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ad 1) Základní údaje o škole 
 
Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO,.. 
 

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

 na adrese: Ukrajinská 19, 708 00 Ostrava – Poruba 

 IČO: 64 62 81 59 

 IZO: 600 171 698 

 právní forma: od 1.1.1996 příspěvková organizace 

 e-mail: tpukraj@sendme.cz 

 tel.: 596 965 647, sekretariát: 596 965 646 
 

     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.: 596 965 647 

 e-mail: tpukraj@sendme.cz 
 
Školská rada 
 

 předseda a zástupce rodičů:………….………………Kamila Muroňová 

 zástupce rodičů:………………………………………..Martina Ciompová 

 za pedagogické pracovníky:…………………… Mgr. Hana Gvuzdová 
                                                     ..od 1.7.2013 Mgr. Alena Kanclířová 

                                                                               ..  Bc. Petr Musálek 

 za zřizovatele:………………………..…PhDr. et Mgr. Jiřina Niliusová 
                                                                          …... Mgr. Jana Němcová 
 

Rada kraje Moravskoslezského kraje vydala na základě svého usnesení č. 

94/5951 ze dne 5.října 2011 a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb.,( školský zákon ) dodatek č.1 zřizovací listiny školské rady ev.č. 

ŠR/018/2005 při základní škole; má 6 členů – 2 zástupce zákonných zástupců,2 

zástupce pedagogických  pracovníků  a 2 zástupce za zřizovatele. Od 1.7.2013 

nahradila po doplňkových volbách Mgr. Hanu Gvuzdovou, která čerpá 

rodičovskou dovolenou, Mgr. Alena Kanclířová. Školská rada byla zřízena dnem 

mailto:tpukraj@sendme.cz
mailto:tpukraj@sendme.cz
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1. 9. 2005. Současná školská rada má za sebou 3 roky své činnosti.  Její funkční 

období k 31.8.2014 končí. 

 
Součásti školy 

     
    Mateřská škola 

na adrese:  
 Ukrajinská 15………..…  4 třídy ( pro zdravotně postižené ) 
 Zalužanského 15…….…1 třída ( pro zdravotně znevýhodněné ) 
 Nemocniční 20……..….  1 třída ( pro zdravotně znevýhodněné ) 
 17. listopadu 1790….…  1 třída ( pro zdravotně znevýhodněné ) 

 
          kapacita plánovaná:          82 

     kapacita k 1. 9. 2013:       49 
 
    Základní škola 
    na adrese:  
 Ukrajinská 19…………..  5 tříd ( pro zdravotně postižené ) 
 17. listopadu 70/1123 ...  9 tříd   ( pro zdravotně postižené ) 
 17. listopadu 1790 ……..4 třídy   ( pro zdravotně znevýhodněné ) 
 Nemocniční 20 ………..  1 třída ( pro zdravotně znevýhodněné )    
                     

      kapacita plánovaná:       202 
      kapacita k 1. 9. 2013:     141 

 
     Školní družina 
     na adrese:  
 Ukrajinská 19 …………….... 4 oddělení ( pro zdravotně postižené ) 
 17. listopadu 70/1123 …….. 6 oddělení ( pro zdravotně postižené ) 

 
     kapacita plánovaná:         80 
     kapacita k 1. 9. 2013:       75 

 
      Školní jídelna – výdejna 
      na adrese: 
 Ukrajinská 19 

 
kapacita plánovaná:          40 
kapacita k 1.9.2013:          24 

 
Datum zařazení do sítě škol 

 10. 5. 1996 

 do rejstříku škol a školských zařízení  
 

- 1. 1. 2006           mateřská škola  
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- 28. 4. 2006         základní škola 
- 1.9.2012             základní škola speciální 

 

ad 2) Přehled oborů vzdělávání 
 

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

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
LMP 

 

ŠVP 
LMP 

  ŠVP 
  LMP 

ŠVP 
LMP; 
ŠVP 
ZŠS 

 

ŠVP 
LMP 

 

ŠVP 
LMP 

- ŠVP 
LMP 

ŠVP 
LMP 

 

Škola poskytuje základní, předškolní a zájmové vzdělávání dětem se zdravotním 

postižením a zdravotním znevýhodněním. Žáci pracují podle výše uvedených 

vzdělávacích programů, někteří také podle pedagogickými pracovníky 

zpracovaných individuálních plánů. 

 
 
Pedagogičtí pracovníci školy zpracovali: 

 školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem 

„Berlička“  

 školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální 

 školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním 

názvem „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima“ 

 školní vzdělávací program pro školní družinu s motivačním názvem 

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

 

Implementace ŠVP k 1. 9. 2007. 

Dosahované stupně vzdělání: 

- základní vzdělání 

- základy vzdělání 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ( převážně s kombinovaným 

postižením) navštěvují školní budovy na Ukrajinské ul. (1.stupeň) a 17. listopadu 

( 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 specifickými poruchami učení pod vedením speciálních 
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pedagogů. Velkým přínosem pro kvalitní výuku žáků a pomoc při přizpůsobení se 

školnímu prostředí je přítomnost asistenta pedagoga ve výuce.  

Odpoledne probíhá zájmová činnost ve školní družině, logopedie, rehabilitace. 

Jako každý rok, nabídly vychovatelky dle svého zaměření, možností a schopností 

spolu s ostatními pedagogy celou řadu zájmových kroužků ( viz dále). Hlavním 

úkolem bylo, je a bude spolu se školou poskytnout žákům komplexní speciálně 

pedagogickou 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. Nutnou podmínkou je podpora dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráce s odbornou veřejností a 

maximální podpora rodin handicapovaných dětí. Autoevaluačními technikami 

nadále podporovat stávající image školy. 

 
Školu tvoří  

 učebny 

 samostatné učebny pro činnost školní družiny 

 počítačová učebna 

 keramická dílna 

 výtvarná dílna 

 informační centrum 

 tělocvična 

 logopedická pracovna 

 muzikoterapie 

 rehabilitační místnosti 

 relaxační místnost 

 školní zahrada 

 

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, 

neurochirurgie, 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 



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

 

 6 

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 zdravotně znevýhodněných dětí probíhalo ve třech třídách 

mateřské školy při zdravotnických zařízeních; zdravotně postižené děti docházely 

do čtyř tříd mateřské školy v dětském rehabilitačním stacionáři. Žákům 

základních škol, 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 stejně jako žáci základních škol opakovaně 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 individuální 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.17. listopadu) 
 

 
Počet tříd 

 
Celkový počet žáků 

 
Počet žáků na 1 třídu 

k 30.06.13 k 30.06.14 k 30.06.13 k 30.06.14 k 30.06.13 k 30.06.14 

 
13 

 
14 

 
86 

 
97 

 
6,6 

 
6,9 

 
 

Školní družina 

Hlavní úkol 

 
Spolu se základní školou poskytnout dětem komplexní speciálně pedagogickou a 
zdravotní péči směřující k výchově samostatné osobnosti. 

 Hravou formou rozvíjet nabyté znalosti a vědomosti z vyučování 
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 Vést děti ke zdravému způsobu života 

 Zajistit bezpečnost dětí 

 Vytvářet estetické prostředí 

 Klást velký důraz na individuální přístup ke každému dítěti 
 
 

K pravidelné docházce do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno 

v 1. pololetí 79 žáků a ve 2. pololetí 80. 

Žáci byli rozděleni do 10-ti oddělení – pokud to bylo možné dle tříd a 

s přihlédnutím k jejich potřebám a diagnózám. 

Pro svou  činnost  využívá školní družina prostory a vybavení celé školy - třídní  

herny (přestávky, ranní družina), při odpoledních činnostech určenou  hernu, 

keramickou dílnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, školní zahradu. 

Provoz ŠD byl stanoven od 7.00 hodin do 15.00 hodin na prvním stupni, od 7.00 

hodin do 15.30 hodin na stupni druhém. Výše  úplaty za zájmové vzdělávání ve 

školní družině a další jeho podmínky jsou dány Vnitřním řádem školní  družiny,  

se kterým je každý zákonný zástupce dítěte seznámen při přijetí dítěte do školní 

družiny.  

 
Nabídka zájmových činností pro školní rok 2013/2014 byla pestrá a dařilo se 

nám zapojit do těchto aktivit většinu přihlášených dětí. Všechny zájmové kroužky 

zahájily činnost v týdnu od 16.9.do 20.9.2012 a ukončily ji v týdnu od 16.6. do 

20.6.2013. 

 
1.stupeň: 
 
Šikovné ruce – Petra Kreissová - pracovalo zde 15 dětí rozdělených na dvě 

skupiny, které se scházely každých 14 dnů v pondělí a ve středu od 13 do14 

hodin. V tomto kroužku se děti učily základům vaření, zvoleny byly jednoduché 

recepty tak, aby si vše mohly děti vyzkoušet doma s maminkou. Dále se žáci 

věnovali jednoduchým rukodělným činnostem – tvořili z papíru, přírodnin, textilu 

a netradičních materiálů. Svými  výrobky přispěli k výzdobě školy, vystavovali je 

na vánoční a velikonoční výstavce v prostorách školy a prezentovali v hale Gong 

na Adventu plném andělů, na  Dni autismu v prostorách  Gymnázia Olgy Havlové 

v Ostravě – Porubě,  Dni řemesel a vydali svou „1.kuchařku“ s recepty, kterou si 

odnesli všichni přihlášeni žáci domů. 

 

Taneční kroužek – Monika Vodová -  zapojilo se 13 dětí každých 14 dnů v úterý 

od 13 do14 hodin.  Děti  se  snažily o zvládnutí jednoduchých pohybových her, 

rozcviček s hudbou, dechových  a relaxačních  cvičení, nácviku rytmizace říkadel 



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

 

 8 

a o osvojení si jednoduchých tanečních choreografií, se kterými se předvedly  na 

Dni řemesel. 

 

Sportovní hry – Eva Kahúnová - navštěvovalo 12 dětí každých 14 dnů ve čtvrtek 

v čase od 13 do 14 hodin. Žáci se snažili 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 probíhá činnost 

v tělocvičně, pokud to počasí dovolí  využívají   školní zahradu a nedaleké 

atletické hřiště sousední školy. 

 

Keramická dílna – Jaroslava Jendrulková - pro velký zájem 17 dětí musel být 

kroužek rozdělen do tří dnů. Žáci se scházeli každých 14 dnů ve dnech pondělí, 

úterý a středa v čase od 13 – 14 hodin v keramické dílně, kde mají ke své práci 

vhodný prostor a vybavení. Děti rozvíjely představivost, zručnost i jemnou 

motoriku. Při své práci s keramickou hlínou zapojovaly fantazii a vytvářely zdařilé 

keramické výrobky. Hotovými výrobky potěšily své rodiče, prezentovali je na 

vánoční a velikonoční výstavce v prostorách školy, na tradiční akci Advent plný 

andělů v hale Gong, na každoročním Dni řemesel, prezentovali své výrobky na 

Dni autismu pořádaném v prostorách  Gymnázia Olgy Havlové , Ostrava – 

Poruba. 

 

Relaxační kroužek  – Šárka  Klézlová – scházeli se jednou za 14 dnů ve čtvrtek, 

v době od 13 – 14 hodin v počtu 10 dětí. Tato činnost je zaměřena na  uvolnění 

celého těla, nabírání nových sil, zklidnění a usměrnění emocí. Využívali relaxační 

hudbu a prvky muzikoterapie, poslechu čtených pohádek, dechová a protahovací 

cvičení, osvojovali si slovní vyjadřování prožitků, kolektivní hry a pohybové hry. 

 

 

2. stupeň: 

 

Pracovní kroužek – Monika Kimáková - tuto zájmovou činnost navštěvovalo 

v prvním pololetí 5 dětí a ve druhém pololetí 7. Žáci se scházeli pravidelně ve 

středu 1x za dva týdny. Hodně se věnovali origami a dalším pracím s papírem. 

