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ad 1) Základní údaje o škole 

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

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

 
     Zřizovatel školy 
 

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

     Ředitel školy 
 

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

• zástupce rodičů:………….……………………………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 
druhý rok své činnosti.  Její funkční období končí k 31.8.2017. 
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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. 2015:       47 
 
    Základní škola 
    na adrese:  
� Ukrajinská 19………………..  5 tříd (pro zdravotně postižené) 
� Karla Pokorného 52……..…. 9 tříd  (pro zdravotně postižené) 
� 17. listopadu 1790 …………..4 třídy (pro zdravotně znevýhodněné) 
� Nemocniční 20 ……….. … …1 třída (pro zdravotně znevýhodněné)    
                     

      kapacita plánovaná:        202 
      kapacita k 1. 9. 2015:      163 

 
     Školní družina 
     na adrese:  
� Ukrajinská 19 …………….... 5 oddělení (pro zdravotně postižené) 
� Karla Pokorného 52 ………. 5 oddělení (pro zdravotně postižené) 

 
     kapacita plánovaná:         80 
     kapacita k 1. 9. 2015:       80 

 
      Školní jídelna – výdejna 
      na adrese: 
� Ukrajinská 19 

 
kapacita plánovaná:          40 
kapacita k 1.9.2015:          32 

 
Datum zařazení do sítě škol 

• 10. 5. 1996 
• do rejstříku škol a školských zařízení  

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

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

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 
 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
ZV 

Berlička 

ŠVP 
LMP 

ŠVP 
LMP 

 

  ŠVP 
  LMP; 
  ŠVP     
  ZŠS 

 

ŠVP 
LMP 

 

ŠVP 
LMP 

 

ŠVP 
LMP; 
ŠVP 
ZŠS 

ŠVP 
LMP; 
ŠVP 
ZŠS 

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 vzdělávají podle: 

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

• Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola 
speciální 

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

• Školního vzdělávacího programu pro školní družinu s motivačním názvem 
„S handicapem, už to vím, i já se uplatním“ 

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

Ve třídách při zdravotnických zařízeních jsou vzděláváni žáci podle různých 
vzdělávacích programů a podle požadavků kmenových škol. Vyučovací proces je 
ovlivňován nemocí žáků, délkou hospitalizace, nemocničním prostředím, 
lékařskými vyšetřeními a zákroky. Učitelé vyučují na klinice dětského lékařství, 
dětské neurologie, dále na chirurgii, oddělení popálenin, traumatologie, ORL, 
neurochirurgie, hematologie, dialýzy, a to buď u lůžka, nebo ve třídách. 
Vzdělávací programy jsou redukovány a upraveny na základě zdravotního stavu 
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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 děti a žáci pravidelně vrací. 
V mateřské škole v dětském rehabilitačním stacionáři byla dětem 
s kombinovaným postižením poskytována maximálně možná péče učitelek za 
asistence dětských sester. Ve spolupráci s rehabilitačním lékařem, psychologem, 
logopedem a rehabilitačními sestrami jsou zpracovávány vzdělávací plány 
zohledňující specifické potřeby dětí. Pedagogičtí pracovníci spolu se zdravotníky 
se snaží poskytnout všem dětem kvalitní speciálně pedagogickou 
a zdravotnickou péči, rodičům pak formou konzultací a instruktáží ukazovat, jak 
s dítětem pracovat a jak ho co nejvíce a co nejlépe rozvíjet a pomoci mu tak k co 
nejideálnější samostatnosti a k začlenění do společnosti. 
 
Škola pro žáky se zdravotním postižením  

(ul. Ukrajinská a ul. K. Pokorného) 
 

 
Počet tříd 

 
Celkový počet žáků 

 
Počet žáků na 1 třídu 

k 30.06.15 k 30.06.16 k 30.06.15 k 30.06.16 k 30.06.15 k 30.06.16 
 

15 
 

14 
 

112 
 

113 
 

7,4 
 
8 

 

 

Školní družina 

Hlavní úkol 
 
Spolu se základní školou poskytnout dětem komplexní speciálně pedagogickou 
a zdravotní péči směřující k výchově samostatné osobnosti. 
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• 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 77 dětí a ve 2. pololetí 78 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 

1. Kahúnová Eva 6 6 

2. Volková Světlana  5 5 

3. Jendrulková Jaroslava 8 8 

4. Klézlová Šárka 8 9 

5. Kreissová Petra 6 6 

6. Hájková Martina 8 8 

7. Ševčíková Kateřina  8 8 

8. Ištuková Petra 9 9 

9. Kimáková Monika 9 9 

10. Jančová Iveta 10 10 

Celkem  77 78 

 
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 
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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 7 250,-Kč. Tato částka bude použita na realizaci 
volnočasových aktivit i jednorázových akcí. 
 
Nabídka zájmových činností pro školní rok 2015/2016 byla pestrá a dařilo se 
nám zapojit do těchto aktivit většinu přihlášených dětí. Všechny zájmové kroužky 
zahájily činnost v týdnu od 29.9.2015  a ukončily ji v týdnu od 20.6. – 24. 6. 2016. 

 
 
Rozpis zájmové činnosti 1. - 5. Oddělení na budově Ukrajinská 19 
 
Název volnočasové 

aktivity 
Počet 

účastníků 
Pedagogičtí pracovníci vedoucí činnost 

Šikovné ruce  18 Kreissová Petra, Dufková Marcela 

Jóga  8 Volková Světlana, Dufková Marcela 

Sportovní hry  19 Kahúnová Eva, Vodová Monika  

Keramická dílna  17 Jendrulková Jaroslava, Vodová Monika, Dufková Marcela  

Taneční  12 Vodová Monika , Kahúnová Eva 

Relaxační  12 KlézlováŠárka, Dufková Marcela 

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

aktivity 
Počet 

účastníků 
Pedagogičtí pracovníci vedoucí činnost 

Teraristický  14 Jančová Iveta, Sadílková Marcela  

Dívčí klub 12 Kimáková Monika  

Sportovní 14 Ševčíková Kateřina, Vašíčková Dagmar 

Fotografický 15 Jančová Iveta, Hermanová Markéta 
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Nabídka volnočasových aktivit na budově na ul. Ukrajinská 
 
Šikovné ruce 
Tato volnočasová aktivita probíhala vždy každý druhý týden, a protože byl ze 
strany dětí veliký zájem, byly rozděleny do dvou skupin a pracovaly v pondělí a 
ve středu. 
V letošním školním roce jsme do kroužku zařadili mimo obvyklých činností jako je 
vaření, vyrábění dekorací, tvorba z recyklovaného materiálu také keramiku. 
K danému ročnímu období jsme tvořili výrobky a dekorace (Vánoce, Velikonoce), 
které přispěly k výzdobě společných prostor školy. Kulinářské dovednosti 
obohatily o recepty našeho žáka Marka. Na Den řemesel a na Advent plný 
andělů vyrobili dekorace na prodej a upekli perníčky. 
V této aktivitě budeme pokračovat i v příštím školním roce, protože se děti do 
kroužku vždy těší a pracují v něm rády. 
 
Keramická dílna 
Děti pracovaly ve dvou skupinách co 14 dnů v pondělí a ve středu. 
Prací s keramickou hlínou rozvíjíme nejen zručnost, fantazii, jemnou motoriku, 
estetické cítění, trpělivost, ale také radost z hotové práce a svými výrobky 
pravidelně obdarováváme své blízké o Vánocích a Velikonocích. Svými pracemi 
žáci reprezentovali naši školu např.: Advent plný andělů, Velikonoční výstavka, 
Den řemesel. 
 
Jóga 
Praktikováním jógy každé druhé úterý se snažíme učit děti odpočívat, což jim 
může napomoci k lepší koncentraci a také zvládání stresových situací. Jóga by 
dětem měla pomoci lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí 
v nesoutěživém prostředí. Živé děti zklidní, málo aktivní by naopak měla 
povzbudit k činnosti. Při správném vedení může jóga rozvíjet fantazii a budovat u 
dětí sebedůvěru. Zaměřili jsme se 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. 
 
Taneční kroužek 
Každých 14 dnů v úterý od 13 do14 hodin se děti snažily o zvládnutí 
jednoduchých pohybových her, rozcviček s hudbou, dechových a relaxačních 
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cvičení, nácviku rytmizace říkadel a o osvojení si jednoduchých tanečních 
choreografií, se kterými se předvedly na Dni řemesel a na akci pořádané 
sdružením Modrý motýlek „Den plný radosti pro všechny“ v Trojhalí Karolína. 
 
Sportovní hry 
Aktivita probíhala každý druhý čtvrtek v čase od 13 do 14 hodin. Snažíme se o 
zlepšení koordinace pohybu (rozcvičky, překážková dráha, kolektivní pohybové 
hry), základní pohybovou zdatnost (cvičení na gymnastickém koberci, žíněnkách 
a nářadí), seznámili se s některými sportovními aktivitami (házení a chytání míče, 
atletické disciplíny, kopaná, badminton, přehazovaná, friesbee) a učili se 
dodržovat fair play. V zimním období a v případě nevlídného počasí je činnost 
v tělocvičně, pokud to počasí dovolí, využívají školní zahradu 
a nedaleké atletické hřiště sousední školy. 
 
Relaxační s prvky muzikoterapie  
Relaxace znamená tělesné i duševní uvolnění. Náplní kroužku je nácvik 
relaxačních technik, které se zaměřují na uvolnění těla a toto uvolnění se přenáší 
i do oblasti psychiky. Relaxační techniky jsou dětem prezentovány zábavnou 
formou - jako pohádky, příběhy, hry, cvičení při relaxační hudbě. Kroužek je 
vhodný k celkové harmonizaci a rozvoji dětí. 
Činnost probíhala každý druhý čtvrtek v čase od 13 do 14 hodin. 
 
Nabídka volnočasových aktivit na budově na ul. K. Pokorného 
 
Teraristický kroužek 
Od září opět začal probíhat teraristický kroužek, každý druhý týden ve středu. 
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. Navštívili jsme Teraburzu a Fauna trhy v Ostravě. 
Do budoucna uvítáme, když nám budou s činností a péčí o zvířátka pomáhat i 
nečlenové kroužku. Kroužek byl velmi oblíben a děti se už těší na další 
pokračování v příštím školním roce. 
 
Dívčí klub 
Náplní Dívčího klubu byla témata a činnosti, které děvčata zajímají – dospívání, 
vztahy, tvořivá činnost, ruční práce apod. Probírala společně dívčí a osobní 
problémy, tvořily dárky pro své blízké (náramky přátelství, ozdobnou krabičku, 
vánoční a velikonoční dekorace….) 
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Dívky si zahrály na módní návrhářky, navštívily filmová představení. Při výběru 
aktivit a témat bylo vždy vycházeno z přání dívek tak, aby je činnost zaujala, 
bavila a cítily se v kroužku příjemně. 
 
Sportovní kroužek 
Hlavním zaměřením kroužku je seznámit děti se základy sportů a sportovních 
dovedností.  
Rozvíjet u nich radost z pohybu a podporovat u nich zdravou soutěživost. 
 
Fotografický kroužek 
Schází se nepravidelně, nejméně 1x za měsíc. 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.  
 
 
Kromě pravidelné činnosti se školní družina podílela na přípravě a realizaci: 

• projektových dnů a projektového vyučování 

• jednorázových akcí   

• akcí každoročně se opakujících    

• výtvarných soutěží 

• DVPP 
 

Zapojení se do výtvarných soutěží: 
- výtvarná soutěž Pohled do jiného a přeci stejného světa (všechna 

oddělení) 
V této mezinárodní soutěži byla mezi 15 nejlepšími pracemi vybrána i 
práce  
Barbory Kolářové z 1. A, která se zúčastnila předání ohodnocení a 
vernisáže v Kulturním domě ve Frýdku – Místku. 

