řešili 
kvízy a za odměnu si malí pacienti odnášeli oplatek s bonbóny a pletenou 
chobotničku, kterou pro děti vyrobila babička jedné hospitalizované dívky. 

Oslavy Mezinárodního dne dětí se konaly již tradičně také na oddělení 
Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava. V pondělí 4. června 
předala zástupkyně z obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina 
maminkám novorozenců, kteří přišli na svět v pátek 1. června, dárkové poukazy 
v hodnotě 5 000 Kč. Z rukou zástupců Městské nemocnice Ostrava pak byly 
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předány květiny. Právě na Den dětí přišlo v porodnici MNO na svět celkem šest 
dětí, 2 chlapci a 4 dívky. 

V průběhu celého roku přicházejí na Dětské oddělení MNO zdravotní klauni, 
klauni z Balónkova a Dr. Klaun z Chance 4 Children, kteří dokáží u všech dětí 
alespoň na chvíli zapomenout na své trápení a vykouzlit úsměv. A ten je v tomto 
prostředí velmi léčivý. 

Praporčík Anna Pýchová z Dopravního inspektorátu Ostrava přináší na oddělení 
velkých dětí plyšáky, hry, stavebnice a dětská trička, které darují policisté 
z Ostravy, za co jim patří naše  poděkování. 

Pravidelně ve čtvrtky odpoledne docházejí za dětmi dobrovolníci z nadace Adra, 
které dětem připravují program a hrají s dětmi hry. A v odpoledních hodinách 
chodí za dětmi dvě pracovnice nadačního fondu Klíček. 

MNO má od září nového nemocničního kaplana, Mgr. Marka Žukowského, který 
v rámci svého působení navštívil dvakrát i naše dětské oddělení. Byla jsem 
pověřena staniční sestrou, abych ho provedla oddělením a seznámila s dětmi. Při 
procházení pokojů jsme o nich hovořili a on také s dětmi komunikoval. Ptal se 
jich, jak se jim daří, jestli nemají nějaké trápení nebo jestli se nepotřebují s něčím 
svěřit. 
 

Celoročně se staráme o výzdobu tříd, oddělení malých i větších dětí a vstupních 
chodeb ambulantních traktů. Tematicky s dětmi kreslíme, malujeme a tvoříme. 

Jako poděkování, ale i jako propagaci naší školy při MNO jsme po celý školní rok 
s dětmi vyráběli drobné dárečky a přání, které jsme předávali návštěvám. Rozdali 
jsme kalendáře školy, které jsme věnovali primářce Dětského lékařství MNO 
MUDr. Alici Nogolové  a vrchní sestře Mgr. Janě Šadibolové, zástupcům ZŠ 
Ostrčilova v Ostravě a ZŠ Radniční v Šenově, které nás každoročně navštěvují 
s programem pro děti a dárečky, a také řediteli MNO Petru Uhligovi a náměstkovi 
primátora města Ostravy panu Michalovi Mariánkovi. V březnu jsem dodala 
tiskové mluvčí MNO paní Martině Branné podklady k článku do zpravodaje 
nemocnice k připomenutí Dne učitelů. Zajímalo ji vše od funkce školy 
v nemocnici, náplně práce i akce, které s dětmi děláme. Na základě těchto 
požadavků jsem vše zpracovala a zaslala jsem i fotodokumentaci a prezentaci o 
škole při MNO. Článek vyšel v dubnovém zpravodaji nemocnice a paní Branná 
slíbila, že zbytek využije při obnově internetových stránek nemocnice.  

Pro všechny akce pořádané na dětském oddělení Městské nemocnice Ostrava 
vytváříme zázemí a aktivně se jich zúčastňujeme. Seznamujeme návštěvy 
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s chodem oddělení a školní výukou hospitalizovaných dětí. Ve třídách, které 
odpoledne slouží jako herny, máme umístěny informativní nástěnky o škole a 
akcích, které u nás již proběhly. Zajímavé aktivity  jsou prezentovány nejen 
v nemocničním zpravodaji  MNO a na jejich webových stránkách, ale také na 
webových stránkách naší školy.  