Vyrobili si společenskou hru, talismany z kůže, pracovali s přírodninami, 

perličkami, vlnou a dalšími materiály. Vytvořili vánoční a velikonoční dekorace. 

V rámci recyklace pracovali s různým zbytkovým materiálem, aby děti pochopily, 
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že se řada věcí dá využít vícekrát a nemusejí se vyhodit. Snažili jsme se 

upevňovat a vytvářet správné pracovní návyky. Děti navštěvovaly kroužek rády, 

měly možnost podílet se na plánování činností. 

 

Teraristický kroužek – Iveta Jančová - pravidelně 8 žáků se scházelo jednou za 

14 dní ve čtvrtek v čase od 14 – 15 hodin. Děti poznávaly další druhy zvířat např. 

ježka bělobřichého. Učili se pečovat a krmit různá zvířata, která máme v našem 

ZOO koutku - Leguán zelený, zakrslé králíky, činčily, ještěrkovce a jiná zvířata. 

Kroužek je velice oblíbený, děti se těší na kroužek v příštím školním roce. 

 

Dívčí klub – Světlana Volková – dívky do klubu chodily rády, povídaly si o 

problémech v dospívání, ve vztazích, o trápeních i radostech. Ve škole se 

věnovaly  tvořivé činnosti – vstupní karta, prostírání, vánoční svícny, cukroví, 

valentýnská přání, krabičky, vyšívání. 

V září navštívily divadlo J. Myrona v Ostravě – představení „Sen noci 

svatojánské“. 

V listopadu DK Ostrava – muzikál „Kapka medu pro Verunku“. 

V únoru Cinestar Ostrava – „Ledové království“ a „Babovřesky“. 

V březnu divadelní představení v DK Ostrava – „Zvonilka“. 

 

 

BOCCIA – účast dětí 2. stupně nebyla pravidelná, ale v průběhu činnosti kroužku 

se pod vedením Martiny Hájkové a Petry Ištukové vystřídaly a trénovaly všechny 

děti přihlášené do školní družiny. Program byl zaměřen na trénink přesnosti 

odhozu a dlouhé a krátké hody. 

 
 
Kreativní kroužek – Iva Kubesová – kreativní kroužek v tomto školním roce 
probíhal každý sudý týden v úterý nebo ve čtvrtek. Navštěvovalo jej pravidelně 6 
žáků, zkoušeli tradiční i netradiční výtvarné techniky, velice oblíbenou činností 
bylo zdobení triček - tuto techniku předvedli na Dni řemesel s nemalým 
úspěchem.  
V období Velikonoc proběhlo v rámci této volnočasové aktivity vyrábění s rodiči. 
 
 
Kromě pravidelné činnosti se školní družina  podílela na : 

-  projektech a projektových dnech  

-  jednorázových  akcích   

-  akcích   každoročně opakujících  se  

- výtvarných soutěžích 

- DVPP 
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Vychovatelky se snažily dětem vytvářet takové prostředí, ve kterém se cítily 

spokojeně, jistě a bezpečně. 

Při každodenní práci měly na zřeteli cíle stanovené vzdělávacím programem ŠD  

a  především individuální  specifické potřeby dětí zdravotně postižených a dětí  

s PAS. 

 
 
 

ad 3) Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Výuka na pracovištích pro žáky se zdravotním postižením byla  zajištěna 19 

učiteli, velkým přínosem bylo 14 asistentů pedagoga. Pracovali, pod vedením 

učitele, ve třídách, kde jsou žáci s PAS, s kombinovaným postižením, s těžkým 

tělesným nebo zrakovým postižením, s nerozvinutou řečí. Cílem je zlepšení 

sociálních vztahů, zajištění specifických pedagogických přístupů, zajištění 

časově a prostorově předvídatelného prostředí, zohlednění individuálních potřeb 

žáka, usměrňování problémového chování. 

Výuku ve třídách při zdravotnických zařízeních zajišťovalo 8 učitelek, na dětském 

rehabilitačním stacionáři 4 učitelky. 

 

 
Odborná a pedagogická způsobilost  
  

 Přepočtený počet učitelů  

Dosažené vzdělání v MŠ na 1.st. na 2.st. 

učitelství pro 1.st. 0 0 0 

učitelství pro 2.st. 0 0 0 

speciální pedagogika 6,2 6 17 

VŠ pro jiný typ školy 0 0 1 

VŠ 3,5 6,5 17 

VŠ nepedagogické         DPS 0 0 0 

                          bez DPS 0 0 0 

středoškolské   pedagogické 2,65 0 0 

                         nepedagogické 0 0 0 

Celkem 6,2 6,5 18 

Výchovné poradenství: počet výchovných poradců na škole: 1 
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 fyzický počet přepočtený počet 

Zaměstnanci školy   

učitelky MŠ 7 6,2 

učitelé ZŠ 25 24,5 

vychovatelky ŠD 10 10 

asistent pedagoga 14 12,3 

THP 2 1,5 

školník - domovník 1 1 

uklízečky 3 3 

výdej stravy 1 0,12 

Celkem 58 58,62 

 
Odchody do důchodu: 1 

Studující: 6 

Noví absolventi: 0 

 

 

 
ad 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 
 
Děti zařazené do školy pro žáky se zdravotním postižením 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 30.1.2014. 

Počet zapsaných žáků:                                            10 

Počet odkladů školní docházky k 31.5.14:                3 

Počet přijatých žáků:                                                 7 

Počet nepřijatých:                                                      0 

 

Ve školním roce 2013/2014 přestoupilo do naší školy 7 žáků:  4 žáci na 1. stupeň 

a 3 žáci na 2.stupeň.  

Dva žáci se ze školy odhlásili: 1 žák přestoupil na běžnou ZŠ, 1 žák se 

odstěhoval. 
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ad 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Při hodnocení žáků se zdravotním postižením bylo použito hodnocení 

klasifikačními stupni i širšího slovního hodnocení. 

Úzkou spoluprací s odbornými lékaři, psychology, SPC, PPP, logopedem, 

rehabilitačními pracovníky a pedagogickými pracovníky byly vytvořeny optimální 

podmínky všem žákům k dosahování co nejlepších výsledků. 

Vycházejícím žákům se podařilo vybrat takovou střední školu, aby se i nadále 

vzdělávali s úspěchem. Z 9 – ti vycházejících žáků bude 8 pokračovat v dalším 

vzdělávání na střední škole. 

Hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků se provádí velmi těžce. Je 

zavádějící vzhledem k rozdílnostem jejich postižení a individuálního přístupu 

k nim. 

V mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení se vzdělávali žáci 

dlouhodobě hospitalizovaní či opakovaně. Do školy byli zařazeni na základě 

doporučení ošetřujícího lékaře a se souhlasem zákonného zástupce žáka. Byli 

vzděláváni ve skupinách nebo individuálně. Vyučující úzce spolupracovali se 

zdravotnickým personálem i s kmenovými školami. Po ukončení pobytu zasílali 

kmenovým školám osobní záznamy s údaji o probraném učivu, formě výuky a 

chování žáka a návrhy známek (to se odvíjí od délky hospitalizace). Údaje o 

výsledcích vzdělávání na těchto pracovištích nelze zpracovat proto, že žáci ve 

třídách jsou různého stáří  ze základních škol a škol pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

 
 
Přehled prospěchu 
 

Přehled prospěchu v hlavních předmětech 

Předmět 1. pololetí 2.pololetí 

 Průměr Průměr 

Český jazyk a 
literatura 

2,2 2,2 

Německý jazyk 1,9 1,9 

Matematika 2,2 2,2 

Anglický jazyk 2 2 

Celkový 
průměrný 
prospěch 

1,5 1,5 
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Stupeň hodnocení prospěchu 

 1.pololetí 2.pololetí 

Prospěl 
s vyznamenáním 

47 47 

Prospěl 49 46 

Neprospěl 0 3 

Nehodnocen 2 0 

 

 

Zameškané hodiny 

 1.pololetí 2.pololetí 

Omluvených 7554 6238 

Z toho na žáka 77,1 64,9 

Neomluvených 0 0 

Počet žáků 94 97 

 
 
 
 
 
Snížený stupeň z chování 
 

Stupeň  k 
30.6.13 

k 
30.6.14 

 počet  

2 0 0 

3 0 0 

 
 
 

 

ad 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
 

Úkoly a cíle MPP  
 
Vzhledem k sociálnímu složení našich žáků, k jejich zdravotním postižením, 

s ohledem na jejich zájmy, minimálnímu výskytu negativních jevů v naší škole, 

přistupujeme především k nespecifickým formám prevence rizikového chování. 

Zaměřujeme se zvláště na bohatou nabídku volnočasových aktivit. Učitelé a 

vychovatelé aktivně působí i po pracovní době, velký podíl má i Sdružení BES a 

iniciativa vedení školy. 
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Primární prevenci u tak specifické skupiny žáků jako je ta naše, se nám daří 

naplňovat také pomocí grantu MŠMT: Etická výchova; a dále pak grantů EU: 

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků s PAS, Plavecký program 

pro žáky se SVP a dále mezinárodnímu Projektu partnerství škol Comenius, díky 

nimž se rozšířila také nabídka sportovních, ale i společenských aktivit pro naše 

žáky. Plnění Minimálního preventivního programu bylo pravidelně hodnoceno 

během celého školního roku. 

 

 
Spolupráce s pedagogickým sborem:  

 

Vedení školy i učitelé byli seznámeni s obsahem MPP v měsíci září 2013, 

probíhaly konzultace školního metodika prevence s jednotlivými učiteli. 

Uskutečnilo se rozdělení zodpovědnosti za konkrétní akce, byli zapojeni všichni 

pedagogičtí pracovníci. Pedagogičtí pracovníci kontaktovali ŠMP v případě 

potřeby během celého školního roku, kdy jim bylo poskytnuto metodické vedení 

při řešení konkrétního problému. Primární preventivní program se realizoval v 

předmětech stanovených Školním vzdělávacím programem, byly vytvořeny 

optimální podmínky pro výchovně - vzdělávací proces.   V rámci MPP a projektu 

Etická výchova se uskutečnilo deset projektových dnů zaměřených na etickou 

výchovu a etiketu zaměřených zejména na zvládání zátěžových situací, 

nevhodných sociálních a komunikačních situací. Výstupy z těchto projektových 

dnů byly vystaveny v prostorách školy, názory žáků na tuto akci se objevily ve 

školním časopise a webu školy. V měsíci květnu se uskutečnil další 

z projektových dnů týkající se sexuálních problémů mládeže. 

 

Školní metodik prevence  
 
Školní metodik prevence prováděl osvětu mezi žáky i rodiči, organizoval besedy, 

přednášky a jednorázové akce, podílel se na přípravě a organizaci projektových 

dnů, pravidelně informoval pedagogické pracovníky o aktuálních problémech, 

nových formách primární prevence. Provedl prostřednictvím anonymních 

dotazníků šetření školního a třídního klimatu, vyhodnotil výsledky a sdělil je 

ostatním pedagogickým pracovníkům, zejména třídním učitelům, kteří se třídou 

dále pracovali. Účastnil se seminářů a školení organizovaných PPP v Ostravě – 

Porubě a seminářů NIDV Ostrava, sledoval aktuální drogovou scénu. Školní 

metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program pro školní rok 2013-
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2014, Program proti šikaně, Plán výchovně vzdělávacích akcí pro školní rok 2013 

– 2014 a plán akcí v KC Ostrava – Poruba.  

