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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 
 

 zástupce rodičů:………….……………………………Monika Fischerová 

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

 za pedagogické pracovníky:………………………Mgr. Alena Kanclířová 
                                                                                        Mgr.. Petr Musálek 

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

 předseda:          Monika Fischerová 

 místopředseda: Mgr. Jana Němcová 
 
 
 

Školská rada byla zřízena dnem 1. 9. 2005. Současná školská rada má za sebou 

1 rok své činnosti.  Její funkční období končí k 31.8.2017. 

 
 

mailto:tpukraj@sendme.cz
mailto:tpukraj@sendme.cz
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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. 2014:       46 
 
    Základní škola 
    na adrese:  
 Ukrajinská 19…………..  5 tříd ( pro zdravotně postižené ) 
 17. listopadu 70/1123    10 tříd   ( pro zdravotně postižené ) – výmaz   

                                        k 1.8.2015 
 Karla Pokorného 1742/52 od 1.8.2015 ( 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. 2014:     157 

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

                 k 1.8.2015 

 Karla Pokorného 1742/52 od 1.8.2015 ( pro zdravotně postižené ) 
 

     kapacita plánovaná:         80 
     kapacita k 1. 9. 2014:       77 

 
      Školní jídelna – výdejna 
      na adrese: 
 Ukrajinská 19 

 
kapacita plánovaná:          40 
kapacita k 1.9.2014:          28 

 
Datum zařazení do sítě škol 

 10. 5. 1996 

 do rejstříku škol a školských zařízení  
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- 1. 1. 2006           mateřská škola  
- 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 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 
 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 

LMP 
ŠVP 
LMP; 
ŠVP 
ZŠS 

  ŠVP 
  LMP 

 

ŠVP 
LMP 

 

ŠVP 
LMP; 
ŚVP 
ZŚS 

 

ŠVP 
LMP; 
ŠVP 
ZŠS 

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 
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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 

pedagogů. Velkým přínosem pro kvalitní výuku žáků a pomoc při přizpůsobení se 

školnímu prostředí je přítomnost asistenta pedagoga ve výuce. V 15-ti třídách 

působilo 15 asistentů pedagoga. 

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

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

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

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

pedagogickou 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. 

 
Obě budovy mají pro výchovu a vzdělávání vybaveny:  

 učebny 

 samostatné učebny pro činnost školní družiny 

 počítačová učebna 

 keramická a výtvarná dílna 

 informační centrum 

 tělocvična 

 logopedická pracovna 

 muzikoterapie 

 rehabilitační místnosti 

 relaxační místnost 

 školní 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, 
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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 

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 30.06.14 k 30.06.15 k 30.06.14 k 30.06.15 k 30.06.14 k 30.06.15 

 
14 

 
15 

 
97 

 
112 

 
6,9 

 
7,4 

 
K 1.8.2015 došlo k výmazu pracoviště na ul. 17.listopadu v Ostravě – Porubě. 

Vzdělávání žáků se přesunulo od 1.8.2015 na pracoviště na ul. Karla Pokorného 

1742/52 v Ostravě – Porubě. 
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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 

 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 78 dětí a ve 2. pololetí 79 dětí. 

Děti byly rozděleny do 10-ti oddělení – pokud to bylo možné dle tříd  

a s přihlédnutím k jejich potřebám a diagnózám. 

Školní družina se podílí na vzdělávání v průběhu vyučování, po vyučování  

poskytuje  pravidelnou vzdělávací a volnočasovou činnost žákům 1. i 2. stupně. 

 

 
      

oddělení 
 

vychovatelka počet dětí 
1. pololetí 

počet dětí 
2. pololetí 

platících za  
zájmové 
vzdělávání 

osvobozeno 
od poplatku 

1. Jaroslava Jendrulková 7 7 3 4 

2. Šárka Klézlová  7 7 1 6 

3. Petra Kreissová 6 5 2 3 

4. Eva Kahúnová 6 7 1 6 

5. Světlana Volková 5 5 0 6 

6. Iveta Jančová 10 10 1 9 

7. Pavel Švestka  9 9 1 8 

8. Dagmar Nyklová  9 9 0 9 

9. Martina Hájková 10 10 4 6 

10. Petra Ištuková 9 10 5 5 
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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 byl každý zákonný zástupce dítěte seznámen při přijetí dítěte do školní 

družiny. V letošním školním roce bylo vybráno za zájmové vzdělávání celkem za 

obě pololetí a oba stupně 7 500.-Kč. 

 
Nabídka zájmových činností pro školní rok 2014/2015 byla pestrá a dařilo se 

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

zahájily činnost v týdnu od 15.9.do19.9.2014 a ukončily ji v týdnu od 15.6. do 

19.6.2015. 

 

Šikovné ruce - Petra Kreissová: pracovalo zde 14 dětí rozdělených na dvě 

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

hodin. V tomto kroužku se žáci učili základům vaření, zvoleny byly jednoduché 

recepty tak, aby si vše mohly děti vyzkoušet doma s maminkou. Dále se 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, Dni řemesel a vydali svou„2.kuchařku“ s recepty, 

kterou si odnesli všichni přihlášeni žáci domů. 

 

Taneční kroužek – Monika Vodová: zapojilo se 8 dětí každých 14 dnů v úterý. 

Děti se a snažily se o zvládnutí jednoduchých pohybových her, rozcviček 

s hudbou, dechových  a  relaxačních  cvičení, nácviku rytmizace říkadel 

a o osvojení si jednoduchých tanečních choreografií. Radovaly se z pohybu 

a hudby. 

 

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

čtvrtek v čase od 13 do 14 hodin. Snažili se o zlepšení koordinace  pohybu 

(rozcvičky, překážková dráha, kolektivní pohybové hry), základní pohybovou 

zdatnost (cvičení na gymnastickém koberci, žíněnkách a nářadí), seznámili se 

s některými sportovními aktivitami (házení a chytání míče, atletické disciplíny, 

kopaná, badminton, přehazovaná, friesbee) a učili se dodržovat pravidla fair play. 

V zimním období a v případě nevlídného počasí probíhala činnost v tělocvičně, 

pokud to počasí dovolí  aktivity probíhají na školní zahradě a nedalekém 

atletickém hřišti sousední školy. 
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Keramická dílna – Jaroslava Jendrulková : ve dvou skupinách v pondělí 

a středu každých 14 dnů pracovalo celkem 14 žáků. Práce s keramickou hlínou 

rozvíjela u žáků jemnou motoriku, fantazii tvořivost a pod... 

Svými výrobky prezentovali školu na výstavách -  "Advent plný andělů" v Gongu, 

na velikonoční výstavce a Dni řemesel ve škole. 

Svou tvorbou potěšili tak své blízké dárečky – Vánoce, Velikonoce. 

 

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

v počtu 10. 

V kroužku poslouchali relaxační hudbu, četli pohádky při relaxační hudbě, 

poslouchali pohádky c CD a poté si o příběhu povídali. Děti se tak učily 

koncentraci, představivosti, komunikaci, rozvoji slovní zásoby. Při relaxační 

hudbě děti odpočívaly, prováděly dýchací a protahovací cviky. V kroužku se děti 

měly naučit zbavit se stresu a napětí.  

 

Jóga - Světlana Volková: navštěvovalo 8 dětí co 14 dnů, zaměřili jsme se 

společně s dětmi na správné procvičování dechu s dlouhým výdechem, břišní 

dýchání. Protahovali jsme krční páteř, posilovali stabilitu těla, břišní svalstvo, 

končetiny. Vše bylo motivováno příběhem nebo pohádkou a nakonec zakončeno 

relaxací s poslechem relaxační hudby. Při pobytu venku jsme si několikrát 

vyzkoušeli hru-boccia, která se dětem moc líbila. 

 

Teraristický kroužek – Iveta Jančová: navštěvovalo pravidelně 12 dětí, 

scházely se jednou za 14 dní. Děti se učily jak pečovat o domácí mazlíčky, např. 

králíky, činčily, leguána, křečka, vodní želvu, agamu vousatou a jiné. Sledovaly 

zajímavé dokumenty o zvířatech, vyhledávaly informace a zajímavosti na 

internetu, četly odbornou literaturu, žáci si připravovali prezentace o zajímavých 

zvířatech, probíhala i zooterapie.  

 

Dívčí klub – Světlana Volková: na schůzkách děvčata probrala témata dívčího 

dospívání -formou testu, kvízu, besedy. Na vánoční advent jsme upekly linecké 

cukroví s nápaditým zdobením. Na jaře navštívily kino Cinestar v Ostravě -

Babovřesky 3. Podnikly návštěvu cukrárny s pohoštěním a rozloučením se 

školním rokem, probraly menší starosti a dovolenou. Schůzky probíhaly 1x 

měsíčně, děvčata byla velmi milá, otevřená prodiskutovat určitý jejich problém.  

 

Dramatický kroužek – Dagmar Nyklová: navštěvovalo 12 žáků, na milou akci 

„spaní ve škole“ se rádi vracejí i naši absolventi. Kroužek je oblíbený, pomáhá 



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

příspěvková organizace 
                                                                   

 

 10 

žákům rozvíjet senzorické, motorické a řečové schopnosti, schopnost 

soustředění, představivost a fantazii, emocionalitu, kreativitu, sebepoznání  

a komunikační schopnosti, kooperaci, sociální inteligenci a empatii, dovednosti 

ochrany proti škodlivým sociálním vlivům. Žáci jsou schopni vystupovat před 

obecenstvem vyjadřovat své emoce, pocity verbálně i neverbálně. 

V dramatickém kroužku se využívá metoda dramaterapie, muzikoterapie, 

arteterapie, dramatické výchovy. Schází se pravidelně každých 14 dnů, před 

divadelním vystoupením – Besídka, Festival dětské divadelní tvorby Arénka, 

divadelní představení žáků ostravských škol Hrajeme divadlo- častěji, 2krát ročně 

nocují ve škole. 

 

Fotografický kroužek- Iveta Jančová a Markéta Hermanová: schází se 

nepravidelně nejméně 1x za měsíc 19 dětí. V rámci kroužku si žáci zdokonalili 

své dovednosti na PC, teoretické základy práce s fotografií a fotoaparátem, učí 

se pracovat se světlem, časem, clonou. Na základě toho jsou pak schopni 

zhotovovat kvalitní fotografie s různými motivy a tématy. Žáci zpracovávají své 

snímky na počítači a tak proniknou do tajů úpravy fotografií, naučí se jak 

pracovat s digitálním obrazem a jaké základní úpravy obrazu mohou provádět. 

Pořádají výlety, vycházky do přírody, soutěže, animace, prezentace.  

 

Kreativní kroužek: každý lichý týden v úterý od 14. 00 hod probíhal v budově 

školy a docházelo do něj 6 děvčat od pátého do devátého ročníku. Dívky 

vyráběly různé, nápadité, drobné maličkosti k výzdobě interiérů i sebe samých. 

Při tvorbě vždy vládla přátelská, příjemná atmosféra. Kroužek po celý rok vedly 

Bc. Šárka Fránková /ta bohužel část roku ze zdravotních důvodů chyběla/, Mgr. 

Helena Šťastná a občas nám vypomáhala Marcela Sadílková 

 

 

Kromě pravidelné činnosti se školní družina podílela  na : 

 projektech a projektových  dnech  

 jednorázových  akcích   

 akcích   každoročně  opakujících  se  

 výtvarných soutěžích 

 DVPP 

 

Projekty a projektové dny: 

2.10.  projektový den – Den zdraví na Ostravské OA(8. – 9.tř.) 

21.10.  Mezinárodní den za vymýcení chudoby – projektový den(5. – 9.tř.) 

3.11.    projektové vyučování Svátek zesnulých(5. – 9.tř.) 
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5.1.      projektový den zaměřený na finanční gramotnost(5. – 9.tř.) 

2.3.      projektový den –Pitný režim(5. – 9.tř.) 