 

ad 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
Ve  školním roce 2017/2018 nebyla v naší škole provedena kontrola ČŠI. 
 
 
 
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, 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 2017-18 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 zrealizovali spoustu akcí v rámci rekonstrukcí a oprav v 
obou dvou budovách. V budově na ul. Ukrajinská jsme po 25 letech 
rekonstruovali plynovou kotelnu a malovali větší část vnitřních prostor budovy, 
dále jsme byli nuceni pro nedostatek učeben vybudovat novou učebnu pro naše 
prvňáčky. Třída vznikla z rehabilitačních místností, které již využívat nebudeme. 
V budově na ulici K. Pokorného jsme v přízemí vyměnili povrchovou krytinu, čímž 
se vstup do budovy stal rázem veselejší. Vnitřní prostory byly rovněž z části 
vymalovány. 
 
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. 
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ad 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 

ACES – act local 

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 realizován od května 2017 do 
prosince 2017.  Žáci  9. ročníku se v jeho rámci učili pod dohledem učitelů a 
asistentů pedagoga efektivně komunikovat, řídit projekt, pracovat s časovým 
harmonogramem, finančním rozpočtem, plánovat, realizovat a vyhodnocovat 
aktivity.  

V rámci projektu 5x navštívili partnerskou MŠ logopedickou U Školky  a 3x třídu 
naší ZŠ při odd. dětské neurologie FNO, kde pro předškoláky a hospitalizované 
děti připravili výtvarné aktivity. 

Dále spolu se svými spolužáky z tříd 2. stupně absolvovali 3 workshopy 
primární prevence na témata , která sami vyhodnotili jako potřebná: bezpečnost 
na internetu, netolismus a kybešikana, a sexualita osob se speciálními 
potřebami. Rodiče žáků se měli možnost účastnit 5 workshopů na témata 
syndrom vyhoření, sexualita handicapovaných, patologie dospívání a volba 
povolání pro děti s handicapem.  

Aktivity projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci ACES – act local 
ve slovenském Senci. Projekt byl pozitivně hodnocen jak organizací ACES, tak 
partnerskou školkou, zúčastněnými žáky a jejich rodiči. 

 

Erasmus+ KA2 projekt – FUTURE FOR THE PLANET – FUTURE FOR US 

Pro školní roky 2017/2018 a 2018/2019  se nám podařilo získat v rámci 
Erasmus+ KA 2 grant na realizaci dalšího projektu spolupráce škol FUTURE 
FOR THE PLANET – FUTURE FOR US (Budoucnost pro planetu – budoucnost 
pro nás).  

Projektový tým je tvořen sedmi speciálními školami ze sedmi evropských zemí 
(Švédsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Kypr, Německo a ČR). 
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Tento projekt je zaměřen především na rozvoj komunikačních a sociálních 
dovedností, týmové práce, finanční gramotnosti, funkčního čtení, tedy 
dovedností, které jsme spolu s našimi partnery v přípravné fázi projektu 
vyhodnotili jako nezbytné pro úspěšnou inkluzi mladých lidí s handicapem do 
společnosti.  

Aktivity prvního roku projektu byly zaměřeny především na ochranu životního 
prostředí a koncipovány tak, aby bylo v maximální možné míře využít 
participačního a aktivního učení a projektové práce. Věnovali jsme se otázce 
životního prostředí jak v globálním, tak v lokálním měřítku. Děti pod vedením 
pedagogických pracovníků naplánovaly a realizovaly poznávací vycházky do 
chráněných oblastí a zařízení, která se věnují ochraně přírody. Samy také 
aktivně přispívaly k ochraně životního prostředí: čištění rybníka a jeho okolí v 
blízkosti školy,  instalace budek a krmení ptactva v zimním období, zavedení 
třídění plastového odpadu ve třídách, instalace hmyzích hotelů vytvořených v 
rámci projektu apod.  