 

 Rodiče  
 
Rodiče byli seznámeni s MPP na třídních schůzkách. MPP byl umístěn na 

nástěnce, aby se mohli rodiče konkrétně seznámit i s novým plánem 

společenských akcí pro školní rok 2013 - 2014. Rodiče byli dopisem požádáni o 

spolupráci se ŠMP, o nahlášení případných rizikových jevů apod. Zájemci měli 

možnost konzultací se školním metodikem prevence v konzultačních hodinách i 

mimo ně. S rodiči byly vedeny rozhovory o problémovém chování jejich dětí a 

problémy týkající se sexuálního harašení některých žáků. V rámci spolupráce 

ŠMP  a rodičů bylo provedeno šetření školního klimatu, jejichž výsledky rodič 

využil ve své závěrečné práci na univerzitě.  

Rodiče se zúčastňovali společenských akcí pořádaných školou. Aktivně se 

zapojili do výstavky Podzimní zahrádka, výroby adventních věnců, textilní výroby 

nebo do kulinářského souboje rodičů. V tomto školním roce se také uskutečnila 

aktivita ze strany rodičů, a to exkurze vlečkového provozu v Paskově, které se 

zúčastnili žáci 5. až 9. ročníků.  

 
 
Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy 
 
Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy v rámci prevence rizikového 

chování byly organizovány v rámci výuky i mimo ni, k tomu jsme využili také 

týdenního rehabilitačního pobytu /červen 2014 – Červenohorské sedlo/, kterého 

se zúčastnili také mezinárodní partneři projektu Comenius.  

 

Zdravotní prevence: 
 
Ochrana člověka za mimořádných situací, první pomoc  P. Ištuková, 

projektový den   
 
Sexuální výchova  A. Kanclířová, H. Šťastná, beseda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Zdravá výživa  P. Kravčíková, projektový den 
 
Problémy dospívání  KC Ostrava – Poruba, beseda 
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Prevence rizikového chování 
                                           
Jednorázové besedy: 
 
Beseda Právní povědomí /8.-9.tř./   MP Ostrava 
Beseda Nedělej si problém /8.-9.tř./   MP Ostrava 
Prevence pohlavních chorob /8.-9. tř./   A. Kanclířová 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Konkrétní navštívené besedy a akce v KC Ostrava - Poruba 

 
Planeta záhad     6.-9.ročník – 55 žáků    
Děkuji – nechci!      7.B, 8.A, 8.B – 21 žáků   
Dospíváme – z dívky žena, z chlapce muž 7.A, 7.B, 8.A, 8.B –28 žáků 
Kouření a mládež     9.A, 9.B – 14 žáků 
Rizika elektronické komunikace   6.-9.ročník -  55 žáků 
Alkohol jako droga     9.A – 7 žáků                                                                 
Sexmise      8.tř., 9.B – 14 žáků 
CHKO Beskydy – Domov velkých šelem 5.-9.ročník – 55 žáků 
Jak se žije v Africe     8.A, 9.A, 9.B – 21 žáků 
 
 
 
                                                                              
Zjišťování negativních jevů:    
Na chodbě školy je umístěna schránka důvěry, která je však žáky málo 

využívána. Příspěvky ve schránce se týkaly většinou drobných roztržek 

s kamarády (pomluvy apod.). S žáky pak byl veden přátelský pohovor a nácvik 

sociálních komunikací v problémových situacích. Na 2.stupni jsem zjišťovali 

anonymním dotazníkem školní a třídní klima, z dotazníků nevyplynuly vážnější 

negativní jevy. V letošním školním roce byl nahlášen případ šikany ze strany 

oběti, jednalo se o šikanu fyzickou. Byl proveden rozhovor s agresorem, rozhovor 

s obětí, rozhovor s rodiči. Při rozhovorech byl přítomen ŠMP a zástupce školy. 

Rodiče obou stran byli o případu informováni. Agresor byl v péči školního 

psychologa, který s rodinou i nadále spolupracuje. Dalším závažným jevem se 

v letošním školním roce staly krádeže. Všechny krádeže měl na svědomí jeden 

pachatel, který byl dopaden a ke svým činům se přiznal. Proto byla navázána 

spolupráce s OSPOD a rodiči žáka, žákovi byla udělena třídní důtka a částku 

uhradil. Dále pak již docházelo pouze k běžným roztržkám mezi žáky, které se 

řešili v rámci třídy se třídním učitelem, vychovatelem ve spolupráci se školním 

metodikem prevence. V průběhu školního roku byly školním metodikem prevence 

vedeny konzultace s problémovými žáky a s jejich rodiči.  
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Prožitkové programy  
 
Prožitkové programy jsme realizovali vlastními silami, tentokrát prostřednictvím 

projektových dní věnovaných etické výchově a etiketě, které byly zaměřeny také 

na dramatizaci problémových situací, vztahy v třídních kolektivech apod.; dále 

pak pomocí projektového dne: Zdravá výživa – pitný režim. Projektové vyučování 

se žákům velmi líbilo, vyzkoušeli si zdravě vařit, zjistili, že i jídlo ze zeleniny a 

ovoce může být dobré, získali soustu nových informací o jednotlivých druzích 

ovoce a zelenin, o jejich využití i v teplé kuchyni, spočítali si, jak dané jídlo je 

kalorické a srovnali jej s jinými jídly, které zeleninu neobsahují. Během 

projektového dne spolu žáci museli spolupracovat, což posilovalo třídní 

kooperaci. Další projektový den Sexuální výchova – prevence pohlavních chorob 

byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků. Projektový den se žákům líbil, byl pro ně velmi 

poučný a z evaluačního dotazníků vyplynulo, že se dozvěděli spoustu nových 

informací.  

Další z prožitkových programů Domácí mazlíčci vzhledem k velkému počtu 

projektových dní nemohl být uskutečněn. Uskutečnily se však dny zaměřeny na 

vlastní tvorbu a prezentaci žáků, jichž se zúčastnili také rodiče: Dětská fantazie – 

Věřte, nevěřte a  Valentýnské rýmování.  

 
 
Volnočasové aktivity 
 
Důležitou složkou prevence rizikového chování byla jako každoročně dostatečná 

nabídka volnočasových aktivit ze strany školy. Tento úkol byl splněn nejen díky 

aktivitě dětí v rámci školní družiny, ale i prostřednictvím Sdružení BES, zásluhou 

obětavých pedagogů a vychovatelek a již výše uvedených grantech.  

 

 
 
Během školního roku 2013/2014 se uskutečnily následující zájmové 
aktivity: 
 

 
1.stupeň       

Název  Vyučující Počet žáků 

Relaxační s prvky 
muzikoterapie 

Klézlová, Foltys 9 

Hudebně taneční Vodová, Mišková 10 

Keramická dílna Jendrulková, Mišková, 14 
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Foltys 

Šikovné ruce Kreissová, Klézlová, 
Foltys 

7 

Sportovní hry Kahúnová, Vodová 8 
 

 
                                                                                                                    
2. stupeň: 
 

Název Vyučující Počet žáků 

Dramatický Nyklová  15 

Mediální Kanclířová, Marečková 10 

Jóga s prvky relaxace a 
taneční hry 

Vašíčková, Stanovská 16 

Kulinář Kravčíková, Babincová, 
Bučková 

15 

PING – PONG Švestka, Franková  8 

Teraristický Jančová 8 

Výtvarný Hermanová, Křivák  15 

Dívčí klub Volková 11 

Boccia Hájková, Ištuková  7 

Lezecký kroužek Musálek 8 

Kreativní Kubesová, Fránková 6 

 

                                                                                                              
Celkem v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 

pracovalo ve školním roce 2013/2014  kroužků. Žáci i rodiče byli s činností 

kroužků spokojeni. Někteří žáci navštěvovali více kroužků.  

V rámci mediálního kroužku se nám podařilo vydat 5 čísel časopisu „Dětský sen“, 

almanach poezie, almanach 9. ročníků, 1 sborník: Rehabilitační pobyt 

Červenohorské sedlo. 

 
 
Jednorázové akce: 
 
Mezi nejoblíbenější akce letošního školního roku můžeme zařadit následující: 

Spaní ve škole, Přehled divadelní tvorby – Arénka, Advent plný andělů, vánoční 

besídku, lyžařský výcvik /Červenohorské sedlo/, návštěvu aquaparku /Kravaře/, 

velikonoční vernisáž, projektové dny, rehabilitační pobyt /Červenohorské sedlo/, 

Raftování na Vltavě /Vyšší Brod/, školní a třídní výlety, Rozloučení s žáky 

9.ročníků, Den řemesel.  
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Skupinová práce: 
 
Průběžně probíhaly skupinové terapie:  

arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie a relaxační terapie v rámci 

jógy, nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků s PAS. Při skupinové 

práci děti s úspěchem spolupracují, jsou nadšené. 

         

V průběhu celého školního roku se uskutečnily návštěvy kina CineStar a výstav. 

Probíhal pravidelně logopedický výcvik žáků s vadami řeči /Mgr. Pavla 

Kravčíková, Mgr. Šárka Janovská/. V rámci sportovních aktivit se uskutečnilo 

několik alternativních pohybových aktivit - zejména monoski – Červenohorské 

sedlo (2x), ), friesbee – Dětský ranč Hlučín, potápění a plavecký výcvik 

(pravidelně v rámci školního roku), lanové aktivity atd... Díky mezinárodnímu 

Projektu partnerství škol Comenius se mohli žáci zúčastnit také další sportovních 

aktivit.  

 

Všechny děti se zúčastnily pravidelných rehabilitací v budově školy, což přispělo 

k jejich psychické pohodě. Ve spolupráci s jinými institucemi musíme zvláště 

vyzvednout spolupráci s občanským sdružením ABAK-Počítadlo a Střední školou 

prof. Z. Matějčka, SPC Kpt. Vajdy, PPP Ostrava, MP Ostrava.  

 

 

Environmentální vzdělávání 

 

V průběhu školního roku 2013/2014 byla realizována environmentální výchova 

podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  ( dále již 

jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2013/2014, jež je součástí školního 

programu EVVO, přílohy Školního vzdělávacího programu ,,Berlička“ a prolíná 

veškerou školní výukou a výchovou. 

 
Září 2013 

 Návštěva Miniuni – Žáci 8. a 9. ročníků se seznámili s unikátními 

stavbami, jejich historií i stavebním slohem. Následně soutěžili 

v zeměpisném testu, kde se tyto stavby nachází. 

 Exkurze do Dinoparku – Žáci prvního stupně se zábavnou formou 

seznámili s prehistorickými zvířaty. Získali informace o jejich vzhledu, 

způsobu života. 
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Říjen 2013 

 Výstava ,,Maminčina zahrádka“ – V prostorách druhého stupně byla 

uspořádána výstava podzimních plodů. Všichni žáci i jejich rodiče si mohli 

výstavu prohlédnout a zapojit se do soutěže o sladké ceny. 

 Soutěž ,,Naše Evropa“ – Vybraní žáci druhého stupně bojovali o vítězství 

v soutěži, ve které mohli uplatnit znalosti a vědomosti získané v hodinách 

zeměpisu a přírodopisu. 

 Vzdělávací akce ,,Jak se žije v Africe“ – Žáci druhého stupně navštívili 

besedu s tématem o Africe. Seznámili se druhem hudby tohoto kontinentu, 

se způsobem života, vzděláváním, faunou i flórou. 

 Výlet do Jistebníku – Žáci 2. ročníku si udělali jednodenní výlet do této 

Chráněné krajinné oblasti. Učili se poznávat květiny, stromy. Zaměřili se 

na změny v krajině na podzim. 

 Exkurze ,,Zlepši si techniku“ – Žáci 8. a 9. ročníků si prohlédli zázraky ze 

světa techniky. Tuto exkurzi pořádala VŠB. 

 Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně si vyzkoušeli a zároveň zdokonalili své 

schopnosti ve tvůrčí dílně. 