 

Jednorázové příležitostné akce: 

 

Září: 

 15.9. - 19.9. Zahájení volnočasových aktivit (všechna oddělení) 

 

Říjen: 

 1.10.    Evropské dny handicapu 

 3.10.    Slůně Babů a spravedlivé dělení – beseda v knihovně (1. – 4.tř.) 

 7.10.    Aquapark Kravaře (5. – 9. tř.) 

 7.10. - 10.10.  Podzimní zahrádka - výstavka v prostorách školy (5. – 9.tř.) 

 14.10.  Tvořivá dílna v Centru volného času Poruba (1. – 4.tř.) 

 

Listopad: 

 11.11. Tonda obal na cestách – třídění odpadu v praxi( všechna oddělení) 

 20.11. Vrstevnický program pro podporu spolupráce ( 9.b ) 

 21.11. Plazi, jak je neznáte – beseda domov Slunečnice(5. – 9.tř.) 

 24.11. divadelní představení Smíšek v prostorách školy(1. – 4.tř.) 

 25.11. Exkurze na Vítkovické střední průmyslové škole(8. – 9.tř.) 

 28.11. Sportovní dopoledne na ZŠ Čkalovova (5. – 9.tř.) 

 

Prosinec: 

 5.12. Den otevřených dveří SŠ prof. Z. Matějčka(6.tř.) 

 11.12. Aquapark Kravaře(5. – 9.tř.) 

 11.12. Výlet na Vánoční trhy v Praze(6. – 9.tř.) 

 17.12. Zázraky ve světě zvířat – beseda domov Slunečnice(5. – 9.tř.) 

 18.12. Vánoční besídka pro rodiče v domově pro seniory Slunečnice(5.-

9.tř.) 

 19.12. Vánoční besídky a nadílka  ve třídách(1. – 4.tř.) 

 

Leden: 

 9.1. Co je dobře a co špatně –beseda o chování v knihovně na 

Vietnamské ul.(1. – 4.tř.) 

 

 

Únor: 

10.2. Tvůrčí dílna v Centru volného času Poruba(1. – 4.tř.) 
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12.2. Koncert Pavla Nováka ml. – DKO(1.– 4.tř.) 

 

Březen: 

 3.3. Návštěva spolužáků v lázních Klimkovice (6. -7.tř.) 

 10.3. Lyžařský výcvik(5. – 9.tř.) 

 13.3. Velikonoční řemesla ve sdružení Amos- výstaviště Ostrava(1. – 4.tř.) 

 19.3. Divadelní představení Veselé Velikonoce v aule VŠB (1.- 4.tř.) 

 27.3. Bruslení na zimním stadionu Sareza Poruba(5.- 9.tř.) 

 30.3 – 31.3. Velikonoční výstavka v prostorách školy(1. – 4.tř.) 

 31.3. – 1.4. Velikonoční výstavka v prostorách školy(5. – 9.tř.) 

 

Duben: 

 1.4.  Divadelní představení DL Ostrava – Kocourek Modroočko(1. – 4.tř.) 

 10.4. Výlet do Plesné – focení na soutěž Den Země(5. – 9.tř.) 

 17.4. Bezpečnost na internetu(6. – 7.tř.) 

 21.4. Den Země na Hlavní třídě Poruba(všechna oddělení) 

 24.4 Divadelní představení Panna a netvor v DKO(1.– 4.tř.) 

 

Květen: 

 12.5. Návštěva MŠ Exilu na Ukrajinské(1. - 4.tř.) 

 19.5. Exkurze HZS Martinov(1. - 4.tř.) 

 20.5. Den plný radosti pro všechny – nadace Modrý motýlek na Výstavišti 

Ostrava (všechna oddělení) 

 27.5. Olympiáda tělesně postižených sportovců v Opavě (všechna 

oddělení) 

 

Červen: 

 5.6. Malý svět techniky U6(1. – 4.tř.) 

 9.6. - 11.6 třídní výlet chata Tatranka Lysá hora(8.b) 

 10.6. – 12.6. třídní výlet Praha (9.b) 

 11.6. Divadlo Smíšek v prostorách školy(1.– 4.tř.) 

 15.6.  Akce na stmelení třídního kolektivu Myslivna Poruba(6.b) 

 15.6. -17.6.Výlet Praha(9.a) 

 16.6. Třídní výlet(6.c) 

 18.6. Společné setkání a seznámení se s budovou Pokorného(4.tř., 6.a) 

 19.6.  Erasmus- Návštěva památníku v Hrabyni(8. – 9.tř.) 

 22.6.  Loučení žáků 9. ročníku (5.- 9.tř.) 

 23.6. Vycházka do Svinova, Třebovic a nocování ve škole(3.b) 
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 23.6. Soutěže a kvízy se Skauty(1. – 4.tř.) 

 24.6. Výlet na letiště Mošnov(1.tř.) 

 25.6. Výlet do Jistebníku(3.a) 

 26.6. Výlet do Planetária(1.tř.) 

 

Akce každoročně opakující se: 

 říjen – květen – celoškolní sběrová soutěž papíru (všechna oddělení) 

 říjen – červen – Canisterapie  

 říjen – červen – Hipoterapie  

 27.11. - Advent plný andělů – hala Gong (všechna oddělení) 

 7.1. – 10.1. - Lyžařský výcvik na Červenohorském sedle  (5.–9.tř.) 

 18.3. – 21.3. – Lyžařský výcvik na Červenohorském sedle (5. – 9.tř.) 

 31.5. – 5.6. – Rehabilitační pobyt v Orlických horách(5. – 6.tř.) 

 17.6. – Den řemesel(všechna oddělení) 

 

Výtvarné soutěže: 

 21.11.  zaslání výtvarných prací dětí s PAS se zimní a Vánoční tématikou 

na výstavu sdružení AlFi(1.- 4.tř.) 

 27.1.  zaslání prací do výtvarné soutěže Děti, pozor, červená!(všechna 

oddělení) 

 17.4.  zaslání prací do výtvarné soutěže Požární ochrana očima 

dětí(všechna oddělení) 

 18.4.  zaslání prací do výtvarné soutěže pořádané nadací Modrý 

motýlek(všechna oddělení) 

 

 DVPP: 

 4.12.  Podíl zoologických zahrad při EVVO (Kahúnová, Jančová) 

 4.12. – 5.12.   seminář APLA – Ostrava – zvládání verbální agrese u lidí 

s mentálním postižením nebo autismem (Klézlová) 

 10.12.  školení PO (Kahúnová, Kreissová) 

 11.12. Public relations a komunikace v neziskových org.(Kahúnová) 

 23.1. Arénka –přehled divadelní tvorby (Jančová) 

 12.2. – 14.2.  Konference společný prostor – Olomouc (Nyklová) 

 10.3.  seminář EVVO (Jančová) 

 8.4.   Konference Autismus(Jančová) 
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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. Většina akcí je bohatě zdokumentována 

fotografiemi, některé jsme uveřejnili na internetových stránkách školy se 

stručným popisem. 

 

 

ad 3) Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Výuka na pracovištích pro žáky se zdravotním postižením byla  zajištěna 21 

učiteli, velkým přínosem bylo 15 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 15,2 

VŠ pro jiný typ školy 0 0 2 

VŠ 3,5 6,5 17,2 

VŠ nepedagogické         DPS 0 0 0 

                          bez DPS 0 0 0 

středoškolské   pedagogické 2,65 0 0 

                         nepedagogické 0 0 2 

Celkem 6,2 6,5 19,2 

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 27 25,7 

vychovatelky ŠD 10 10 

asistent pedagoga 15 12,9 

THP 2 1,5 

školník - domovník 1 1 

uklízečky 3 2,7 

výdej stravy 1 0,12 

Celkem 66 60,12 

 
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 28.1.2015. 

Počet zapsaných žáků:                                            21 

Počet odkladů školní docházky k 31.5.15:               11 

Počet přijatých žáků:                                                10 

Počet nepřijatých:                                                       0 

 

Ve školním roce 2014/2015 přestoupilo do naší školy 7 žáků:  4 žáci na 1. stupeň 

a 3 žáci na 2.stupeň.  

Tři žáci se ze školy odhlásili: 1 žák přestoupil na běžnou ZŠ, 2 žáci na školu 

speciální v Mariánských Horách. 
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ad 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Při hodnocení žáků se zdravotním postižením bylo použito hodnocení 

klasifikačními stupni a širšího slovního hodnocení. 

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

rehabilitačními pracovníky a pedagogickými pracovníky byly vytvořeny optimální 

podmínky všem žákům k dosahování co nejlepších výsledků. 

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

vzdělávali s úspěchem. Z 20 – ti vycházejících žáků bude 20 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 2,4 

Německý jazyk 1,7 1,9 

Matematika 2,1 2,2 

Anglický jazyk 1.9 2.1 

Celkový 
průměrný 
prospěch 

1,4 1,5 
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Stupeň hodnocení prospěchu 

 1.pololetí 2.pololetí 

Prospěl 
s vyznamenáním 

57 51 

Prospěl 52 57 

Neprospěl 1 4 

Nehodnocen 2 0 
 

 

Zameškané hodiny 

 1.pololetí 2.pololetí 

Omluvených 7536 7473 

Z toho na žáka 66.7 66.7 

Neomluvených 0 0 

Počet žáků 110 113 

 
 
 
Snížený stupeň z chování 
 

Stupeň  k 
30.6.14 

k 
30.6.15 

 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. 

Primární prevenci u tak specifické skupiny žáků jako je ta naše, se nám daří 

naplňovat také pomocí grantu MŠMT: Plavecký program pro žáky se SVP a dále 

mezinárodnímu Projektu partnerství škol Erasmus+, díky nimž se rozšířila také 
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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 2014, 

probíhaly konzultace školního metodika prevence s jednotlivými učiteli. 

Uskutečnilo se rozdělení zodpovědnosti za konkrétní akce, byli zapojeni 

pedagogové i vychovatelky. Pedagogičtí pracovníci kontaktovali ŠMP v případě 

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

při řešení konkrétního problému. Během celého školního roku bylo realizováno 

i několik sezení s rodiči žáků, u kterých došlo k výskytu rizikových projevů 

v chování. U dvou žáků 9. ročníku byl metodikem prevence vypracován 

Individuální výchovný plán, který byl pravidelně konzultován se zákonnými 

zástupci žáka i s žákem samotným. Primární preventivní program se realizoval 

v předmětech stanovených Školním vzdělávacím programem, byly vytvořeny 

optimální podmínky pro výchovně - vzdělávací proces.   V rámci MPP proběhlo 

sociometrické šetření v jednotlivých třídách na druhém stupni ZŠ a následně 

dvouhodinový preventivní program zaměřený zejména na vztahy mezi 

vrstevníky. V měsíci dubnu proběhla beseda s žáky na téma Bezpečnost na 

internetu. Výstupy z těchto preventivních programů byly vystaveny v prostorách 

školy, názory žáků na tyto akce se objevily ve školním časopise. V měsíci květnu 

byli rodiče pozváni na besedu s tématem Nástrahy internetu, žádný s rodičů však 

o tuto problematiku neprojevil zájem a beseda se tudíž nekonala. Jako každý rok 

se uskutečnil i letošní školní rok projektový den zaměřený na sexuální chování 

mládeže a prevenci sexuálně přenosných chorob.  

Díky partnerskému projektu Erasmus+ mohli vybraní žáci navštívit partnerskou 

školu ve Švédsku. Všichni zahraniční partneři v měsíci březnu navštívili na týden 

naši školu a vybraní žáci se na programu spolupodíleli a zúčastnili se jej.  

 
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 
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pod jeho vedením dále pracovali. Účastnil se seminářů a školení organizovaných 

PPP v Ostravě – Porubě, sledoval aktuální problematiku rizikového chování. 

Školní metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program pro školní rok 

2014-2015, Program proti šikaně, Plán výchovně vzdělávacích akcí pro školní 

rok 2014 – 2015 a plán akcí v KC Ostrava – Poruba.  

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

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

společenských akcí pro školní rok 2014 - 2015. 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, 

podíleli se na spolupráci při kontrole a hodnocení individuálních výchovných 

plánů.  