Na přípravě a organizaci těchto aktivit se významnou měrou podílel Erasmus 
klub, které v rámci projektu sdružuje žáky ochotné se aktivně zapojit do 
projektových aktivit ve svém volném čase. Za podpory pedagogických 
pracovníků tito žáci připravili 3 projektové dny pro své spolužáky na 2. stupni a 
organizovali výše uvedené aktivity. 

Mezinárodní rámec projektu byl významným motivačním faktorem pro všechny 
žáky a umožňoval inspirovat se nejen přístupy k ochraně životního prostředí v 
různých zemích, ale i metodami práce v partnerských školách. V neposlední řadě 
dává projekt žáků možnost komunikovat cizím jazykem v reálných situacích a 
poznávat vrstevníky z jiných zemí a kultur. Informace o aktivitách projetu žáci 
sdílejí na společném blogu. 

Během školního roku 2017/2018 se uskutečnily tři projektová setkání.  

Mezinárodní setkání v říjnu 2017 v Balstě (Švédsko) bylo určeno pro 
pedagogické pracovníky. Jeho náplní byla příprava projektových aktivit a jejich 
harmonogramu, sestavení koncepce evaluačních nástrojů, sdílení nápadů pro 
projektové aktivity, ale i návštěva školy a seznámení se se systémem vzdělávání 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve Švédsku. 

Další setkání se uskutečnilo o měsíc později v naší škole. Během pěti dní 
strávených u nás se žáci a učitelé z partnerských škol účastnili spolu s našimi 
žáky poznávacích výletů jak do chráněných území (Poodří, Beskydy), tak do 
oblastí proměněných lidskou činností (Ema, Dolní oblast Vítkovic), vytvářeli 
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hmyzí hotely a v ZOO Ostrava se zúčastnili vzdělávacího programu na téma 
Příroda v ČR a realizovali aktivity na téma ohrožených druhů zvířat a jejich 
ochrany. 

Třetí setkání proběhlo v partnerské škole v rumunském Bacau, kde se děti 
účastnily tematicky zaměřených workshopů, poznávaly krajinu v okolí města a 
zabývaly se otázkou znečištění způsobeného průmyslovou výrobou.  

Druhý rok projektu bude zaměřen především na péči o sebe: finanční 
gramotnost, čtení s porozuměním, péči o zdraví tělesné  i duševní s cílem posílit 
kompetence žáků v těchto oblastech. 

Erasmus klub  

Erasmus klub se schází 1x za čtrnáct dní, dle potřeby i častěji, a sdružuje děti, 
jteré mají zájem se ve větší míře podílet na realizaci školního projektu Erasmus+ 
KA1 FUTURE FOR THE PLANET – FUTURE FOR US. Děti pod vedením 
pedagogických pracovníků připravovaly projektové dny, soutěže a aktivity pro 
své spolužáky, podílely se na tvoření projektového blogu a komunikovaly se žáky 
partnerských škol, a tak rozvíjely své komunikační a sociální dovednosti a 
schopnost týmové práce a také své znalosti anglického jazyka a ICT dovednosti. 
Pravidelně se schůzek účastnilo 10 žáků. 

 

INTERREG 

Spolu se speciální školou Specjalny Osrodek Szolno-Wychowawczy w Rybniku 

jsme získali grant pro realizaci projektu Bez hranic a bez bariér, který bude 

zaměřen na vzájemné poznávání národních kultur a na společné sportovní 

aktivity. Projektové aktivity budou probíhat ve školním roce 2018/2019. 
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ad 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
KA1 – klíčová aktivita 2 - projekt mobility pracovníků škol  

ABA (aplikovaná behaviorální analýza) terapie pro děti s poruchou 

autistického spektra 

Projekt ABA (aplikovaná behaviorální analýza) terapie pro děti s poruchou 
autistického spektra je realizován v období 1.7. 2017 – 30.6. 2019. Cílem 
projektu je blíže se seznámit s konceptem ABA terapie, jak je dlouhodobě 
využíván v nám kulturně blízkém Polsku, získat ucelené poznatky a zkušenosti z 
této oblasti prostřednictvím absolvování seminářů a stínování ve školském 
zařízení a aplikovat je při práci s našimi žáky s poruchami autistického spektra.  