              
 
 Listopad 2013  

 Školní Halloween – Žáci druhého stupně se věnovali celý den tomuto 

svátku. Zjišťovali, odkud pochází, proč se slaví, jak se slaví. Vyráběli si 

masky i lampióny z dýně. Dověděli se také mnoho informací o této 

plodině. 

 Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně si vyzkoušeli a zároveň zdokonalili své 

schopnosti ve tvůrčí dílně. 

 Vzdělávací akce ,,Chráněná krajinná oblast Beskydy“. Přednáška byla 

zaměřená na faunu a flóru Beskyd. 

 Den řemesel – Na SŠ stavební a dřevozpracující se konal Den řemesel, 

kterého se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníků. Mohli se podívat, co vše 

dá vyrobit ze dřeva. 

 Výroba adventních věnců společně s rodiči. 

 Vernisáž ,,Zasněné hvězdy“ – žáci druhého stupně výtvarnou formou 

vyjádřili noční oblohu, zeměkouli, vesmír. 

 
 

 Prosinec 2013  

 Vánoční trhy Ostrava a Brno – Jak se mohou trávit vánoční svátky, tradice 

i předměty s nimi spojené mohli žáci zjistit na Vánočních trzích v těchto 
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dvou městech. Získali inspiraci na výrobu dárků z různých druhů 

materiálů. 

 Vánoční zvyky a tradice – takto se jmenovalo vystoupení žáků druhého 

stupně. 

 
 

 Leden 2014 

 Vzdělávací akce ,,Afrikana“ – Budovu druhého stupně navštívila africká 

hudební skupina, která všechny přítomné seznámila s druhem hudby 

tohoto kontinentu, se způsobem života, vzděláváním. Na závěr se mohli 

dobrovolníci z našich řad zúčastnit jejich tanečního a hudebního 

vystoupení. 

 Návštěva knihovny ,,Příběh pravěkého člověka“ – Žáci druhého stupně 

navštívili MKO na Opavské ulici, kde se zábavnou formou pomocí 

prezentace, videoukázky a audioukázky seznámili se životem v pravěku. 

 Vaření s rodiči – do Kulinářského kroužku byli přizváni i rodiče, kteří 

společně s dětmi uvařili jednoduchý zeleninový salát. Činností kroužku je 

samozřejmě žáky seznamovat s druhy surovin, jejich pěstováním, 

významem pro zdraví. 

 
 
Únor 2014 

 Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně si opět procvičili svou zručnost v tvůrčí 

dílně. 

  Beseda ,,Strážce duší“ – Žáci 7. až 9. tříd navštívili tuto zajímavou 

besedu, kde se prolínalo učivo dějepisu a přírodopisu.        

 
 Březen 2014  

 Návštěva Stanice mladých přírodovědců – Žáci prvního stupně se zajímali 

o to, jaké změny nastávají v přírodě v jarních měsících. 

 ,,Barvy Země“ – Nadšení fotografové z druhého stupně se zúčastnili 

jednodenního výletu, kde se snažili fotoaparátem zachytit krásu přírody. 

 Návštěva knihovny ,,Jožin jede do Afriky“ – Žáci 5. až 7. tříd navštívili 

MKO na Opavské ulici, kde se zábavnou formou pomocí prezentace, 

videoukázky a audioukázky seznámili se životem v Africe. 

 
           
   Duben 2014 

 Den Země – Jako každý rok se celá škola zúčastnila akce Den Země 

věnované životnímu prostředí, přírodě, fauně a flóře. 
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 Velikonoční vyrábění – Jak využít různé druhy materiálů k výrobě 

velikonočních dekorací se rodiče společně se svými dětmi dozvěděli na 

této akci. 

 Velikonoční výstavka – Celá škola vyráběla velikonoční výrobky z různých 

materiálů, aby je následně mohla předvést na Velikonoční výstavě. Rodiče 

či jiní zájemci si je mohli koupit. 

 Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně opět navštívili tvůrčí dílnu. 

 Výlet do Opavy a Brna – Žáci 8. ročníků navštívili na jeden den tato města 

a seznámili se s jejich historií i přítomností. Zaměřili se, jak je vyřešena 

zeleň ve městech, čistota v ulicích. 

 
 
Květen 2014  

 Týden APA na Vltavě – Žáci druhého stupně, kteří projevili zájem a 

zúčastnili se, zažili týden plný dobrodružství, které se týkalo sjíždění 

Vltavy, spaní ve stanu, opékání párků. Mohli poznat krásy přírody z trochu 

jiného úhlu. 

 Tvůrčí dílna – Žáci prvního stupně opět navštívili tvůrčí dílnu. 

 ,,Malování krajiny“ – jednodenního výletu do přírody se zúčastnili žáci 7. 

až 9. ročníků, kteří rádi malují. Snažili se zachytit krásy přírody v měsíci 

květnu. 

 Jednodenní výlet ,,ZOO Ostrava“ – Žáci prvního stupně zašli za zvířaty do 

ZOO. Bylo to pro ně velmi poučné.  

 Návštěva Valašského muzea v přírodě – Jak se žilo v době ne tak daleké, 

si prohlédli žáci 8. ročníků. Obohatili si tak své vědomosti z dějepisu. 

 
  
Červen 2014  

 Výlet do Prahy– Poznávání našeho hlavního města bylo cílem tohoto 

výletu, kterého se zúčastnili žáci 9. třídy. 

 Výlet do Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky, Babiččina údolí podnikli žáci 

8. třídy. Spojili zeměpisné znalosti s učivem jazyka českého. 

 Výlet do okolí jistebnických rybníků – Žáci 8. třídy poznávali faunu a flóru 

tohoto kraje. 

 ,,Poznáváme Ostravu“ – svému rodnému městu se věnovali žáci 5. třídy. 

 Rehabilitační pobyt na Červenohorském sedle – Žáci druhého stupně se 

celý týden věnovali aktivitám, při nichž poznávali přírodu, faunu, flóru, 

vyráběli různé předměty z přírodních materiálů. Byli poučeni o vhodném 

chování v přírodě.   
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 Den s APA v Hlučíně  - sportem a poznáváním přírody si žáci druhého 

stupně zpříjemnili pobyt dvoudenního výletu do Hlučína. 

 Sběrová akce – V tomto měsíci vyvrcholila celoroční sběrová akce. Ke 

škole byl přistaven kontejner z OZO Ostrava a zdatní chlapci pomohli 

naložit starý papír. Peníze za něho získané využije škola na nákup 

výtvarných a sportovních pomůcek 

 
Celý rok  

 Probíhal sběr starého papíru, který byl shromažďován v zadních 

prostorách školy a v červnu byl odvezen do sběrny. 

 Činnost teraristického kroužku, seznamování dětí s životními nároky 

jednotlivých chovaných zvířat, se změnami v přírodě v průběhu všech 

ročních období. 

 Činnost pracovního, keramického a kreativního kroužku a kroužku 

,,Šikovné ruce“. Děti se naučily z různých materiálů vyrobit věci praktické i 

dárky pro potěšení svých blízkých.  

 Péče o pokojové květiny ve třídách, práce na záhonku před školou. 

 Žáci byli vedeni k třídění odpadu, byli seznámeni s recyklací, s ochranou 

životního prostředí. 

 V průběhu školního roku se zúčastnili canisterapie a hipoterapie. 

              

Závěrem lze říci, že všechny aktivity konané během tohoto školního roku byly pro 

děti přínosem. Kromě potěšení ze zajímavých aktivit jim také přinesly nové 

poznatky o životním prostředí, o životě zvířat a lidí v něm. 

 
 

Hodnotící zpráva výchovného poradce 

 

Práce výchovného poradce vycházela z plánu výchovného poradenství pro 

školní rok 2013 - 2014, z požadavků vedení školy, rodičů a žáků, pružně 

reagoval na výskyt negativních jevů, řešil okamžitě problémy ve spolupráci 

s metodikem prevence a  s třídními učiteli. Měl k dispozici využití jedné vyučovací 

hodiny týdně. Výchovný poradce byl k dispozici žákům a rodičům 2. stupně vždy 

v  pondělí v 7 : 00 hod. na pracovišti - Tř. 17. listopadu 1123 v Ostravě - Porubě, 

ve středu v 7 : 00 hod. na kmenové škole Ukrajinská 19 v Ostravě – Porubě, 

jinak dle dohody s rodiči a vyučujícími. 
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Na obou pracovištích byly umístěny informace o výchovném 

poradci, konzultačních hodinách, byl vyvěšen Plán výchovného poradce pro 

školní rok 2013 - 2014. Rodiče (na první třídní schůzce) i žáci byli seznámeni 

s náplní práce výchovného poradce, protože je důležité, aby každý žák věděl na 

koho se obrátit v případě různých problémů, ať už vyskytujících se v rodině či ve 

škole. Nový plán VP byl zveřejněn na webových stránkách školy. Taktéž v měsíci 

září bylo umístěno Hodnocení plánu VP za školní rok 2012/2013 na nástěnkách 

školních budov a na webu školy. 

V budově školy 2. stupně byly označeny prostory pro výchovnou práci a 

vyvěšena informační nástěnka, kde se během celého školního roku měnily 

aktuální informace, týkající se problematiky výchovného poradenství, hlavně akcí 

středních škol pro vycházející žáky a žáky 8. tříd, dále pak nabídky možných 

studijních oborů. 

V září 2013 byl vytvořen tabulkový systém diagnostiky žáků 1. i 2. stupně, který 

se průběžně doplňoval o nové poznatky. Diagnostiky zpracované výchovným 

poradcem vycházely z podkladů třídních učitelů a z informací zákonných 

zástupců. Tabulkový systém je přehledný soubor zdravotních, psychologických, 

pedagogických diagnóz, přehled žáků vyučovaných dle osnov ŠVP ZŠ Berlička, 

ŠVP ZŠ - LMP Berlička, žáků s autismem a poruchami autistického spektra, žáků 

s tělesným postižením, žáků vzdělávaných podle individuálních vzdělávacích 

plánů, žáků s SPU a chování. 

Dle rad a pokynů třídní učitelé pro žáky na doporučení SPC vypracovali 

individuální vzdělávací plány, které výchovný poradce schválil po poradě s SPC 

v Ostravě - Zábřehu pro autismus a poruchy autistického spektra, pro mentálně 

postižené s SPC v Ostravě na Těšínské ul., s SPC pro žáky s tělesným 

postižením ve Frýdku - Místku. Všichni učitelé a vychovatelé byli poučeni o 

možnostech práce s žáky se specifickými poruchami učení, s žáky s 

kombinovanými vadami vůbec a během celého školního roku využívali možností 

konzultací s výchovným poradcem. 
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Další nedílnou součástí tabulkového systému byl získaný přehled o 

uskutečněných psychologických vyšetřeních u klinických psychologů, psychiatrů, 

vyšetření v SPC a PPP. Kladně hodnotím spolupráci s SPC Kap.Vajdy v Ostravě 

- Zábřehu a s SPC ve Frýdku - Místku, kdy vyšetření probíhala v naší škole dle 

předem smluvených termínů s paní ředitelkou školy Mgr. Janou Heřmanovou. 

Rodiče velmi chválili tento způsob diagnostikování žáků.  

Výchovný poradce také soustavně spolupracuje s logopedem v rámci školy. 

Reprezentoval školu s úspěšným žákem 8. A třídy, Petrem Skřičkou – Setkání 

úspěšných žáků a studentů porubských základních a středních škol se starostou 

Městského obvodu Poruba - Lumírem Palyzou, červen 2014. 

Nedílnou součástí práce výchovného poradce je práce s rodiči handicapovaných 

dětí i s žáky samotnými, proběhlo několik individuálních a skupinových sezení 

pro výchovné a výukové problémy žáků, z důvodů nutnosti vyšetření žáků nebo 

volby povolání. Dále se výchovný poradce pravidelně zúčastňoval s dětmi a jejich 

rodiči společných akcí pořádaných školou a mimoškolních aktivit. 

