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1) Základní charakteristika školy 
 
Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO,.. 
- Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, 

příspěvková organizace 
- na adrese: Ukrajinská 19, 708 00 Ostrava – Poruba 
- IČO: 64 62 81 59 
- IZO: 600 171 698 
- právní forma: od 1.1.1996 příspěvková organizace 
- e-mail: tpukraj@sendme.cz 
- tel.: 596 965 647, sekretariát: 596 965 646 
            
a) Zřizovatel školy 
- Moravskoslezský kraj 
- právní forma: vyšší uzemní samosprávný celek 
- se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
- IČO: 70890692 
             
b) Ředitel školy 
- Mgr. Jana Němcová 
- tel.: 596 965 647 
- e-mail: tpukraj@sendme.cz 
             
c) Součásti školy 
     
    Mateřská škola 
- na adrese:  Ukrajinská 15………… 4 třídy ( pro zdravotně postiţené ) 
                        Zaluţanského 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. 2008:     64   
 
    Základní škola 
-   na adrese: Ukrajinská 19…………..  4 třídy ( pro zdravotně postiţené ) 
                      17. listopadu 1123 …….  6 tříd   ( pro zdravotně postiţené ) 
                      17. listopadu 1790 …….  6 tříd   ( pro zdravotně znevýhodněné ) 
                       Nemocniční 20 ………..  1 třída ( pro zdravotně znevýhodněné )                        
-    kapacita plánovaná:      202 
      kapacita k 1. 9. 2008:   111 
 
 
      Školní družina 
-    na adrese: Ukrajinská 19 ………….. 4 oddělení ( pro zdravotně postiţené ) 
                       17. listopadu 1123 …….. 4 oddělení ( pro zdravotně postiţené ) 
-    kapacita plánovaná:       80 
     kapacita k 1. 9. 2006      61 
 
 
      Školní jídelna – výdejna 

mailto:tpukraj@sendme.cz
mailto:tpukraj@sendme.cz


d) Datum zařazení do sítě škol 
- 10. 5. 1996 
- do rejstříku škol a školských zařízení 1. 1. 2006 -  mateřská škola , 
      28. 4. 2006 – základní škola 
 
 
 
 

Uspořádání organizace

Základní škola a Mateřská škola,

Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19,

příspěvková organizace
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e) Tabulka vzdělávacích programů 

 

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

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

 
ZŠ 

 
ZŠ 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

 
ZŠ 

 
 

ŠVP 
LMP 

  
 

 
 

 
 

 
 

ŠVP 
LMP 
ZvŠ 

 
Škola poskytuje základní, předškolní a zájmové vzdělávání dětem se zdravotním 
postiţením a zdravotním znevýhodněním. Ţáci pracují podle výše uvedených 
vzdělávacích programů nebo podle pedagogickými pracovníky zpracovaných 
individuálních plánů. 
 
Ve třídách při zdravotnických zařízeních jsou vzděláváni ţáci podle různých 
vzdělávacích programů. Vyučovací proces je ovlivňován nemocí ţáků, délkou 
hospitalizace, nemocničním prostředím, lékařskými vyšetřeními a zákroky. Učitelé 
vyučují na klinice dětského lékařství, dětské neurologie, oční, dále na chirurgii, 
oddělení popálenin, traumatologie, neurochirurgie, dialýzy, a to buď u lůţka nebo ve 
třídách. Vzdělávací programy jsou redukovány a upraveny na základě zdravotního 
stavu ţáka a podle časového rozsahu povoleného ošetřujícím lékařem. Pedagogičtí 
pracovníci úzce spolupracují se zdravotnickým personálem a kmenovými školami. 
Organizují besedy, besídky, kulturní akce, podílí se na výzdobě nemocničních 
prostor. Materiální vybavení je dostačující. Dětské oddělení oční kliniky bylo 
přestěhováno na lůţkovou část FNsP. 
 
Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje 
oborem vzdělání základní škola. V souladu se školským zákonem je pro realizaci 
základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 
Vychází z nové strategie vzdělávání, z koncepce celoţivotního učení, formuluje 
očekávanou úroveň vzdělání, podporuje pedagogickou autonomii škol a profesní 
odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.  
Pedagogičtí pracovníci školy zpracovali školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání s motivačním názvem „Berlička“, školní vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání  s motivačním názvem „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je 
vţdycky prima“. ŠVP ve školní druţině jsme nazvali „S handicapem, uţ to vím, i já se 
uplatním“. 
Implementace ŠVP k 1. 9. 2007. 
 
Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami ( převáţně s kombinovaným postiţením ) 
navštěvují školní budovy na Ukrajinské ul. ( 1.st. ) a 17. listopadu ( 1. + 2.st. ). 
V dopoledních hodinách probíhala výchova a vzdělávání dětí imobilních s různými 
formami DMO, s vadami kloubů a páteře, s myopatií, s vadami řeči, s mentálním 
postiţením, s dětským autismem, s Aspergerovým syndromem, se specifickými 
poruchami učení pod vedením speciálních pedagogů, odpoledne pak zájmová 
činnost ve školní druţině, logopedie, rehabilitace. Jako kaţdý rok, nabídly 
vychovatelky dle svého zaměření, moţností a schopností spolu s ostatními pedagogy 
celou řadu zájmových krouţků ( bude uvedeno dále ). Hlavím úkolem bylo, je a bude 
spolu se školou poskytnout ţákům komplexní speciálně pedagogickou péči, 



všestranně rozvíjet osobnost dětí vzhledem k jejich postiţení, rozvíjet nabyté návyky 
a vést k samostatnosti. 
 