Semináře i stínování jsou absolvovány paralelně 2 učitelkami, a to 1. a 2. stupně, 
aby byla zajištěna efektivní diseminace poznatků mezi pracovníky školy, jejich 
využití v praxi  a metodická podpora při jejich aplikaci na obou stupních naší 
školy. 

V prvním roce běhu projektu se Mgr. Lucie Kundrátová a Mgr. Eva Čaplová 
věnovaly posílení svých kompetencí v polském jazyce včetně odborné 
terminologie a zúčastnily se konference Autyzm – wymiana doswiadczen na 
pograniczu polsko-czeskim. Absolvovaly základní školení v ABA terapii v rozsahu 
40 hodin a školení zaměřené na využití principů ABA terapie v práci se skupinou 
/ třídou v rozsahu 15 hodin. Školení jsou pořádána Polskim stowaryszeniem 
terapii behawioralne, které zaštiťuje vzdělávání v této oblasti v celém Polsku.  

Poznatky z obou školení byly sdíleny s pedagogickým sborem, pro jehož potřebu 
byly také připraveny prezentace a další pomocné materiály k této metodice. 
Využití metodiky při přímé práci s žáky je ve větším měřítku očekáváno až po 
absolvování dalších seminářů a stínování v dalším školním roce. 

 

 
ad 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2017/2018 jsme realizovali následující projekty financované 
z cizích zdrojů: 
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 dotace získané ze statutárního města Ostrava: 

- „Volný čas trávíme aktivně“   

- „Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem“   

- „Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných 
propojený s vlastivědnými tématy 2018“ 

- „Zážitkový program pro děti s autismem – 4.ročník“ 

 

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

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

- Projekt Škola v pohodě – program na podporu aktivit 
v oblasti primární prevence rizikového chování - MŠMT 

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

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

-  „Into the World“ – ACES 

- „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 
chudobou“ - MSK 

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. 



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

                                                                   
 

 68

 

Naše škola již 9 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 2017/2018 proběhl čtvrtý příměstský tábor pro žáky s PAS, který 
organizovalo naše sdružení - Sdružení BES,z.s. - „Zážitkový týden pro děti 
s autismem – 4.ročník“. 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.  
 
 
Sdružení BES z.s. organizovalo také volnočasové aktivity, které vedli pedagogičtí 
pracovníci školy. Jednalo se o tyto aktivity: 
 
Kroužek vede počet dětí 
Mediální Kanclířová, Sadílková 7 
Výtvarný s prvky arteterapie Hermanová, Kotásková 13 
Kulinář Kravčíková, Babincová, Bučková 10 
Fotografický Hermanová, Jančová 19 
Hudební s prvky 
muzikoterapie 

Hermanová, Savkovič 11 

Kroužek-kruh-kruháč Fronckeová, Kopřivová 7 
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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 
 Asociace TRIGON 
 Sdružení ABAK 
 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 
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ad  15) Hodnocení a závěr 
 
Ve školním roce 2017/2018 jsme se opět všichni snažili o vytváření příjemného 

prostředí pro žáky, rodiče i zaměstnance školy. V budově na ul. Ukrajinská jsme 

rekonstruovali plynovou kotelnu, vyměnili podlahovou krytinu v budově na ul. 

K.Pokorného a stále, díky projektům Nadace Veolia vylepšujeme prostředí školní 

zahrady v budově na ul. K.Pokorného – vybudovali jsme senzorický chodník, 

vysadili okrasné keře a květiny a vyrobili  venkovní xylofon.  

I přesto, že stále bojujeme s nárůstem administrativy  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  
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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. 

Velkou pomocí pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky školy je činnost 

školského poradenského pracoviště – ŠPP. Včasná intervence našich odborníků 

přispívá k minimalizaci dopadu negativních projevů a pocitů žáků na kolektiv třídy 

a celé školy.  