- výtvarná soutěž Kniha a já (všechna oddělení) 
- výtvarná soutěž Děti, pozor, červená! (všechna oddělení) 
- výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí (všechna oddělení) 

V okresním kole byla oceněna práce Matyáše Ferkála z 5. třídy. 
- výtvarná soutěž pořádané nadací Modrý motýlek (všechna oddělení) 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
Handicamp 2015 – setkání lezců se zdravotním postižením,(Hájková Martina, 
Ištuková Petra) 
Konference hiporehabilitace v Brně (Ševčíková Kateřina) 
Seminář – Integrace jiná cesta VIII, Brno (Ševčíková Kateřina) 
Dítě s poruchami autistického spektra – přednáška v prostorách MŠ Exilu 
(Volková Světlana) 
ERASMUS+ – závěrečný pracovní pobyt projektu Norsko (Ištuková Petra) 
Konference Autismus (Jančová Iveta) 
 
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 19 
učiteli, velkým přínosem bylo 14 asistentů pedagoga. Pracovali pod vedením 
učitelů ve třídách, kde jsou žáci s PAS, s kombinovaným postižením, s těžkým 
tělesným nebo zrakovým postižením, s nerozvinutou řečí. Cílem je zlepšení 
sociálních vztahů, zajištění specifických pedagogických přístupů, zajištění 
časově a prostorově předvídatelného prostředí, zohlednění individuálních potřeb 
žáka, usměrňování problémového chování. 
Výuku ve třídách při zdravotnických zařízeních zajišťovalo 8 učitelek, na dětském 
rehabilitačním stacionáři 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 6,7 6 16 
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VŠ pro jiný typ školy 0 0 2 
VŠ 4 6 18 
VŠ nepedagogické         DPS 0 0 0 

                          bez DPS 0 0 0 
středoškolské   pedagogické 2,7 0 0 
                         nepedagogické 0 0 0 
Celkem 6,7 6 18 
Výchovné poradenství: počet výchovných poradců na škole: 1 
 
 

 fyzický počet přepočtený počet 
Zaměstnanci školy   

učitelky MŠ 7 6,7 
učitelé ZŠ 24 24,1 
vychovatelky ŠD 10 10 
asistent pedagoga 14 12,6 
THP 2 1,5 
školník - domovník 2 1,7 
uklízečky 4 3 
výdej stravy 1 0,12 
Celkem 64 59,7 
 
Odchody do důchodu: 0 
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 28.1.2016. 
Počet zapsaných žáků:                                            13 
Počet odkladů školní docházky k 31.5.16:                 3 
Počet přijatých žáků:                                                10 
Počet nepřijatých:                                                       0 
 



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

                                                                   
 

 14

Ve školním roce 2015/2016 přestoupilo na naši školu 7 žáků:  3 žáci na 1. stupeň 
a 4 žáci na 2.stupeň. Všichni žáci přešli z běžných základních škol. 
Během školního roku se odhlásila 1 žákyně, přestoupila na Speciální školu na ul. 
Volgogradská v Ostravě. 
 
 
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 14 – ti vycházejících žáků bude 12 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 

2,3 2,4 

Německý jazyk 2,4 2,3 
Matematika 2,2 2,3 
Anglický jazyk 1.9 2.1 
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Stupeň hodnocení prospěchu 

 1.pololetí 2.pololetí 
Prospěl 
s vyznamenáním 

57 44 

Prospěl 53 67 
Neprospěl 2 4 
Nehodnocen 1 0 
 
 
 

Zameškané hodiny 
 1.pololetí 2.pololetí 
Omluvených 7310 9039 
Z toho na žáka 63,6 79,3 
Neomluvených 0 0 
Počet žáků 113 115 

 
 
 
Snížený stupeň z chování 
 

Stupeň  k 
30.6.15 

k 
30.6.16 

 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 a pořádání 
školních akcí, které jsou určeny také pro rodiče žáků. Učitelé a vychovatelé 
aktivně působí i po pracovní době, velký podíl má i Sdružení BES a iniciativa 
vedení školy. 
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Primární prevenci, u tak specifické skupiny žáků jako je ta naše, se nám daří 
naplňovat také pomocí dotace MŠMT: Zdravá škola I a dále díky mezinárodnímu 
Projektu partnerství škol Erasmus+, díky nimž se rozšířila také nabídka 
společenských a terapeutických 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 2015, kdy 
probíhaly konzultace školního metodika prevence s jednotlivými učiteli. 
Uskutečnilo se rozdělení zodpovědnosti za konkrétní akce, byli zapojeni 
pedagogové i vychovatelky. Pedagogičtí pracovníci kontaktovali ŠMP v případě 
potřeby během celého školního roku, kdy jim bylo poskytnuto metodické vedení 
při řešení konkrétního problému. Během celého školního roku bylo realizováno i 
několik sezení nejen s žáky, ale také s rodiči žáků, u kterých došlo k výskytu 
rizikových projevů v chování. U jednoho žáka 8. ročníku byl vypracován školním 
metodikem prevence Individuální výchovný plán, který byl pravidelně konzultován 
se zákonnými zástupci žáka i s žákem samotným. Se zákonnými zástupci dvou 
žákyň 7. ročníku pak byla vypracována Smlouva mezi školou a zákonnými 
zástupci žáka. Primární preventivní program se realizoval v předmětech 
stanovených Školním vzdělávacím programem, byly vytvořeny optimální 
podmínky pro výchovně - vzdělávací proces. V rámci MPP proběhlo 
sociometrické šetření v některých třídách na druhém stupni ZŠ a následně 
dvouhodinový preventivní program zaměřený zejména na vztahy mezi 
vrstevníky. V lednu 2016 jsme začali s realizací projektu Zdravá škola I, jehož 
cílem bylo zvyšovat kompetence žáků tak, aby došlo k eliminaci přítomnosti 
rizikových jevů ohrožující cílovou skupinu. Prostřednictvím projektu jsme u dětí 
se SVP rozvíjeli takové kompetence, aby byly odpovědné za vlastní chování a 
způsob života v míře přiměřené jejich fyzickým a mentálním schopnostem; byly 
schopné odolávat negativním zážitkům a vlivům; schopné dělat samostatná (a 
pokud možno správná) rozhodnutí; schopné řešit, popř. nalézt pomoc při řešení 
problémů; měly vyhraněný negativní vztah k návykovým látkám; podílely se na 
tvorbě dobrého klimatu a atmosféry v třídním kolektivu. Od ledna do května 2016 
byly 1x měsíčně realizovány besedy vedeny odborníky, na které navazovaly 
interaktivní projektové dny. Cílovou skupinu tvořili žáci 7.- 9. ročníků druhého 
stupně ZŠ, přibližně tedy 40 žáků. Témata besed a následně projektových dní 
byly: Šikana (beseda Policie ČR), Kyberšikana, rizika virtuální komunikace 
(beseda Bc. Tomáš Velička, PPP), Alkohol a drogy (beseda Renarkon, o.p.s.), 
Rasismus, xenofobie a diskriminace (beseda Renarkon, o.p.s.), Extremismus 
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(beseda Ing. R. Chobola, Krajské ředitelství MS kraje PČR), Třídní a školní klima 
(ŠMP, shrnutí projektu Zdravá škola na pětidenním rehabilitačním pobytu). 
Samotné projektové dny pak vedli sami třídní učitelé s metodikami, které byly 
vytvořeny ŠMP a výchovným poradcem. Výstupy z projektových dní byly 
vystaveny v prostorách školy a prezentovány na webu školy.  
Pro žáky 6. ročníků se v měsíci březnu uskutečnila beseda s žáky na téma 
Bezpečnost na internetu. 
Jako každý rok se i letos uskutečnil projektový den zaměřený na sexuální 
chování mládeže a prevenci sexuálně přenosných chorob. 
Díky partnerskému projektu Erasmus+ mohli vybraní žáci navštívit partnerské 
školy v Německu a v Polsku.  

 

Školní metodik prevence  
 
Školní metodik prevence byl manažerem projektu Zdravá škola I, koordinoval 
besedy a projektové dny v rámci projektu, vedl dokumentaci projektu, připravoval 
program a aktivity na rehabilitační pobyt, který byl zaměřen na pozitivní třídní a 
školní klima, a kde došlo k vyvrcholení projektu Zdravá škola I. 
Během školního roku prováděl osvětu mezi žáky i rodiči, organizoval besedy, 
přednášky a jednorázové akce, podílel se na přípravě a organizaci projektových 
dnů, pravidelně informoval pedagogické pracovníky o aktuálních problémech, 
nových formách primární prevence. Provedl prostřednictvím anonymních 
dotazníků šetření školního a třídního klimatu, vyhodnotil výsledky a sdělil je 
ostatním pedagogickým pracovníkům, zejména třídním učitelům, kteří se třídou 
pod jeho vedením dále pracovali, sledoval aktuální problematiku rizikového 
chování. Školní metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program pro 
školní rok 2015-2016, Program proti šikaně, Plán výchovně vzdělávacích akcí 
pro školní rok 2015 – 2016.  

 

Rodiče  
 
Rodiče byli seznámeni s MPP na třídních schůzkách. MPP byl umístěn na 
nástěnce ŠMP, aby se mohli rodiče konkrétně seznámit i s novým plánem 
společenských akcí pro školní rok 2015 - 2016. Rodiče byli dopisem požádáni o 
spolupráci se ŠMP, o nahlášení případných rizikových jevů apod. Zájemci měli 
možnost konzultací se školním metodikem prevence v konzultačních hodinách i 
mimo ně. S rodiči byly vedeny rozhovory o problémovém chování jejich dětí, 
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podíleli se na spolupráci při kontrole a hodnocení individuálních výchovných 
plánů a dohod mezi školou a zákonnými zástupci.  
Rodiče se zúčastňovali společenských akcí pořádaných školou. Aktivně se 
zapojili do výstavky Podzimní zahrádka, výroby adventních věnců, textilní výroby. 
Zúčastňovali se také Garden party pořádanými školou a spojenými s opékáním 
párků. Tyto akce byly určeny pro žáky a jejich rodiče a také pro již bývalé žáky 
s rodiči. Obě pořádané Garden party se potkaly s mimořádným úspěchem u 
všech zúčastněných skupin (dětí, rodičů i pedagogů).  
 
Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy 
 
Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy v rámci prevence rizikového 
chování byly organizovány v rámci výuky i mimo ni, k tomu jsme využili také 
pětidenního rehabilitačního pobytu /červen 2016 – Frýdlant nad Ostravicí/.  
 
 
 
Zdravotní prevence: 
 
Sexuální výchova   A. Kanclířová, H. Šťastná     
Prevence pohlavních chorob  A. Kanclířová, H. Šťastná                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                            
Prevence rizikového chování 
                                           
Besedy: 
 
Bezpečnost na internetu 1 /6. tř./   K. Krupová 
Vztahy mezi vrstevníky /6.B/   K. Krupová 
Dopravní problematika /6.-8.ročník/  Městská policie Ostrava 
Vlastní bezpečí /6.-8.ročník/   Městská policie Ostrava 
Bezpečnost cyklistů na silnici /5.-9.roč./  S. Fronckeová 
 
Besedy s navazujícími projektovými dny pro 7.-9.ročník: 
 
Šikana                 Policie ČR 
Alkohol a drogy        Renarkon, o.p.s. 
Kyberšikana, rizika virtuální kom.   Bc. Tomáš Velička, PPPP 
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Rasismus, xenofobie, diskriminace  Renarkon, o.p.s. 
Extremismus      Ing. R. Chobola, PČR 
Pozitivní třídní a školní klima   K. Krupová, ŠMP                                                                                          

 

Zjišťování negativních jevů:    
 
Na chodbě školy je umístěna schránka důvěry, která je však žáky málo 
využívána. Příspěvky ve schránce se týkaly většinou drobných roztržek 
s kamarády (pomluvy apod.). S žáky pak byl veden přátelský pohovor a nácvik 
sociálních situací a komunikace v problémových situacích. Na 2. stupni proběhlo 
sociometrické šetření ve vybraných třídách s důrazem na zjišťování pozitivních 
 i negativních vazeb mezi jednotlivými žáky. Se třídou pak bylo dále pracováno – 
preventivní programy na zlepšení vztahů mezi vrstevníky. V rámci projektu 
Zdravá škola I se žáci formou dotazníků mohli vyjádřit k třídnímu a školnímu 
klimatu – z dotazníkového šetření nevyplynuly žádné vážnější negativní jevy.  
Mezi vážnější jevy se v letošním školním roce stalo agresivní a nevhodné 
chování prostřednictvím sociální sítě Facebook a mobilního telefonu. Všechny 
tyto jevy měli za následek žáci 8. a 9. ročníku. Proto byla navázána úzká 
spolupráce s rodiči žáků, s žáky byl sepsán záznam. Tento jev se poté již 
neopakoval. Dále pak již docházelo pouze k běžným roztržkám mezi žáky, které 
se řešily v rámci třídy s 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. Byl vypracován 1 
individuální výchovný plán pro žáka 8. ročníku a dvě Smlouvy zákonných 
zástupců žákyň 7. ročníků se školou. Jejich průběh byl kontrolován v řádně 
stanovených termínech za účasti žáků i jejich zákonných zástupců a byly 
hodnoceny za účasti ŠMP, třídního učitele, zástupce ředitelky školy. Zavedení 
IVýP se u žáka neosvědčilo, spolupráce rodičů se školou je hodnocena jako 
negativní. Zavedení Smluv se u obou žákyň osvědčilo a smlouvy byly řádně 
plněny, rizikové chování bylo minimalizováno.  
 