 
Školu tvoří  

- učebny 
- samostatné učebny pro činnost školní druţiny 
- počítačová učebna 
- keramická dílna 
- výtvarná dílna 
- informační centrum 
- tělocvična 
- logopedická pracovna 
- muzikoterapie 
- rehabilitační místnosti 
- bazén 
- školní zahrada 
 

 
Předškolní vzdělávání bylo poskytováno hospitalizovaným dětem na dětských 
odděleních ostravských nemocnic, na dětské neurologii – sem se stejně jako ţáci 
základních škol opakovaně vrací, na oční klinice. V mateřské škole v rehabilitačním 
stacionáři byla dětem s kombinovaným postiţením poskytována maximálně moţná 
péče učitelek za asistence dětských sester. Ve spolupráci s lékařem, psychologem, 
logopedem a rehabilitačními sestrami jsou zpracovávány individuální plány 
zohledňující specifické potřeby dětí. 
 
 
f) Statistické údaje 
 

Škola pro ţáky se zdravotním postiţením 
 
Počet tříd  

  
Celkový počet ţáků 

 
Počet na 1 třídu 

 
Počet na 1 učitele 

k 30.06.08 k 30.06.09 k 30.06.08 k 30.06.09 k 30.06.08 k 30.06.09 k 30.06.08 k 30.06.09 

 
10 

 
10 

 
61 

 
63 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
 
Předškolní vzdělávání zdravotně znevýhodněných dětí probíhalo ve třech třídách 
mateřské školy při zdravotnických zařízeních, z toho jedna pro děti se zrakovým 
postiţením byla naplňována v průměru 7 dětmi, do zbývajících dvou docházelo 
v průměru 25 dětí. Zdravotně postiţené děti docházely do čtyř tříd mateřské školy 
v rehabilitačním stacionáři, celkem bylo zapsaných 33 dětí. Ţákům základních škol, 
hospitalizovaných v ostravských nemocnicích, se dostávalo výchovy a vzdělávání v 6 
třídách; tyto byly naplňovány v průměru  8 ţáky. 

 
 
g) Školská rada 
Rada kraje Moravskoslezského kraje vydala na základě svého usnesení č. 18/895 ze 
dne 13. 7. 2005 a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 



( školský zákon ) zřizovací listinu školské rady při základní škole; má 3 členy – 
zástupce tvoří  tři členové –  zástupce zákonných zástupců, pedagogických  
pracovníků  a zřizovatele. Školská rada byla zřízena dnem 1. 9. 2005. Nová školská 
rada, v pořadí druhá má za sebou první rok své činnosti. 
 
 
 
2) Výsledky výchovy a vzdělávání, prospěch 
 

 Počet ţáků Prospělo s 
vyznam. 

Prospělo 
celkem 

Neprospělo Nehodnoceni 

Ročník k 30.6.09 k 30.6.09 k 30.6.09 k 30.6.09 k 30.6.09 

1. 9  4               8 1 0 

2. 6 4 6 0 0 

3. 8 ( 1 ZvŠ ) 5 6 1 1 

4. 6 6 6 0 0 

5. 8 4 8 0 0 

Celkem             37 
1.stupeň 

23 34 2 1 

6. 8 0 7 0 1 

8.  6 3 6 0 0 

8. ZvŠ 6 4 6 0 0 

9. 6 ( 1 ZvŠ ) 2 6 0 0 

celkem                26 
2.stupeň 

9 25 0 0 

Celkem              63 
škola 

34 59 2 2 

 
Při hodnocení ţáků se zdravotním postiţením bylo pouţito hodnocení klasifikačními 
stupni i širšího slovního hodnocení. 
Ve školách při zdravotnických zařízeních zasílali učitelé kmenovým školám 
hospitalizovaných ţáků osobní záznamy s údaji o probraném učivu, formě výuky a 
chování ţáka a návrhy známek ( to se odvíjí od délky hospitalizace ). 
 
 
Snížený stupeň z chování 
 

Stupeň  k 
30.6.09 

k 
30.6.09 

 počet % 

2 0 0 

3 0 0 

 
 
Celkový počet neomluvených hodin 
 

k 
 30.6.06 

k 
30.6.07 

k 
30.6.06 

k 
30.6.07 

počet hodin průměr na ţáka 

0  0  



 
Zápis do prvních tříd 
 
Počet zapsaných ţáků:                                      5 
Počet odkladů škol.docházky k 31.8.:                4 
Počet přijatých ţáků:                                          5 
Počet nepřijatých:                                               0 
 
Děti zařazené do školy pro ţáky s více vadami byly a jsou od nejútlejšího věku v péči 
odborných lékařů. Na základě ţádosti zákonných zástupců a doporučení školského 
poradenského zařízení jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami vřazeny do 
našeho zařízení.  
V uplynulém školním roce nastoupilo do naší školy i 2 ţáci do vyšších ročníků. 
 
 
 
Volitelné předměty 
Komunikativní dovednosti 
Dramatická výchova 
Matematický seminář 
Informatika 
 
 
 
Přehled zájmové činnosti  
 

Název kroužku Počet 
žáků 

Poznámka 

Jóga 12 1.st. 

Muzikoterapie 12 1.st. 

Výtvarný 11 1. st. 

Vlastivědný 6 1.st. 

Boccia 11 1. + 2.st. 

Dívčí klub 8 1. + 2.st. 

Dramatický 9 1. + 2.st. 

Hudební 15 1. + 2.st. 

Kulinářský 15 1. + 2.st. 

Novinářský 9 2.st. 

Teraristický 10 1. + 2st. 

Klub správných kluků 6 1. + 2.st. 

Come and play 5 2.st. 

 
Zájmová činnost probíhala většinou v rámci školní druţiny. I v uplynulém školním 
roce se  rodiče zapojovali  do zájmové činnosti spolu se svým dítětem. Kromě výše 
uvedených krouţků se ţáci účastnili hipoterapie a canisterapie. Jóga a muzikoterapie 
na 2.st. byly začleněny do hodin tělesné výchovy a hudební výchovy. 