Rodiče se zúčastňovali společenských akcí pořádaných školou. Aktivně se 

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

nebo do kulinářského souboje rodičů. Účastnili se recitačních a jiných literárních 

soutěží a rodiče žáků 9. ročníků se zúčastnili loučení žáků se školou, které bylo 

spojené s příjemným posezením u občerstvení, které připravili sami rodiče.  

 

 
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 2015 – Orlické hory/.  

 
 
Zdravotní prevence: 
 
Sexuální výchova  A. Kanclířová, H. Šťastná, beseda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Voda – základ života P. Kravčíková, projektový den 
Stravování    J. Lorencovič, projektový den  
Problémy dospívání  KC Ostrava – Poruba, beseda 
Poruchy příjmu potravy KC Ostrava – Poruba, beseda 
Zdravý životní styl  KC Ostrava – Poruba, beseda 
Bezpečnost na internetu K. Marečková, beseda 
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Prevence rizikového chování 
                                           
Jednorázové besedy: 
 
Bezpečnost na internetu 1 /6.-7.tř./   K. Marečková 
Bezpečnost na internetu 2 /8.-9.tř./   K. Marečková 
Prevence pohlavních chorob /8.-9. tř./   A. Kanclířová 
Jak bezpečně dospět /7.-9.tř./    KC Ostrava – Poruba 
Projekt Prevence HIV/AIDS /9.tř./    KC Ostrava – Poruba 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Konkrétní navštívené besedy a akce v KC Ostrava - Poruba 

 
Děkuji – nechci!       6.B, 8.B – 17 žáků   
Dospíváme – z dívky žena, z chlapce muž            6.A, 6.B, 7.tř. –28 žáků 
Rizika elektronické komunikace              6.-9.ročník -  70 žáků 
Sexmise       6.A, 6.B, 7.tř. – 28 žáků 
Jak se žije v Africe                8.A, 9.A, 9.B – 21 žáků 
Z Levic do Bohnic                7.tř. – 7 žáků 
Kouření a mládež                 9.A – 7 žáků 
Jsem sestra Arnošta Lustiga    8.A, 8.B, 9.A, 9B (33 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 situací a komunikace v problémových situacích. Na 2. stupni proběhlo 

sociometrické šetření v jednotlivých třídách s důrazem na zjišťování pozitivních 

i  negativních vazeb mezi jednotlivými žáky, komplexně pak bylo zaměřeno na 

školní a třídní klima - z dotazníků nevyplynuly vážnější negativní jevy. Se třídou 

pak bylo dále pracováno – preventivní programy na zlepšení vztahů mezi 

vrstevníky. Mezi vážnější jevy 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 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. 

Byly vypracovány 2 individuální výchovné plány pro žáky 9. ročníků, jehož 

průběh byl kontrolován v řádně stanovených termínech za účasti žáků i jejich 
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zákonných zástupců. IVýP byly hodnoceny za účasti ŠMP, třídního učitele, 

vychovatele, popř. zástupce ředitelky školy. Zavedení IVýP se u obou žáků 

osvědčilo a projevy rizikového chování byly minimalizovány.  

 

Prožitkové programy  
 
Prožitkové programy jsme realizovali vlastními silami. Metodik prevence 

realizoval preventivní programy zaměřené na zlepšování vztahů mezi vrstevníky. 

Tyto programy proběhly ve všech třídách na druhém stupni ZŠ po vyhodnocení 

sociometrického šetření. Vybrané aktivity měly za cíl zejména zlepšit kooperaci 

mezi žáky, dále nácvik pozitivního hodnocení druhých a komunikaci 

v problémových situacích. Ve třídách, v nichž spolupráce mezi žáky příliš 

nefungovala a tudíž stanovené aktivity nesplnili, byl realizován preventivní 

program znovu s podobnými aktivitami.  Mezi další prožitkové programy patřily 

projektové dny věnované zdravému stravování a pitnému režimu. Projektové 

vyučování se žákům velmi líbilo, vyzkoušeli si zdravě vařit, zjistili, za kolik korun 

jídlo mohou nakoupit v různých obchodech, spočítali si měsíční útratu za stravu, 

získali nové informace o jednotlivých zdravých potravinách, o jejich využití v teplé 

i studené kuchyni, spočítali si, jakou výživovou hodnotu mají a srovnali je s jinými 

jídly. Během projektového dne spolu žáci museli spolupracovat, což opět 

posilovalo kooperaci žáků ve třídním kolektivu. 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, Rýmování, Loučení žáků 9. ročníků se školou.   

 
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.  
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Během školního roku 2014/2015 se uskutečnily v rámci školy a sdružení 
následující zájmové kroužky: 
 
 
1.stupeň: 
 

Název Vyučující Počet žáků 
Šikovné ruce Kreissová, Dvořáková, 

Foltys 
14 

Jóga s prvky relaxace Volková, Dvořáková 8 

Hudebně taneční Vodová, Kahúnová 8 

Sportovní hry Kahúnová, Vodová 12 

Keramická dílna Jendrulková, Vodová, 
Foltys 

14 

Relaxační s prvky 
muzikoterapie 

Klézlová,Dvořáková 10 

 
 
2.stupeň: 
 

Název Vyučující Počet žáků 
Mediální kroužek Kanclířová 10 

Evropský klub Čaplová, Marečková 12 
Jóga s prvky relaxace a 

taneční hry 
Vašíčková, Stanovská 15 

Teraristický Jančová 12 
Dramatický Nyklová 12 
Kreativní Fránková, Šťastná 6 
Kulinář Kravčíková, Babincová, 

Bučková 
12 

Výtvarný Hermanová 12 
Hudební Hermanová 14 

Fotografický Hermanová, Jančová 19 
Lezecký Musálek, Ištuková, 

Hájková 
5 
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Celkem v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 

pracovalo ve školním roce 2014/2015 17 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, 3 almanachy 9. ročníků, 1 sborník: Rehabilitační pobyt Orlické 

hory. 

 
Jednorázové akce:  

 

Mezi nejoblíbenější akce letošního školního roku můžeme zařadit následující: 

Týdenní návštěva partnerů projektu Erasmus+ u nás ve škole, spaní ve škole, 

Přehled divadelní tvorby – Arénka, Advent plný andělů, vánoční besídka, 

lyžařské výcviky na Červenohorském sedle, návštěvy akvaparku v Kravařích, 

velikonoční vernisáž, projektové dny, rehabilitační pobyt v Orlických horách, Den 

plný radosti pro všechny, školní a třídní výlety, rozloučení s žáky 9. ročníků, Den 

řemesel.  

 
Skupinová práce:  
 
Průběžně probíhaly skupinové terapie: 

Arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, hippoterapie a relaxační terapie v rámci 

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

práci děti většinou spolupracují úspěšně.  

          
Závěr: 
 
V průběhu celého školního roku se uskutečnily besedy zaměřené na prevenci, 

výstavy práce žáků i rodičů, prezentace autorské tvorby žáků za účasti rodičů. 

Probíhal pravidelně logopedický výcvik žáků s poruchami řeči /Mgr. Nikola 

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

několik alternativních pohybových aktivit - zejména lyžařské výcviky na monoski 

– Červenohorské sedlo (2x), ), boccia – pravidelně v rámci TV, potápění a 

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

mezinárodnímu Projektu partnerství škol Comenius se mohli žáci zúčastnit 

návštěvy partnera ze Švédska, podíleli se na přípravě programu při týdenní 

návštěvě zahraničních partnerů v naší škole. 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 SPC 

Kpt. Vajdy, SPC FM a PPP Ostrava.  

 



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

příspěvková organizace 
                                                                   

 

 24 

 

Environmentální vzdělávání 

 

V průběhu školního roku 2014/2015 byla realizována environmentální výchova 

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

jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2014/2015, jež je součástí školního 

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

veškerou školní výukou a výchovou. 

 

 

Září 2014 

 Žermanická přehrada  – Žáci 6. a 7. ročníku uskutečnili třídní výlet a 

prohlédli si krásné okolí této přehrady. Seznámili se s faunou a flórou, 

která se zde nachází. 

 

Říjen 2014 

 Výstava ,,Podzimní 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. 

 Tvůrčí dílna ,,Dýňoví panáčci“ – Žáci prvního stupně si vyzkoušeli a 

zároveň zdokonalili své schopnosti ve tvůrčí dílně. 

 Návštěva knihovny ,,Slůně Babů a spravedlivé dělení“ – Žáci prvního 

stupně navštívili MKO, kde se zábavnou formou pomocí prezentace, 

videoukázky a audioukázky seznámili se životem slonů. 

 Jednodenní výlet ,,ZOO Ostrava“ – Žáci 5. a 6. tříd zašli za zvířaty do 

ZOO. Bylo to pro ně velmi poučné.  

 Den zdraví OA Ostrava – Žáci 9. ročníků se zúčastnili projektového dne 

pořádaného studenty střední školy a zapojili se do všech aktivit. 

              

Listopad 2014  

 Návštěva galerie Plato – Vybraní žáci fotografického kroužku navštívili 

galerii, aby se podívali na obrazy a fotografie vystihující naši přírodu. 

 Vzdělávací akce ,,Plazi, jak je neznáte“ -  Přednáška byla zaměřená na 

život plazů a vše, co se jich týká. Této akce se zúčastnili žáci 2. stupně. 

 „Tonda obal na cestách“ – Společnost EKO – KOM přijela k nám do školy 

a pro všechny žáky 1. a 2. stupně připravila zábavný a velmi poučný 

program o třídění odpadu. 

 Výroba adventních věnců společně s rodiči. 
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 Prosinec 2014  

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

tradice i předměty s nimi spojené mohli žáci zjistit na Vánočních trzích 

v těchto dvou městech. Získali inspiraci na výrobu dárků z různých druhů 

materiálů. 

 Konference – Byla zaměřena na podíl ZOO při EVVO. 

 Vzdělávací akce ,,Zázraky ve světě zvířat“ – Žáci druhého stupně navštívili 

besedu o zvířatech. Kromě základních informací o určitých druzích zvířat 

byla přednáška obohacena o zajímavosti z jejich života. 

 

Leden 2015 

 Lyžařský výcvik – Vybraní žáci 2. stupně poznali krásu hor na vlastní kůži. 

Zúčastnili se lyžařského výcviku, jehož součástí bylo i seznámení 

s nebezpečím, které je může na horách potkat. 

 Návštěva knihovny ,,Co je dobře? Co je špatně?“ – Žáci prvního stupně 

navštívili MKO, kde se zábavnou formou pomocí prezentace, videoukázky 

a audioukázky seznámili s vhodným chováním v přírodě. 

 

Únor 2015 

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

dílně. 

  Beseda ,,Domov velkých šelem“ – Žáci 7. až 9. tříd navštívili tuto 

zajímavou besedu, kde se prolínalo učivo dějepisu a přírodopisu.        

 

 Březen 2015  

 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. 

 Lyžařský výcvik – Je to úžasná akce, na kterou se vybraní žáci 2. stupně 

vždy velmi těší. 

 Seminář EVVO – Byl na téma „Voda a vodní prostředí“. 

 Seminář v ZOO – Byl na téma „Živly kolem nás“. 

 Projektový den „Pitný režim“ – Žáci 2. stupně se nejen seznámili se 

zdravým životním stylem a pitným režimem, ale zjišťovali informace o 

vodě (rozdělení, složení, využití, atd.) 

 Velikonoční řemesla – Jak využít různé druhy materiálů k výrobě 

velikonočních dekorací se žáci 1. stupně dozvěděli na této akci. 
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  Duben 2015 

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

věnované životnímu prostředí, přírodě, fauně a flóře. 

 Výlet do Plesné – Žáci fotografického kroužku navštívili na jeden den tuto 

část města Ostravy, aby zde nafotili fotografie, které by pak mohli zaslat 

do soutěže pořádané ke Dni Země.  

 

Květen 2015  

 Exkurze HZS Martinov – Žáci 1. stupně se na této velmi zajímavé exkurzi 

seznámili s činností této důležité organizace. 

 

 Červen 2015 

 Výlet do Prahy – Poznávání našeho hlavního města bylo cílem tohoto 

výletu, kterého se zúčastnili žáci 9. tříd. 