Prožitkové programy  
 
Prožitkové programy jsme realizovali vlastními silami. Metodik prevence 
realizoval ve spolupráci s výchovným poradcem školy preventivní programy 
zaměřené na zlepšování vztahů mezi vrstevníky, užívání návykových látek, 
předcházení rizik spojené s užíváním sociálních sítí, prevenci rasismu a 
diskriminace, prevenci extremismu. Tyto programy proběhly v 7. – 9. ročnících 
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ZŠ. Programům vždy předcházel dotazník pro zjištění aktuálního stavu 
rizikového projevu chování u našich žáků. Vybrané aktivity měly za cíl zejména 
zlepšit vztahy mezi žáky, dále nácvik pozitivního hodnocení druhých a 
komunikaci v problémových situacích, pracovat s postoji žáků vůči návykovým 
látkám, menšinám či extremismu. Mezi další prožitkové programy patřily 
projektové dny zaměřené na dopravní výchovu, bezpečnou cyklistiku nebo na 
sexuální výchovu. Projektové vyučování se žákům velmi líbilo – jak vyplynulo 
z evaluačních dotazníků na konci každého projektového dne 
Uskutečnily se však dny zaměřeny na vlastní tvorbu a prezentaci žáků, jichž se 
zúčastnili také rodiče: Velikonoční výstavka, Vánoční výstavka, Valentýnská 
výstavka, Ovoce a zelenina z naší zahrádky, Halloween, Loučení žáků 9. ročníku 
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 a 
zásluhou obětavých pedagogů a vychovatelek.  
 
 
Během školního roku 2015/2016 se uskutečnily následující zájmové 
kroužky: 
 
1. stupeň: 

 
Název                            Vyučující    Počet žáků 
1.stupeň       
  
Šikovné ruce     (Kreissová)    7 
Jóga s prvky relaxace   (Volková)    9 
Taneční      (Vodová)             10 
Sportovní hry     (Kahúnová)             10 
Keramická dílna    (Jendrulková)            12 
Relaxační s prvky muzikoterapie   (Klézlová)    8 
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2. stupeň: 
 
Mediální kroužek   (Kanclířová, Sadílková)               8 
Taneční hry    (Vašíčková, Stanovská)               7 
Teraristický    (Jančová)       8 
Kreativní    (Fránková, Čaplová)     9 
Kulinář    (Kravčíková, Babincová, Bučková)         10 
Výtvarný    (Hermanová)               12 
Hudební    (Hermanová)               12 
Fotografický    (Hermanová, Jančová)             14 
Lezecký     (Musálek, Ištuková, Hájková)              9 
Sportovní    (Ševčíková, Vašíčková)             10 
Anglická konverzace  (Veselá, Krupová)                9 
                                                        
Celkem v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace 
pracovalo ve školním roce 2015/2016 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, almanach 9. ročníku, 1 sborník: Rehabilitační pobyt Frýdlant 
nad Ostravicí. 
Volnočasové aktivity probíhaly společně se Sdružením BES, z.s.. 
 
Jednorázové akce:  
 
Mezi nejoblíbenější akce letošního školního roku můžeme zařadit následující: 
Týdenní návštěva partnerů projektu Erasmus+ v Německu a v Polsku, Advent 
plný andělů, vánoční besídku, lyžařský výcvik na Červenohorském sedle, 
Handicamp aneb Setkání lezců s postižením (podzim 2015, jaro 2016), 
velikonoční vernisáž, projektové dny, rehabilitační pobyt ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, školní a třídní výlety, rozloučení s žáky 9. ročníku, Den řemesel, 
Garden party na školní zahradě (2x) nebo ukázka výcviku policejních psů.  
 
Skupinová práce:  
 
Průběžně probíhaly skupinové terapie: 
arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie a relaxační terapie v rámci 
jógy, nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků s PAS. Při skupinové 
práci děti většinou spolupracují úspěšně.  
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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/. V rámci sportovních aktivit se uskutečnilo několik alternativních 
pohybových aktivit - zejména lyžařský výcvik na monoski – Červenohorské sedlo, 
boccia – pravidelně v rámci TV, potápění a plavecký výcvik (pravidelně v rámci 
školního roku), lanové aktivity, lezení na umělé a přírodní stěně atd. Díky 
mezinárodnímu Projektu partnerství škol Erasmus+ se mohli žáci zúčastnit 
návštěvy partnerských škol v Německu a v Polsku, podíleli se na přípravě 
programu při týdenní návštěvě u zahraničních partnerů. 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, PPP Ostrava, Policií České republiky a Renarkon, 
o.p.s.  
 
 
Environmentální vzdělávání 
 
V průběhu školního roku 2015/2016 byla realizována environmentální výchova 
podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  (dále již 
jen EVVO), vypracovaného pro školní rok 2015/2016, jež je součástí školního 
programu EVVO, přílohy Školního vzdělávacího programu ,,Berlička“ a prolíná 
veškerou školní výukou a výchovou. 
 
 
Činnosti realizovány v průběhu celého školního roku: 
 

• Škola zakoupila odpadkové koše na tříděný odpad – plasty, které byly 
rozmístěny v prostorách školy. Žáci mohli také ve škole odevzdávat vybité 
baterie. Dále se zapojili do sběrové soutěže. Po celý rok shromažďovali 
papírový odpad, který byl v měsíci červnu odvezen do sběrného dvora.   

• Naše škola je již několik let zapojena do evropského projektu ,,Ovoce 
a zelenina do škol“. Tohoto projektu se účastnili žáci 1. – 5. ročníků, kteří 
jedenkrát týdně dostávali ovoce či zeleninu ke svačině. 

• Žáci 2. stupně se zapojili do soutěže Envofilm 2016. Natočili film 
o Ostravě. Nazvali ho ,,Ostrava – město mnoha tváří“. Cílem bylo ukázat 
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rodné město z různých úhlů pohledu – kultura, sport, relaxace, průmysl, 
historie, zábava. Vyhodnocení soutěže bude na podzim 2016. 

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

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

• V rámci pracovního vyučování se žáci velmi snažili při zkrášlování školní 
zahrady. Hrabali listí, pleli záhony, založili bylinnou zahrádkou, čistili 
chodníky.  

• 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.  

• Hipoterapie – probíhala na ranči v Ostravě – Plesné. 

• Canisterapie – probíhala v budově školy. 

• Poznávací vycházky do okolí školy. 
              

Další akce realizovány v jednotlivých měsících: 
 
Září 2015 

• Sportovní odpoledne na školním hřišti – Žáci 1. stupně si zasoutěžili 
v mnoha sportovních disciplínách. 
 

 
Říjen 2015 

• 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. 

• Projektové vyučování ,,Halloween“ – Žáci druhého stupně se věnovali celý 
den tomuto svátku. Zjišťovali, odkud pochází, proč se slaví, jak se slaví. 
Vyráběli si masky i lampióny z dýně. Dověděli se také mnoho informací o 
této plodině. Závěr patřil průvodu v maskách v okolí školy. 

• Beseda s Policií ČR - ,,Dopravní problematika“ – žáci se seznámili 
s dopravními značkami, se zásadami první pomoci při dopravních 
nehodách, s chováním na cestách. Bylo jim připomenuto, jak se má 
správně chovat chodec, cyklista, řidič v dopravním provozu.  
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• Soutěž ,,Co víš o EU“ – Vybraní žáci druhého stupně bojovali o vítězství 
v soutěži, ve které mohli uplatnit znalosti a vědomosti získané v hodinách 
zeměpisu a přírodopisu. 
 

             
 Listopad 2015  

• Návštěva muzea v Suchdole nad Odrou a leteckého muzea – Žáci 8. 
ročníku si rozšířili informace o probíraném učivu tímto velmi zajímavým 
výletem. 

• Projektové vyučování ,,Zdravý den“ – Žáci 1. stupně si během tohoto 
vyučování vysvětlili, co je to zdravá výživa, vhodné rozvržení všech 
denních aktivit, aktivní a pasivní odpočinek. 

• Projektový den ,,Zajímavé místo, objekt v našem kraji“ – Žáci 2. stupně si 
vybrali zajímavé místo našeho kraje a zjistili o něm mnoho informací – kde 
leží, jak se tam dostaneme, co zajímavého uvidíme, kdo tam žil, které 
akce se tam konají, atd. Získané informace zpracovali a vyvěsili na 
chodbách školy.  Ty pak sloužily jako náměty na výlety. 

• Výroba adventních věnců společně s rodiči. 
 
 

 Prosinec 2015  
• Vánoční trhy Ostrava a Olomouc – Jak se mohou trávit vánoční svátky, 

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

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

• Výlet na haldu Ema – Žáci, kteří měli zájem, se mohli zúčastnit výšlapu na 
haldu Ema a seznámit se s její historií.  

• Procházka Ostravou – Žáci 5. a 6. ročníků v rámci učiva vlastivědy a 
občanské výchovy se seznámili s historií Ostravy, významnými budovami 
či jinými zajímavými objekty tohoto města. 

• Malé vánoční radosti – Je to tradiční akce, které se rádi zúčastní děti, 
rodiče i pedagogové. Na jednotlivých stanovištích si mohli vyrábět drobné 
dárky, zpívat písně, zhotovovat vánoční přání.  

• Vánoční výstavka – v budově školy byly vystaveny výrobky našich žáků, 
které si mohli zakoupit rodiče.  
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 Leden 2016 

• Beseda s Policií ČR – Žáci 8. a 9. ročníků besedovali na téma ,,Menšina, 
diskriminace, demokracie“. 

 
 
Únor 2016 

• ,,Co si myslím o drogách?“ – Interaktivní program organizace Renarkon 
obohacený o skutečné příběhy ze života. 
 
 

 Březen 2016  
• 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. 

• ,,Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku“ – Akce pro rodiče s dětmi, na 
které si mohli vyrobit dekorace vhodné na Velikonoce. 

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

• Mobilní planetárium – přímo k nám do školy zavítalo mobilní planetárium a 
v nafukovací kopuli, která připomínala malou hvězdárnu, nám promítli film 
o hvězdách a kosmonautech. 
 
 

  Duben 2016 
• Den Země – Jako každý rok se celá škola zúčastnila akce Den Země 

věnované životnímu prostředí, přírodě, fauně a flóře. 
• Návštěva Lesní školy v Ostravě – Bělském lese – výukový program 

,,Vnímáme les všemi smysly“ – součástí programu byla i praktická výuka – 
výroba ptačí budky. 

• Interaktivní výstava v OC Galerie – 7. a 8. ročníky se zúčastnily této 
výstavy vycpaných zvířat, která byla doplněna o praktickou část. Žáci 
poznávali stopy zvířat, stromy podle tvaru listů či koruny stromů.  

• Projektový den ,,Naše ptactvo“ – třídy si vybraly jednoho zástupce našich 
ptáků a zjistili o něm zajímavé informace. Součástí tohoto dne byla i 
návštěva Záchranné stanice v Bartošovicích spojená s odborným 
výkladem. 
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• Výuka v přírodě – Porubský lesopark – toto zajímavé místo vyměnili žáci 
7. ročníku za vyučování v lavicích. 

• ,,Jarní garden party“ – Že se dá zažít pěkné odpoledne i na školní zahradě 
si ověřili žáci i jejich rodiče. Kromě kulturního programu, o který se 
postarali žáci 2. stupně, přihlíželi i ke slavnostnímu zasazení prvního 
stromu. Součástí bylo i opékaní párků a dobrá zábava. Na tuto akci byli 
pozváni i bývalí žáci a jejich rodiče. 
 

 
Květen 2016  

• Výlet do Prahy – Poznávání našeho hlavního města bylo cílem tohoto 
výletu, kterého se zúčastnili žáci 9. třídy. 

• Ukázka výcviku policejních psů – tato nevšední akce se setkala s velkým 
ohlasem z řad žáků i pedagogů. Byla doplněna prohlídkou policejních 
vozů i seznámením s prací policistů. 

• Planetárium – žáci první třídy navštívili Planetárium v Ostravě – Pustkovci. 

• Výlet do lesoparku Klimkovice – Že nemusíme chodit za přírodou daleko, 
poznali žáci 1. stupně. 

 
  
Červen 2016 

• Výlet na Hukvaldy žáků 7. B třídy byl zaměřen na návštěvu hradu a obory. 
Také si zopakovali, kdo toto město a čím proslavil. 

• Výlet na Žermanice – Žáci 8. A třídy podnikli jednodenní výlet, kde se učili 
poznávat květiny, stromy. Velkým zpestřením byla projížďka na lodi a 
opékaní párků. 

• Rehabilitační pobyt ve Frýdlantu nad Ostravicí – 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.   