Nejobsáhlejší pracovní náplní VP je práce s žáky, ať formou osobního 

individuálního kontaktu, nebo besed zaměřených na téma dospívání, nutnost 

správné komunikace, problematika mezilidských vztahů a rozdílnosti pohlaví, 

sexuální výchova, drogová problematika, společenské základy, které soustavně 

v průběhu celého roku probíhaly. Ke své práci využíval výchovný poradce také 

projektových dnů k výše uvedeným tématům. Pro žáky 8. tříd proběhly besedy o 

volbě povolání, kdy kromě nutných informací výchovného poradce, sdělovali 

vycházející žáci své zkušenosti z pohovorů a přijímacích zkoušek na střední 

školy.  

Nejvíce diskutovaným problémem byla tematika dospívání a srovnání s intaktní 

populací a sexuální výchova. 

Proběhla taktéž intervence přímo ve třídách, z důvodů zlepšení mezilidských 

vztahů.  

Výchovný poradce pomáhal pedagogickým pracovníkům při řešení problémů 

s žáky a jejich speciálně pedagogickou problematikou. 
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V otázkách volby povolání získával a získává aktuální nabídky jednotlivých 

studijních programů - oborů a škol v rámci celé republiky a regionu. Absolvoval 

s žáky 9. ročníků pohovory v Informačním centru pro volbu povolání při Úřadu 

práce Ostrava. V rámci doporučení podstoupili žáci 9. ročníků  speciálně - 

pedagogická vyšetření pro volbu povolání: v SPC Kap. Vajdy v Ostravě – 

Zábřehu a PPP v Ostravě – Zábřehu, v SPC Frýdek - Místek. Výchovný poradce 

pomáhal s vyplněním přihlášek a dalších materiálů nutných pro zaslání na 

střední školy, dále VP osobně kontaktoval výchovného poradce Střední školy 

Prof. Zdeňka Matějčka o našich žácích, kteří byli přijati na tuto střední školu. 

Schůzky k volbě povolání pro rodiče proběhly 2x, jinak individuálně. V letošním 

školním roce se vyskytly problémy s umístěním vycházejících žáků na střední 

školy, poněvadž neexistují E ani H obory vhodné pro naše tělesně postižené 

žáky. Ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči žáků proběhly exkurze ve vybraných 

středních školách v rámci regionu. Zvláště kladně hodnotím Den otevřených 

dveří na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě. 

Žáci 9. ročníků byli přijati ke studiu v 1. kole přijímacího řízení v počtu 10 žáků, 1 

žákyně na odvolání.  3 žáci zůstávají v naší škole i v příštím školním roce, a to 

ze zdravotních důvodů. 1 žák nebude pokračovat ve studiu ze zdravotních 

důvodů, zůstává v domácí péči.  

Spolupráce s SPC a PPP v rámci regionu byla dobrá - pracovníci poradních 

center: přijeli k vyšetření, vypomáhali metodicky, schválili IVP, potvrdili žádosti o 

vhodnosti vřazení žáků této školy, vydali včas odborné posudky. Spolupráce 

s SPC pro mentálně postižené, ul. Těšínská, Ostrava se dostala na novou 

úroveň, urychlí se vyšetření a v září 2014 budou vystaveny všechny chybějící 

odborné posudky. Během tohoto školního roku se uskutečnilo setkání 

výchovných poradců základních škol, které vzdělávají žáky s LMP, s pracovníky 

SPC pro mentálně postižené, došlo tak k objasnění některých problémů. 

Výhodou práce výchovného poradce na tomto typu základní školy je možnost 

stále navazovat blízký kontakt s jednotlivými žáky, rodiči i učiteli, a tím kvalitně 
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pomáhat s jednotlivými výchovnými a pedagogickými problémy, což předpokládá 

soustavné vzdělávání v oboru speciální pedagogiky. 

Všichni žáci se také zúčastnili řady seminářů a besed s  tematikou týkající se 

dospívání, hygieny, sexuální problematiky, vztahových záležitostí, drogové 

prevence a společenského chování v KC Ostrava - Poruba.  

 

Žáci devátých ročníků budou navštěvovat tyto SŠ a obory: 

 
Školní rok 2013/2014 

 

 

Střední škola 

 

Obor 

SŠ prof. Z. Matějčka 

          17. listopadu 1123 

     708 00 Ostrava-Poruba 

Zpracovatel 

přírodních pletiv 33-

58-E/01 

SŠ prof. Z. Matějčka 

          17. listopadu 1123 

     708 00 Ostrava-Poruba 

Sociální činnost 

75-41-M/01 

SŠ prof. Z. Matějčka 

          17. listopadu 1123 

     708 00 Ostrava-Poruba 

Cukrář 

29-54-H/01 

 

SŠ prof. Z. Matějčka 

          17. listopadu 1123 

     708 00 Ostrava-Poruba 

Potravinová výroba 

/cukrářské práce/ 

29-51-E/01 

Odborné učiliště a Praktická 

škola 

Lomená ul. 44, Brno 

Pečovatelské služby 

75-41-E/01 

SŠ prof. Z. Matějčka 

           17. listopadu 1123 

       708 00 Ostrava-Poruba 

Informační 

technologie 

18-20-M/01 

SŠ prof. Z. Matějčka 

          17. listopadu 1123 

      708 00 Ostrava-Poruba 

Zahradnické práce 

44-52-E/01 

SŠ prof. Z. Matějčka 

          17. listopadu 1123 

     708 00 Ostrava-Poruba 

Stravovací a 

ubytovací služby 

66-51-E/01 

Odborné učiliště a Praktická 

škola, Hlučín, p. o. 

Čs. Armády 55/4 

Potravinová výroba 

/cukrářské práce/ 

29-51-E/01 
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748 01 Hlučín 

SŠ prof. Z. Matějčka 

           17. listopadu 1123 

      708 00 Ostrava-Poruba 

Prodavačské práce 

66-51-E/01 

 

 

Individuální plány: 

 

Celkem bylo vypracováno 16 IVP, z toho 9 na 1. stupni a 7 na 2. stupni – a to pro 

SPC pro tělesně postižené, Frýdek – Místek, SPC pro autismus a poruchy 

autistického spektra, Ostrava – Zábřeh a  SPC pro mentálně postižené,  Slezská 

Ostrava.  

 

Asistenční služby v rámci ZŠ: 

 

Asistent pedagoga:  Celkem 14, z toho 10 na 1. stupni a 4 na 2. stupni.  

Osobní asistent: 1. 

 

Plán výchovného poradce pro školní rok 2013 - 2014 byl úspěšně plněn. Největší 

pozornost byla zaměřena na žáky devátých ročníků z hlediska volby povolání, na 

prevenci krizových jevů, sexuální výchovu a mezilidské vztahy. U pátého ročníku 

se výchovný poradce zaměřil na začlenění do společnosti starších spolužáků. 

Taktéž věnoval mimořádnou pozornost novým žákům, aby se co nejlépe začlenili 

do kolektivu tříd. Tito žáci jsou v nových podmínkách naší školy velmi spokojeni. 

 

 

ad 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byl kladen velký důraz. 

Vzdělávání bylo realizováno v zařízeních: KVIC, NIDV, SPC Kpt. Vajdy pro vady 

řeči a žáky s PAS a dalších vzdělávacích zařízeních. Vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti PAS pokračovalo intenzivně již druhý rok.  
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Řada navštívených kurzů a dalších typů vzdělávacích akcí byla realizována 

prostřednictvím projektů, které byly spolufinancovány z prostředků ESF, a byly 

pro pedagogické pracovníky zdarma.    

 
 

Název vzdělávací akce 
Počet 
osob 

Místo 
konání 

 

 
Somatopedická konference – Praha 1 PdF UK 

Odborný seminář pro VP 1 
SC Těšínská 

Ostrava 

Práce s textilními voskovkami 1 Zřetel, s.r.o. 

Výrobky s přírodních materiálů 
1 NIDV 

Dotyková zařízení ve výuce 
1 KVIC 

Seminář metodiků dopravní výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BESIP 

AP u žáků s SPUCH 2 SPC Kpt. 

Vajdy 

Odpovědnost za škodu způsobenou PP 1 NIDV 

Konference – Pracujeme společně 1 
SŠ prof. 

Zdeňka 

Matějčka 

Projekt Asperger 28 ZŠ a MŠ 

Ukrajinská 

Taneční terapie 9 ZŠ a MŠ 

Ukrajinská 

Znaková řeč 1 ZŠ a MŠ 

Spartakovců 

Žák s vývojovou dysfázií v ZŠ 1 SPC Kpt. 

Vajdy 

Jak na pravopis 2 KVIC 
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Jak na čtení 2 
KVIC 

Konference EVVO 4 KÚ MSZK 

Seminář na téma PAS 28 ZŠ a MŠ 

Ukrajinská 

Inspekční činnost ve školách 1 NIDV 

Nový občanský zákoník z pohledu občanského 

sdružení 

1 MMO 

Terapie problémového chování I.  a II. 28 ZŠ a MŠ 

Ukrajinská 
Konference „Společný prostor“ 2 KVIC 

Hodnotící a motivační rozhovor 1 KVIC 

Interaktivní tabule Consulta 2 ZŠ Orlová 

Metodická poradna pro vedoucí vychovatele 1 KVIC 

Podíl ZOO při EVVO 2 ZOO Ostrava 

FAMA v efektivní organizaci 1 KVIC 

Nový občanský zákoník v praxi ŘŠ 1 Fa Dvořák 

Logopedický seminář 1 Kpt. Vajdy 

EVVO 1 Muzeum 

Ostrava 

 
 
 
Ad 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
a)pracoviště - ul. Ukrajinská a ul. 17. listopadu 
 
Září 2013  

- Zdravý den – ve spolupráci s nadací M7 Workgroup 
- Hipoterapie Hlučín 
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- Křest almanachu – DDM Ostrava 
- Canisterapie – sdružení Dogma 
- Návštěva divadelního představení v Divadle J. Myrona 

Říjen 2013 
- tvůrčí dílna v CVČ Poruba 
- návštěva Divadla loutek v Ostravě 

 
Listopad 2013 

- projektový den s nadací Albert – Zdravá pětka 
- tvůrčí dílna v CVČ Poruba 
- Advent plný andělů – hala Gong 

 
Prosinec 2013 

- „Malé vánoční radosti“ v Domově pro seniory Slunečnice 
- vánoční čas v knihovně Poruba 
- beseda s Městskou policii Ostrava 
- vánoční koncert AKORD 
- návštěva Cinestar 

 
 Leden 2014 

- vystoupení skupiny Afrikana 
- „Pohádkový karneval“ - Slunečnice 
- Beseda „Už se vyznám v knihovně“ 

 
Únor 2014 

- beseda v KC Poruba 
- tvůrčí dílna CVČ 

 
Březen 2014    

- DKMO – divadelní představení 
- exkurze ve Stanici mladých přírodovědců 
- beseda v KC Poruba 
- výlet mladých fotografů „Barvy Země“ 
- projektový den „Masopust“ 
- zaslání výtvarných prací do aukce a na vernisáž do Bruselu 
- zaslání výtvarných prací do soutěže BESIP 
- návštěva aquaparku Kravaře 
- beseda v knihovně - Poruba 

 
Duben 2014 

- divadelní představení v DK Akord 
- tvůrčí dílna v CVČ Poruba 
- Den Země v Porubě 
- Velikonoční výstavky na obou budovách školy 
- účast na výtvarné soutěži „Děti, pozor, červená“ 
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Květen 2014 
- účast na výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ 
- návštěva krajského soudu – fiktivní soudní přelíčení 
- besedy v D pro S Slunečnice – dospívání 
- výlet ZOO Ostrava 
- divadelní představení v DK Akord 
- tvůrčí dílna v CVČ Poruba 
- hipoterapie 
- akce v rámci Modrého motýlka – Černá louka 
- týden APA na Vltavě 

 
 
Červen 2014 

- výlet Armyland Vratimov 
- exkurze Polsko – Osvětim, Krakov 
- exkurze – vlečkové depo Paskov 
- výlet – Po stopách českých spisovatelů – Dobruška, Babiččino údolí, 

Rychnov nad Kněžnou 
- vycházka – poznáváme Porubu, návštěva radnice 
- rehabilitační pobyt – Červenohorské sedlo 
- Den řemesel – ul. Ukrajinská 

 
 

 
Velké množství uvedených aktivit bylo možné uskutečnit za podpory Sdružení 

BES, které při škole pracuje. Další mimorozpočtové zdroje jsme získali od 

statutárního města Ostrava, sponzorů a projektů z  ESF.   