 Výlet na Lysou horu podnikli žáci 9.B. třídy. Spojili zeměpisné znalosti 

s praktickými dovednostmi, jak prožít tři dny v přírodě, jak si rozdělat oheň 

a nečinit přírodu. 

 Výlet do Jistebníku – Žáci 3. A třídy si udělali jednodenní výlet do této 

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

na změny v krajině v tomto ročním období. 

 Rehabilitační pobyt v Orlických horách – 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.   

 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. 

 Návštěvu Geologického pavilonu prof. Pošepného uskutečnili žáci 8.A 

třídy. 

 Žáci 8. a 9. ročníků navštívili památník v Hrabyni. 

 Akci „Malý svět techniky“  v Dolní oblasti Vítkovic si prohlédli děti 1. třídy. 

 Návštěva Dinoparku  a opékání na Myslivně – Jednodenní výlety na 

utužení třídního kolektivu podnikli žáci 6.B třídy.  

 Prvňáčci se zajeli podívat na letiště v Mošnově a seznámili se s jeho 

provozem. Také si v měsíci červnu prohlédli planetárium a zúčastnili se 

akce „Život stromů“. 
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 Na školní zahradě pro naše nejmenší, žáky první třídy, proběhla akce 

Skauti. 

 Konference EVVO – Ve Frenštátě pod Radhoštěm se konala dvoudenní 

celokrajská konference. 

 „Den řemesel“ – celá škola se sejde na této tradiční akci, která se koná 

každý rok. Žáci si zasportují a vyrobí si výrobky z různých materiálů za 

použití rozmanitých technik.  

 

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. 

 Během celého roku žáci v rámci vycházek poznávali okolí své školy. 

              

 

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

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

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

 

 

Hodnotící zpráva výchovného poradce 

 

Práce výchovného poradce probíhala v rámci jedné vyučovací hodiny týdně. 

Výchovný poradce byl k dispozici žákům a rodičům vždy v pondělí 6. vyučovací 

hodinu na pracovišti, nacházejícím se na ul. 17. listopadu 1123 v Ostravě-

Porubě, první týden v měsíci na kmenové škole Ukrajinská 19, v Ostravě-Porubě. 

Dále byl k dispozici neustále pro řešení speciálně pedagogických problémů 

dětem, rodičům a pedagogům na základě domluvy. 

Na obou pracovištích byly vyvěšeny informace o výchovném poradci 

s konzultačními hodinami, plánem VP a žáci seznámeni s náplní práce 
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výchovného poradce. Zákonní zástupci byli s prací výchovného poradce 

seznámeni na oficiální schůzce školy a třídních schůzkách. 

Na Tř. 17. listopadu byly označeny prostory pro výchovnou práci a vyvěšena 

informační nástěnka. 

Během školního roku 2014-2015 se průběžně doplňovala diagnostika všech žáků  

školy, včetně dokumentace prvního ročníku a nově příchozích žáků do ostatních 

ročníků, dle všech informací založených v dokumentaci školy a složkách třídních 

učitelů získaných od zákonných zástupců, SPC, PPP. Z těchto materiálů byl 

doplněn stávající tabulkový soubor zdravotních, psychologických, pedagogických 

diagnóz jako výchozí podpora Bakaláře i pro přehlednost pro třídní učitele a VP. 

V přílohové části je uveden soubor žáků, kteří jsou v evidenci jednotlivých SPC 

pro PAS, Vady řeči, MP, TP, ZP a PPP – pro žáky s SPU a CH. Všechny 

informace byly osobně konzultovány s pracovníky SPC i PPP na jednotlivých 

pracovištích i na půdě školy. / SPC pro PAS  a Vady řeči v Ostravě – Zábřehu; 

SPC pro MP v Ostravě – Slezské; SPC pro TP ve Frýdku – Místku;, SPC Srdce 

pro TP a MP v Opavě; SPC pro ZP v Opavě; PPP v Ostravě – Zábřehu se sídlem 

v Ostravě – Porubě/. Tato zařízení spolupracovala při zpracování IVP, nutnosti  

a možnostech podpůrných opatření, asistentů pedagoga ve výuce, intervenci ve 

školách, vyšetřeních jednotlivých žáků. Prováděla metodickou pomoc rodičům 

i pedagogům. Největší spolupráci má naše zařízení v oblasti intervence se SPC 

pro PAS v Ostravě – Zábřehu, jmenovitě s  Mgr. Přemyslem  Mikolášem a Mgr. 

Karin Kopřivovou, kteří také poskytují našemu zařízení odborné semináře k dané 

problematice. 

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

individuální vzdělávací  programy /zejména u žáků s PAS, MP, těžkým tělesným 

postižením/, které výchovný poradce schválil  po poradě s SPC.  

Další nedílnou součástí byl získaný přehled o proběhlých psychologických   

a pedagogických vyšetřeních v SPC a PPP, a tím možnost upozornit zákonné 

zástupce na nutnost kontrolního vyšetření pro následný školní rok, pokud tak již 

SPC či PPP neučinila.   

Ve školním roce 2014-2015 se zúčastnil schůzky IPS při Úřadu práce v Ostravě, 

zaměřených na školní problematiku a volbu povolání, dále schůzek VP v SPC 

a PPP. 

Nedílnou součástí práce výchovného poradce je odborná pomoc zákonným 

zástupcům žáků, individuálním a skupinovým sezením pro výchovné a výukové 

problémy žáků, nutnosti vyšetření žáků nebo z důvodů volby povolání. Dále se 

výchovný poradce pravidelně zúčastňoval s dětmi a jejich rodiči  společných akcí 

pořádaných školou a mimoškolních činností, v rámci volby povolání dnů 

otevřených dveří, Výstavy Učeň, středoškolák – 12/2014. 
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Pracovní náplní VP je práce s žáky, ať formou osobního individuálního kontaktu 

nebo besed – práce v mikro-skupinách, zaměřených na téma dospívání, 

problematiku mezilidských vztahů a rozdílnosti pohlaví, sexuální výchova. Žáci 

této školy využívali této možnosti často, VP jim byl kdykoli při problému 

k dispozici. Rovněž proběhl projektový den Sexuální výchova v dubnu 2015.  

Pro rodiče v průběhu roku probíhala Kavárnička pro rodiče se shodnými tématy, 

kde mohli diskutovat o problémech v rodině. Největší účast měla tématika Volby 

povolání. Na základě pilotních dílů bude VP v příštím školním roce pokračovat. 

Výchovný poradce pomáhal  pedagogickým pracovníkům při řešení problémů 

s žáky a jejich speciálně pedagogickou problematikou, a to ve spolupráci 

s metodikem školní prevence Mgr. Kateřinou Marečkovou.  

V rámci doporučení všichni  žáci  9. ročníku  podstoupili spec. - ped. vyšetření 

pro volbu povolání v SPC, PPP dle zdravotního postižení. VP pomáhal 

s vyplněním přihlášek a dalších materiálů nutných pro zaslání na střední školy  

a  učiliště, dále VP osobně kontaktoval VP vybraných škol. Individuální schůzky 

byly řešeny operativně.  

Žáci 9. ročníku, kteří byli přijati ke studiu na středních školách jsou uvedeni 

v přílohové části.  

Výchovný poradce se dále podílel při uvedení  4. ročníku při přestupu na školu ul. 

17. listopadu  v Ostravě- Porubě – do prostor 2. stupně. Adaptace žáků byla 

velmi dobrá, ihned se zapojili jak děti, tak jejich zákonní zástupci do školních 

i mimoškolních aktivit 

Výhodou práce výchovného poradce na tomto typu základních škol je možnost 

stále navazovat blízký kontakt s jednotlivými žáky, rodiči i učiteli, a tím kvalitně 

pomáhat s jednotlivými výchovnými a pedagogickými problémy, což předpokládá 

soustavné vzdělávání v oboru spec. pedagogiky. 

 

Seznam přijatých žáků 9. ročníků na střední školy pro školní rok 2015 -16 – ZŠ a MŠ 

Ukrajinská 19, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace 

 

 celkem přijato 2/J/ + 6/E/ + 5/H/ + 7/M/ = 20 žáků ke studiu na středních 

školách v Moravskoslezském kraji - v 1. a 2. kole přijímacího řízení, 1x na 

odvolání – 19x v Ostravě, 1x ve Frýdku Místku 

 

Obor J – Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu  - 2x 

1. 63-51-J/01 Obchodní škola, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, 

17. listopadu 1123, příspěvková organizace 

 

2. 63-51-J/01 Obchodní škola, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, 

17. listopadu 1123, příspěvková organizace 
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Obor E – Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem  - 6x 

1. 41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin), Střední škola prof. 

Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace  

 

2. 29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce), Střední škola prof. Zdeňka 

Matějčka, Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace 

 

3. 29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce), Střední škola prof. Zdeňka 

Matějčka, Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace 

 

4. 75-41-E/01 Pečovatelské služby, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – 

Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace 

 

5. 41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin), Střední škola prof. 

Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace 

 

6. 41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin), Střední škola prof. 

Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace 

 

 

Obor H – Střední odborné vzdělání s výučním listem – 5x  

1. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, RB SOU autoopravárenské, 

s.r.o. Zengrova 38, Ostrava – Vítkovice   

 

2. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, RB SOU autoopravárenské, 

s.r.o. Zengrova 38, Ostrava – Vítkovice 

 

3. 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, Střední odborná škola, Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace 

 

4. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, Střední škola technická a 

dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 

 

5. 26-57-H/01 Autoelektrikář, RB SOU autoopravárenské, s.r.o. Zengrova 38, Ostrava 

– Vítkovice 

 

Obor M –  Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) – 7x  

1. 18-20-M/01 Informační technologie, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – 

Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace  

 

2. 75-41-M/01 Sociální činnost, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – 

Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace 

 

3. 79-41-K/41 Gymnázium, Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o. 



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

příspěvková organizace 
                                                                   

 

 31 

 

4. 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, SOŠ OOM v Ostravě 

 

5. 75-41-M/01 Sociální činnost, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – 

Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace   

 

6. 18-20-M/01 Informační technologie, Střední škola teleinformatiky, Ostrava, 

příspěvková organizace 

 

7. 53-41-M/02 nutriční asistent, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 

 

 

Individuální plány: 

 

Celkem bylo vypracováno 40 IVP, z toho 17 na 1. stupni a 23 na 2. stupni – na 

základě doporučení  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 15, z toho 8 na 1. stupni a 7 na 2. stupni.  

Osobní asistent: 1. 

 

 

 
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 třetí rok.  

Řada navštívených kurzů a dalších typů vzdělávacích akcí byla realizována 

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

pro pedagogické pracovníky zdarma. Velká část vzdělávacích akcí vyplynula 

z programu projektu RESTART.     
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Název vzdělávací akce 
Počet 
osob 

Místo 
konání 

 

 
Školení k projektu RESTART 18 KVIC 

Seminář – APLA Praha 15 
ZŠ a MŠ 

Ukrajinská 

Seminář o odpadech 1 
Ostravská 
univerzita 

Techniky práce s textilem 1 KVIC 

Nové náboženské hnutí a subkultury mládeže 1 
PPP 

Ostrava 

Seminář metodiků dopravní výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 BESIP 

Netradiční pomůcky ve výuce M a ČJ 2 
NIDV 

Vzdělávání pedagogů v oblasti ochrany 
obyvatelstva a požární prevence 

 

oobyvatelstvaobyvatelstva a P 

2 
Krajské 

ředitelství 
HZS MSK 

Šikana a její řešení 1 
PPP 

Ostrava 

Poskytovatelé pracovní rehabilitace, příprava na 
práci a poradenská činnost 

1 
Trigon 

Náprava šikany 1 
PPP 

Ostrava 

Konference – Pracujeme společně 2 
SŠ prof. 
Zdeňka 

Matějčka 

Hravé gramatické recepty do výuky Nj 1 
NIDV 

Kurz – práce s dětmi s PAS 2 
SPC Kpt. 