• Jednodenní výlet ,,ZOO Ostrava“ – Žáci 9. B třídy zašli za zvířaty do ZOO. 
Bylo to pro ně velmi poučné.  

• Výlet do Nového Jičína – žáci 5. třídy navštívili expozici generála Laudona 
a expozici klobouků. 

• Výlet na Ostravici – třídní výlet zaměřený na poznávání přírody uskutečnili 
žáci 1. a 2. třídy. 

• Výlet do Dobroslavic si naplánovali žáci 4. třídy. 

• Exkurze na Jarošův statek – jak se žije na farmě, jaká máme hospodářská 
zvířata, jak se o ně staráme a jaký z nich máme užitek – tyto a ještě více 
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otázek nám zodpověděli pracovníci Jarošova statku, kteří nás také po 
statku provedli a vše nám ukázali. 

• „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.  

 
 
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 pátek 3. vyučovací 
hodinu na pracovišti, nacházejícím se na Karla Pokorného 1742 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 
výchovného poradce. Zákonní zástupci byli s prací výchovného poradce 
seznámeni na oficiální schůzce školy a třídních schůzkách. 
Na Karla Pokorného 1742 byly označeny prostory pro výchovnou práci 
a vyvěšena informační nástěnka. 
 
Během školního roku 2015-2016 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 a Karviné; SPC pro TP ve Frýdku – Místku; 
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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. 

 
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 2015-2016 v květnu se s žáky a zákonnými zástupci žáků 
zúčastnil schůzky IPS při Úřadu práce v Ostravě, zaměřených na školní 
problematiku a volbu povolání, dále schůzek VP v SPC. 

 
Nedílnou součástí práce výchovného poradce je odborná pomoc zákonným 
zástupcům žáků, individuálním a skupinovým sezením pro výchovné a výukové 
problémy žáků, nutnosti vyšetření žáků nebo z důvodů volby povolání. 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, exkurzí do chráněných dílen a středních škol, výstavy Učeň, 
středoškolák – 12/2015. 
 
Pracovní náplní VP je práce s žáky, ať formou osobního individuálního kontaktu 
nebo besed – práce v malých skupinách, zaměřených na téma dospívání, 
problematiku mezilidských vztahů a rozdílnosti pohlaví, sexuální výchova. Žáci 
této školy využívali této možnosti často, VP jim byl kdykoli při problému 
k dispozici. Rovněž proběhl projektový den Sexuální výchova v červnu 2016, 
tentokrát zaměřený na mezi-vztahové problémy. 

 
Pro rodiče v průběhu roku probíhala Kavárnička pro rodiče se shodnými tématy, 
kde mohli diskutovat o problémech v rodině. Největší účast měla tematika Volby 
povolání. Dále proběhla na téma Dospívání  a Sexuální výchova v dospívání. Na 
základě těchto dílů bude VP v příštím školním roce pokračovat v oblasti Sexuální 
výchovy jak pro žáky, tak pro jejich zákonné zástupce. 
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Výchovný poradce pomáhal pedagogickým pracovníkům při řešení problémů 
s žáky a jejich speciálně pedagogickou problematikou, a to ve spolupráci 
s metodikem školní prevence Mgr. Kateřinou Krupovou. Společně s paní 
Krupovou proběhla od ledna do června série projektových dnů, týkajících se 
sociálně patologických jevů, a to na téma Kouření, alkoholismus, drogy; Šikana; 
Kyberšikana; Diskriminace, rasismus a xenofobie; Extrémismus. 
 
V rámci doporučení žáci 9. ročníku podstoupili spec. - ped. vyšetření pro volbu 
povolání v SPC, PPP dle zdravotního postižení. VP pomáhal s vyplněním 
přihlášek a dalších materiálů nutných pro zaslání na střední školy a učiliště. 
Individuální schůzky byly řešeny operativně.  
Žáci 9. ročníku, kteří byli přijati ke studiu na středních školách, jsou uvedeni 
v přílohové části.  
Pozitivem 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. 

 
Příloha 
Seznam absolventů ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava –Poruba, příspěvková 
organizace                                         
  
Školní rok 2015/2016 
Označení a 
pořadí: 

Třída: Střední škola: Obor: 

J – 1. 9. Střední škola prof. 
Zdeňka Matějčka, 
Ostrava – Poruba, 17. 
listopadu 1123, 
příspěvková 
organizace 
 
 

63-51-J/01 
Obchodní škola 

E – 1. 9. SŠ a ZŠ Havířov – 
Šumbark, Školní2, 
příspěvková 
organizace 

41-52-E/01 
Zahradnické 
práce 

H – 1. 9. Střední škola prof. 
Zdeňka Matějčka, 
Ostrava – Poruba, 17. 
listopadu 1123, 

65-51-H/01 
Kuchař - číšník 
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příspěvková 
organizace  
 

H – 2.  9. Vítkovická SPŠ, 
Ostrava – Hrabůvka, 
Hasičská 1003/49 

23-51-H/01 
Strojní 
zámečník 

H – 3.  9. Vítkovická SPŠ, 
Ostrava – Hrabůvka, 
Hasičská 1003/49 

23-51-H/01 
Strojní 
zámečník 

H – 4. 9.  SOU Frýdek – Místek, 
Lískovecká 2089 
 

23-68-H/01 
Mechanik, 
opravář 
motorových 
vozidel 

H – 5. 9. Vítkovická SPŠ, 
Ostrava – Hrabůvka, 
Hasičská 1003/49 

23-51-H/01 
Strojní 
zámečník 

M – 1. 9. Střední škola prof. 
Zdeňka Matějčka, 
Ostrava – Poruba, 17. 
listopadu 1123, 
příspěvková 
organizace  
 

18-20-M/01 
Informační 
technologie 

M – 2. 9. Střední škola prof. 
Zdeňka Matějčka, 
Ostrava – Poruba, 17. 
listopadu 1123, 
příspěvková 
organizace  
 

18-20-M/01 
Informační 
technologie 

M – 3. 9. Střední škola prof. 
Zdeňka Matějčka, 
Ostrava – Poruba, 17. 
listopadu 1123, 
příspěvková 
organizace  
 

18-20-M/01 
Informační 
technologie 

M – 4. 9. Střední škola prof. 
Zdeňka Matějčka, 
Ostrava – Poruba, 17. 
listopadu 1123, 
příspěvková 
organizace  
 

18-20-M/01 
Informační 
technologie 
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Nepokračuje 
ve studiu 

9.   

Nepokračuje 
ve studiu 

9.   

 
Celkový počet žáků – absolventů 11 
školního roku 2015-2016, kteří budou 
pokračovat ve studiu na středních 
školách, 2 nepokračují ve studiu: 

Typ vzdělávání: 

4 žáci Obor M –  Úplné střední odborné 
vzdělání s maturitou (bez vyučení)  

5 žáků Obor H – Střední odborné vzdělání s 
výučním listem  

1 žák Obor E – Nižší střední odborné vzdělání 
s výučním listem  

1 žák Obor J – Střední nebo střední odborné 
vzdělání bez maturity i výučního listu  

2 žáci Nepokračují ve studiu 
 
 
 
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 Mikasa a dalších. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti PAS pokračovalo opět intenzivně.  
Řada navštívených kurzů a dalších typů vzdělávacích akcí byla realizována 
a financována prostřednictvím projektů, jiné z přímého ONIV.   
 
 

Název vzdělávací akce 
Počet 
osob 

Místo 
konání 

 
Školení . koordinátor ŠVP e-learning 1 Infra, s.r.o. 

Rozhodování ředitele 1 
Sanit,s.r.o. 
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Seminář ODISbus 1 KÚ MSK 

Sexuální výchova v ZŠ 2 KVIC 

Seminář Hv 2 JFO 

Strukturované učení u žáků s PAS 

 
    3 

SPC Kpt. 
Vajdy 

Konference ICT – IceMSK 1 KVIC 

Kvalifikační studium pro ŘŠ 

 

1 NIDV 

Kurz instruktora lyžování 2 
Jeseníky - 

Branná 

Konference hiporehabilitace 2 
Svaz 

hiporehabilitace 
Brno 

Třídnická hodina – prostor pro efektivní řešení 
problému 

22 
ZŠ a MŠ 

Ukrajinská 

Čtení a psaní v 1.třídě 2 KVIC 

Konference  - autismus 6 Mikasa,z.s. 

Žák s vývojovou dysfázii na 2.stupni ZŠ 1 SPC Kpt. 
Vajdy 

Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 SPŠ 
Kratochvílova 

Konference – Šťastné dětství 2 Diakonie – 
Český Těšín 

Rozvoj graf. dovedností u předškolního a mladšího 
školního věku 

2 KVIC 

Dítě s poruchou autistického spektra 1 MŠ Exil; 
sdružení ABC 

Setkání pracovníků SPC a VP 1 SPC Těšínská  
Ostrava 

Práce s dětmi s PAS v ZŠ a MŠ 1 Diakonie – 
Český Těšín 

Závěrečná konference k projektu „Restart“   1 KVIC 

Jak dělat matematiku, která děti baví 1 KVIC 

Jak zlepšovat a inovovat ŠVP 2 MŠMT 
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Práce s diferencovanou třídou 2 KVIC 

Společné vzdělávání – inkluze v Aj 1 KVIC 

ADHD – Metody práce 2 ZŠ Gajdošova 

Ostrava 

Finanční gramotnost na ZŠ 1 ZŠ Gajdošova 

Ostrava 

Novela Šk. zákona a inkluze 2016 1 SŠ dopravní 
Ostrava 

Konference ICT 1 KVIC 

Metodická poradna 1 KVIC 

Dopad diagnózy vývojová dysfázie u žáka staršího 
školního věku 

2 SPC Kpt. 
Vajdy 

Jak sestavit PLPP 1 
Městská 
knihovna 
Ostrava 

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

PUBLIC RELATIONS 

� pravidelná účast vedení školy na akcích somatopedické společnosti  
� prezentace školy v rámci projektu ERASMUS + (K1,K2) 
�    prezentace práce školy na nástěnkách ostravských nemocničních 

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

sedlo 
� vydávání školního časopisu  „Dětský sen“ 
� prezentace školy na ČT1 v regionálním vysílání 
� velikonoční výstava na všech pracovištích 
� účast na akci Modrého motýlku 
� HANDICAMP – setkání lezců se ZP 
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� účast na setkání úspěšných žáků porubských ZŠ a SŠ se starostou 
městského obvodu Poruba 

� aktivní účast na charitativní akci „Advent plný andělů“ 
� účast na výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ 
� účast na výtvarné soutěži pro žáka s PAS 
� výtvarná soutěž „Děti, pozor červená“ 
� účast na „Čertovských pohádkách“  
�       účast na soutěži „Pohádky dětí dětem“ 
�       účast na soutěži „Almanach žákovské poezie“  
�       vydání almanachu pro žáky 9. tříd 
�  vydání školního kalendáře na rok 2016 
�  „Den řemesel“ - akce pro nižší ročníky porubských základních škol 
�          účast na mezinárodní soutěží v rámci EDH „ Naše Evropa“ 
�         výstava podzimních plodin „Maminčina zahrádka“ 
�         spolupráce s vysokými školami – Ostravská univerzita, UP Olomouc 
�         spolupráce se středními školami – SŠ prof. Z. Matějčka, SŠ Iuventas 
�         pravidelná setkávání s řediteli základních škol – běžných i speciálních 
�         každoroční rehabilitační pobyt  - Frýdlant nad Ostravicí 
�         pravidelná spolupráce s PPP, SPC 
�         spolupráce s PČR 

Velké množství uvedených aktivit bylo možné uskutečnit za podpory Sdružení 
BES, z.s.,  které při škole pracuje. Další mimorozpočtové zdroje jsme získali od 
statutárního města Ostrava, nadací, sponzorů a projektů z ESF.   