Zájmová činnost mohla být zachována v tak velkém rozsahu díky sdruţení BES, 
které volnočasové aktivity podporuje a také získáním grantů. 
 
 
 
Aprobovanost výuky 
( v ZŠ pro zdravotně postiţené ) 
 

Stupeň Celkový počet 
hodin 

Počet hodin oduč. 
aprobovaně 

Tj. % 

I. 141 141 100 

II. 121 109 90 

  
Výuka na pracovištích pro ţáky se zdravotním postiţením byla  zajištěna 14 učiteli, 
z toho 1 učitel se zkráceným úvazkem; velkým přínosem byli 4 asistenti pedagoga. Ti 
pracovali ve třídách, kde jsou ţáci s PAS pod vedením učitele. Cílem je zlepšení 
sociálních vztahů, zajištění specifických pedagogických přístupů, zajištění časově a 
prostorově předvídatelného prostředí, zohlednění individuálních potřeb ţáka, 
usměrňování problémového chování. 
Výuku ve třídách při zdravotnických zařízeních zajišťovalo 6 učitelů, všichni splňovali 
předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka stanovené právním 
předpisem. 
 
 
 
3) Údaje o zaměstnancích školy 
 
Odborná a pedagogická způsobilost 
 

 Přepočtený počet učitelů  

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

učitelství pro 1.st. 0 10,04 0 

učitelství pro 2.st. 0 0 9 

speciální pedagogika 6 10 9 

VŠ pro jiný typ školy 0 0 0 

vyšší odborné 1 0 0 ,54 

VŠ nepedagogické         DPS 0 0 0 

                          bez DPS 0 0 0 

středoškolské   pedagogické 7,2 0 0 

                         nepedagogické 0 0 0 

Celkem 8,2 10,04 9,54 

 
 
Výchovné poradenství: počet výchovných poradců na škole: 1 
 
 
 
 
 



 

 fyzický počet přepočtený počet 

Zaměstnanci školy   

učitelky MŠ 9 8,2 

učitelé ZŠ 21 20,04 

vychovatelky ŠD 9 9 

asistent pedagoga 4 4 

THP 1 1 

školník - domovník 1 1 

uklizečky 3 3 

výdej stravy 1 0,12 

Celkem 49 46,36 

 
 
Odchody do důchodu: 0 
Studující: 2 
Noví absolventi: 0 
 
 
 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Vzdělávací akce pedagogických pracovníků 
 

Název akce počet zúčastněných 

Alternativní a augmentativní komunikace  I. část 4 

Novela školského zákona 1 

Prázdniny trochu jinak 4 

Dramaterapie 3 

Bazální stimulace 2 

Alternativní a augmentativní komunikace II. část 3 

Portfólio 1 

Evropské dny handicapu 4 

Specifika výchovy a vzdělání u dětí s dg. PAS 4 

Jazykový kurz AJ 1 

Orofaciální a myostimulační terapie I., II. 1 

Mezinárodní dramaterapeutická konference 4 

Krajská konference k soc. – patol. jevům 1 

Čtenářská gramotnost 1 

Regionální setkání učitelů 1 

Konference EVVO v MSK 1 

Bakaláři 2 

 
 
 



4) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2008/2009 nebyla na škole provedena inspekce. 
 
 
 
 5)  Celoškolní aktivity 
 
Září 

 nabídka krouţků – muzikoterapie, jóga, hudební, výtvarný, relaxační,  
    vlastivědný, dramatický, boccia,  
   „Dívčí klub“, teraristický, „Come and play“ 

  „Kouření mládeţe“ – KC Poruba ( 2.st. ) 

 divadelní představení „Dobrodruţství kocoura Čičína“ (1.st. ) 

 hipoterapie  

 výlet do Studénky ( 8.roč. ) 

 PARA OUTDOOR DAYS ( 3. – 9.roč. ) 

 

 

Říjen 

 soutěţní výstava „Kutilové“ – knihovna ve Svinově ( 1. -3.roč. ) 

 canisterapie ( 1.-3.roč. ) 

 hipoterapie 

 Divadlo loutek – představení speciální školy v Bruntále 

 „K2 a Broad Peak Expedition“ – KC Poruba ( 2.st. ) 

 „Alkohol jako droga“ – KC Poruba ( 8.,9.roč. ) 

 projektový den „ Co je to les a jak vzniká“ ( 1.-3.roč. ) 

 

 

Listopad 

 canisterapie  ( 1..-3.roč. ) 

 hipoterapie 

 „Tom a Jerry“ – KC Poruba ( 1.-3.roč. ) 

 exkurze 9.tř. – Střední škola technická 

 beseda pro 9.tř. „Sexuální výchova“ 

 projektový den „Dramaterapie“ ( 4.-9.roč. ) 

 „O drogách ve všech pádech“ – KC Poruba 

 benefiční večer „Advent plný andělů“ – BELSTYL ( 1.-9.roč. ) 

 projektový den „Představ svého miláčka“ (4.-9.roč. ) 

 „Jak švec Dratvička vysvobodil princeznu“ – DL ( 1.-3.roč. ) 

 „Šelmy můj osud“ (4.,5.,8.tř. ) 

 „Maminko, tatínku, pracuj se mnou chvilinku“ – výroba adventních věnců 

 

 



Prosinec 

 společná akce se ZŠ Porubská 831 v rámci jejich projektu „Týden 

s handicapem“ 

 Mikuláš ( 1.-3.roč. ) 

 „Dárky od ovečky“ – VITA ( 4.,5.tř. ) 