Opět se nám velmi osvědčila přípravná odpoledne pro budoucí prvňáčky. Děti si 

ještě před nástupem do první třídy formou hry zvykají na školské prostředí a při 

nástupu do první třídy vcházejí do známého prostředí se známými lidmi. Tato 

skutečnost jednoznačně ulehčí dětem a 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.  

Během letních prázdnin letošního školního roku jsme opět uskutečnili důležité 

rekonstrukce a opravy. Velké poděkování proto patří také správním 

zaměstnancům školy, kteří přispěli svým zodpovědným přístupem 

k očekávanému výsledku. Za jejich přístup jim mnohokrát děkuji a přeji všem 
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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 25.9.2018 
 
 
 
                                                                         Mgr. Jana Heřmanová 
                                                                              ředitelka školy 
 
 
 
Pedagogická rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:  
 
2.10.2018 
 
 
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:   
 
8.10.2018 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
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z cizích zdrojů 
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zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  
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16. Příloha č.1 – Vlastní hodnocení školy 

17. Příloha č.2 -  Tabulka – projekty 

18. Příloha č.3 – Tabulka -  DVPP, DV 

 
 
 
 
Pozn.: Údaje uvedené ve  výroční zprávě jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 – nařízení GDPR, ve znění pozdějších předpisů. 
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ad 16) Příloha č.1 – Vlastní hodnocení školy 

 
1) Dotazníkové šetření – škola 

 
Ve školním roce 2017/2018 byli všichni pedagogičtí pracovníci požádáni o 

vyplnění dotazníku, který byl součástí hodnotícího pohovoru.  

 
Dotazník: 
 
Dotazník je součástí osobního rozhovoru. 
 
Zakroužkuj odpověď, která nejvíc vystihuje tvůj názor. 
 

1) Do práce se:                                                       a) těším                       b) netěším              
c)neřeším to 
 

2) Svou práci si:                                                      a) beru domů             b) vypínám při 
odchodu domů 
 

3) V práci mám lidi,                                                a)  ANO                       b) NE 
na které se mohu spolehnout? 
 

4) V práci jsou lidé, kteří mi dokáží                     a)  ANO                       b) NE 
pokazit náladu na celý den: 

5) Myslím, že svou práci dělám:                         a)  velmi  dobře          b) dobře                
c)  nedobře  
 

6) Mojí předností v práci je:                       
________________________________________________ 
 

7) Mojí slabinou v práci je:                         
________________________________________________ 
 

8) Co je cílem naší práce ve škole?       -     
__________________________________________ 
-      __________________________________________ 
-      __________________________________________ 
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9) V našem kolektivu jsou vztahy:         a) spíše dobré       b) dobré      c) spíše špatné      
d) velmi špatné 
 

10) Našemu kolektivu:        PROSPÍVÁ - 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
                                         NEPROSPÍVÁ   - 
_______________________________________________ 
__________________________________________________________________
_____________ 
 

11) Častěji se scházet a vyříkávat si věci:                 a)  je potřeba                     b)  není 
potřeba 
 

12) Je v kolektivu  něco (někdo),                              a)  ANO                                b)  NE 
co (kdo) ho narušuje?            
Pokud  ANO -  Co (Kdo)?  
___________________________________________________________ 
 

13) Co by přispělo  ke zvyšování  kvality a zlepšování vztahů v týmu? 
 