 

 
b) Dětský rehabilitační stacionář 

 
září 2013: 

- divadelní představení „Jak medvěd hledal kamaráda“ 
- Den s Želvičkou s vystoupením „Klauni“ 

 
říjen 2013: 

- odd.Berušek tématická vycházka na skluzavky 
- odd.Sluníček vycházka na nákup ovoce a zeleniny 
- canisterapie – Helppes Praha 
- na odd. Jahůdek-  pekli štrůdly  
- odděl. Berušek – pouštění draků 
- odděl.Sluníček peče štrůdly 
- odděl.Berušek a Jahůdek jde na podzimní vycházku s pozorováním char. 

znaků podzimu 
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- odděl.Sluníček pouští draky 
- společná akce všech oddělení s rodiči „Dlabání dýní“ 

 
 
listopad 2013: 

- návštěva dětí ze ZŠ Krásné Pole s vánočním pásmem 
 
prosinec 2013: 

- na odděl. Jahod probíhá zdobení vánoč. stromečku 
- Mikulášská nadílka od sponzorů 
- Malá vánoční dílna – pro všechna odděl. organizují Berušky 
- vánoční posezení na odděl. Berušek 
- vánoční posezení na odděl. Jahůdek 
- vánoční besídka na odděl. Sluníček s hosty z opery Moravskosl.divadla 

 
leden 2014: 

- divadelní představení O Budulínkovi 
- prohlídka Betléma v Třebovickém kostele  
- odděl. Jahůdek vaří krupicovou kaši 

 
únor 2014: 

- odděl. Jahůdek  peče z lineckého těsta šneky 
- odděl. Jahůdek má „ Maškarní rej“ 
- odděl. Sluníček má  „Maškarní karneval“ 

 
březen 2014: 

- divadlo Praha BSJ „Jak medvěd hledal kamaráda“ 
- odděl.Jahůdek jde na jarní vycházku 
- divadelní představení „Jak se pejsek nechtěl mýt“ 

 
duben 2014: 

- velikonoční malování v Tescu – výtvarná soutěž 
- na odděl. Sluníček pečou velikonoční mazance 
- malování velikonočních vajíček – všechna odděl. 
- odděl. Berušek jde na jarní vycházku s pozorováním holubů 
- účast na oslavách Dne Země na Hlavní Třídě 
- odděl.Sluníček se účastní na Video-písničkové soutěži nakl.Fragment 
- odděl.Jahůdek peče srdíčka pro maminky 
- pálení čarodějnic na zahradě DRS odděl.Jahůdek a Berušek 

 
květen 2014: 

- odděl.Berušek jde ke křižovatce pozorovat funkci semaforu 
- všechna odděl. se účastní dopravní výchovy na dop. hřišti v MŠ 

Ukrajinská 
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červen 2014: 
- Den Dětí v DRS  na téma cirkus „U Klauna“ 
- výlet odděl.Jahůdek s rodiči do Klimkovic 
- výlet odděl.Berušek vlakem do Opavy 
- výlet odděl.Sluníček do zábavního parku v Tošanovicích 
- účast na Dni Řemesel 
- divadelní představení „Jak čmeláčkové uklízeli louku“ 
- sportovní den s Baníkovci a Želvičkou v DRS 

 
               
c) Školy při zdravotnických zařízeních 

 
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 
Prosinec – Mikulášská besídka organizovaná studentkami Ostravské univerzity    

Lékařské fakulty oboru dětská sestra. Dárky dětem pořídila společnost Česká 

distribuční.    

V předvánočním čase se děti na jednotlivých odděleních  věnovaly výrobě 

vánočních ozdob, dekorací a přáníček. Průběžně pak byly obdarovávány 

hračkami a knihami od mnoha sponzorů.   

Občanské sdružení Vlaďka DĚTEM společně s Hitrádiem Orion uskutečnilo pro 

děti z hematookologického oddělení a dětského oddělení odpolední program 

s vystoupením klauna Hopsalína a dětí z muzikálu Andílci za školou. Rovněž 

proběhla autogramiáda Vlaďky Řepkové a Tomáše Řepky a rozdání drobných 

dárečků. 

Únor – Den onkologických dětí konaný ve spolupráci s Hitrádiem Orion. 

V únoru se konal komorní koncert skupiny Kryštof v prostorách Kliniky dětského 

lékařství. Členové skupiny ve spolupráci s iDNES.cz předali primáři B. Blažkovi 

šek na 500 tisíc korun. 

Kliniku dětského lékařství a neurologickou kliniku navštěvují jednou týdně 

dobrovolníci z ADRY a Zdravotní klauni. 

V současné době probíhá na Klinice dětského lékařství soutěž Namaluj sluníčko. 

Hospitalizované děti a děti vedené v odborných ambulancích mohou do konce 

měsíce října odevzdat obrázek. Nejlepší kresby budou použity k výrobě 

kalendáře na rok 2015 a budou součástí charitativní aukce. Autoři nejlepších 

kreseb budou odměněni. 

Vítkovická nemocnice Agel  

Během školního roku 2013/2014 se mohly děti radovat ze spousty sponzorských 

darů, které dětské oddělení získalo. K pravidelným akcím, které pomáhaly 

zpříjemnit dětem i jejich rodičům pobyt v nemocnici byly návštěvy různých 
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známých osobností z řad herců a zpěváků, divadelní představení, návštěva 

nemocničních klaunů a pravidelná návštěva dobrovolníků ze Sdružení ADRA.  

 

Městská nemocnice Ostrava 

 

2. září 2013 v rámci zahájení začátku školního roku přišel popřát dětěm i 

pedagogům hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve škole ředitel MNO MUDr. Tomáš 

Nykel a prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., primář Dětského lékařství MNO. 

Předali dětem drobné dárky, z kterých měly velkou radost. 

 

18. září zavítali na naše oddělení akrobatičtí piloti Turkish Stars, kteří se účastnili  

13. ročníku Dnů NATO a Dnů vzdušných sil Armády České republiky. Přivezli 

dětem nášivky, šály a kšiltovky a hovořili s dětmi o létání. Děti byly z jejich 

návštěvy nadšené. 

 

25. listopadu 2013 nás v odpoledních hodinách navštívila modelka Vlaďka 

Erbová Řepková, která představila své občanské sdružení „Vlaďka dětem“, 

založené spolu s jejím manželem Tomášem Řepkou. Tento projekt je zaměřen 

na pomoc nemocným dětem a jejich rodinám, které se dostaly do tíživé situace. 

S hospitalizovanými dětmi si po té povídala a předala jim drobné dárečky. Pro 

Dětské lékařství bude touto nadací zakoupen lékařský přístroj, který bude sloužit 

k diagnostice dětí. 

 

Ve čtvrtek 5.prosince 2013 nás přišli potěšit děti ZŚ Ostrčilova, které měly 

připraveny vánoční program básní a koled a spolu s nimi přišel i Mikuláš 

s andělem a čertem. Ten dětem přinesl mikulášskou nadílku a balíčky, které 

připravilo stravovací zařízení při nemocnici. Velké poděkování patří všem dětem 

této školy, které zorganizovaly sbírku pastelek pro dětské oddělení a v rámci své 

návštěvy nám je slavnostně předaly. 

Tentýž den nás v odpoledních hodinách potěšil ještě jednou Mikuláš s andělem a 

čertem společně s fotbalisty Baníku. Po předání mikulášské nadílky, 

podepsaných fotografií přítomnými pěti fotbalisty a drobných dárků fotbalového 

klubu Baníku proběhla zajímavá beseda o tom, jak se dostali k fotbalu, co obnáší 

trénink, jestli je trenér přísný, ale i co mají nejraději k jídlu Po té jsme prošli 

všechna oddělení Dětského lékařství včetně oddělení JIP, odkud se na závěr 

ozývala hymna Baníku. 

19. prosince jsme tradičně uspořádali posezení u vánočního stromečku, kde nás 

přišla pozdravit i naše paní ředitelka. Společně jsme s lékaři i sestřičkami zpívali 

koledy, pouštěli lodičky a rozdávali dárečky. Za ty patří poděkování rodičům 



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

 

 36 

hospitalizovaného chlapce z Prahy, kteří zakoupili stavebnici Lego, panu 

doktorovi MUDr. Jaroslavu Krásovi za plyšáčky, které si děti odnesly domů, 

vedení Dětského lékařství, které získalo sponzorský dar, z něhož zakoupilo nové 

televizory a přenosné DVD, stavebnici Duplo a Lego. Nemůžeme zapomenout i 

na naší školu, která přispěla na zakoupení zábavných výukových a 

společenských her, stavebnic a hraček do heren. 

 

17. února 2014 v návaznosti na předcházející listopadovou návštěvu přijela 

Vlaďka Erbová Řepková, která je patronkou projektu „Vlaďka dětem“, aby 

osobně předala oddělení dětského lékařství CRP analyzátor. Tento přístroj 

dokáže z kapky krve z dětského prstíku zjistit, zda dítě trpí bakteriální či virovou 

infekcí. 

 

27. února byla předána speciální lampa pro fototerapii novorozenecké žloutenky. 

Tento přístroj byl zakoupen na základě sázky mezi řediteli firem EVRAZ 

Vítkovice Steel a Třineckých železáren, který hokejový klub v extraligovém 

zápase dá první branku. Tu vstřelili vítkovičtí hráči, a proto ředitel Dmitrij Ščuka 

výhru 60 000,- Kč věnoval dětskému oddělení při MNO. 

 

V březnu nás potěšili žáci ZŠ gen.Janka v Ostravě- Mariánských Horách, kteří 

přinesli své výtvarné práce a vyzdobili jimi chodby dětského oddělení. Toto je 

pod záštitou paní učitelky Vítkové, která své aktivity s žáky pro dětské oddělení 

převedla ze ZŠ Nádražní na své současné pracoviště. 

V týdnu jarních prázdnin jsme s dětmi rozvíjeli konstruktivní hry – skládání podle 

návodu i fantazie. O Velikonocích jsme s dětmi vyráběli velikonoční zajíčky a 

barvili velikonoční vajíčka. 

V rámci „Evropského dne mozku“ – jsme v týdnu od 11.3. zkoušeli řešit na 

internetu IQ testy, různé kvízy, trénovali paměť. Dětem se tyto aktivity moc líbily. 

 

22.dubna jsme s dětmi zahájili týdenní projekt „Den Země“, který jsme zaměřili          

na dobu života dinosaurů. Dětem se to velmi líbilo, vyhledávaly informace na 

webu, kreslily, stavěly prostorové modely, prohlížely a četly v encyklopediích o 

dinosaurech. 