 „Bestiář a práva zvířat“ – VITA ) 8.,9.tř. ) 

 projektový den „Mezinárodní den biologické rozmanitosti“ ) 1.-3.roč. ) 

 alternativní pohybová aktivita – lyţování na monoski – Vaňkův kopec 

 „Malé vánoční radosti – besídka pro rodiče a přátele školy + vernisáţ 

 „Vánoční příběhy se zajičky“ – KC Poruba ( 1.-3.roč. ) 

  vánoční řemesla – KC Poruba ( 4.-9.roč. ) 

 vánoční koncert v ZŠ Michálkovice ( 4.-9.roč. ) 

 

                           

Leden 

 pohádka o hudebních nástrojích „ Babička Chrota vypráví“ 

 Den otevřených dveří – SOŠ Příčná, Klimkovice (8.,9.roč. ) 

 alternativní pohybová aktivita – monoski – Vaňkův kopec 

 solná jeskyně Atlantida  

 „Učíme se kouzlit“ -kouzelník S.Dvořák – KC Poruba ( 1.-3.roč. ) 

 

 

Únor 

 beseda v KC Poruba „Seznámení s africkou kulturou“ 

 „Valentýnské dopoledne“ – akce ţáků 9.tř. 

 „Madagaskar 2“ – multikino Cine Star ( 1.-9.roč. ) 

 canisterapie ( 4.-9.roč. ) 

 alternativní pohybové aktivity – monoski, boccia 

 výroba ručního papíru – VITA 

 výchovný koncert  „Jak hudba maluje“ – KC Poruba ( 4.,5.tř. ) 

 

 

Březen 

 projektový den „ Vaření v Evropě“ 

 canisterapie ( 1.-3.roč. ) 

 maškarní ples ( 1.-3.roč. ) 

 výtvarná dílna – MENS SANA ( 1.-3.roč. ) 

 představení černého divadla „Malovaný svět“ – DKMO ( 8.,9.tř. ) 

 recitační soutěţ 

 výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče zaměřená na Velikonoce 

 

 



Duben 

 projektový den „Den zdraví“ ( 1.-3.roč. ) 

 velikonoční výstavy ( 1.-9.roč. ) 

 canisterapie ( 1.-3.roč. ) 

 „Léčivé byliny“ –  VITA ( 4.-9.roč. ) 

 „Péče o pleť“ – návštěva kosmetického salonu 

 „Hudba bez škatulek“ – KC Poruba ( 4.-9.roč. ) 

 Den Země ( 1.-9.roč. ) 

 

 
Květen 

 návštěva „Lesní školy“ 

 den alternativních sportovních aktivit v Hlučíně 

 „Co se skrývá v písničce“ – výchovný koncert – KC Poruba 

 canisterapie ( 1.-3.roč. ) 
 beseda s policií – preventivní interaktivní cvičení 

 projektové dopoledne pro 8.,9.tř. – „Sexuální problémy handicapovaných“ 

 výukový program „Sexmise“ – KC Poruba 

 pásmo „Maminkám k svátku“ 

 návštěva kosmetického salonu ( 9.tř. ) 

 návštěva ÚP v rámci volby povolání 

 „Míša nebo popelnice“ – knihovna Svinov 

 

 

Červen 

 rehabilitační pobyt v Beskydech 

 účast v televizním pořadu „Sama doma“ 

 projektový týden 1.-3.roč. – Den dětí, ZOO, dopravní hřiště, Den řemesel, 

exkurze v TV Ostrava 

 dopoledne alternativních sportů – lezení po skalách u Kruţberské přehrady 

 poznávací výlet do Prahy ( 9.tř. ) 

 návštěva „Lesní školy“ ( 4.-9.roč. ) 

 alternativní pohybové aktivity – třídenní pobyt v Kateřinicích u Vsetína 

 canisterapie ( 1.-3.roč. ) 

 exkurze DJM – zákulisí 

 ZOO ( 4.-6.roč. ) 

 grilování  

 projektový den „Světový den ţivotního prostředí ( 1.-3.roč. ) 

 výlety – Krnov, Březiny 



            
 
Mnoho výše uvedených aktivit bylo moţné uskutečnit za podpory sdruţení BES, 
které při škole pracuje. Další mimorozpočtové zdroje jsme získali od statutárního 
města Ostravy, sponzorů, ESF.   
 
 
Akce v mateřské škole DRS 
 

- divadelní představení 
- Mikuláš 
- pečení perníčků 
- návštěva dětí základní školy s pásmem písní 
- vernisáţ výkresů 
- vánoční besídka 
- aukce výkresů 
- Dětský den – restaurace 
- výlety 
- Den řemesel 

 
 
6) Další údaje o škole 
 
Školní preventivní strategie 

Hodnocení Minimálního preventivního programu  
 
1.Úkoly a cíle MPP  pro školní rok 2008 - 2009 byly splněny. 
Vzhledem ke specifice naší školy se zaměřujeme především na bohatou nabídku 
volnočasových aktivit. Tento úkol byl splněn nejen díky obětavým učitelům a 
vychovatelům, aktivitě dětí v rámci školní druţiny, ale i prostřednictvím sdruţení BES 
a velké iniciativě vedení školy. 
Plnění MPP bylo pravidelně hodnoceno během celého školního roku.  
 
 
2. Spolupráce s pedagogickým sborem: vedení školy i učitelé byli seznámeni 
s obsahem MPP, probíhaly pravidelné konzultace výchovného poradce se školním 
metodikem prevence a následně konzultace s jednotlivými učiteli. Uskutečnilo se 
rozdělení zodpovědnosti za konkrétní akce. Kromě pedagogů byly zapojeny i 
vychovatelky, 3 z nich se zúčastnily proškolení v problematice soc.patologických jevů 
„Šikana, vztahy v třídním kolektivu“a „Adaptační pobyty“ /PPP Ostrava/. 1. 
konference „Prevence sociálně patologických jevů“ – KÚ Ostrava se zúčastnila 1 
učitelka. Primární preventivní program se realizoval ve všech vyučovacích 
předmětech, byly vytvořeny optimální  podmínky pro výchovně - vzdělávací proces.  
Prevenci sociálně patologických jevů byly věnovány 3 projektové dny, výstupy 
z těchto projektů byly vystaveny v prostorách školy. Nejvíce byl ţáky 8. a 9. tříd 
oceněn projektový den týkající se sexuálních problémů mládeţe / včetně 
handicapovaných jedinců/. 
 