__________________________________________________________________
_______________ 
__________________________________________________________________
_______________ 
__________________________________________________________________
_______________ 

DÍK ZA TVOU ODVAHU (I ČAS) VYPLNIT TENTO DOTAZNÍK   

  

Vyhodnocení: 

1) 19x A, 2xC 

2) 19xA, 2xB 

3) 21xA 

4) 2xA, 19xB 



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

                                                                   
 

 76

5) 6xA, 15xB 

6) Láska k dětem, trpělivost, pochopení jejich problémů, empatie, kreativita, 
komunikativnost, nadšení, svědomitost, profesionalita 

7) Papírování, práce s technikou – PC, nezkušenost, nejistota, přílišná 
empatie a snaha vyhovět, přesah ind.případů do osobního života 

8) Uplatnění dětí v běžném životě, vedení k samostatnosti 

9) 11xA, 10xB 

10) Prospívá: - pohodové, vstřícné, tolerantní, empatické vedení a jeho   

                         podpora v kolektiv 

-   vyříkat si hned vzniklá nedorozumění 

            Neprospívá: - zbytečné spory, uzavřenost, vzájemné soupeření, zásahy   

                                   do třídnické práce, výměna AP, nevidění školy jako celku 

11) 13xA, 8xB 

12) 2xA, 19xB 

13) Více společných akcí – i výjezdních, vzájemná komunikace, být někdy 
více nad věcí, nekritizovat druhé, ale „zamést před svým prahem“ 
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2) Vlastní hodnocení ZZ 
 

 
AUTOEVAULACE ŠKOLY PŘI NEMOCNICÍCH 

 
ZŠ a MŚ Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, má 

elokovaná pracoviště základních a mateřských škol při Fakultní nemocnici 

v Ostravě - Porubě, Vítkovické nemocnici Agel a Městské nemocnici Ostrava. 

I ve školním roce 2017/2018 proběhlo hodnocení jejich práce, kterého zúčastnilo 

celkem 233 žáků. 

V obrázkovém dotazníku pro mateřské školy vybarvilo z celkového počtu 77% 

dětí zářící sluníčko, z něhož vyplývá, že se jim tam líbilo moc. Děti jsou 

zapojovány do připravovaných činností dle týdenních plánů formou her, 

poznávacích, hudebních, výtvarných aktivit i dramatických chvilek v souladu se 

školním vzdělávacím programem. Práce mateřské školy je kladně hodnocena 

rodiči či prarodiči, kteří se těchto aktivit účastní společně s dětmi. 

Dotazník pro I. stupeň základní školy vyplnilo celkem 107 žáků, a vyplynulo z 

něho, že 87 %  žáků školu při nemocnici vítá a rádi se zapojují do výuky. U žáků 

se často využívá jejich vlastních učebnic a pracovních sešitů, ale líbí se jim také 

práce s výukovými programy na počítači. 80% žáků hodnotí svou práci jako 

úspěšnou. Spokojenost s výukou je i ze strany rodičů. 

Z výsledků dotazníků pro II. stupeň základní školy vyplývá, že pouze 8% žáků se 

nelíbí účast ve školní výuce v nemocnici. Většina z nich je spokojena 

s organizací školy při nemocnici, která jim umožňuje doučit se zameškané učivo, 

popřípadě znovu si nechat vysvětlit učivo předcházející. 

Závěrem můžeme konstatovat, že mateřská i základní škola při nemocnicích je 

jejich vítanou součástí, jak vyplývá z kladné odezvy hospitalizovaných dětí a 

žáků, jejich rodičů a zdravotního personálu.  
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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 28 32 12 8 9 89 2 4 3 0 4 13 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 2 30 33 13 8 10 94 0 3 2 0 3 8 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 3 27 34 13 8 11 93 3 2 2 0 2 9 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 4 25 30 12 6 9 82 5 6 3 2 4 20 0 0 0 0 0 0 
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GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU PRO l. 
STUPEŇ 

 

              

              
 
 
                              
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 
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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 

 

 

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 16 21 10 20 6 73 3 7 9 0 7 26 
otázka č. 2 17 19 9 20 10 75 2 9 12 0 6  29 
otázka č. 3 12 21 8 20 10 71 8 9 13 0 6 36 
otázka č. 4 9 18 10 20 9 66 8 10 11 0 6 35 
otázka č. 5 10 19 8 15 7 59 9 10 11 5 7 42 

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

otázka č.1 1 2 2 0 3 8 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 4 3 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 
otázka č. 5 1 1 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 
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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 při nemocnici ? 
moc líbilo  líbilo  nelíbilo   
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ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 
 