Studentky 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent pod vedením koordinátorky 

projektu  „Zdraví do školek a škol“ Mgr. Marie Adámkové navštívily 23.4.2014 

děti hospitalizované na oddělení Dětského lékařství. V herně oddělení předvedly 

edukační pohádku pod názvem „O zraněné Šmoulince“, prostřednictvím které 

děti viděly ošetření zraněné Šmoulinky a nenásilnou formou se tak seznámily s 

metodami vyšetření a ošetření v nemocnici. Samy děti si poté mohly zkusit ošetřit 
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zraněnou Šmoulinku, obvázat zraněnou končetinu, ošetřit a zalepit drobné 

poranění na kůži. 

V pátek 2. května 2014 nás v odpoledních hodinách navštívil komik Lukáš 

Pavlásek pod záštitou občanského sdružení KIWANIS s paní Evou Pastuškovou 

a zástupkyní sponzora RWE paní Lindou Eškovou. Ten přišel děti pozdravit na 

pokojíčky, předal jim svou knížku básniček „Jestli počkáš trochu dýl, tak sem 

přijde krokodýl“ a dárky od sdružení KIWANIS – balíčky se sladkostmi a ušité 

látkové Lvíčky, které šily ženy v ženské věznici Opava. Na naše oddělení byla 

darovaná šitá edukační panenka, na které lze dětem ukázat vnitřní orgány a 

vysvětlit některé zdravotnické zákroky   a také bílé látkové panenky, které jsme 

s panem Pavláskem vybarvovali. 

 

Oslava MDD probíhala dvakrát, a to v pátek 30.5. 2014, kdy jsme s dětmi hráli 

hru „Na poklad“ a děti dostaly za odměnu omalovánky, pastelky, pexesa, které 

jsme zakoupili v rámci naši školy  a plyšové hračky od sponzora MUDr. Jaroslava 

Krásy. V pondělí 2.června nás dopoledne přišly navštívit děti ze ZŠ Ostrčilova 

s krátkým programem s básničkami, písničkami a vystoupením mažoretek. Po 

programu měli žáci čtvrté třídy pod vedením paní učitelky Hiklové připraveny pro 

děti soutěže, za které byly naše hospitalizované děti odměněny vyrobenými 

náramky, omalovánkami  a pastelkami. 

 

19.6. přišel potěšit hospitalizované děti klaun Hopsalín, který pozval děti na 

námořní plavbu, kde s dětmi zpíval, tančil, maloval. Děti plnily různé úkoly, za 

které je odměňoval výrobou zvířátek na přání s nafukovacích balónků. Program 

se dětem i rodičům moc líbil. 

 

23.6.přišly opět studentky zdravotní školy s novou edukační pohádkou „Mrzoutův 

bolavý zoubek“. V rámci této pohádky se děti učily správné technice čištění zubů, 

byla zdůrazněna prevence. Nejvíce se dětem líbilo čistit zoubky na výukové 

lidské lebce jménem Karel. Aktivity této školy budou pokračovat i v příštím roce. 

Pravidelnými akcemi na našem oddělení jsou čtvrteční návštěvy zdravotních 

klaunů, které přinášejí úsměv a smích na tvářích u našich malých i velkých 

dětských pacientů. Nadále pod záštitou České průmyslové zdravotní pojišťovny 

probíhá na našem oddělení projekt „Počteníčko s babičkou“, kdy v odpoledním 

klidu přicházejí bývalé paní učitelky mateřských a základních škol a čtou dětem 

pohádky, příběhy nebo básničky. V odpoledních hodinách navštěvují děti 

dobrovolnice z nadace Adra, i když v letošním školním roce je těchto návštěv 

méně, a herní dobrovolnice nadace Klíček. 
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Celoročně se staráme o výzdobu tříd, dětských oddělení malých i větších dětí, 

vstupních chodeb ambulantních traktů. Vytváříme zázemí pro akce pořádané 

nemocnicí na dětském oddělení   a aktivně se jich zúčastňujeme. Připravujeme 

s dětmi drobné dárky pro návštěvy i zdravotní personál k různým příležitostem, 

seznamujeme návštěvy s chodem oddělení a školní výuky u hospitalizovaných 

pacientů, vytváříme informativní nástěnky o škole a akcích, které u nás již 

proběhly.  

Všechny tyto aktivity  jsou prezentovány v nemocničním zpravodaji, případně 

rozhlase a tisku, jsou přijímány s pozitivním ohlasem, a díky tomu se škola při 

nemocnici dostává do podvědomí nejen hospitalizovaných dětí, žáků, rodičů, ale 

i širší veřejnosti. 

 

PUBLIC RELATIONS 

 

 prezentace školy na somatopedické konferenci v Praze 
 prezentace školy v rámci projektu Comenius  
    prezentace práce školy na nástěnkách ostravských nemocničních 

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

sedlo 
 vydávání školního časopisu 
 velikonoční výstava na ul. 17.listopadu– práce dětí 
 účast na - „Olympiáda tělesně postižených v Opavě“ 
 účast na akci Modrého motýlku 
 HANDICAMP – setkání lezců se ZP 
 účast na setkání úspěšných žáků porubských ZŠ a SŠ se starostou 

městského obvodu Poruba 
 organizace 5.divadelní přehlídky ostravských škol 
 účast na 11.olympiádě TP sportovců v Opavě  
 účast na výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ 
 účast na výtvarné soutěži opavských regionálních ZŠ 
 výtvarná soutěž „Děti, pozor červená“ 
 ocenění na Křestu Almanachu ostravských škol 
 účast a ocenění na „Čertovských pohádkách“  
 vydání školního kalendáře na rok 2014 
 „Den řemesel“ - akce pro nižší ročníky porubských základních škol 
         účast na mezinárodní soutěží v rámci EDH „ Naše Evropa“ 
         výstava podzimních plodin „Maminčina zahrádka“ 
         konání oslav v rámci 20. výročí založení školy 
         spolupráce s Moravskoslezským deníkem – rubrika „Žáci píši noviny“ 
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Ad 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2013/2014 nebyla ČŠI na škole provedena inspekční kontrola. 
 
 

Ad 10) Základní údaje o hospodaření školy 
 
Přes veškerá úsporná opatření a hospodárné a efektivní vynakládání finančních 

prostředků se nám podařilo dosáhnout kladného hospodářského pouze ve výši 

17 668 Kč. Největší část finančních prostředků určených na provoz organizace 

byla vyčerpána na mzdy zaměstnanců a zákonné odvody.  Velká část finančních 

prostředků určených na provoz organizace byla odčerpána zejména na úhradu 

elektrické energie, plynu a tepla, 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 

apod. Ve školním roce 2013/2014 jsme se snažili, jako i v letech minulých, 

vybavit školu především potřebným množstvím učebních pomůcek, učebnic, 

odborné literatury a výukových programů.  

Náklady na telekomunikace se v roce 2013/2014 značně zvýšily z důvodu, že 

jsme potřebovali navýšit výkon internetu, protože jsme realizovali zasíťování PC 

v prostorách ul. Ukrajinská, náklad na internet z tohoto důvodu značně vzrostl. 

Sociální fond jsme čerpali na finanční dary u příležitosti životních a pracovních 

jubileí našich zaměstnanců, na příspěvky na rekreace, kulturní a sportovní akce 

pro naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Konkrétně na dary k životním 

a pracovním jubileím jsme vyčerpali částku 26 500 Kč, na rekreace jsme použili 

26 380 Kč, na  kulturní  akce a sportovní aktivity  jsme použili 77 320 Kč. Ze 

sociálního fondu jsme rovněž hradili pohoštění pro naše zaměstnance u 

příležitosti slavnostního setkání všech zaměstnanců, v roce 2013 především 

pohoštění zaměstnanců a důchodců u příležitosti oslavy dvacátého výročí naší 

školy, celkem 29 130 Kč.  

V lednu 2014 byla provedena na naší škole finanční kontrola. Předmětem 

kontroly: veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Porušení 

rozpočtové kázně nebylo zjištěno. 

Finančně naši organizaci podporovalo i Sdružení BES, 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 projekt – Life Through Lenses 

Žáci osmých tříd pracovali společně s žáky Základnej školy Samuela Cambela ve 

Slovenské Lupči na sedmiměsíčním mezinárodním projektu Life Through Lenses 

– Život skrze čočku. Cílem projektu byla podpora inkluze dětí s různým typem 

znevýhodnění a rozvoj vnímání osobní identity žáků. Dalším cílem byl rozvoj ICT 

kompetencí a soft skills žáků. Sdílení fotografií na témata jim blízká a další 

projektové aktivity vedly žáky k přemýšlení nad tím, kým jsou, a porovnávání 

svých životních zkušeností se zkušenostmi spolužáků i žáků partnerské školy. 

Žáci si sami plánovali a organizovali projektové aktivity a učili se zacházet 

s novými ICT nástroji – učitelé fungovali pouze v roli poradců a mediátorů. Výběr 

z pořízených fotografií publikovali žáci na blogu projektu.  V rámci projektu 

proběhly kromě pravidelných Skype konferencí i tři osobní setkání žáků. 

 

Comenius projekt – Diversity and Inclusion in Sporting Activities 

Ve školním roce 2013/2014 dobíhal také druhým rokem Comenius projekt 

Diversity and Inclusion in Sporting Activities – Diverzita a inkluze ve sportovních 

aktivitách.  Ve spolupráci se školami pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami z Norska, Švédska, Polska, Německa a Francie jsme hledali cesty, jak 

usnadnit integraci našich žáků do mainstreamové společnosti prostřednictvím 

sportovních aktivit. Žáci a učitelé měli v průběhu projektu možnost vyzkoušet si 

jak ve škole, tak na projektových setkáních mnoho nových, i netradičních sportů 

a sportovních aktivit, z nichž některé (lukostřelba, geocaching) si našly na naší 

škole své místo. Někteří z žáků se začali více sportu věnovat i ve svém volném 

čase, ať již organizovaně v maistreamovém sportovním klubu či soukromě pro 

radost z pohybu. Projektová setkání, v tomto školním roce ve Francii (září 2013), 

Norsku (květen 2014) a České republice (červen 2014), umožnila žákům 

seznámit se blíže s jinými tvářemi evropské kultury a společnosti a byla 

významným motivačním faktorem pro učení se cizím jazykům. Učitelé měli 

možnost sdílet a srovnávat své zkušenosti s prací s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 
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In-Service Training – Balsta, Švédsko 

V březnu 2014 strávila Mgr. Eva Čaplová dva týdny na studijním pobytu 

v jednotce Aspen v Gransaterskolan v Balstě ve Švédsku. Jednotka Aspen 

Gransaterskolan, která již několik desetiletí vzdělává žáky s Aspergerovým 

syndromem, je partnerem naší školy v projektu Comenius. Jejich propracovaná 

metodika a výborné výsledky, které jsme mohli vidět při projektovém setkání 

Comenia v Balstě, byly motivací pro podání žádosti o grant na studijní pobyt 

v této instituci.   Získané poznatky a zkušenosti z oblasti metodiky práce s žáky, 

organizace výuky, optimalizace práce asistentů pedagoga i řešení problémů 

specifických pro žáky s tímto handicapem byly sdíleny na setkání pracovníků 

školy a některé z nich byly úspěšně zavedeny do praxe i v naší škole 

 

 

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

celoživotního učení 

Škola nerealizovala ve školním roce 2013/2014 žádné projekty v této oblasti. 

 
 
Ad 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2013/2014 jsme realizovali následující projekty financované 
z cizích zdrojů: 
 

 „Nácvik sociálních a komunikativních dovedností pro žáky s SVP“ 

registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.25/01.0037. Grantový projekt 

podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání žáků s SVP – cílovou skupinou 

jsou žáci s PAS, poruchami komunikačních schopností, ADHD, 

s kombinovaným charakterem postižení. Projekt podpoří DVPP. 