 



3.Školní metodik prevence prováděl osvětu mezi ţáky i rodiči, organizoval besedy, 
přednášky a jednorázové akce, spolu s výchovnou poradkyní se podílel na přípravě a 
organizaci všech  projektových dnů, pravidelně informoval pedagogické pracovníky o 
aktuálních problémech, nových formách primární prevence. Účastnil se všech 
seminářů a školení organizovaných PPP v Ostravě-Porubě, taktéţ se zúčastnil  
1. konference „Prevence soc. patologických jevů“ – KÚ Ostrava, sledoval aktuální 
drogovou scénu. Vypracoval MPP pro školní rok 2008-2009, částečně rozpracoval  
novou Školní preventivní strategii / na 5 let/, jeţ odpovídá poţadavkům nové 
vyhlášky. V září 2009 bude definitivně dopracována dle podrobnějších pokynů 

krajského metodika prevence. 
 
 
4.Rodiče byli seznámeni s MPP na třídních schůzkách. MPP byl umístěn  na 
nástěnce, aby se mohli rodiče konkrétně seznámit i s novým plánem společenských 
akcí pro školní rok 2008-2009. Zájemci měli moţnost konzultací se školním 
metodikem prevence v konzultačních hodinách i mimo ně. Rodiče se pravidelně 
zúčastňovali společenských akcí pořádaných školou. 
V tomto školním roce se podařily dvě mimořádně hodnotné aktivity ze strany rodičů, 
a to byly besedy ke Zdravému ţivotnímu stylu, Péče o pleť dospívající mládeţe a 
slavnostní rozloučení s ţáky 9. třídy , které poprvé v historii školy připravili rodiče 
samostatně / s malou pomocí tř. učitelky/. 
 
 
5.Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy v rámci prevence sociálně 
patologických jevů byly organizovány v rámci výuky i mimo ni; vyuţili jsme také 
týdenního pobytu ve škole v přírodě. 
 
 
6.Zdravotní prevence: 
Byla zajištěna jak vlastními pedagogickými pracovníky, tak rodiči ţáků nebo KC 
Poruba. Témata jednotlivých akcí:  
                                    -    první pomoc 

- předcházení úrazům 
- předcházení nemocem 
- problémy dospívání 
- zdravý ţivotní styl.                                

                   
 
7.Prevence sociálně patologických jevů                                            
Jednorázové besedy: 
Můj sexuální ţivot, sex. zneuţívání /9.tř./     
                                           
Alkohol jako droga, Kouření mládeţe                         
 
O drogách ve všech pádech,Dospíváme v ţenu, Sexmise                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                    
Předcházení kriminalitě – cyklus besed pro všechny ročníky školy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   



 Na 1. i na 2. stupni jsme zjišťovali různými metodami drogovou scénu na naší škole, 
také jsme se zabývali zmapováním šikany – zatím nebyly zjištěny závaţnější 
problémy. 
 
 
Prožitkové programy jsme realizovali vlastními silami prostřednictvím projektových 
dnů: Představ svého miláčka, Eurogastronomický den, Sexuální problémy mládeţe. 
Z důvodu časové tísně se nerealizoval plánovaný projektový den Dětství očima 
zneuţívaných a týraných dětí; uskuteční se aţ na podzim školního roku 2009/2010. 
Všechny projektové dny se ţákům velmi líbily, skutečně si to vyzkoušely samy, 
proţily.  
 
 
Volnočasové aktivity 
Důleţitou sloţkou prevence byla jako kaţdoročně dostatečná nabídka volnočasových 
aktivit ze strany školy.Tento úkol byl splněn nejen díky aktivitě dětí v rámci školní 
druţiny, ale i prostřednictvím Sdruţení BES a samozřejmě zásluhou obětavých 
pedagogů a vychovatelek. 
 

 

Během školního roku 2008/2009 se uskutečnily následující zájmové kroužky: 
na 2. stupni  dramatický, novinářský, hudební, kulinářský, terarijní, boccia, Dívčí 
klub, Come and play;                           
na 1. stupni relaxační a jóga, muzikoterapie, výtvarná dílna a boccia. 
Celkem v  ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava -Poruba pracovalo ve školním roce 
2008/2009 12 krouţků, ţáci i rodiče jsou s činností krouţků spokojeni. Někteří ţáci 
navštěvovali  krouţků více.  
V rámci novinářského krouţku se nám podařilo vydat 4 čísla časopisu „Dětský sen“, 
2 almanachy poezie,1 almanach příběhů a závěrečný almanach 9. třídy. 
 
 
Jednorázové akce: 
Mezi nejoblíbenější akce uplynulého školního roku můţeme zařadit následující: 
odpoledne  vlastní tvorby, módní přehlídku ve spolupráci se studenty ze Střední školy 
prof. Z. Matějčka., vánoční besídku, projektové dny, rozloučení s 9. třídou s kulturním 
programem, školu v přírodě /Pustevny/ a  školní výlety  / Březinky, Praha, Karlštejn/. 
 
 
Skupinová práce: 
Průběţně probíhaly skupinové terapie: arteterapie, muzikoterapie,canisterapie, 
zooterapie, hipoterapie a relaxační terapie v rámci jógy. Při skupinové práci děti  
s úspěchem spolupracují, jsou nadšené. 
 