 
 
b) Dětský rehabilitační stacionář 
    

Září 2015: 
 

• 10.9.    veselé dopoledne s klaunem Pepínem 
• 23.9.    den otevřených dveří DRS 
• 24.9.    schůzka s rodiči 

 
Říjen 2015: 

• 26.10.   Jahůdky pečou hraběnčiny řezy 
• 27.10.   podzimní dlabání dýní s rodiči 

 
Listopad 2015: 

• 3.11.      canisterapie Helppes Praha 
• 24.11.    divadelní představení O Červené Karkulce 
• 25.11.   Sluníčka v Divadle loutek na alternativní scéně – O    Velikém,    

             Maličkém a Sluníčku 
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Prosinec 2015: 
• 1.12.       konference ke 25.výročí vzniku DRS 
• 4.12.       mikulášská nadílka z pivovaru Ostravar 
• 9.12.       Sluníčka pečou vánoční perníčky 
• 11.12.     vánoční výtvarná akce v Tescu 
• 16.12.     Sluníčka – vánoční besídka pro rodiče 

    Jahůdky – pečení perníčků pro vánoční dopoledne 
• 17.12.     vystoupení dětí ze ZŠ Krásné Pole 
• 18.12.     celodenní seminář mezioborového vzdělávání 
• 21.12.     vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Rošického 
• 22.12.     Jahůdky – vánoční dopoledne s rodiči 

 
 
Leden 2016: 
 

• 7.1.2016 návštěva Třebovického kostela – prohlídka Betléma 
 
Únor 2016: 
 

• 1.2.     divadelní představení O mlsné opičce 
• 18.2.    Sluníčka - masopustní Lentilkový karneval 
• 19.2.    Jahůdky – karnevalové dopoledne 

 
Březen 2016: 
 

• 3.3.     divadelní představení Myška Klárka, veverka Barča a drak 
• 17.3.    Sluníčka – solná jeskyně 
• 23.3.    velikonoční výtvarná akce v Tescu 

 
Duben 2016: 
 

• 8.4.     Sluníčka – Malí šikulové – Dům dětí a mládeže 
• 19.4.    Den Země na Hlavní Třídě 
• 26.4.    Jahůdky – založení záhonků kolem terasy 
• 29.4.    vítání jara na školní zahradě s pálením Paní Zimy 

 
Květen 2016: 
 

• 20.5.    akce na dopravním hřišti MŠ Ukrajinská 
• 25.5.   Jahůdky – besídka pro maminky 
• 26.5.   Den Dětí v areálu Čtyřlístku v Třebovicích 
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Červen 2016: 
 

• 1.6.      prohlídka cirkusového zvěřince cirkusu Humberto 
• 3.6.      Sluníčka – výlet do mlýna vodníka Slámy,Lhota u Opavy 

 Jahůdky – výlet na Lipku v Hošťálkovicích 
• 8.6.      Sluníčka – V Divadle loutek alternativní scéna – Malá Mína   

            zmlsaná 
• 16.6.    divadelní představení Klauni v cirkuse 
• 28.6.    Den řemesel na ZŠ Ukrajinská 

 Sluníčka – rozloučení se školáky 
 
 

 
c) Školy při zdravotnických zařízeních 
 

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 

Dne 4. 11. 2015 proběhl na oddělení dětské hematologie a dialýzy projektový 
den na téma „Podzim“. Cílem projektu bylo, aby žáci na základě svých 
zkušeností, znalostí a pozorování pojmenovali znaky podzimu a roztřídili je podle 
zadaných témat - rostliny, zvířata, příroda, počasí, lidé. Děti poznávaly listy a 
plody stromů, keřů, houby a ostatní plodiny typické pro podzim. Povídali jsme si o 
podzimním počasí, o chování zvířat a činnostech charakteristických pro toto 
období. Nechyběly ani písničky a básničky s podzimní tématikou. Odpoledne se 
děti zúčastnily podzimního tvoření, ve kterém se objevila i halloweenská 
tematika. 

Na oddělení dětské neurologie děti pracovaly na projektu Sadako Sasaki – 
origami, v rámci rozšiřování dějepisných znalostí. Rovněž spolupracovaly na 
projektovém dni k Halloweenu se ZŠ a MŠ Ukrajinská.  

Na odděleních pravidelně probíhají projektové hodiny na aktuální témata, např. 
šikana, kyberšikana, hygiena mládeže, zdravý životní styl, pravidla první pomoci 
apod. Žáci často pomáhají učitelkám při výrobě didaktických pomůcek. 

Děti léčené nebo hospitalizované na Klinice dětského lékařství byly zapojeny do 
výtvarné soutěže, kterou pořádá KDL FNO. Úkolem bylo nakreslit obrázek na 
téma jaro, léto, podzim, zima. Nejlepší kresby byly použity na výrobu kalendáře 
pro rok 2016 a jejich autoři byli odměněni drobným dárkem. 
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V úterý 1. prosince proběhlo na oddělení dětské hematologie vánoční zdobení 
perníčků, které byly následně použity na ozdobení vánočního stromu v herně 
tohoto oddělení. Během této činnosti děti, rodiče i zdravotníci poslouchali 
vánoční koledy a popíjeli dětský punč. 

V pátek 4. prosince navštívil dětský pavilon Mikuláš s doprovodem. Bohatý 
program pro děti připravily studentky OUO z ústavu ošetřovatelství pod vedením 
PhDr. Lucie Sikorové, Ph.D. Po zhlédnutí programu si děti ozdobily napečené 
perníčky a připravené baňky, napsaly přáníčka svým blízkým a po splnění všech 
úkolů je Mikuláš odměnil dárečky, které přivezli zástupci společnosti Česká 
distribuční a.s. Děti, které se nemohly vzdálit z oddělení, navštívil Mikuláš na 
pokoji. 

Ve čtvrtek 17. prosince se na dětské klinice konalo „Zpívání pod stromečkem“. 
Dětem přijela zazpívat rodinná kapela Marod, hrající folk, country a trampskou 
hudbu. Po hodinovém vystoupení děti obdržely drobné dárečky. 

V průběhu předvánočního období probíhala na dětské klinice akce „Zazvoňte si 
na cestu domů z nemocnice“. Všechny děti měly možnost si vybarvit a ozdobit 
polystyrénový zvoneček s rolničkou. Při propuštění z nemocnice jej mohly pověsit 
se jménem na vánoční stromeček ve vestibulu dětské kliniky. 

15. února se uskutečnil šestý 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. Akce je spojena s 
mezinárodním Dnem dětské onkologie. 

V termínu od 7. 3. do 11. 3. proběhlo na oddělení dětské hematologie malování s 
následnými sanitárními dny, což bylo spojeno s přesunem dětí na jiná oddělení. 
Stejná situace nastala o týden později na oddělení větších dětí. 

17. března se na hematologickém oddělení konalo výtvarné odpoledne, na 
kterém hospitalizované děti, jejich rodiče i zdravotníci zdobili vajíčka a vyráběli 
rozličné velikonoční dekorace, kterými ozdobili nejen velikonoční strom, ale i celé 
oddělení. 

4. dubna byl pro děti na hematologickém oddělení a oddělení dětské dialýzy 
připraven projektový den „ Jaro“. Děti si formou pracovních listů, křížovek, 
počítačového programu i ústní formou zopakovaly veškeré znalosti o jarní 
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přírodě, počasí, symbolech jara a velikonočních zvycích. Po splnění všech úkolů 
si děti vyrobily koláž s bledulemi. 

Ve čtvrtek 5. května zavítal za dětskými pacienty člen basketbalového týmu 
Harlem Globetrotters - americký basketbalový tým, provozující exhibiční zápasy. 
Hráč se pozdravil s dětskými pacienty, předvedl jim několik kouzelných triků s 
míčem a dětem rozdal drobné dárky. 

1. června se ve vestibulu dětského pavilonu konala oslava Dne dětí. Oslavy se 
zúčastnilo zhruba třicet dětí. Akci podpořily společnosti Haima Ostrava, Zdravotní 
klaun a ADRA. Pro malé oslavence byla připravena herní zóna s rozmanitými 
nápady, skládačkami a soutěžemi. Děti si vyzkoušely malování triček, pobavily 
se s klauny a poslechly si repertoár zpěvačky Vivi, která se s písničkou a dárkem 
vypravila i za dětmi, jimž zdravotní potíže nedovolily přijít mezi kamarády. Dárky 
pro malé slavící pacienty připravily společnosti Kiwanis, AWT, Česká distribuční 
a studentky Střední umělecké školy Ostrava. 

Ve středu 15. 6. se děti na oddělení dětské hematologie a dětské dialýzy zapojily 
v rámci školní výuky do projektového dne „Těšíme se na prázdniny“. Zopakovaly 
si vědomosti ze zeměpisu, vlastivědy, přírodopisu, základní pravidla bezpečného 
chování v přírodě, při sportovních činnostech. Rovněž si připomněly pravidla 
dopravní výchovy a poskytování první pomoci. Prázdninovou tematiku následně 
výtvarně zpracovaly formou koláže, malby či kresby. 

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

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

Vítkovická nemocnice AGEL 

Ve Vítkovické nemocnici se na dětském oddělení za tento školní rok zapojilo do 
výuky velké množství dětí (cca10/den). Děti jsou rády za každou chvíli strávenou 
v herně na dětském oddělení nebo za individuální program na pokojích. Všechny 
činnosti v rámci výuky jsou přizpůsobeny individuálním potřebám dítěte, je 
podporován jejich všestranný rozvoj rozumový, citový, estetický i sociálně-
kulturní i environmentální. Především jakákoliv aktivita směřuje k odpoutání 
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pozornosti dítěte od nemocničního prostředí, plánovaných vyšetření a zákroků. 
Vhodně zvolené aktivity a díky tomu pozitivně nastavené psychické rozpoložení 
dítěte napomáhá k jeho rychlému uzdravení. Tuto skutečnost mohou potvrdit jak 
zdravotníci, tak rodiče. Rodiče dětí mají vždy možnost se zapojit do programu 
v MŠ.  
Se zdravotním personálem probíhá spolupráce na skvělé úrovni. Rovněž také 
s oddělením JIP.  
V tomto školním roce byla na dětské oddělní v nemocnici v Ostravě – Vítkovicích 
zakoupena společenská hra „ Twistter“, kuličková dráha a hra „Padající opičky“. 
Do MŠ jsou nakupovány především výtvarné potřeby.  

 
 
 
Jednotlivé akce a aktivity na oddělení  
Oddělení spolupracuje s o. p. s.  Celé Česko čte dětem. Na oddělení téměř 
každý den docházejí „babičky“, které dětem čtou 20 minut pohádky. Pokud malí 
pacienti nejeví zájem o čtení, „babičky“ si s dětmi mohou povídat o obrázcích 
nebo čemkoliv jiném. Často s nimi i hrají hry nebo společně vybarvují 
omalovánky.  
Spolupráce s ADROU je stále na skvělé úrovni. Program dobrovolníků s dětmi se 
odvíjí podle zálib a potřeb dětí. Nejčastěji se s dětmi věnují výtvarným činnostem 
nebo společenským hrám.  
Jednou za 14 dnů, nejčastěji ve čtvrtek dochází také zdravotní klauni, kteří svým 
vtipem rozveselí vždy všechny děti a rovněž zdravotní personál. Na jejich 
návštěvu se vždy těší celé oddělení a jejich činností rovněž přispívají 
k rychlejšímu uzdravení dětí. Na oddělení kromě zdravotnických klaunů 
docházejí i klauni z Balónkova, kteří jsou rovněž úžasní. Většinou si děti odnáší 
od klaunů také klaunské nosy nebo balonky speciálně zauzlované do podoby 
zvířátek.  