DOTAZNÍK - MŠ 
Třída M1 M2 M3 Celkem 
moc líbilo 22 55 18 95 
líbilo 3 20 6 29 
nelíbilo 0 0 0 0 
Celkem 25 75 24 124 

  
 

 

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

Operační 
program/Z
droj 
financován
í 
 

Registrač
ní číslo 
projektu 
 

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

 

Rozpo
čet 
projek
tu 
(v případ
ě 
partnerst
ví také 
částka, 
která 
připadá 
na školu) 

 

Obsah/C
íle 
projektu 
 

Období 
realiza
ce  
 

Bezplatná 
výuka 
přizpůsobená 
potřebám dětí 
a žáků-
cizincům 
třetích zemí 

Podpora 
vzdělávání 
cizinců ve 
školách 

MŠMT-
24277/201
7 

příjemce 24 760
,00 Kč 

Bezplatn
á výuka 
přizpůso
bená 
potřebám 
dětí a 
žáků-
cizinců 
z třetích 
zemí 

1.1.201
8 – 
31.12.2
018 

Poskytování 
bezplatné 
stravy dětem 
ohroženým 
chudobou ve 
školách 
z prostředků 
OP PMP 
v Moravskosle
zském kraji II 

Potravinov
á a 
materiální 
pomoc 

MK-KÚ-
01744/201
7/EP 

příjemce 58 
054,50 
Kč 

Poskytov
ání 
bezplatné 
stravy 
dětem 
ohrožený
m 
chudobo
u 

1.9.201
7 – 
30.6.20
18 

Škola v 
pohodě 

Program na 
podporu 
aktivit 
v oblasti 
primární 
prevence 
rizikového 
chování na 
rok 2018 

PRCH-IP-
0009/2018 

příjemce 77 816
,00 Kč 

Realizac
e aktivit 
v oblasti 
primární 
prevence 
rizikovéh
o 
chování 

1.1.201
8 – 
31.12.2
018 
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Projekty již v realizaci: 
Název 
projek
tu 
 

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 
partnerst
ví 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 

MŠMT-24632/2016 příjemce 26 11
0,00 
Kč 

Bezplatná 
výuka 
přizpůsoben
á potřebám 
dětí a žáků-
cizinců 
z třetích 
zemí 

1.1.20
17 – 
31.12.
2017 

Setkáv
ání, 
spolupr
áce a 
čtení 

Podpora 
škola 
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
56,00 
Kč 

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

1.8.20
17 – 
31.7.2
019 

ABA 
terapie 
pro děti 
s poruc
hou 
autistic

Erasmus 
+ 
Vzděláva
cí 
mobilita 
jednotliv

2017-1-CZ01-
KA101-035296 

příjemce 418 9
42,00 
Kč 

Další 
vzdělávání 
pedagogický
ch 
pracovníků 
v oblasti 

1.7.20
17 – 
30.6.2
019 



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

                                                                   
 

 86

kého 
spektra 

ců ABA terapie 
pro děti 
s poruchou 
autistického 
spektra 

FUTU
RE 
FOR 
THE 
PLAN
ET – 
FUTU
RE 
FOR 
US – 
Budouc
nosti 
pro 
planetu 
– 
budouc
nost 
pro nás 

Erasmus 
+ 
Strategic
ké 
partnerst
ví pouze 
mezi 
školami 

2017-1-CZ01-
KA219-035545 

příjemce 526 4
49,00 
Kč 

Spolupráce 
se 
speciálními 
školami, 
zlepšování 
dovedností 
v oblasti ICT 
a jazykové 
dovednosti 

1.7.20
17 -
31.8.2
019 

Into the 
World 

ACES ACES 2017/38-111 příjemce 20 60
0,00 
Kč 

Podpora 
žáků se 
speciálními 
vzdělávacím
i potřebami 
v lepším 
zapojení do 
společnosti 

1.5.20
17 -
31.12.
2017 
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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.   