 

        
Závěr: 
V průběhu celého školního roku se uskutečnily návštěvy divadelních představení, 
koncertů a výstav. Probíhal pravidelně logopedický výcvik ţáků s vadami řeči.V rámci 
tělesné výchovy proběhly různé sportovní soutěţe. Díky získanému grantu na 
alternativní pohybové aktivity z fondu EU se v 2. pololetí uskutečnilo několik akcí – 



lezení, friesbee, rafting. Všechny děti se zúčastnily pravidelných rehabilitací v budově 
školy, coţ přispělo k jejich psychické pohodě. Ve spolupráci s jinými institucemi 
musíme zvláště vyzvednout spolupráci se Stonoţkou, Městskou policií Ostrava, PPP 
Ostrava a Střední školou prof. Z. Matějčka. 

 
 
 
EVVO  

Hodnocení průběhu environmentální výchovy 

 
V průběhu  školního roku  byla realizována  environmentální výchova dle plánu EV 
vypracovaného pro tento rok. EV byla realizována v jednotlivých předmět vyučujícími 
– děti společně zhotovovaly koláţe, plakáty či řemeslné výrobky nebo vyhledávaly 
informace na internetu či v rámci některého předmětu  diskutovaly s vyučujícím o 
daném tématu, dále pak formou přednášek a programů, které kaţdoročně dětem 
nabízí a připravuje Kulturní centrum v Ostravě – Porubě a ekologické sdruţení Vita, 
realizací exkurzí a několika projektových dnů, kdy byla pozornost více soustředěna 
na určité téma, a nakonec také aktivitami během rehabilitačního pobytu v horském 
prostředí.   

První projektový den proběhl v říjnu a vztahoval se ke Světovému dni zvířat. Tento 
projektový den s názvem „Představ svého miláčka“ se setkal s velkým úspěchem 
zejména u dětí. Do školy byli však také pozváni i rodiče dětí a samozřejmě jejich 
zvířecí mazlíčci. Kaţdý měl za úkol své zvířátko představit, podat informace o jeho 
plemeni (tyto informace si předem vyhledat na internetu a v odborné literatuře), 
popsat, jakým způsobem si zvířátko pořídil, jak o něj pečuje, jak ho cvičí a jaké s ním 
zaţil zajímavé či komické situace. Ten, kdo nemohl přinést mazlíčka do školy, přinesl 
alespoň několik zajímavých fotek. Nakonec děti v rámci třídních kolektivů sestavily 
koláţe, kde nalepily fotky svých zvířátek a napsaly o nich výše uvedené informace.  

Další velmi úspěšný projektový den proběhl v listopadu pod názvem 
„Eurogastronomický den - neboli vaření v Evropě“ vztahující se k Světovému dni 
výţivy. Kaţdá třída si vybrala zemi, kterou bude na projektovém dni zastupovat. 
K tomu si musela vypracovat několik úkolů. Například zjistit typická vánoční a 
velikonoční jídla, typické národní jídlo, sestavit slovníček základních potravin v jazyce 
daného státu, podat o něm zeměpisné údaje, vyhledat recept typického národního 
jídla a v projektový den jej uvařit pro ostatní na ochutnávku. Děti vařily a ochutnávaly 
velmi nezvyklá jídla. Nakonec veškeré informace zpracovaly do krásných a poučných 
plakátů.  

Za zmínku stojí také aktivita vztahující se k problematice třídění odpadů, která 
proběhla  na rehabilitačním pobytu dětí v Beskydech. Zde si děti  připomínaly 
recyklovatelné materiály, jejich sběr a třídění. Posléze z plastových kelímků, 
mikrotenových sáčků, hliníkových obalů a různých starých papírů si zhotovily 
převleky pro svého mimozemského zástupce v rámci týdenní hry „Hvězdná brána“. 
Ve večerním programu kaţdá soutěţní skupina představila svého „mimozemšťana“ a 
poté počalo bujaré veselí na meziplanetární diskotéce. 

Velmi zajímavé byly i akce realizované sdruţením Vita. Zástupce  této organizace 
navštívil naši školu a zasvětil děti do zajímavých a pro ně nevšedních činností,  
například program „Jak roste chleba“, kde se děti dozvěděly, jak se obilí pěstovalo a 
sklízelo dříve a jak dnes, co vše patří k obilninám a co se z nich vyrábí. K čemu byla 



mlatcům říkadla a jak vypadá cep nebo ošatka. Vše se dozvídaly formou pohádky, 
her a soutěţí. Z tohoto programu si kaţdý ţák odnesl vlastnoručně vyrobený 
grahámek a recept na něj. Další takový program s názvem „Dárky od ovečky“ dětem 
přiblíţil význam oveček pro krajinu a člověka. Děti si vyrobily míček technikou 
filcování ovčího rouna. Neméně zajímavá byla výroba vlastnoručního papíru, jehoţ 
techniku si děti opět sami vyzkoušely a  dozvěděly se její historický vývoj.  

Přínosný byl i program „Léčivé byliny“ vztahující se ke Světovému dni zdraví. V rámci 
dne OSN a Světového dne informací navštívili ţáci velmi zábavnou přednášku 
„Seznámení s africkou kulturou“ 

 Závěrem hodnocení realizace EV letošního školního roku lze říci, ţe tento rok byl   
opět přínosem v myšlení dětí  v environmentálních souvislotech. Většina akcí 
proběhla podle stanoveného plánu. Několik programů sdruţení Vita a KC bylo 
zrušeno z jejich organizačních důvodů, na coţ neměla naše škola ţádný vliv. Rovněţ 
se nemohla uskutečnit exkurze odpadních vod, a to kvůli velké „bariérovosti“. Tato 
exkurze byla zástupcem čistírny nejprve přislíbena, později z uvedených důvodů pro 
nás zamítnuta.  
     