 

 „Plavecký program pro žáky se SVP“ – registrační číslo   

CZ.1.07/1.2.25/02.0046.   Projekt podpoří rovné příležitosti v zájmovém 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako dodatek 

vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání - Člověk a zdraví. Tato podpora byla založena na přípravě a 

realizaci speciálního programu pro výuku plavání žáků s kombinovaným 

charakterem postižení jako inovativních forem zájmového vzdělávání. 
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Projekt dále umožní školení pedagogických pracovníků a pracovníků NNO 

v oblasti těchto metod a forem práce. Na základě zkušeností s 

popisovaným programem bude  vytvořen speciální seminář, který seznámí 

pedagogické pracovníky a pracovníky NNO Moravskoslezského kraje 

(kteří se věnují žákům se SVP): 1) s možnostmi využití speciálního 

programu pro výuku plávání žáků s kombinovaným charakterem postižení 

2) se zkušenostmi žadatele s tímto programem. Projekt vytvoří speciální 

informační příručku jako návod pro využívání plaveckých aktivit jako 

inovativních forem zájmového vzdělávání žáků se SVP.  

 

 Škola získala finanční prostředky na projekt „Sport bez bariér“ z Česko-

německého fondu budoucnosti na společný česko-německý sportovní 

týden pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z obou zapojených 

škol, který proběhl v červnu 2014 na Červenohorském sedle. Cílem tohoto 

setkání bylo společné sportování handicapovaných dětí jako např. 

lukostřelba, lezení, boccia, friesbee atd. Pro učitele, kteří byli zapojeni do 

projektových aktivit, byla tato účast příležitostí ke vzájemné výměně 

zkušeností při organizaci a řízení sportovních aktivit postižených žáků. 

Cílem projektu bylo zvýšení úrovně ve výuce německého jazyka u 

českých dětí a učitelů. 

 dotace získané ze statutárního města Ostrava: 

- „Náš volný čas“   

- „Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem“   

- „Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných 
propojený s vlastivědnými tématy“  

 

Ad 14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 
ve vzdělávání  
 
V zařízení není odborová organizace, proto vedení školy nevypracovává 

kolektivní smlouvu a neprojednává žádné dokumenty s odbory. 

 

Velkou pomocí pro naši školu je využívání „sociálního automobilu“. Díky 

spoluprací s firmou Kompakt, s. r. o. můžeme využívat „Sociální automobil“, a 
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tak 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. 

Velmi úzkou spoluprací se Sdružením BES 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.  

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty: 

 

 Elvac a.s. 

 Ostravské komunikace 

 VŠB – Technická universita 

 Ostravská univerzita 

 Katedra APA – FTK – UP Olomouc 

 Katedra Speciální pedagogiky – UP Olomouc 

 SŠ prof. Zdeňka Matějčka 

 Probační a mediační služba ČR - PMS 

 SK Kontakt Ostrava 

 SKI areál Vaňkův kopec 

 Dětský ranč Hlučín 

 CDU Ostrava – Výškovice 

 Asociace TRIGON 

 Sdružení ABAK 

 Sdružení DOGMA 

 KVIC Ostrava, NIDV Ostrava 

 Agentura NAEP 

 Galerie výtvarného umění Ostrava  

 DK Ostrava 

 KC Poruba 

 Divadlo loutek, Divadlo J.Myrona, Divadlo A.Dvořáka 

 DDM  O.-Poruba 

 Centrum volného času O.-Poruba 

 Lesní škola Bělský Les 

 Planetárium 

 OZO Ostrava 

 PPP 

 SPC 

 DRS 

 Knihovna O.-Svinov 
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 Knihovna O.-Poruba 

 Policie ČR 
 
 

Ad  15) Hodnocení a závěr 
 
V průběhu  školního roku 2013/2014 jsme se snažili o naplnění cílů, které jsme si 

stanovili. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a 

výchovu dětí a žáků podle vzdělávacích programů. Tento hlavní účel zřízení 

organizace byl a je 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 rodinných akcí.  

Jsme škola s mnoha tradicemi. Abychom udrželi kvalitu školy na stejné a lepší 

úrovni, musíme mít dostatečné finanční prostředky a také kvalitní pedagogický 

sbor a dobré partnery školy. Vše se nám daří naplňovat. Zatím úspěšně 

získáváme mimorozpočtové zdroje, které nám umožňují modernizovat učebny, 

obnovovat kompenzační, didaktické a rehabilitační pomůcky, pořádat vícedenní 

pobyty v přírodě, školní výlety, nabízet širokou škálu volnočasových aktivit. 

Finanční prostředky nám hlavně umožňují naplňovat cíle, které jsme si určili při 

výchově a vzdělávání našich dětí a žáků, tzn. dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Naším hlavním cílem je maximální integrace dětí 

s handicapem do společnosti, jejich socializace. 

Dobře víme, že finance nejsou ale vše. Bez kvalitních pedagogických a ostatních 

pracovníků by klima ve škole nebylo na takové úrovni jaké je. Vzdělávání dětí a 

žáků zajišťují speciální pedagogové s obrovskou empatií, kteří ví, jak mají 

zareagovat a co v určitých situacích říct. 

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. 

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.   
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Vedení školy ví, jak psychicky náročnou práci pedagogičtí pracovníci vykonávají, 

jak denně řeší nelehké situace s dětmi a žáky. Proto snahou vedení školy je 

vytvářet příjemné  pracovní prostředí pro všechny zaměstnance. Jen tak 

můžeme dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. 

 

 
 
V Ostravě – Porubě dne 25.9.2014 
 
 
 
                                                                         Mgr. Jana Heřmanová 
                                                                            ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogická rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:  
 
25.9.2014 
 
 
 
 
 
 
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:   
 
16.10.2014 
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Obsah: 

 
1. Základní údaje o škole 

2. Přehled oborů vzdělávání 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

15. Hodnocení a závěr 

16. Příloha č.1 – vlastní hodnocení školy 

 

 

 

 

Pozn.: Jména žáků a vyučujících jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ad 16) Příloha č.1 – vlastní hodnocení školy 

 

1) Vyhodnocení „Hodnotících listů“ – všechna pracoviště 

 

Pravidelně  - 1x ročně - probíhá sezení pedagogických a nepedagogických 

pracovníků s ředitelkou školy. Cílem je zjistit požadavky a připomínky pracovníků 

k chodu školy, nestagnovat a stále pracovat na vybudované kultuře školy. 

 

Pozitiva: 

- DVPP 

- vybavenost školy didaktickými pomůckami 

- přítomnost asistentů pedagoga ve škole pomáhá udržet kvalitu výuky 

- vstřícnost vedení 

- tolerantní, lidský přístup vedení 

- možnost otevřeně se vyjadřovat k problémům, vzniklým situacím 

- podnětné zázemí pro práci 

- týmová spolupráce 

- umožnění studia na VŠ 

- podpora vedení při jednáních s rodiči žáků 

- volnočasové aktivity žáků 

- dobře fungující kolektiv 

 

Negativa: 

- občas vázne týmová spolupráce se zdravotníky v nemocnicích 

- časté porady na budově na ul. 17.listopadu  

- málo společných setkání pracovníků odloučených pracovišť – např. 

sportovní akce 

- nedostatečné prostory pro ŠD 

- četnost komunikace prostřednictvím emailu 
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- nedostatečná informovanost v projektech 

 

Návrhy změn: 

- úprava hodinové dotace v 8.ročníku – Z 

- zavést „přípravné dny“ pro budoucí prvňáčky 

- v rozvrhu výchovné předměty dávat na poslední hodiny 

- akce pro rodiče – „Kavárnička pro rodiče“ – 1x měsíčně 

- korigovat akce během školního roku, někdy mnoho 

- pravidelné akce s školním psychologem 

- více aktivit pro žáky 1.stupně 

- pravidelné pracovní schůzky učitelů na budově Ukrajinská 

 

Obavy: 

- úbytek žáků a dětí – nemocnice 

- ztráta zaměstnání 

- stěhování školy - budova na ul. 17.listopadu 

- nárůst počtu žáků ve třídách 

- možnost nakažení – infekce, TBC – učitelé v nemocnicích 

- ztráta počtu asistentů pedagoga a z toho plynoucí zhoršení kvality výuky 

- syndrom vyhoření 

 

 

2) Školy při nemocnicích 

 

Hodnocení mateřské a základní školy, které jsou odloučenými pracovišti MŠ a 

ZŠ Ukrajinská při Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, Vítkovické nemocnici  

Agel a Městské nemocnici Ostrava, se zúčastnilo celkem 250 hospitalizovaných 

dětí. 

 

Obrázkový dotazník vybarvilo v mateřských školách celkově 128 dětí ve věku od 

2 – do 6 let. Vyplynulo z něj, že 99% dětí se v nemocniční školce líbí, z toho 76% 

se líbí moc, pouze v jednom případě se v MŠ nelíbilo. Kladné hodnocení 
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výchovných a herních činností, které jsou zařazovány v týdenních průřezových 

tématech, je i ze strany rodičů hospitalizovaných společně se svými dětmi. 

Dotazník pro  I. stupeň základní školy vyplnilo 67 žáků a z výsledků vychází, že 

91% dětí školu v nemocnici přijímá velmi kladně. Z 84% jsou spokojeni 

s  vysvětlováním učiva a jeho následnému porozumění. U otázky využití 

názorných pomůcek je pouze 19% žáků spokojeno trochu, často je žáky 

vyžadováno procvičování učiva s využitím výukových programů nebo on-line 

testů na počítači. K hodnocení výsledků školní výuky se vyjadřují žáci většinou 

objektivně. Škola je vítána i ze strany rodičů hospitalizovaných dětí.  

Z výsledků dotazníků pro  II. stupeň základní školy, který vyplnilo 55 žáků, 

vyplývá, že pro 98% z nich je výuka  v nemocnici přínosná a umožňuje jim 

procvičit již probrané učivo a zvládnout učivo nové, vzhledem k možnosti 

individuálního přístupu, a to i u slabších žáků. 

Závěrem můžeme konstatovat, že škola při nemocnici je u žáků hodnocena 

pozitivně a je pro ně přínosem. Také ze strany  rodičů hospitalizovaných dětí 

máme velmi kladné ohlasy. 

  

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 
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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 3 34 16 3 5 
 

61 0 2 0 0 4 
 

6 0 0 0 0 0 
 

0 

otázka č. 
2  3 29 15 3 6 

 
56 0 7 1 0 3 

 
11 0 0 0 0 0 

 
0 

otázka č. 
3 3 30 11 3 7 

 
54 0 6 5 0 2 

 
13 0 0 0 0 0 

 
0 

otázka č. 
4 0 27 12 2 5 

 
46 3 7 4 1 3 

 
18 0 2 0 0 1 

 
3 

 
 

 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU PRO l. 

STUPEŇ 
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D O T A Z N Í K - II. stupeň 
 

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

ne 

              2.   Způsob vedení výuky mi pomohl vniknout do probíraného tématu 

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

ne 

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

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

ne 

              4.  Výuka byla pro mě přínosná 

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

ne 

              5.   Zadané úkoly byly dostatečně náročné (porovnej s kmenovou školou) 
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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 4 15 2 5 6 32 2 7 0 3 7 19 

otázka č. 2 5 17 1 4 7 34 2 5 1 4 8 20 

otázka č. 3 6 14 0 5 5 30 1 6 2 4 10 23 

otázka č. 4 4 15 2 5 8 34 3 7 0 3 7 20 

otázka č. 5 4 17 0 4 7 32 2 3 2 5 6 18 

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

otázka č.1 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 5 1 2 0 0 2 5 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 v  nemocnici ? 

moc líbilo  líbilo  nelíbilo  vůbec  nelíbilo 
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ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 

DOTAZNÍK - MŠ 
Třída M1 M2 M3 Celkem 

moc líbilo 26 40 32 98 

líbilo 11 10 8 29 

nelíbilo 0 0 1 1 

vůbec nelíbilo 0 0 0 0 
 

 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU PRO 

MŠ 
 

 

 
 