 
Rekonstrukce nemocnice už úspěšně proběhla. V 5. patře se v dubnu otevíraly 
nové ambulance a také inspekční pokoje lékařů.  
Nové oddělení v pátém patře je vybaveno novými koupelnami, moderním 
nábytkem a také televizemi na většině pokojů. Celé oddělení a především herna 
je sladěna do červených a žlutých barev, stěny po chodbách jsou zdobeny 
veselými obrazy. Před vstup na lůžkovou část dětského oddělení, dětskou JIP 
a nové ambulance lékařů je nyní umístěna nástěnná tabule s děkovnými dopisy 
dětí i rodičů.  
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Od začátku školního roku s dětmi aktivně zdobíme svými výrobky a výkresy 
prostory nemocnice, a to dětské oddělení, lůžkovou část i JIP, dále i oddělení 
ORL a příjmovou ambulanci. Naše výrobky většinou odpovídají ročnímu období 
a také korespondují s ostatními aktivitami a činnostmi, kterým se s dětmi 
věnujeme.   
Děti na oddělení se také účastní příležitostných výtvarných soutěží, jako 
například soutěže „Co mám rád/ráda“, kterou pořádá o. p. s. Celé Česko čte 
dětem. Jako výhru bylo možné obdržet knižní ceny a speciální dárky.  
V zimě okolo Vánoc s dětmi také vyrábíme ozdoby na vánoční stromeček, 
zdobíme perníčky a také vyrábíme PF s přáním veselých Vánoc a šťastného 
vstupu do nového roku. Některé z nich jsme rozdávaly sponzorům zdravotnické 
společnosti AGEL, také zástupcům z nadace ADRA, dalším, kteří přišli 
jakýmkoliv způsobem potěšit děti do nemocnice a samozřejmě i zdravotním 
sestřičkám a lékařům.  
Dětské oddělení, díky občanskému sdružení KIWANIS, 23. 11. navštívila 
herečka Jitka Asterová. Se zástupkyněmi sdružení předaly dětem mikulášské 
balíčky a každé z nich dostalo jednu panenku Kiwanis. Kromě velké zásoby 
panenek naše oddělení obdarovaly i krásnou LCD obrazovkou.   
25. 11. 2015 dětské oddělení obdrželo sponzorské dary (výtvarné potřeby 
a společenskou hru) od nadace ADRA.  
9. 12. k nám dorazil Mikuláš společně s čerty a anděly. Děti byly nadšené 
a každé z nich dostalo za odrecitovanou básničku nebo zazpívanou písničku 
bohatou nadílku. Převlečení za ně byli studenti ze SŠ z oboru Zdravotnický 
asistent. Studenti měli pro děti také připravené představení O mravencích, kde 
byla zakomponovaná výchova ke slušnému chování.  
17. 12. 2015 děti v nemocnici opět potěšili svou návštěvou členové fotbalového 
týmu, tentokrát z FC Odra Petřkovice. Do nemocnice přinesli spoustu hraček, 
předměty z fan-clubu (např. nálepky, malé míče) a také dobrou náladu.  
V duchu Vánoc jsme se s dětmi seznamovali s vánočními zvyky a tradicemi, 
zdobíme společně adventní věnec, zapalujeme na něm postupně svíce, zpíváme 
koledy, učíme se básně a další činnosti. Poslední den v MŠ před Vánocemi jsme 
si s dětmi udělali báječnou Vánoční atmosféru - děti měly možnost pustit si 
vlastní lodičku ze skořápek vlašských ořechů, společně jsme rozkrajovali 
jablíčka, rozbalili dárečky a předali přáníčka. 
11. 1. 2016 k nám přišli završit vánoční čas skauti v podobě tří králů. Děti 
obdarovali množstvím omalovánek, pastelek, plyšových hraček, plastových 
hraček a spoustou dalších.   
S blížícím se jarem měly děti opět možnost zdobit perníčky cukrovými polevami 
nebo si například také vyzkoušet techniku malování kraslic voskem. Všem 
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velikonočním činnostem předcházelo seznámení se s velikonočními svátky 
u obrázků se symboly tohoto křesťanského svátku.  
Na jaře pan primář vyhlásil soutěž o nejkrásnější namalovanou panenku Kiwanis. 
Děti se soutěže, ale i samotného malování panenek účastní velmi rády a také 
povídání o nich. Některé děti vyprávění pojaly jako veselý příběh, nebo pohádku, 
jiné se rozvyprávěly o tom, jak si panenku vezmou domů a jak jsou rády, že jim 
dělá nyní společnost v krušných chvílích v nemocnici. 
S o. p. společností Celé Česko čte dětem má dětské oddělení nově vytvořený 
plán spolupráce. V rámci dopoledního vyučování se děti zapojují individuálně do 
činností na dané, předem dohodnuté téma v různorodých aktivitách – poslech 
pohádky, povídání o obrázcích z knihy, sledování pohádky na DVD, kreslení, 
malování, vybarvování omalovánek na dané téma, tvoření všeho druhu, nebo 
například hry nějakým způsobem spojené s tématem, zpívání písní z pohádek 
nebo písní nějakým způsobem spojeným s tématem. Dobrovolníci z o. p. 
společnosti Celé Česko čte dětem nejčastěji předčítají nebo dělají podobné 
aktivity jako v dopoledních hodinách, stejně jako dobrovolníci z ADRY, kteří 
s dětmi nejčastěji v odpoledních hodinách tvoří nebo hrají hry. 
V dubnu se děti účastnily výtvarné soutěže v rámci 1. ročníku benefiční aukce 
NADACE AGEL na téma „co bych přál dětem s postižením“. Výtěžek z této 
soutěže půjde na pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ze 
Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o. p. s.. V rámci 
soutěže byla vybrána 3 díla, jejichž autoři dostali malý dárek.  
Na dětský den jsme spojili síly s o. p. společností Celé Česko čte dětem 
s ADROU a dětem připravili veselý program. Děti vyráběly masky Krtečka a jeho 
kamarádů a hrály v nich různé hry nebo tvořily ze samotvrdnoucí modelovací 
hmoty výrobky, které si mohly odnést domů. Malovaly také barvami na sklo, 
obtiskovaly si velká kartonová razítka na plátěné tašky a také jsme společně 
tvořili zajíčky Boba a Bobka z ponožek a rýže. Se zajíčky jsme s dětmi později 
hráli i divadlo. Kromě dárků, které si samy vyrobily, dostalo každé dítě od 
Vítkovické nemocnice modrou tašku z textilu, bublifuk a malou sladkost na cestu 
domů. Fotky z akce je možné najít na Facebooku - ČTEME DĚTEM v Ostravě.  
Na konec školního roku jsme dostali i dar od Finančního úřadu v podobě 
dětských knih. 
Tento školní rok lze vyhodnotit po všech stránkách jako úspěšný. Spolupráce se 
zdravotníky je na výborné úrovni, a to jak na lůžkové části i na oddělení JIP.  
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Městská nemocnice Ostrava 

1. září 2015 proběhlo zahájení nového školního roku společně s Hitrádiem Orion, 
které potěšilo hospitalizované děti dárečky promotýmu Hitrádia Orion. Děti 
dostaly tašku s pexesem, gumovými bonbónky, DVD filmy a pohádkami, 
samolepkou, pohádkami na CD a dalšími drobnostmi, a také červenými balónky. 

Úspěchy v novém školním roce a brzké uzdravení jim ve společnosti sester 
a vrchní sestry oddělení Dětského lékařství Mgr. Jany Šadibolové přišla popřát 
také náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Bc. Gabriela Goryczková. 

Ve středu 9. září 2015 si oddělení Centra hyperbarické medicíny naší nemocnice 
připomnělo významné výročí. V tento den, přesně ve čtvrtek 9. září 1965, byla 
slavnostně předána do užívání hyperbarická komora. Byla to první komora 
v tehdejším Československu a třetí v Evropě. Je to už 50 let, kdy významně 
pomáhá při léčení pacientů, stále jediná na Moravě. 
 
17. září přijeli předat zástupci společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. v čele  
s ředitelem velkoobchodního střediska v Ostravě – Hrabové panem Jiřím  
Škutíkem dětem hračky (stavebnice, plyšáky, cínové vojáčky, skládací roboty 
a spoustu dalších dárků) a šek na 5000,- Kč. Tuto částku získali formou sbírky 
v rámci tzv. zaměstnaneckého pokerového turnaje, který každoročně pořádají. 
Na závěr milého a přátelského předání hovořil ředitel Městské nemocnice 
Ostrava Bc. Josef Grochol, MBA., který za všechny dárky pro nemocné děti 
poděkoval. 

V pátek 4. prosince nás navštívili žáci ZŠ Ostrčilova z Ostravy, kteří pod vedením 
paní učitelky Hiklové a pana učitele Mezírka předvedli pásmo českých 
i zahraničních koled. Mohli jsme zpívat s nimi. Poté přišel Mikuláš a rozdával 
hodným dětem adventní kalendáře, balíčky se sladkostmi a ovocem, které 
zajistilo stravovací zařízení naší nemocnice. 

Tentýž den přišel Mikuláš ještě jednou. Svatá trojice byla doprovázena paní 
Hanou Pastrňákovou z firmy ArcelorMittal Ostrava a paní Pastuškovou ze 
sdružení Kiwanis. Anděl s Mikulášem dětem rozdělili speciální adventní 
kalendáře, balíčky se sladkostmi, omalovánky, pastelky a další dárečky. 
Nechyběla ani látková panenka Kiwanis, která letos slaví již 15 let, co pomáhá 
dětským pacientům v nemocnicích překonat pocit osamění a strachu z 
neznámého. Každé dítě si svou panenku vymalovalo podle své fantazie. 

V pondělí 7. prosince nás v poledne navštívili tři Doktoři Klauni ze spolku C4C 
(Chance for Children), se kterými se nejen děti velmi dobře bavily. Klauni nepřišli 



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

                                                                   
 

 43

s prázdnou, kromě úsměvu a dobré nálady přivezli dětem 768 stavebnic Lega 
a mnoho sad Lega Duplo. Ty si mohly děti odnést domů a část zůstala jako dárky 
pod stromeček. Za vše jim moc děkujeme. 

Pondělní nadělování pokračovalo i v odpoledních hodinách, kdy v půl třetí naše 
oddělení přišli potěšit hráči Baníku v doprovodu Mikuláše, čerta a anděla 
z Hitrádia Orion. I tady byly rozdány dárky za básničku nebo písničku, ale došli 
 i na besedu s hráči, která přinesla mnoho zajímavostí i veselých situací. Všem 
se návštěva moc líbila. 

18. prosince přišli za dětmi klauni z Balónkova, kteří také přicházejí za 
hospitalizovanými dětmi pravidelně, ale tentokráte kromě dárků z balónků 
darovali do herny větších dětí hodiny a plakát. 

21. prosince jsme uspořádali tradiční posezení u vánočního stromečku s dětmi, 
jejich rodiči, lékaři a ostatním zdravotnickým personálem. Všem se u stromečku 
moc líbilo, zpívali jsme koledy, pouštěli skořápkové lodičky, rozkrajovali jablíčka. 
Došlo i na dárky, kterých bylo letos pod stromečkem hodně. Část dárků darovala 
obchodní společnost Makro, část Dr. Klaun ze spolku C4C a i naše škola přispěla 
nemalou finanční částkou, za kterou jsme nakoupili hračky, společenské hry   a 
stavebnice.  

Den před Štědrým dnem, 23. prosince, ředitel Městské nemocnice Josef Grochol 
spolu s primátorem Tomášem Macurou a náměstkem Michalem Mariánkem 
navštívili dětské pacienty, kteří z důvodu hospitalizace nemohli opustit naše 
oddělení ani v čase Vánoc. Všem dětem i jejich rodičům popřáli hlavně zdraví, 
bohatého Ježíška a nechybělo ani rozdávání dárků.  

Po vánočních prázdninách, v době od 4.1. do 8.1. 2016, se na oddělení velkých 
dětí malovalo.  

V úterý 26. 1. 2016 nás navštívili žáci ZŠ Šenov, kteří si pod vedením Mgr. Jiřím 
Chrástkem připravili tzv. táborové hry, které si společně s hospitalizovanými 
dětmi zahráli. U nemocných dětí se to setkalo s velkým úspěchem, protože 
nebyly pouze přihlížejícími diváky, ale aktivně se celého programu účastnily. 
Společně jsme vybarvovali panenky Kiwanis. Nejen zábava však byla cílem jejich 
návštěvy. 4. prosince 2015, v rámci tradiční mikulášské sbírky, vybrali částku 
14 000,- Kč. Výdělek rozdělili napůl. Část peněz věnují holčičce Marušce s DMO, 
kterou podporují i sběrem plastových víček a pořádáním koncertů, a druhá část 
byla předána našemu dětskému oddělení.  

V pátek 12. 2. 2016 přišli na oddělení Dětského lékařství zástupci Colliery 
CrossFit Ostrava, paní Michaela Smrčková a pan Jan Peršín a předali výtěžek z 
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dobročinné akce s názvem „500 reps pro děti“, kterou pořádala. Za vybrané 
peníze byly nakoupeny polohovací pomůcky, dvě televize a dvě křesílka do 
ambulance. Zbylé peníze (12 000 Kč) byly převedeny na účet dětského oddělení. 
Přinesli i spoustu omalovánek a věcných dárků, které darovali klienti fitcentra 
v rámci této akce. 
 
V rámci jarních prázdnin jsme s dětmi stavěli z Lega dle návodu i fantazie. Se 
staršími děvčaty jsme vybarvovali mandaly, tzv. antistresové omalovánky. 
 
V pátek 11. března v „Evropský den mozku“ jsme s dětmi řešili kvízy, zkoušeli IQ 
testy, luštili křížovky, řešili přesmyčky a hlavolamy. 
 
V týdnu před Velikonocemi jsme s dětmi vyráběli velikonoční výzdobu, zápichy 
do květináčů, malovali jsme a zdobili vajíčka. 
 
Po velikonočních svátcích nám paní zástupkyně ředitelky Vlčková z MŠ Otakara 
Jeremiáše v Ostravě - Porubě předala tři obrazy z plastových víček, které 
vytvořily paní učitelky spolu se svými malými svěřenci. Obrazy představují strom 
života a moudré sovy a zdobí stěny pokoje č. 8 na oddělení velkých dětí. 

Studentky Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) 
přišly v pátek 6. května 2016 potěšit naše dětské pacienty. V rámci programu 
Erasmus Student Network (ESN), což je institut pro výměnu zahraničních 
studentů, zorganizovaly sbírku hraček na studentském majálesu. Ty předaly 
dětem společně s pozdravy a přáním brzkého uzdravení na pohlednicích 
v češtině i v angličtině. Děti si mohly vybrat hračku, kterou si odnesly domů, 
ostatní hračky a hry zůstaly v hernách k dispozici pro děti. 