Vajdy 

Topík 2014 - RESTART 1 
KVIC 

Novinky ICT ve škole 2 
VOŠ Zelená 

Fonematické a fonologické uvědomování u dětí 
s narušeným vývojem řeči 

1 
Kpt. Vajdy 
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Konference – „Pět terapií pro šťastný život 
s handicapem“ 

2 
ZŠ pro TP 

Opava 

Podíl ZOO při EVVO 2 
Zoo Ostrava 

Zvládání verbální agrese u lidí s mentálním 
postižením a PAS 

3 
Sdružení 
MIKASA 

Public relations   1 
Trigon 

Dotyková zařízení ve výuce 1 
KVIC 

Aktuální stav školské legislativy od 1.1.2015 1 
DK Akord 

Inovativní výukové strategie využívání ICT ve 
škole 

1 
KVIC 

Konference – společný prostor 1 
Olomouc 

Jaký bude kariérní systém učitelů? 1 
KVIC 

Živly kolem nás 2 
ZOO Ostrava 

Hospitace – součást řízení školy 1 
NIDV 

EVVO – voda a vodní prostředí 2 
Ostravské 
muzeum 

Diferenciální diagnostika PAS 1 
Ambulance 

klinické psych.  

Předcházení poruchám učení 2 
Clarion 

Webinář - bakalář 1 
 

Výtvarné techniky netradičně 1 
KVIC 

Bakalář – evidence školní matriky, předávání dat 2 
ZŠ Formana 

Ostrava 

Notebook s Windows 8, účinná pomůcka ve výuce 10 
ZŠ a MŠ 

Ukrajinská 

Vývojová dysfázie na II. Stupni ZŠ 1 
Kpt. Vajdy 

Efektivní využití ICT ve výuce na 1.stupni 8 
ZŠ a MŠ 

Ukrajinská 

Vzdělávání ped. pracovníků - PAS 2 
APLA Brno 
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Metodická poradna pro ŘŠ 1 KVIC 

Optimalizace řídících a kontrolních systému 1 KÚ MSK 

Řešení krizových situací 18 Ul. 

17.listopadu 

Vzdělávací seminář pro spolupracující subjekty 

OSPOD 

1 
Hotel Vista 

Konference pro MŠ 4 Hotel Vista 

 
 
 
ad 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
a)pracoviště - ul. Ukrajinská a ul. 17. listopadu 
 
Aktivity školy během celého roku měly široký rozsah. Žáci spolu s pedagogickými 

pracovníky se na aktivity těší, všichni rádi prezentují svou práci. Jednotlivé akce 

jsou rozepsány v rámci aktivit školní družiny a environmentálních akcí školy. 

PUBLIC RELATIONS 

 pravidelná účast školy na akcích somatopedické společnosti  
 prezentace školy v rámci projektu ERASMUS + (K1,K2) 
    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 
 aktivní účast na charitativní akci „Advent plný andělů“ 
 účast na výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ 
 účast na výtvarné soutěži opavských regionálních ZŠ 
 účast na výtvarné soutěži pro žáka s PAS 
 výtvarná soutěž „Děti, pozor červená“ 



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

příspěvková organizace 
                                                                   

 

 35 

 účast a ocenění na „Čertovských pohádkách“  
       účast na soutěži „Pohádky dětí dětem“ 
       účast na soutěži „Almanach žákovské poezie“  
       vydání almanachu pro žáky 9. tříd 
 vydání školního kalendáře na rok 2015 
 úspěšné umístění na konferenci TOPÍK 2014 v rámci projektu 

RESTART 
 „Den řemesel“ - akce pro nižší ročníky porubských základních škol 
         účast na mezinárodní soutěží v rámci EDH „ Naše Evropa“ 
         výstava podzimních plodin „Maminčina zahrádka“ 
         spolupráce s Moravskoslezským deníkem – rubrika „Žáci píši noviny“ 
         spolupráce s vysokými školami – Ostravská univerzita, UP Olomouc 
         každoroční rehabilitační pobyt  - Orlické hory 
         pravidelná spolupráce s PPP, SPC 

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 2014: 

 divadelní představení BSJ Group „O Koblížkovi“ 

 seznamovací vycházka odd. Berušek do okolí DRS 
 
Říjen 2014: 

 odd. Jahůdek –pouštění draků 

 odd. Sluníček – pečení jablkových závinů 

 bubnování na odd. Jahůdek 

 tvořivé dopoledne s rodiči – podzimní dekorace z dýní a listí 

 odd. Sluníček pobyt v solné jeskyni 

 odd. Jahůdek – podzimní vycházka 

 posezení s maminkami v cukrárně za účasti čarodějnic 
 

Listopad 2014: 

 Helppes Praha – canisterapie 

 bubnování na odd. Jahůdek 

 odd. Berušek – vycházka s pozorováním změn v přírodě 

 divadelní představení Duo  Šamšula 
 

Prosinec 2014: 

 celostacionární seminář  „Terapeutické krmení v rámci Bobath konceptu“ 
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 Mikulášská nadílka 

 vánoční vystoupení dětí ZŠ Krásné Pole 

 vánoční výtvarná akce v Tescu 

 vánoční vystoupení žáků 3. třídy ZŠ L.Štúra 

 Malá tvůrčí vánoční dílna na odd. Berušek 

 vánoční besídka na odd. Sluníček 

 vánoční besídka na odd. Jahůdek 

 vánoční posezení s lid. tradicemi a odbalování dárků na odd. Berušek 

 seminář v rámci mezioborového vzdělávání 
 
Leden 2015: 

 návštěva v kostele v Třebovicích – posezení u Betléma beseda s p.farářem 

 hudební představení nemocničních klaunů 

 odd. Jahůdek vycházka do solné jeskyně  

 odd. Berušek – pečení jablkových  palačinek 
         Březen 2015: 

 divadelní představení Duo Šamšula 

 výtvarné tvoření pro obch. dům Tesco 

 odd. Berušek – vycházka do solné jeskyně 

 návštěva interaktivních panelů v obchodním centru 

 odd. Berušek – druhá návštěva solné jeskyně 

 malování kraslic a výroba velikonočních dekorací 
 
Duben 2015: 

 odd. Berušek – pečení mazanců 

 velikonoční malování v Tescu 

 vycházka na Den Země 

 odd. Jahůdek – návštěva Divadla loutek na předst. O Maličkém, Velikém a 
sluníčku 

 odd. Sluníček – druhá vycházka do solné jeskyně 
 
         Květen 2015: 

 dopoledne na dopravním hřišti 

 snídaně s rádiem Orion 
 
         Červen 2015 

 odd. Jahůdek – výlet vlakem do Opavy 

 Den Dětí s agenturou Lena 

 odd. Sluníček – výlet k Lipce ve Lhotce  

 odd. Berušek – výlet do lázní v Klimkovicích 

 návštěva Dne Řemesel 

 divadelní představení Duo Šamšula 

 výlet do Beskyd – dětský zábavní park Bílá 
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c) Školy při zdravotnických zařízeních 
 
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 

 

Hospitalizované děti na jednotlivých odděleních byly na podzim zapojeny do 

výtvarné soutěže Namaluj sluníčko, kterou pořádá s.r.o. Akcičky. Tato 

organizace se zabývá charitativními projekty pro nemocné děti. Nejlepší kresby 

byly použity na výrobu nástěnného kalendáře pro rok 2015 a zároveň byly 

obrázky součástí charitativní aukce, která proběhla 31. ledna 2015 na 

charitativním plese pro dětskou hematoonkologii. Autoři nejlepších kreseb byli 

odměněni. 

3. prosince dorazil na dětskou kliniku vánoční kamion Coca-Coly i se Santou  

a  jeho pomocníky, kteří rozdali dětem drobné dárky. 

4. prosince zavítal na kliniku Mikuláš v doprovodu andělů a neposedných čertů, 

aby dětem předali balíčky s nadílkou. Děti si balíčky musely zasloužit plněním 

nejrůznějších úkolů. Tuto akci si připravily studentky oboru ošetřovatelství LF 

Ostravské univerzity a společnost Česká distribuční. 

V předvánočním čase děti na všech odděleních vyráběly vánoční dekorace, které 

byly následně použity k výzdobě nemocničních heren, jídelen a tříd. Rovněž se 

zabývaly výrobou vánočních přáníček pro zdravotníky a především četné 

sponzory. Na oddělení dětské neurologie v tomto čase probíhalo malování 

veškerých prostor, což znemožnilo tradiční průběh adventního období. 

Štědrý den všem nemocným dětem zpříjemnili zaměstnanci Hitrádia Orion, kteří 

nakoupili dárky pro všechny malé pacienty. 

Děti hospitalizované na oddělení dětské hematologie obdržely v předvánočním 

období bezpočet dárků od různých společností, firem i jednotlivců. Rovněž bylo 

tomuto oddělení předáno několik peněžních šeků.  

4. února se konala na oddělení větších dětí přednáška pracovníka ostravské zoo 

o zvířatech. Děti se dověděly mnoho zajímavostí o fyziognomii, životě a chovu 

divokých zvířat. Zvláštní pozornost byla tradičně věnována plazům. 

6. února navštívila oddělení dětské hematologie modelka Vlaďka Erbová. Její 

nadace věnovala hematologickému oddělení stolky k dětským postýlkám, velké 

množství hygienických potřeb a hraček pro malé pacienty. 

16. února proběhl pátý ročník Dne onkologických dětí s Hitrádiem Orion, který se 

tradičně konal v hotelu Park Inn. Setkaly se zde nejen děti, jež prošly 

onkologickou léčbou, ale také jejich maminky a sourozenci. Velká pozornost byla 

věnována maminkám aktuálně hospitalizovaných dětí. 

V termínu od 9. 3. do 13. 3. proběhlo na oddělení dětské hematologie malování, 

což bylo spojeno s přesunem dětí na jiná oddělení. Stejná situace nastala 

o týden později na oddělení větších dětí. 
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24. 3. se na hematologickém oddělení konalo výtvarné odpoledne, na kterém 

hospitalizované děti, jejich rodiče i zdravotníci zdobili vajíčka a vyráběli různé 

velikonoční dekorace. Na oddělení dětské neurologie si menší děti vyzkoušely 

výrobu vaječných pomazánek a chuťovek. 

29. dubna proběhl 2. ročník luxusních projížděk pro onkologicky nemocné děti. 

Jízdy v přepychových vozech Porsche, Audi, Volkswagen a Škoda. Akce Den 

s Porsche se koná již tradičně pod projektem Můj nový život na pobočce 

Volkswagen. 

21. května předala Vendula Svobodová, prezidentka nadačního fondu Kapka 

naděje, oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského 

lékařství FNO dar, který byl pořízen díky podpoře společnosti Penny Market. Jde 

o přístroj Perfusor Space s příslušenstvím a pulzní oxymetr Masimo Radical 

s příslušenstvím. Celková hodnota předaného vybavení se pohybuje ve výši 510 

tisíc korun. 

Na Den dětí byli všichni dětští pacienti obdarováni dárky od sponzorů, na 

oddělení dětské neurologie byly pro děti připraveny soutěže a vědomostní kvízy. 

10. června se konala již poosmé Noc snů – speciální podvečer pro onkologicky 

nemocné a handicapované děti. Noc snů probíhá v ostravské zoo od roku 2007. 

Pro děti je připraven večer plný zážitků – malování na obličej, nasvícená 

zahrada, zastavení u dotykových stolků s nejrůznějšími přírodninami nebo 

setkáni s živými zvířaty, která si děti mohly i pohladit. 

Od 12. června do 21. června proběhl 2. ozdravný pobyt dětských 

hematoonkologických pacientů pod názvem Učíme se bruslit u moře. Pobyt se 

konal v Chorvatsku a pořádala jej Haima Ostrava – občanské sdružení pro 

pomoc dětem s poruchou krvetvorby. 

Děti léčené nebo hospitalizované na Klinice dětského lékařství byly opět 

zapojeny do výtvarné soutěže, kterou pořádá KDL FNO. Úkolem je nakreslit 

obrázek na téma Jaro, léto, podzim, zima. Nejlepší kresby budou použity na 

výrobu kalendáře pro rok 2016 a jejich autoři budou odměněni drobným dárkem.  