 

 
Hodnocení minimálního preventivního programu čtenářských dovedností  

 
Vytyčené cíle minimálního preventivního programu čtenářských dovedností se 
kaţdoročně daří postupně naplňovat. Tak tomu bylo i ve školním roce 2008/2009.          
Všichni pedagogové se podíleli na plnění společných úkolů, rozšířila se spolupráce 
s některými rodiči, coţ se odrazilo na lepší domácí přípravě ţáků a také na aktivitě ze 
strany rodičů : 1. větší účast na společenských akcích školy  
                        2. besedy o zdravém ţivotním stylu pro ţáky.                                 
Čtenářská gramotnost byla rozvíjena ve všech předmětech a ročnících. Hodnocení 
čtenářské gramotnosti probíhalo jak kvalitativně tak kvantitativně, jednotliví vyučující   
průběţně hodnotili výsledky práce ţáků s textem. V českém jazyce a občanské 
výchově byly vytvořeny přílohy čtenářské gramotnosti k učebním plánům, kterých 
pedagogové s úspěchem vyuţívali. 
Všichni pedagogové praktikovali individuální přístup k ţákům, společně s ţáky hledali 
ve výuce mezipředmětové vztahy, vyţadování memorování  pouček je překonáváno, 
jde o snahu vyvozování od známého k neznámému. 
Úroveň čtenářské gramotnosti ţáků byla konzultována mezi učiteli na pravidelných 
poradách, kde byli rovněţ seznámeni ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky školy 
s plány či výsledky čtenářské gramotnosti , které se uskutečňují prostřednictvím 
výstupů ţáků / prezentace, reprezentace školy/.                        
Ţákům 2. stupně se daří formulovat vlastní názory na akce školy, které byly 
prezentovány na nástěnkách v prostorách školy, ve školním časopise „Dětský sen“a 
nejzdařilejší z nich na webových stránkách školy.  
V hodinách občanské nauky, rodinné výchovy, komunikativních dovedností a 
v třídnických hodinách byl dán ţákům prostor pro diskuzi, hlavně v komunitním 
kruhu.  Ţáci se učili pravidelně pracovat s textem. V 8. a v  9. ročníku se nám 
podařilo u většiny ţáků formulovat samostatně otázky a pokládat je spoluţákům.  
K zlepšení rozvoje komunikativních schopností a dovedností přispěl nově zavedený 
předmět ŠVP „Komunikativní dovednosti“, a to v 6. a 7. ročníku. Výsledkem motivace 
ţáků k publikační činnosti a úspěšné práci ţáků v novinářském krouţku bylo vydání 4 



čísel školního časopisu „Dětský sen“, vyšly 2 almanachy básní, jeden almanach 
příběhů a závěrečný almanach 9. třídy. Některé zdařilé básně a příběhy si mohli 
spoluţáci, rodiče i sponzoři školy přečíst na webových stránkách školy  nebo při 
prezentaci na nástěnkách v prostorách školy. 
V průběhu celého školního roku se uskutečnily návštěvy zajímavých divadelních 
představení /v různých ostravských divadlech , kulturních domech a KC Ostrava - 
Poruba/, koncertů, výstav a knihoven. 
Ze školní knihovny si děti vypůjčovaly knihy nejen k četbě ve školní druţině, ale také 
domů. 
V rámci výuky českého jazyka probíhalo čtení na pokračování ve všech třídách  
2. stupně. Ve vyšších ročnících se zaměřujeme na vlastní tvorbu ţáků, zvláště 
narativními metodami. Čtení svých  příběhů nebo jiných kratších literárních ţánrů 
před třídou probíhá pravidelně, starší spoluţáci navštěvují jednotlivé niţší ročníky a 
předčítají nebo recitují své básně. Mladší ţáci starší velmi obdivují. V loňském 
školním roce se uskutečnily 2 akce v budově školy na  Ukrajinské ulici pro děti 1. - 3. 
tříd, 8. a 9. třída si pro ně připravila vlastní pohádku a pásmo básní, a to v prosinci. 
Čtení vlastních příběhů proběhlo tamtéţ v měsíci březnu.  
Nejzdařilejší ţákovské literární práce jsou čteny před ţáky celé školy a  na akcích pro 
rodiče a  sponzory školy /například odpoledne vlastní tvorby, recitační soutěţ, 
vystoupení na benefičním večeru v galerii BELSTYL a  v České spořitelně Ostrava/. 
Mezi nejúspěšnější akce letošního roku můţeme zařadit vánoční besídku, která se 
uskutečnila v KC Ostrava – Poruba, a jiţ tradiční rozloučení s 9. třídou s kulturním 
vystoupením ţáků 9. tř., i jejich spoluţáků.      
Během celého školního roku probíhal pravidelně logopedický výcvik ţáků s vadami 
řeči. Výsledky práce nelze posoudit během krátkého časového úseků. Dostaví se 
většinou aţ na konci povinné školní docházky. 
Kladně musíme hodnotit i výsledky práce v dramatickém a novinářském krouţku, 
kdy prostřednictvím dramatizace a narativních metod napomáháme rozvoji čtenářské 
dovednosti našich ţáků. 