Ke Dni matek a ke Dni otců jsme s dětmi vyráběli přáníčka a drobné dárečky – 
pro maminky šátek a pro tatínky kravatu. 

Ve středu 1. června jsme oslavili Den dětí. Tentokrát se paní učitelky převlékly za 
postavy z večerníčku, a to za Křemílka a Vochomůrku. Obešly jsme společně 
s vrchní sestrou Janou Šadibolovou všechny pokojíčky, kde jsme se snažily děti 
rozesmát a předávaly jsme jim lego, pexesa, omalovánky a další drobnosti 
k jejích svátku. Návštěva Křemílka a Vochomůrky měla úspěch nejen u dětí, ale 
celého lékařského personálu. 

V tento den byla slavnostně předána nová skříň Babyboxu 2.generace, kterou 
finančně sponzorovala nadace Jistota Komerční banky zastoupena panem 



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

                                                                   
 

 45

Tomášem Doležalem  a tiskárnou Printo zastoupenou jednatelem Tomášem 
Čichoněm a výkonným ředitelem Danielem Zabkem. Předání se zúčastnil i „otec 
babyboxu“ pan Ludvík Hess. Babybox v Ostravě zachránil od listopadu 2008 
život již sedmi novorozencům a v celé republice 137 dětem. 

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. Také přicházejí Doktoři 
Klauni ze spolku C4C (Chance for Children), kteří spolupracují se společností 
Lego v Kladně. Ti děti nejen rozesmějí, ale přinášejí dárečky od firmy Lego. Děti 
v odpoledních hodinách navštěvují herní pracovnice nadace Klíček a také 
nadace Adra., která dětem ve čtvrtečním odpoledni připravuje program. 

Celoročně se staráme o výzdobu tříd, dětských oddělení malých i větších dětí, 
vstupních chodeb ambulantních traktů. Vytváříme zázemí pro akce pořádané 
nemocnicí na dětském oddělení a aktivně se jich zúčastňujeme. Připravujeme 
s dětmi drobné dárky pro návštěvy i zdravotní personál k různým příležitostem, 
seznamujeme návštěvy s chodem oddělení a školní výuky u hospitalizovaných 
pacientů, vytváříme informativní nástěnky o škole a akcích, které u nás již 
proběhly. Všechny tyto aktivity  jsou prezentovány v nemocničním zpravodaji 
a na webových stránkách MNO, případně rozhlase a tisku, a také na webových 
stránkách naší školy.  

 

ad 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
Ve  školním roce 2015/2016 byla provedena ČŠI kontrola dodržování vybraných 
ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů, 
které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonána podle § 
174 odst.2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném 
období. ČŠI nezjistila porušení právních předpisů. 
 
 
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 44 090,97 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 
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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 2015/2016 jsme se snažili, jako i v letech minulých, 
vybavit školu především potřebným množstvím učebních pomůcek, učebnic, 
odborné literatury a výukových programů.   
V roce 2015 jsme financovali z našeho investičního fondu komplexní čištění 
a nátěry fasád na obou budovách školy v celkové výši 428 394 Kč.  
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 49 500 Kč, na rekreace jsme použili 
25 950 Kč, na  kulturní  akce a sportovní aktivity jsme použili 76 140 Kč. Ze 
sociálního fondu jsme rovněž hradili společné kulturní, sportovní akce 
a pohoštění pro naše zaměstnance u příležitosti slavnostního setkání všech 
zaměstnanců, v roce 2015 jsme na tyto akce vynaložili celkem 65 328 Kč. V roce 
2015 naše organizace rovněž zakoupila pro potřebu svých zaměstnanců lednici 
a 3 kávovary celkem za 10 628 Kč. 
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. 
 
 
 

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

ERASMUS+ KA2 projekt CREATING PEACE 
 
V školním roce 2015/2016 pokračovala spolupráce se speciálními školami 
v Německu, Polsku, Švédsku, Norsku a Francii v rámci grantového programu 
ERASMUS+, klíčová aktivita 2. Projekt byl zaměřen na rozvoj interpersonálních 
a intrapersonálních dovedností, jejich nedostatek jsme spolu s partnery 
vyhodnotili jako jednu z významných překážek pro úspěšné začlenění našich 
žáků do společnosti.  
 
Ve druhém roce běhu projektu jsme se věnovali především terapeutickým 
aktivitám zaměřeným na sebepojetí, zvládání emocí, týmových a komunikačních 
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dovedností. Žáci se podíleli na výběru terapeutických aktivit, vyzkoušeli je 
a poskytli zpětnou vazbu, která je součástí hlavního výstupu druhého roku běhu 
projektu – portfolia terapeutických aktivit. Zkušenosti žáci sdíleli na internetových 
stránkách projektu www.eplus-creatingpeace.blogspot.cz 
 
V průběhu školního roku 2015/2016 proběhly tři projektové návštěvy. 
 
Hostitelem první z nich byla německá Schule an der Rolandsmauer 
v Osnabrucku. Skupina čtyř žáků a čtyř pedagogických pracovníků z naší školy 
se účastnila projektového týdne, jehož součástí byly poznávací výlety 
a terapeutické aktivity v přírodě, skupinové práce ve školních dílnách i účast na 
oslavách Vestfálského míru. Měli také možnost seznámit se s fungováním 
partnerské školy, která pracuje s žáky s poruchami chování a má významný podíl 
žáků z rodin žadatelů o azyl. 
 
Projektová návštěva v Norsku byla věnována především administrativním 
a organizačním aktivitám vedoucím k uzavření projektu a seznámení se 
s chodem partnerské školy, která pracuje s podobným složením žáků jako naše 
škola. 
 
Závěrečné setkání projektu se konalo v Polsku. Osm žáků naší školy 
v doprovodu čtyř pedagogických pracovníků strávilo spolu s dětmi a pedagogy 
z ostatních partnerských škol pět dní terapeutickými aktivitami v přírodě, 
turistikou a poznáváním regionu polských Beskyd. Žáci díky svému 
dlouhodobému zapojení v projektu a účasti na přípravném Erasmus+kroužku 
anglického jazyka komunikovali bez obtíží s partnery a aktivně užívali anglický 
i německý jazyk. 
 

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 
 
V druhém roce běhu projektu bylo realizováno 17 výjezdů na metodické kurzy 
a stínovaní v partnerských školách.  
 
V červenci 2015 absolvovaly Mgr. Kateřina Marečková a Bc. Hana Butková  kurs 
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ICT for Teaching. Ve čtrnáctidenním kurzu zaměřeném na metody a aplikaci 
vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se věnovaly nejen 
možnostem využívání programů jako powtoon, padlet, photopeach aj., ale také 
aplikacím pro online testování a otázkám autorských práv v oblasti ICT. Velmi si 
cenily také možnosti sdílet zkušenosti se speciálními pedagogy z dalších 
evropských zemí. 
 
V září 2015 strávil Mgr. Alexandr Gebauer čtrnáct dní stínováním v jednotce 
Aspen na Gransaterskolan ve švédské Balstě.  Jednotka Aspen pracuje s žáky 
s Aspergerovým syndromem, často v kombinaci s ADHD. Mgr. Gebauer získal 
přehled o švédských metodách práce s danou skupinou žáků -  řešení rušivého 
chování, organizace hodin i volného času žáků, praktické vyučování a rozvoj 
sebeobsluhy, fyzická aktivita jako nástroj redukce projevů ADHD u žáků s PAS – 
které jsou inspirativní pro práci s žáky naší školy s obdobnou diagnózou. 
 
Pavlína Dohnalová, asistentka z 1. stupně naší školy, měla příležitost v rámci 
stínování na Schule an der Rolansdsmauer v Osnabrucku v Německu v říjnu 
2015 možnost sledovat práci učitele v multikulturní, vícejazyčné a víceúrovňové 
třídě. Zaměřila se zejména na metody organizace samostatné práce, organizaci 
učebních materiálů a pomůcek. Za největší přínos svého pracovního pobytu 
pokládá motivační metodu cíleného vyhledávání pozitivních prvků v chování 
žáků, kterou viděla jako velmi funkční pro děti s poruchami chování a ze 
sociokulturně nepodnětného prostředí. 
 
Mgr. Kateřina Krupová absolvovala v listopadu 2015 v Londýně čtrnáctidenní 
intenzivní kurz anglického jazyka zakončený zkouškou, kterou úspěšně složila. 
Významným způsobem zlepšila své komunikační dovednosti v anglickém jazyce, 
včetně mluvené komunikace, ke které měla vzhledem k jazykovému prostředí 
mnoho příležitostí, a bude významnou posilou týmu pedagogů pracujících na 
mezinárodních projektech. 
 
Ve dnech 25.4. až 4.5. 2016 absolvoval Mgr. Petr Musálek job-shadowing 
v Tondergard Skole og ressurssenter v norském Molde. Tondergard Skole je 
škola pro žáky se speciálními potřebami, složením žáků podobná té naší. Mgr. 
Musálek se zaměřil především na oblast aplikovaných pohybových aktivit a jejich 
místo v kurikulu školy; měl možnost porovnat organizaci aplikovaných 
pohybových aktivit v ČR a v Norsku. Z prvků, které lze aplikovat v našich 
podmínkách, si odnesl nové uvědomění si významu osobnosti učitele pro třídu 
žáků se speciálními potřebami. Měl možnost sledovat, jak se řada úspěchů ve 
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vzdělávání žáků se speciálními potřebami a jejich přípravě na samostatný život, 
pro které jsme si tuto školu pro job-shadowing vybrali, přímo odvíjí od počtu 
asistentů pedagoga, který je v Norsku významně vyšší, a systému organizace 
jejich práce, kterou se naše škola bude inspirovat. 
 
V květnu 2016 se Bc. Hana Veselá zúčastnila metodického kurzu glottodrama 
v Itálii. Tento pětidenní kurz byl zaměřen na metodu glotto-drama, čili využití 
prvků dramaterapie při výuce cizího jazyka. Potenciál této metody v podmínkách 
naší organizace vidí zejména jako prostředek pro rozvoj měkkých dovedností, 
zejména žáků s poruchami komunikace a poruchami autistického spektra, které 
mohou využít i v komunikaci v mateřském jazyce v běžných životních situacích. 
 
Skupina šesti pedagožek 1. stupně se v červnu 2016 ve dvou pětidenních 
turnusech vystřídala na stínování ve škole Specjalny Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Rybniku(Polsko), kde již několik let úspěšně využívají metody 
ABA terapie pro děti s poruchami autistického spektra. Každá z účastnic se 
zaměřila na jeden aspekt používání ABA terapie: organizace výuky, metody 
řešení nežádoucího chování, role ABA terapie v systému fungování školy, 
spolupráce školy s rodinou, přínos ABA pro inkluzí žáků s PAS do 
mainstreamových aktivit a ABA prvky v nácviku sebeobsluhy. Možnost vidět tuto 
metodu ve školní praxi a na místě konzultovat s kolegyněmi z polské i naší školy 
je velkou motivací pro využívání prvků této metodiky i v práci s našimi žáky. 
 
Asistentky Alena Vlčková a Ing. Aneta Stanovská absolvovaly 21.-25. 6. 2016 
šestidenní kurz Art as Therapy. Účastnice kurzu si cení ukázání možností využití 
arteterapie jako jedné z expresivních terapií v práci s žáky se speciálními 
potřebami v nejrůznějších situacích včetně emočně vypjatých, které jako 
asistentky pedagoga často řeší. Techniky, které si osvojily, jsou použitelné pro 
děti s různými typy handicapu, pro individuální i skupinovou práci a nejsou 
závislé na výtvarně nadaném terapeutovi. Jako velmi atraktivní pro žáky vidí 
možnost využití tabletů k arteterapeutické fotografii.  
 
Ve stejném termínu se Jarmila Stanovská a Mgr. Eva Čaplová účastnily 
šestidenního kurzu Social Media in the Classroom. Kurz byl věnován fungování 
sociálních médií (Facebook, Tumblr, Layout, Pinterest, Studystack, Voki aj.) 
a jejich využití ve školní praxi jako aktivizačního a motivačního nástroje. Velmi 
přínosný byl také workshop na téma Bezpečí žáků na internetu, Prevence 
kyberšikany a kybergroomingu, kdy byla příležitost sdílet zkušenosti s ostatními 
pedagogy z různých evropských zemí a společně hledat funkční řešení a 
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metody. 
 
Své poznatky a zkušenosti účastníci projektu sdíleli s ostatními pracovníky školy 
a dali k dispozici také širší veřejnosti prostřednictvím materiálů ke stažení na 
webových stránkách školy. 
 