Školní děti často pomáhají učitelkám s výrobou výukových pomůcek. 

Každou středu navštěvují dětské pacienty Zdravotní klauni, ve čtvrtky se dětem 

věnují dobrovolníci z Adry a čtvrtletně dochází pracovník ostravské zoo, který 

poutavě sděluje zajímavosti ze života divokých zvířat. 

Během celého školního roku jsou děti nejen vzdělávány, různorodě 

zaměstnávány, ale také výchovně korigovány, vedeny k samostatnému zvládání 

denních hygienických návyků a sociálních dovedností. Učitelé rovněž poskytují 
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lékařům, sestrám i psychologům cenné informace, které pomáhají při stanovení 

diagnózy a řešení problémů.  

Vítkovická nemocnice AGEL 

Na dětském oddělení v nemocnici v Ostravě – Vítkovicích  se za tento školní rok 

zapojilo do výuky více jak 350 dětí. Děti činnosti v MŠ při nemocnici vítají 

s nadšením. Veškeré prováděné aktivity je částečně izolují od reality ne zrovna 

přátelského prostředí nemocnice. Rodiče, dětí kteří jsou hospitalizováni s dětmi 

na oddělení, činnost MŠ při nemocnici vítají také s velkým nadšením, rádi se 

zapojují do připravovaného programu a společně s dětmi se snaží prožít 

příjemné chvíle a v neposlední řadě jsou zdravotnicí, kteří se mnou spolupracují 

a jsou velmi rádi, za připravený program pro děti a za vyplnění jejich času.  

 

Jednotlivé akce a aktivity na oddělení  

Od září se dětské oddělení  a oddělení dětské JIP, zapojilo do programu Celé 

Česko čte dětem. Na oddělení téměř každý den docházejí „babičky“, které dětem 

čtou 20 minut pohádky. Malí pacienti tuto aktivitu vítají, ty větší už takovou radost 

neprojevují. Snažím se na tuto aktivitu napojovat a povídat si s dětmi 

o pohádkách, popřípadě na toto téma provádět třeba i výtvarnou činnost. Tato 

aktivita probíhala celý rok a „čtecí babičky“ docházely velmi pravidelně.  

Dlouhodobá spolupráce s ADROU je stále na velmi dobré úrovni. Dobrovolníci 

dochází na oddělní po 13:30, kdy dětem pomalu končí odpolední klid a s dětmi 

buď vyrábějí různé papírové výtvory a nebo si s nimi hrají společenské hry. 

Dobrovolníky již nejsou studentky z vysoké školy (které to měli jako povinnou 

praxi v rámci studia), ale skutečně dobrovolníci, kteří chtějí pracovat a tak i jejich 

přístup a nadšení do práce je o mnoho lepší. V druhé polovině roku zájem 

dobrovolníků upadl. Jeden z faktorů byla rekonstrukce a oddělení a tím pádem 

 i ztížené podmínky pro práci. 

Stále na oddělení dochází jednou za 14 dnů zdravotní klauni, kteří vždy velmi 

rozveselí dětské pacienty a zůstává po nich na oddělní i na druhý den velmi 

dobrá nálada. Abychom i my jim nějak poděkovali, děti kreslí jejich podobizny, 

které jim pak předáváme.  

Na konci listopadu a začátku prosince jsme s dětmi vyzdobili celé oddělení 

vánočními dekoracemi. Ozdobili jsme na oddělení 2 vánoční stromky a vyzdobili 

vánočně i každý pokoj. Změnili jsme nástěnku na chodbě a začali se připravovat 

a učit se písničky pro Mikuláš. 4. 12. dopoledne dorazil Mikuláš s andělem 

a čertem, měli jsme s dětmi nachystaný program (3 písničky s básničkou) a děti 

dostaly za odměnu balíčky s dobrotami. V odpoledních hodinách tentýž den 

dorazily také studentky z SŠ z oboru Zdravotnický asistent, které měly pro děti 
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nachystanou pohádku (divadlo) a také Mikuláše s čertem. S dětmi jsme opět 

předvedli nachystaný program a po rozdání dárků jsme si za doprovodu klavíru 

zazpívali vánoční koledy.  

V odpoledních hodinách  5.12. dorazili členové fotbalového týmu z Baníku 

Ostrava, s dětmi si povídali a rozdávali jim předměty  z fan-clubu (nálepky, malé 

míče …). Děti byly nadšené, návštěva se jim moc líbila.  

11.12. propukly na dětském oddělení infekční průjmy a tak se pracovalo za velmi 

přísných hygienických podmínek. Děti zůstávaly na jednotlivých pokojích, 

nesměly se navzájem navštěvovat a chodit ani do jídelny. I v těchto ztížených 

podmínkách jsem se s dětmi snažila vyrobit si ozdoby na stromek, udělat 

vánoční přáníčka a opakovat si vánoční koledy. Tento přísný režim trval až do 

vánoc a tak ani tradiční posezení kolem stromečku a zpívání koled tento rok 

nebylo. A  tak zakončení tohoto roku bylo smutné.  

29.1.2015 k nám přivezl Kiwanis opět panenky, které se rozdávají dětem a které 

velkou měrou pomáhají v nemocnici nejen dětem, ale také zdravotnímu 

personálu. A s těmito panenkami dorazil také Marek Ztracený. Povídal si s dětmi, 

zahrál jim na kytaru a rozdal dětem CD. Tato návštěva byla velmi příjemným 

zpestřením pro malé pacienty.  

27.2. 2015 se k nám na dětské oddělení přestěhovala dětská JIP do 

prozatímních prostor a dětské oddělení  se tak zmenšilo o 4 dětská lůžka a 2 

lůžka pro matky s dětmi. Po víkendu, 2.3.2015 začala rekonstrukce 5. patra 

v budově I (patro na nynějším dětským oddělením), kde by se mělo přestěhovat 

celé dětské oddělení i s dětskou JIP.  

17.3.2015 nás navštívili herci z pražského divadla. Kateřina Vinická a Tomáš 

Stolařík, herci divadelního spolku Kašpar Divadla v Celetné. Měli připravené 

velmi hezké představení o Bílém medvědovi a Honzovi. Dětem se představení 

velmi líbilo.  

Po přestěhování dětské JIP na stejné patro jako je dětské oddělení bylo 

docházeno  

i za těmito dětmi, a vhodným programem se jim snažím zpříjemnit pobyt 

v postýlkách. Vše je po domluvě se zdravotníky a sestry tuto službu velmi vítají.  

Dětské oddělení se již po 3 měsíční rekonstrukci přestěhovalo do 5. patra. 

Stěhování probíhalo v týdnu od 1. do 5. 6.2015, za částečně omezeného 

provozu. JIP je nově zrekonstruovaná a nové dětské oddělení je na místě 

dřívějších inspekčních lékařských pokojů. Do 4. patra se stěhuje na přechodnou 

dobu gynekologie a následně zde bude umístěna chirurgie.  

Dětské oddělení je nyní menší, celková kapacita lůžek se zmenšila, je zde o 5 

lůžek méně, tedy 24. Ubyl zde 1 pokoj pro kojence a 1 pooperační pokoj. Pokojů 

pro maminky s dětmi bude 1 pro jednu maminku a 2 pro 2 maminky. Na pokojích 
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pro menší děti jsou krásné nové barevné židličky. Na oddělení jsou také nově 

zrekonstruované koupelny.  

Výzdoba oddělení, věšení obrázků a další zkrášlování probíhalo až do konce 

června. V plánu jsou malby na zeď jak v jednotlivých pokojích tak i na chodbě. 

Na dveřích se budou vylepovat obrázky – a všechno by mělo být na téma Cirkus.  

Do výroby oddělení se s velkým nadšením zapojili nejen malí pacienti, ale také 

jejich rodiče a tak zde vzniká velmi pěkné a přátelské prostředí pro děti. Herna – 

prostory pro MŠ se nezmenšil a tak i zde v těchto nových prostorech se bude 

s dětmi velmi dobře pracovat.  

Rekonstrukce ještě bude pokračovat dále, v plánu jsou ještě nové ambulance, 

pokoje pro maminky, sklad a nové inspekční pokoje lékařů. Na oddělení je 

bohužel stále hodně hluku a vzhledem k dalším plánovaným rekonstrukcím asi 

ještě dost dlouho bude.   

Tento školní rok byl velmi hektický hlavně díky plánované rekonstrukci. 

Spolupráce se zdravotníky je na velmi dobré úrovni, nově se navázala 

i spolupráce s dětskou JIP, kde je působení učitelky velmi vítané.   

Městská nemocnice Ostrava 

1. září 2014 proběhlo zahájení nového školního roku na našem oddělení 

netradičně. Navštívil nás ředitel MNO MUDr.Tomáš Mrázek,PhD., MBA společně 

s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Mgr. Margitou Malíškovou a popřáli dětem 

hlavně hodně zdraví a úspěchů ve škole. Předali dětem tašku dárků, které 

věnovalo Hitradio Orion. Nepřišli však sami. Přivedli na návštěvu mistry týmu 

florbalistů 1. SC Vítkovice Oxdog v čele s marketingovým manažerem Mgr. 

Petrem Juříčkem, kteří přinesli ukázat zlaté medaile a vítězné mistrovské poháry. 

Přivezli také dětem dárky v podobě triček, plakátů a volných vstupenek na 

zápasy nové florbalové sezóny. Nezůstalo však jenom u povídání, naše 

nemocniční chodba se na chvíli proměnila v hřiště s brankami a všechny děti si 

mohly vyzkoušet florbal prakticky. Mistrovští kluci i děvčata, pak také předvedly, 

co s florbalovou hokejkou a míčkem dovedou. Návštěva měla velký ohlas mezi 

dětskými pacienty i jejich rodiči. 

8. září 2014 bylo zahájeno v letošním školním roce pokračování projektu 

„Počteníčko s babičkou“ pod záštitou České průmyslové zdravotní pojišťovny. 

24. září předala zástupkyně nadace „Křižovatka“ paní Marie Útlá nové monitory 

dechu BABY SENSE II v hodnotě 16 000 Kč, které pomáhají v prvních měsících 

života dětí monitorovat jejich dech a včas varovat při nepravidelném dýchání 

nebo zástavě dechu. 
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V rámci 8. ročníku Divadla bez bariér zavítala dne 1. října 2014 na oddělení 

dětského lékařství studentka Ateliéru výchovné dramatiky JAMU DIFA Brno, 

Karolína Jansová, s pohádkou „Narozeniny“. Pohádka o neslyšící ovečce, která 

měla narozeniny, ukázala dětem svět neslyšících,  handicap, který na první 

pohled nebývá patrný. Děti se aktivně do děje zapojily a společně se naučily 

několik základních znaků ve znakové řeči. 

Ve čtvrtečních odpoledních hodinách 20. listopadu 2014 k nám zavítala velmi 

milá návštěva –herečky Michaela Kuklová a Ivana Jirešová. Společně 

s prezidentkou Občanského sdružení KIWANIS Ostrava Evou Pastuškovou 

rozdávaly dětem sladkosti, knížky Moje panenka a lvíčky za statečnost při pobytu 

v nemocnici. Herečky si s dětmi povídaly, hrály, společně vybarvovaly bílé 

látkové panenky „Kiwanis“. Všem se to moc líbilo. 

V rámci projektu Zdraví do školek a škol, jehož cílem je rozšíření zdravotně-

preventivního povědomí u dětí, nás v pondělí 24. listopadu 2014 navštívili 

studentky 2. ročníku SZŠ pod vedením Mgr. Marie Adámkové se šmoulí 

 pohádkou „O bolavém zoubku“. Návštěva budoucích sestřiček nebyla jenom 

příjemným rozptýlením, ale i poučením pro děti i jejich rodiče. 