 
 

        
Hodnocení plánu práce výchovného poradce 
 

Práce výchovného poradce probíhala v rámci jedné vyučovací hodiny týdně. 
Výchovný poradce byl k dispozici ţákům a rodičům na obou odloučených 
pracovištích, kde rovněţ byly vyvěšeny informace o výchovném poradci 
s konzultačními hodinami a ţáci i jejich zákonní zástupci byli seznámeni s jeho náplní 
práce. 
Během školního roku 2008-2009 se průběţně doplňovala diagnostika všech ţáků 
této školy, včetně dokumentace prvního ročníku.  
Nedílnou součástí práce výchovného poradce je práce s rodiči postiţených 
dětí;celkem proběhlo 23 ( s rodiči ) a 25 ( s ţáky ) individuálních a skupinových 
sezení pro výchovné a výukové problémy ţáků, nutnost vyšetření ţáků nebo 
z důvodů volby povolání. 
Nejvýznamnější částí pracovní náplně výchovného poradce je práce s ţáky, ať 
formou osobního individuálního kontaktu nebo besed zaměřených na téma 
dospívání, šikana, agresivita, nutnosti správné komunikace, problematikou 
mezilidských vztahů a rozdílnosti pohlaví, sexuální výchova, drogová problematika, 
které soustavně v průběhu celého roku probíhaly. 



Výhodou práce výchovného poradce na tomto typu základních škol je moţnost 
navázat blízký kontakt s jednotlivými ţáky, rodiči i učiteli, a tím kvalitně pomáhat 
s jednotlivými výchovnými a pedagogickými problémy, coţ předpokládá soustavné 
vzdělávání v oboru speciální pedagogiky. 
Výchovný poradce také velmi úzce spolupracoval s metodikem školní prevence. 
 
 
 
7) Hospodaření školy 
 
Naší organizaci byl, jako kaţdý rok stanoven závazný ukazatel – příspěvek na 
provoz. Přes veškerá úsporná opatření a hospodárné a efektivní vynakládání 
finančních prostředků se nám nepodařilo dosáhnout kladného hospodářského 
výsledku. Největší část finančních prostředků určených na provoz organizace, jako 
kaţdoročně, byla vyčerpána na mzdy zaměstnanců a zákonné odvody. Značná část 
byla odčerpána na úhradu elektrické energie, plynu, tepla; další pak byla pouţita na 
úhradu sluţeb ( telekomunikací, revizí elektrických spotřebičů, kotelny, výtahů, 
výpočetní techniky, střeţení objektu, zpracování mezd, odvoz odpadu ). 
Díky sponzorům, sdruţení BES, statutárnímu městu Ostravy jsme nadstandardně 
vybavili 4 učebny ( velkoplošné televize, DVD, PC, scannery, tiskárny, speciální 
klávesnice ), udrţujeme velkou nabídku volnočasových aktivit, pořádáme kaţdoroční 
rehabilitační pobyty, výlety. 
Peněţní fondy máme finančně kryté Ze sociálního fondu přispíváme zaměstnancům 
na rekreace, kulturní a sportovní akce, k ţivotním a pracovním jubileím. Fond 
reprodukce investičního majetku jsme vyuţili k údrţbě nemovitého majetku. 
 
 
 
8)Hodnocení a závěr 
 
Úkoly, které jsme si stanovili se podařilo splnit. Zatím úspěšně získáváme 
mimorozpočtové zdroje na udrţení kvality a široké nabídky volnočasových aktivit, na 
modernizaci učeben, na obnovu kompenzačních pomůcek, na pořádání  
( kaţdoročního ) rehabilitačního pobytu, na školní výlety, hipoterapii, canisterapii, na 
soutěţe, dramaterapii. Zavedli jsme internet do všech tříd na Ukrajinské ul., 
vybudovali informační centrum; realizujeme projektové dny a projektový týden. 
Finanční prostředky jsme získali od sponzorů, sdruţení BES, statutárního města 
Ostravy. Naše škola byla partnerskou školou Slezské a Ostravské univerzity. 
Uplynulý rok byl prvním rokem naplňování projektu „Alternativní pohybové aktivity“, 
financovaným z prostředků ESF. Ţáci se tak seznamují s monoski, bocciou, friesbee, 
lezením po skalách, rafty. 
Ţáci 9. ročníku byli přijati ke studiu na střední školy v 1. kole přijímacího řízení 
v počtu 8 ţáků, 7 bez přijímacího řízení, 1 se účastnil přijímacího řízení s dobrými 
výsledky. Jednou z nich budou košíkář, prodavač – výrobce lahůdek, kadeřník, 
fotograf. 
V průběhu roku jsme pracovali na  školním vzdělávacím programu „Berlička“,  
v mateřské školce na programu „Jaro, léto, podzim,zima – ve školce je vţdycky 
prima“ a ve školní druţině „S handicapem, uţ to vím, i já se uplatním“.  



Spolupracovali jsme i s jinými organizacemi – s centry pro tělesně, mentálně, 
zrakově postiţené a pro poruchy artistického spektra, lékaři, psychology, základními, 
středními i vysokými školami, Telepace, s rančem v Hlučíně. 
V příštím roce budeme pokračovat v realizaci projektu“Alternativní pohybové aktivity“, 
zahájíme první rok projektu Comenius Partnerství škol, dokončíme projekty 
„Přehlídka divadelní tvorby ţáků ostravských základních škol“, „Výstava a soutěţ 
literárních a fotografických prací ţáků ostravských základních škola na téma: Můj 
domov? – Přece Ostrava“ a „Zájmové vzdělávání ţáků s více vadami, formou 
volnočasových aktivit“. 
Na odloučeném pracovišti chceme vybudovat informační centrum. 
Myslím, ţe úkolů, které nás čekají, nebude málo, ţe veškeré aktivity, které pořádáme 
na úrovni běţných základních škol přináší velké fyzické vypětí i organizační nároky 
na všechny pedagogické pracovníky, avšak jsou tvůrčí, aktivní, pracují s vysokým 
nasazením. 
 
 
V Ostravě – Porubě dne 21. 9. 2009 
 
 
 
                                                                Mgr. Jana Němcová 
                                                                   ředitelka školy 
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Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy dne 1. 10. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