Realizované výjezdy přinesly naší škole nové poznatky v oblasti metod práce 
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (ABA terapie, arteterapie, 
glottodrama), využívání ICT ve vyučování včetně vedení žáků k bezpečnému 
chování na internetu, práce s multikulturní třídou, zvyšování sebeobslužných 
kompetencí žáků s Aspergerovým syndromem a způsobu organizace práce 
učitele i asistentů pedagoga.  
  
 

 
ad 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2015/2016 jsme realizovali následující projekty financované 
z cizích zdrojů: 
 

• 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 2016“ 

- „Zážitkový program pro děti s autismem – 2.ročník“ 

Od Nadačního fondu Vítkovice STEEL, a.s. jsme získali 94 300,-Kč. Název 
projektu „ Kouzelný koberec pro děti s postižením“ a 75 000,- Kč na projekt 
„Pohybové aktivity dětí se zdravotním postižením“. 

Dalšími finančními prostředky, které škola v roce 2015 získala, byl finanční dar 
od RWE GasNet, s.r.o., ve výši 48 000 Kč. Finance byly účelově určeny na 
nákup kompenzačních pomůcek.  
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Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT o poskytnutí 
dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Rozvoj technických 
dovedností žáků se SVP – Technické dovednosti žáků“,  reg. č. 
CZ.1.07/1.1.00/57.1211. Cílem byl rozvoj technického vzdělávání žáků na ZŠ a 
vybavení školní dílny. 

Dalším podpořeným projektem z MŠMT byl projekt Zdravá škola – Program na 
podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016. 

Dále jsme získali finanční podporu z Ostravských komunikací, a.s., 
z Nadačního fondu Veolia a z městského obvodu Poruba. 

 

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. 
 

Naše škola již 7 let využívá „sociální automobil“ věnovaný společností Kompakt, 
s.r.o. Díky spolupráci s touto společností se naši žáci snáz a rychleji dostanou do 
divadla, na výstavu či koncert, na lezeckou stěnu, do vzdálenějších míst našeho 
kraje, celé ČR a zahraničí. Ve  školním roce 2015/2016 škola převzala 
od společnosti Kompakt, s.r.o. nové auto – Renault Master. 
 
Velmi úzkou spoluprací se Sdružením BES, z.s. již od roku 1997 uskutečňujeme 
spoustu aktivit; zejména rehabilitační pobyty, volnočasové aktivity, zájmové 
vzdělávání, canisterapii, hipoterapii, obnovujeme a rozšiřujeme nabídku 
kompenzačních a didaktických pomůcek a sportovního vybavení. Sdružení BES 
se velmi aktivně podílí na zkvalitňování podmínek pro výuku našich žáků. Velmi 
dobře spolupracuje se školou a plně podporuje práci našich pedagogů. Velkou 
mírou se podílí na získávání finančních darů a dotací. 
 
Ve školním roce 2015/2016 proběhl druhý příměstský tábor pro žáky s PAS, 
který organizovalo naše sdružení - Sdružení BES „Zážitkový týden pro děti 
s autismem – 2.ročník“. Tato akce se setkala s kladným ohlasem jak ze strany 
rodičů, tak dětí. Odměnou všem zúčastněným byly rozzářené oči dětí a jejich 
touha sdílet prožitky.  
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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 
• DDM  O.-Poruba 
• Centrum volného času O.-Poruba 
• Lesní škola Bělský Les 
• Planetárium 
• OZO Ostrava 
• PPP 
• SPC 
• DRS 
• Knihovna O.-Svinov 
• Knihovna O.-Poruba 
• Policie ČR 
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ad  15) Hodnocení a závěr 
 
Ve školním roce 2015/2016 se pro nás přání stalo realitou. První školní rok žáci 
a pedagogové z budovy na ul. 17.listopadu  strávili v novém působišti – v budově 
na ul. Karla Pokorného. Již dlouho si všichni zaměstnanci přáli tuto změnu, která 
nám poskytla zřízení nových odborných učeben, což na minulém působišti už 
prostory neumožňovaly. Proto byl pro nás školní rok 2015/2016 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 nyní zcela naplňován. Chod školy ovlivňuje spousta různých 
faktorů. Proto hlavní důraz byl kladen na kvalitu výuky a vzdělávání, dále na 
spokojenost žáků a jejich rodičů, zapojení rodičů do života školy a vytváření 
příznivého a podnětného klimatu školy, založeného na partnerských vztazích. 
Přímá účast rodičů na akcích školy nám umožňuje ukázat, co vše umíme a co 
dokážeme zrealizovat, ale také dáváme rodičům návod, jak zapojit i své 
handicapované dítě do rodinných dovolených a jiných společných akcí.  
Jsme škola s mnoha tradicemi. Abychom udrželi kvalitu školy na stejné a lepší 
úrovni, musíme mít dostatečné finanční prostředky a také kvalitní pedagogický 
sbor a dobré partnery školy. Vše se nám daří naplňovat. Zatím úspěšně 
získáváme mimorozpočtové zdroje, které nám umožňují modernizovat učebny, 
obnovovat kompenzační, didaktické a rehabilitační pomůcky, pořádat vícedenní 
pobyty v přírodě, školní výlety, nabízet širokou škálu volnočasových aktivit. 
Finanční prostředky nám hlavně umožňují naplňovat cíle, které jsme si určili při 
výchově a vzdělávání našich dětí a žáků, tzn. dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Naším hlavním cílem je maximální integrace dětí 
s handicapem do společnosti, jejich socializace. 
Dobře víme, že finance nejsou ale vše. Bez kvalitních pedagogických a ostatních 
pracovníků by klima ve škole nebylo na takové úrovni jaké je. Vzdělávání dětí  
a žáků zajišťují speciální pedagogové s obrovskou empatií, kteří přesně vědí, jak 
mají zareagovat a co v určitých situacích říct. 
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 
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stacionáři. Pedagogičtí pracovníci jsou součástí celého pracovního týmu, 
zúčastňují se lékařských vizit. Na základě této spolupráce vytvářejí výchovně 
vzdělávací plán hospitalizovaných dětí a žáků. 
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. 
O letních prázdninách letošního školního roku jsme se rozhodli zrealizovat 
opravu omítek obou budov. Poškozenou, plísní zanesenou omítku jsme nechali 
revitalizovat, a tak žáci i zaměstnanci 1. září 2016 vstoupí do budov, které je 
uvítají svou čistotou. Velké poděkování patří správním zaměstnancům školy, 
kteří přispěli svým zodpovědným přístupem k očekávanému výsledku. Za jejich 
přístup jim mnohokrát děkuji a přeji všem zaměstnancům školy, aby v novém 
školním roce byli spokojeni a s láskou odváděli svou práci a byli nadále tak 
kreativním a spolupracujícím kolektivem jako doposud. 
 
 
V Ostravě – Porubě dne 30.9.2016 
 
 
 
                                                                         Mgr. Jana Heřmanová 
                                                                              ředitelka školy 
 
 
 
 
Pedagogická rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:  
 
3.10.2016 
 
 
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:   
 
7.10.2016 
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ad 16) Příloha č.1 – Vlastní hodnocení školy 

 

1) Výstup z hodnotících sezení a listů 

 

Ve školním roce 2015/2016 kladlo vedení školy opět velký důraz na  spokojenost 

a požadavky zaměstnanců školy. Proběhlo několik sezení se zaměstnanci školy. 

Z hodnotících sezení nevzešly žádné zvláštní požadavky. Rozborem hodnotících 

sezení a listů jsme se společně zabývali na provozní poradě.  

 
 
 
2) Vlastní hodnocení ZZ 
 
Hodnocení mateřských a základních škol, které jsou odloučenými pracovišti ZŠ a 
MŠ Ukrajinská při Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, Vítkovické nemocnici 
Agel a Městské nemocnici Ostrava,   se zúčastnilo celkem 263 dětí. 
V mateřských školách jednoduchý obrázkový dotazník vybarvilo 134 dětí. Děti se 
průběžně zapojují do připravovaných činností formou her a poznávacích, 
hudebních či výtvarných aktivit v souladu s průřezovými tématy školního 
vzdělávacího programu.  Mateřské školy při nemocnicích jsou vítány i rodiči, kteří 
se často výchovného programu účastní spolu se svými hospitalizovanými dětmi. 
Z výsledků dotazníků, které vyplnilo celkem 57 žáků l. stupně základní školy, 
vyplynulo, že škola při nemocnici je přijímána žáky příznivě. Učivu probíranému 
s učiteli v době hospitalizace rozumí, líbí se jim využití názorných pomůcek 
i výukových programů na počítači. K výsledkům své práce se snaží vyjadřovat 
objektivně. Stále častěji se výuky účastní i sami rodiče, kteří mohou trávit čas se 
svým nemocným dítětem po dobu celého dne, a jsou s výukou spokojeni.  
Dotazník pro II. stupeň základní školy vyplnilo 72 žáků, a také oni jsou spokojeni 
s organizací školy při nemocnici, která jim umožňuje procvičení a doučení 
probraného učiva i vysvětlení učiva nového, které vzhledem k nemoci zameškali 
ve své škole. Z dotazníků plyne, že škola je považována jako přínos a pouze 7% 
si myslí, že nároky jsou menší než v kmenové škole. 
Autoevaulace probíhá v průběhu každého dne a můžeme říci, že mateřská 
i základní škola při nemocnicích má kladnou odezvu jak u dětí a žáků, tak i ze 
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strany jejich rodičů a zdravotního personálu. Škola při nemocnicích je pro 
hospitalizované děti přínosem. 
 
ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ 

 
D O T A Z N Í K  -  I. stupeň 
 

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

 a)   ano  b)   trochu  c)   ne 
 

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

 
ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 

DOTAZNÍK - l. stupeň 

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

otázka č.1 5 24 5 4 8 46 1 4 1 1 4 11 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 2 6 27 6 5 9 53 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 3 6 25 5 5 9 50 0 3 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 4 5 22 6 4 7 44 1 6 0 1 5 13 0 0 0 0 0 0 
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GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU PRO 

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

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

              2.   Způsob vedení výuky mi pomohl vniknout do probíraného tématu 

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

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

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

              4.  Výuka byla pro mě přínosná 

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

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

a)   rozhodně ano  b)  spíše ano  c)  spíše  ne  d) určitě ne 
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TABULKOVÉ ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH 
TŘÍD 

DOTAZNÍK - II. stupeň 

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

otázka č.1 11 15 6 8 8 48 4 5 2 4 9 24 

otázka č. 2 9 16 7 10 10 52 6 4 1 2 7 20 

otázka č. 3 13 17 5 11 11 57 2 3 3 1 6 15 

otázka č. 4 12 14 8 9 12 55 3 6 0 3 5 17 

otázka č. 5 10 17 6 7 7 47 5 2 2 3 8 20 

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

otázka č.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 5 0 1 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 
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GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU PRO 

                                     ll. STUPEŇ 
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D O T A Z N Í K  -  Mateřská škola 
 
 

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

 
 
 

ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 
 

DOTAZNÍK - MŠ 
Třída M1 M2 M3 Celkem 

moc líbilo 26 70 24 120 

líbilo 6 0 8 14 

nelíbilo 0 0 0 0 

Celkem 32 70 32 134 

  
 

 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU PRO 

MŠ 
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Ad 17) Příloha č.2 – Tabulka - projekty 
 
 
Nově zahájené projekty: 
Název 
projekt
u 
 

Operační 
program/Zdr
oj 
financování 
 

Registrační 
číslo projektu 
 

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

 

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

 

Obsah/
Cíle 
projekt
u 
 

Obdob
í 
realiza
ce  
 

Rozvoj 
technic
kých 
dovedn
ostí 
žáků se 
SVP 

Vzdělávání 
pro 
konkurencesch
opnost 

CZ.1.07/1.1.00/
57.1211 

příjemce 204 11
2,- Kč 

Rozvoj 
technick
ého 
vzděláv
ání na 
základní 
škole 
formou 
vytváře
ní 
žákovsk
ých 
výrobků  
s 
využití
m 
vybave
ní 
školní 
dílny. 

1.9.201
5-
31.12.2
015 

       
 
Projekty již v realizaci: 
Název 
projekt
u 
 

Operační 
program/Zdr
oj 
financování 
 

Registrač
ní číslo 
projektu 
 

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

Rozpoč
et 
projekt
u 
(v případě 
partnerství 
také 

Obsah/Cí
le 
projektu 
 

Období 
realiza
ce  
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 částka, 
která 
připadá na 
školu) 

 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
Ad18) Příloha č.3 – Tabulka – DVPP, DV 
 
 
Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

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

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

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 

 
Naše škola se aktivně nepodílí na žádné z výše nabízených činností.   