 

5. prosince 2014 nás na dětské oddělení MNO přišli potěšit žáci ze ZŠ 

Ostrčilova, kteří si připravili s Mgr. Radmilou Hiklovou vánoční vystoupení 

s baletem, básničkami a vánočními koledami. Po něm Mikuláš s čertem a anděly 

rozdávali dětem mikulášské pytlíky, které dobrotami naplnilo stravovací zařízení 

naší nemocnice.  

Také odpoledne 5. prosince 2014 bylo veselé. Za dětmi dorazil Mikuláš 

s andělem a čertem z Hitrádia Orion a jako bonus přivedla i hráče FC Baníku 

Ostrava. Po rozdání mikulášské nadílky, upomínkových předmětů Baníku 

a podepsaných fotografií hráčů s věnováním, proběhla s hráči zajímavá beseda.  

 

Městská nemocnice Ostrava získala výjimečné plyšové postavičky „Záchranáře 

Kryštůfky", které předal 10. prosince 2014 předseda správní rady Nadačního 

fondu Kryštůfek Milan Kopčil na oddělení Centrálního příjmu a Emergency. 

Posláním Nadačního fondu Kryštůfek je pomoci dětem, které se ocitnou v péči 

zdravotnických záchranářů, a také podpora dětí ke zdravotnické pomoci. Kromě 

plyšových hraček přivezli také materiály s edukační tematikou jako pexesa se 

záchranáři, omalovánky s básničkami vybízejícími k poskytnutí základní 

zdravotní pomoci apod. 

 

V průběhu měsíce prosince jsme s dětmi vyráběli vánoční přáníčka 

a dárečky, které jsme předali vrchní sestře Mgr. Janě Šadibolové. Ta je 
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každoročně rozesílá na jednotlivá oddělení MNO se zachováním dětské tvorby 

na dětském oddělení. Samozřejmě si mohly děti odnést i své výrobky domů. 

18. prosince 2014 jsme uspořádali tradiční vánoční posezení u vánočního 

stromečku, kde jsme společně s lékaři a sestřičkami zpívali koledy, pouštěli 

lodičky, rozkrajovali jablíčka, ochutnávali cukroví… Nechyběli ani dárky, které 

jsme zakoupili za finančního přispění naší školy. Hry a hračky byly dány do 

heren, děti si odnesly plyšové hračky, které daroval  MUDr. Jaroslav Krása. 

 

Jarní prázdniny probíhaly formou vědomostních a zábavných kvízů, 

společenských her, ale zejména stavěním ze stavebnice Lego dle fantazie dětí. 

Do této činnosti se zapojily téměř všechny děti bez rozdílu věku a stavby byly 

velmi vydařené. 

11. března 2015 nás na dětské oddělení MNO přišli potěšit žáci 8. třídy ze ZŠ 

Radniční. Pod vedením Mgr. Martina Vaculíka vystoupili s krátkým programem 

písniček s kytarovým doprovodem a předali dětskému oddělení finanční obnos, 

který vybrali při organizaci a prodeji vlastních výrobků na vánočním jarmarku. 

Patří jim velké poděkování. 

 

Nechybělo ani velikonoční tvoření s výrobou přáníček, zajíčků, kuřátek  

a také zdobení velikonočních vajíček. Děti tyto činnosti mají rády a aktivně se 

zapojují. 

 

22.dubna jsme s dětmi zahájili týdenní projekt „Den Země“, a zaměřili jsme se na 

ohrožené druhy zvířat v České republice i ve světě. Děti vyhledávaly informace 

na internetu, v encyklopediích a časopisech. Důležité informace poté vypsaly na 

výkresy a spolu s obrázky jsme si je vystavily ve třídě, a dali tak možnost 

seznámit se s těmito fakty i ostatním. 

 

27. 5. 2015 nás na oddělení přišel navštívit  Večerníček v rámci oslav  50. 

narozenin. Všechny přítomné tak potěšily kromě Večerníčka také postavičky 

Boba a Bobka, které se staly maskoty nedávného Mistrovství světa v ledním 

hokeji, a Maxipes Fík. Každé dítě bylo obdarováno nejen nezapomenutelným 

zážitkem, ale také si odneslo tričko a hrníček s motivem Večerníčka a další 

dárky. 

1. červen patřil tradičně oslavám MDD. Pro děti jsme připravili soutěže 

a kvízy s odměnami. V 11 hodin nás přišli navštívit žáci ZŠ Ostrčilova s Mgr. 

Hiklovou, kteří měli pro děti připraveno vystoupení mažoretek, baletky a hráčky 

na sólovou kytaru. Nechybělo ani pěvecké vystoupení pod vedení Mgr. Mezírky. 
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Vystoupení bylo velmi pěkné a všechny přítomné děti i rodiče měli z návštěvy 

radost. 

Dětem byly předány Mgr. Julií Machallovou  barevně vyzdobené srdíčka z ovčí 

vlny, které pro nemocné děti vyrobily děti školní družiny ZŠ Chrjukinova 

v Ostravě – Zábřehu. Patří jim za to velké poděkování, srdíčka se všem moc 

líbila. 

V tento den probíhal v prostorách nemocnice prodej handmate výrobků 

Dobrotety, jehož výtěžek byl darován pro novorozenecké oddělení JIP pavilonu 

Dětského lékařství MNO. 

10. 6 2015 nás v 15.00 hodin navštívili zástupci prodejny Billa v Ostravě. Paní 

prodavačky přinesly dětem nejen sladkosti, ale i hračky z akce Billy – „ Příšerky 

s.r.o.“ , a také dobrou náladu. Děti měly z jejich návštěvy radost. 

V červnu se naše oddělení připojilo k celostátnímu projektu „Celé Česko čte 

dětem“, který má vést mladou generaci k hlasitému čtení a naučení se 

poslouchat druhé. 

Pravidelnými akcemi v Městské nemocnici Ostrava na oddělení Dětského 

lékařství jsou návštěvy zdravotních klaunů, kteří přicházejí jednou za čtrnáct dní 

ve čtvrtek a dokážou na všech tvářích vykouzlit úsměv. Pod záštitou České 

průmyslové zdravotní pojišťovny probíhá projekt „Počteníčko s babičkou“, kdy 

jsou v odpoledních hodinách dětem čteny pohádky, příběhy i básničky dle jejich 

zájmu. Děti v odpoledních hodinách navštěvují herní pracovnice nadace Klíček 

a také nadace Adra.  

V průběhu celého roku se staráme o výzdobu tříd, dětských oddělení malých 

i větších dětí, vstupních chodeb k ambulantním traktům. V tomto školním roce 

jsme se podílely i na výzdobě čekáren a vstupu na oddělení Dětského lékařství. 

Připravujeme zázemí pro akce pořádané nemocnicí na dětském oddělení 

a aktivně se jich zúčastňujeme. Vyrábíme s dětmi drobné dárky pro návštěvy 

i zdravotní personál k různým příležitostem, seznamujeme příchozí návštěvy 

s chodem oddělení a školní výuky u hospitalizovaných pacientů. Hovoříme 

s rodiči dětských pacientů, vytváříme informativní nástěnky o škole  

a akcích, které u nás již proběhly. Všech těchto aktivit se zúčastňuje zdravotní 

personál i rodiče hospitalizovaných dětí a jsou přijímány s pozitivním ohlasem, 

Aktivity  dětského oddělení jsou pravidelně uveřejňovány v nemocničním 

zpravodaji MNO s průvodním slovem a fotografiemi, případně rozhlase a tisku. 

Také jsou prezentovány na webových stránkách naší školy, a díky tomu se škola 
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při nemocnici dostává do podvědomí nejen hospitalizovaných dětí, žáků, rodičů, 

ale i širší veřejnosti. 

 

ad 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2014/2015 nebyla ČŠI na škole provedena inspekční kontrola. 
 
 

ad 10) Základní údaje o hospodaření školy 
 
Prováděním úsporných opatření a hospodárným a efektivním vynakládáním 

finančních prostředků se nám podařilo dosáhnout zlepšeného výsledku 

hospodaření ve výši 45 976,12 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 2014/2015 jsme se snažili, jako i v letech minulých, 

vybavit školu především potřebným množstvím učebních pomůcek, učebnic, 

odborné literatury a výukových programů.   

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 34 500 Kč, na rekreace jsme použili 

23 990 Kč, na  kulturní  akce a sportovní aktivity  jsme použili 70 390 Kč. Ze 

sociálního fondu jsme rovněž hradili pohoštění pro naše zaměstnance 

u příležitostných slavnostních setkání všech zaměstnanců, v roce 2014 jsme na 

tyto akce vynaložili celkem 13 065 Kč. 

Finanční zátěž pro rozpočet školy znamenalo stěhování budovy z ul. 17.listopadu 

na ul. Karla Pokorného rovněž v Ostravě  - Porubě. Velkou část nákladu nám 

pomohl pokrýt KÚ MSK. 

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 
 

ERASMUS+ KA2 projekt CREATING PEACE 

Ve  spolupráci s partnerskými školami z minulého Comenius projektu se nám 

podařilo získat v rámci Erasmus+, klíčová aktivita KA2  grant na  realizaci dalšího 

projektu spolupráce škol CREATING PEACE – Budování míru. Tento projekt je 

zaměřen rozvoj interpersonálních a intrapersonálních dovedností, jejichž 

nedostatek jsme spolu s partnery vyhodnotili jako jednou z největších překážek 

pro úspěšnou inkluzi našich žáků do mainstreamové společnosti.  

V prvním roce projektu jsme se zaměřili zejména na rozvoj klíčových kompetencí 

jako čtení s porozuměním a kritické myšlení, rozvoj ICT dovedností atd. Pracovali 

jsme s tématy a materiály vztahujícími se ke třicetileté válce – fenoménu, který 

ve své době partnerské země  spojoval i rozděloval. V národních dějinách jsme 

vyhledávali příklady úspěšného řešení konfliktů či jejich předcházení.  Získané 

zkušenosti a informace žáci sdíleli na internetových stránkách projektu 

www.eplus-creatingpeace.blogspot.cz 

Během školního roku 2014/2015 byly realizovány 3 mezinárodní projektové 

návštěvy. 

Ve dnech 24.-28. listopadu 2014 se konala první mezinárodní schůzka ve 

Francii. Hostitelem byl nový partner, francouzská škola Ecole Lamourous, 

speciální škola pro děti v ústavní péči. 

Kromě podrobné přípravy prvního ročníku nového projektu, projednání 

harmonogramu prací a návštěvy školy jsme měli možnost se seznámit s 

organizací péče o děti v ústavní péči ve Francii, jejich reintegrace do společnosti 

a možnostmi rozvoje jejich osobnosti, které škola nabízí, zejména s projektem 

hipoterapie a péče o školní koně. 

Ve dnech 9. – 13. 3. 2015 hostila naše škola druhé setkání našeho 

mezinárodního projektu. Našich 55 hostů z pěti evropských zemí jsme uvítali 

v Praze, kde jsme se vydali po stopách třicetileté války. Společně jsme navštívili 

Pražský hrad včetně kanceláře místodržitelů, ze které byli defenestrováni, a po 

stopách švédských vojsk jsme prošli přes Malou Stranu na Karlův most a  dále 

historickým centrem Prahy. Další dny jsme pak v Ostravě navštívili jak místa 

typická pro náš region (hornické muzeum, systém opevnění v Darkovičkách, 

http://www.eplus-creatingpeace.blogspot.cz/
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halda Ema, ostravská radnice, …), tak místa spjatá s Moravskými bratry 

a osobou Jana Amose Komenského, kterému jsme se v rámci projektových 

aktivit hodně věnovali (Fulnek, Suchdol nad Odrou). Kromě „seznamovacího“ 

projektového dne ve škole jsme si také užili projektový den s Janem Amosem 

přímo ve Fulneku. 

Osmičlenná skupina učitelů a žáků z naší školy strávila týden od 2. do 9.5 ve 

Švédsku. První den jsme věnovali poznání Stockholmu. Zbytek týdne jsme 

strávili na skautské základně na ostrově Vassaro v Botnickém zálivu, kde pro nás 

bylo připraveno mnoho aktivit zaměřených zejména na spolupráci a komunikaci, 

většina z nich v krásné neporušené přírodě. 

Ve druhém roce projektu budeme pracovat na vytváření portfolia terapeutických 

her pro rozvoj sociálních dovedností, sebepojetí, sebevědomí, práci s emocemi, 

… s významným zapojením žáků při výběru, ověřování a hodnocení  jednotlivých 

aktivit.  

 

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

celoživotního učení 

 
Erasmus+ KA1 projekt - Vzděláním k lepším podmínkám pro děti se 
speciálními potřebami 
 
Naše škola získala pro období  2014-2016 grant na realizaci Erasmus+ KA1 

projektu Vzděláním k lepším podmínkám pro děti se speciálními potřebami.  

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, 

který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V rámci 

Klíčové akce 1 (KA1) pro školský sektor mohou mateřské, základní a střední 

školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního 

rozvoje. 

Učitelé naší školy v daném období absolvují jak semináře a školení v zahraničí, 

zaměřené především na speciálně-pedagogických metody s důrazem na 

expresivní terapie (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, biblio-

terapie), rozvoj ICT znalostí a využívání ICT nástrojů při práci s žáky s SVP, na 

nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického 

spektra a další rozvoj aplikovaných pohybových aktivit, tak tzv. stínování (job-

shadowing) na zahraničních institucích pracujících s obdobnou strukturou žáků. 
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Ve školním roce 2014/2015 absolvovaly Kateřina Marečková a Hana Butková 

kurs využití ICT ve výuce v Irsku. Dalších sedm mobilit bude realizováno 

v následujícím školním roce. 

Věříme, že zvýšené kompetence pracovníků školy a získané zkušenosti  

implementované do školního vzdělávacího programu a výuky samotné povedou 

k dalšímu zvýšení kvality vzdělávání žáků naší školy. 

 

 
ad 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2014/2015 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 

podporoval rovné příležitosti ve vzdělávání žáků s SVP – cílovou skupinou 

jsou žáci s PAS, poruchami komunikačních schopností, ADHD, 

s kombinovaným charakterem postižení. Projekt podpořil DVPP. Tento 

projekt byl ukončen v prosinci 2014. 

 

 „Plavecký program pro žáky se SVP“ – registrační číslo   

CZ.1.07/1.2.25/02.0046.   Projekt podpořil 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. 

Projekt byl ukončen v prosinci 2014. 

 

 dotace získané ze statutárního města Ostrava: 

- „Trávíme aktivně svůj volný čas“   

- „Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem“   

- „Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných 
propojený s vlastivědnými tématy 2015“ 
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- „ Sport handicapovaných“ 

Od Nadačního fondu Vítkovice STEEL, a.s. jsme získali 126 800,-Kč. Název 
projektu „ Pohybové aktivity pro postižené děti“ 

Naše organizace se stala partnerem projektu RESTART v rámci OPVK 
s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0004. 

Dalšími finančními prostředky, které škola v roce 2014 získala, byl finanční dar 
od RWE GasNet, s.r.o., ve výši 49 938 Kč. Finance byly účelově určeny na 
nákup kompenzačních pomůcek.  

Z MŠMT  jsme získali dotaci na kompenzační učební pomůcky pro žáky se 
zdravotním postižením – 35 000,-Kč. 

 

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 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. 

V letošním školním roce podepsala škola s firmou Kompakt, s.r.o. novou smlouvu 

o výpůjčce vozidla, která bude naplněna na podzim 2015. 

 

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.  

 

V letošním roce proběhl první příměstský tábor pro žáky s PAS, který 

organizovalo naše sdružení - Sdružení BES „Zážitkový týden pro děti 

s autismem“.  
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Akce se zúčastnilo 15 dětí a 15 osobních asistentů. Všechny podpořené děti byly 

z naší školy, věková hranice od 7 do 11 let, trvalé bydliště okres Ostrava. 

Asistenty byli studenti středních a vysokých škol, speciální pedagogové, 

vystudovaní asistenti pedagoga. Akci zaštítilo po odborné stránce Speciálně 

pedagogické centrum pro klienty s autismem, účastí dvou speciálních pedagogů.  

Hlavním cílem akce bylo zprostředkovat dětem s autismem prázdninový týden, 

jaký prožívají děti bez handicapu, a zároveň respektovat jejich specifické potřeby.  

Z toho plyne, že týden byl koncipován na vzájemnou prostupnost neobvyklých 

prožitků s paralelním nácvikem komunikačních a sociálně-praktických 

dovedností.  

Odměnou asistentům a rodičům byly rozzářené oči dětí a jejich touha sdílet 

prožitky. První ročník „Zážitkového týdne pro děti s autismem“, pořádaný naším 

sdružením, byl velmi úspěšný a obohacující pro obě strany. Věříme, že byl naším 

startem do dalších let, a stane se pravidelnou letní aktivitou Sdružení BES.  

 

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 

 ZŠ Ukrajinská 13, Ostrava - Poruba 

 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 
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 DDM  O.-Poruba 

 Centrum volného času O.-Poruba 

 Lesní škola Bělský Les 

 Planetárium 

 OZO Ostrava 

 PPP 

 SPC 

 DRS 

 Knihovna O.-Svinov 

 Knihovna O.-Poruba 

 Policie ČR 
 
 

 
ad  15) Hodnocení a závěr 
 
Školní rok 2014/2015 byl pro nás velmi úspěšný v  plnění cílů, kterých jsme si 

přáli dosáhnout. 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. 
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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. Na základě této spolupráce vytvářejí výchovně 

vzdělávací plán při hospitalizaci. 

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. 

Závěr letošního školního roku byl velmi náročný. Budova z ul. 17. Listopadu byla 

přestěhovaná na ul. Karla Pokorného v Porubě.  Zaměstnanci školy odvedli 

během stěhování a dále při přípravě budovy na nový školní rok velký kus práce, 

za který jim za vedení školy mnohokrát děkuji a přeji všem, aby v nových 

prostorech byli spokojeni, s láskou odváděli svou práci a byli nadále tak 

kreativním a spolupracujícím kolektivem jako doposud. 

 

 
V Ostravě – Porubě dne 30.9.2015 
 
 
 
                                                                         Mgr. Jana Heřmanová 
                                                                              ředitelka školy 
 
 
 
 
Pedagogická rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:  
 
7.10.2015 
 
 
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:   
 
9.10.2015 
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Pozn.: Jména žáků a vyučujících jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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ad 16) Příloha č.1 – vlastní hodnocení školy 

 

1) Výstup z hodnotících listů z minulého školního roku   

 

Ve školním roce 2013/2014 proběhlo sezení pedagogických a nepedagogických 

pracovníků s ředitelkou školy. Cílem bylo zjistit požadavky a připomínky 

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

školy. Z hodnotících listů vyplynul např. požadavek na zavedení „přípravných 

dnů“ pro budoucí prvňáčky a realizace akce „Kavárnička pro rodiče“ -1x měsíčně. 

Obě tyto akce se setkaly s obrovským úspěchem. Zábavná „Kavárnička pro 

rodiče“ umožnila rodičům si povykládat o příjemných i nepříjemných věcech 

týkajících se výchovy a vzdělávání jejich dětí, ale probírala se také témata 

nesouvisející, která rodičům pomohla odreagovat se od běžných denních 

starostí. 

„Přípravné dny“ pro budoucí prvňáčky se uskutečnily v měsíci květnu 2015. 

Všichni rodiče budoucích prvňáčků měli o tuto aktivitu zájem. Děti si „zkusily“, co 

je bude čekat od září. Protože vše probíhalo zábavnou formou, byli všichni 

spokojeni a do školy se opět těšili. Naši pedagogičtí pracovníci si tak nenásilnou 

formou  vytvořili určitou představu o budoucím složení tříd a použití výchovně 

vzdělávacích metod ve třídách. Obě tyto aktivity se určitě stanou tradicemi naší 

školy.  

 

Ve školním roce 2014 - 2015 se pracovníci školy měli vyjádřit k vedení školy 

vhozením svých připomínek do zapečetěných schránek. Učinila tak většina 

pracovníků. Rozborem jejich požadavků a připomínek jsme se společně zabývali 

na provozní poradě. 
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2) Vlastní hodnocení - ZZ 
 

Na hodnocení mateřské školy a základní školy při Fakultní nemocnici v Ostravě - 

Porubě, Vítkovické nemocnici  Agel  a Městské nemocnici Ostrava, jež jsou 

elokovanými pracovišti ZŠ a MŠ Ukrajinská 19   v Ostravě – Porubě, se podílelo 

253 žáků. 

V mateřských školách probíhala autoevaulace v průběhu celého roku, a to při 

hodnocení jednotlivých dní i týdenních témat, které naplňovaly tematické cíle 

dané Školním vzdělávacím programem. Děti si osvojovaly znalosti a dovednosti 

jednotlivých celků, jimiž se prolínala i průřezová témata. K nejoblíbenějším patří 

činnosti výtvarné a hudební. Obrázkový dotazník vyplnilo celkově 85 dětí, kterým 

se v 82% v mateřské škole líbilo moc a v 18% líbilo. Kladné hodnocení přichází 

i od rodičů, kteří často své dítě v nemocnici doprovázejí. 

Žáci I. stupně základní školy přijímají školu v nemocnici velmi dobře, jak vyplývá 

ze 71 vyplněných dotazníků. Žáci rozumí vysvětlovanému učivu, ke kterému jsou 

využívány názorné pomůcky, výukové programy na počítači i informace 

z internetu. Svou práci se snaží hodnotit objektivně, 13% žáků napsalo, že 

zadané úkoly plnili jen trochu dobře a 3%, že úkoly dobře neplnily. U žáků  1.– 5. 

tříd se častěji setkáváme se zadáním učiva učitelem kmenové školy a využívají k 

práci vlastní učebnice a pracovní sešity. Školu vítají i rodiče a využívají možnosti 

zúčastnit se výuky. 

S organizací školy při nemocnici je spokojeno 95% žáků  II. stupně základní 

školy, kde dotazník vyplnilo 97 žáků. Mají možnost s pomocí individuálního 

přístupu učitele procvičit si a doučit se již probrané učivo a také se seznámit  

a zvládnout učivo nové. Nároky ve srovnání s kmenovou školou byly  13%  

hodnoceny odpovědí spíše ne. Využívají často možnost doučit se učivo 

z předmětů jako je dějepis, přírodověda, literatura a dalších, které se mohou učit 

sami přímo na pokojích a případně požádat o pomoc učitele. 

Závěrem můžeme konstatovat, že mateřská škola i základní škola při 

nemocnicích je pevnou a vítanou součástí chodu dětských i specializovaných 

oddělení. Má kladný ohlas nejen u dětí a žáků, ale i rodičů a zdravotního 

personálu. 

 

ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ 
 

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 21 30 19 70 

líbilo 3 0 12 15 

nelíbilo 0 0 0 0 

vůbec nelíbilo 0 0 0 0 
 

 

 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU  

 
 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU  
 

 
 

 

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 5 32 9 10 7 63 0 4 1 0 3 8 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 2 5 30 10 10 6 61 0 6 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 3 5 34 8 10 8 65 0 2 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 4 5 29 10 10 6 60 0 5 0 0 4 9 0 2 0 0 0 2 
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D O T A Z N Í K - II. stupeň 
 

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

              2.   Způsob vedení výuky mi pomohl vniknout do probíraného tématu 

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

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

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

              4.  Výuka byla pro mě přínosná 

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

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

a)   rozhodně ano  b)  spíše ano  c)  spíše  ne d) určitě ne 
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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 10 18 6 25 8 67 0 5 2 16 6 29 

otázka č. 2 7 15 7 15 7 51 3 8 1 24 8 44 

otázka č. 3 10 16 5 31 5 67 0 5 3 10 10 28 

otázka č. 4 10 13 7 21 8 59 0 9 1 16 7 33 

otázka č. 5 5 15 7 12 7 46 4 5 1 21 7 38 

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

otázka č.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

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

otázka č. 5 1 3 0 8 1 13 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

příspěvková organizace 
                                                                   

 

 60 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU  
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