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ad 1) Základní údaje o škole 
 
Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO,.. 
- Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, 

příspěvková organizace 
- na adrese: Ukrajinská 19, 708 00 Ostrava – Poruba 
- IČO: 64 62 81 59 
- IZO: 600 171 698 
- právní forma: od 1.1.1996 příspěvková organizace 
- e-mail: tpukraj@sendme.cz 
- tel.: 596 965 647, sekretariát: 596 965 646 
            

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

     Ředitel školy 
- Mgr. Jana Němcová 
- tel.: 596 965 647 
- e-mail: tpukraj@sendme.cz 
             

     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. 2009:     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. 2009:   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. 2009      63 
 
 
      Školní jídelna – výdejna 

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


 3 

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

ad 2) Přehled oborů vzdělání 
 

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 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 základního vzdělání, se realizuje 
oborem vzdělání základní škola.   
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 
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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. 
 
 

Škola pro ţáky se zdravotním postiţením 
 
Počet tříd  

  
Celkový počet ţáků 

 
Počet na 1 třídu 

 
Počet na 1 učitele 

k 30.06.09 k 30.06.010 k 30.06.09 k 30.06.010 k 30.06.09 k30.06.010 k 30.06.09 k 30.06.010 

 
10 

 
10 

 
62 

 
63 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
 
Předškolní vzdělávání zdravotně znevýhodněných dětí probíhalo ve třech třídách 
mateřské školy při zdravotnických zařízeních; zdravotně postiţené děti docházely do 
čtyř tříd mateřské školy v rehabilitačním stacionáři. Ţákům základních škol, 
hospitalizovaných v ostravských nemocnicích, se dostávalo výchovy a vzdělávání v 6 
třídách. 
 
 
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 druhý rok své činnosti. 
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ad 3) Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Aprobovanost výuky 
( v ZŠ pro zdravotně postiţené ) 
 

Stupeň Celkový počet 
hodin 

Počet hodin oduč. 
aprobovaně 

Tj. % 

I. 141 141 100 

II. 122 110 90 

  
Výuka na pracovištích pro ţáky se zdravotním postiţením byla  zajištěna 14 učiteli, 
z toho 1 učitel se zkráceným úvazkem; velkým přínosem bylo 6 asistentů pedagoga. 
Ti pracovali, pod vedením učitele, ve třídách, kde jsou ţáci s PAS, s těţkým tělesným 
nebo zrakovým postiţením, s nerozvinutou řečí. 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. 
 
 
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 
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asistent pedagoga 6 6 

THP 1 1 

školník - domovník 1 1 

uklizečky 3 3 

výdej stravy 1 0,12 

Celkem 51 48,36 

 
 
Odchody do důchodu: 1 
Studující: 4 
Noví absolventi: 0 
 
 
 

 
ad 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
do školy 
 
Děti zařazené do školy pro ţáky s kombinací postiţení byli a jsou od kojeneckého 
věku v péči odborných lékařů, psychologů, speciálních pedagogů. Na základě 
ţádosti zákonných zástupců a speciálně pedagogické diagnostiky rozsahu a 
závaţnosti speciálně vzdělávacích potřeb dětí jsou rozhodnutím ředitele školy přijaty 
k plnění povinné školní docházky. 
Zápis dětí do 1. třídy se uskutečnil 2. 2. 2010. 
Počet zapsaných ţáků:                                      7 
Počet odkladů škol.docházky k 31.8.:                2 
Počet přijatých ţáků:                                          5 
Počet nepřijatých:                                               2 
V uplynulém školním roce nastoupili do naší školy i 2 ţáci do vyšších ročníků. 
 
 
 

 
ad 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 
Při hodnocení ţáků se zdravotním postiţením bylo pouţito hodnocení klasifikačními 
stupni i širšího slovního hodnocení. 
Úzkou spoluprací s odbornými lékaři, psychology, SPC, PPP, logopedem, 
rehabilitačními pracovníky a pedagogickými pracovníky byly vytvořeny optimální 
podmínky všem ţákům k dosahování co nejlepších výsledků. 
Vycházejícím ţákům se podařilo vybrat takovou střední školu, aby se i nadále 
vzdělávali s úspěchem. Celkem 8 ţáků bude pokračovat v dalším vzdělávání. 
V základní škole pro ţáky s kombinací je integrováno 12 ţáků, vzdělávaných podle 
vzdělávacího programu zvláštní školy a ŠVP pro LMP. Z toho 6ţáků  tvoří třídu se 
třemi postupnými ročníky, zbývající zůstali ve své „kmenové“ třídě a pokračují 
v plnění své povinné školní docházky. Pro 9 ţáků byl vypracován individuální 
vzdělávací plán. 
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Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků s více vadami by bylo zkreslené a zavádějící 
vzhledem k rozdílnostem jejich postiţení a individuálního přístupu k nim. 
V mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení se vzdělávali ţáci 
dlouhodobě hospitalizovaní či opakovaně. Do školy byli zařazeni na základě 
doporučení ošetřujícího lékaře a se souhlasem zákonného zástupce ţáka. 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 ţáka. Údaje o výsledcích vzdělávání na těchto pracovištích nelze zpracovat, 
uţ proto, ţe ţáci ve třídách jsou různého stáří  ze základních škol a škol pro ţáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
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  

 
 
Přehled zájmové činnosti  
 

Název kroužku Počet 
žáků 

Poznámka 

Jóga 10 1.st. 

Výtvarný 24 1. + 2. st. 

Vlastivědný 10 1.st. 

Boccia 10 1. + 2.st. 

Dívčí klub 7 1. + 2.st. 

Dramatický 14 1. + 2.st. 

Hudební 16 1. + 2.st. 

Kulinářský 10 1. + 2.st. 

Novinářský 12 2.st. 

Teraristický 13 1. + 2st. 

Šikula 5 1. + 2.st. 
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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. 
 
 

 
 
ad 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
 
Úkoly a cíle MPP  
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. 
Úkoly a cíle MPP pro školní rok 2009 – 2010 se dařilo uskutečňovat také vzhledem 
k novým skutečnostem, a to naplňováním programů naplánovaných volnočasových 
aktivit v rámci 2 grantů, které naše škola získala z Evropských sociálních fondů a 
statutárního města Ostravy. 
Plnění MPP bylo pravidelně hodnoceno během celého školního roku.  
 
 
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. 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 jednotlivých třídách, 
v prostorách školy; názory ţáků na tyto akce se objevily  ve školních časopisech. 
Nejvíce byl ţáky 8. a 9. tříd oceněn projektový den týkající se sexuálních problémů 
mládeţe. 

 
 
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, sledoval aktuální drogovou scénu. 
Vypracoval MPP pro školní rok 2009-2010, rozpracoval  novou Školní preventivní 
strategii / na 5 let/, jeţ odpovídá poţadavkům nové vyhlášky. V září 2010 bude 
definitivně dopracována dle podrobnějších pokynů krajského metodika prevence. 
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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 
2009-2010. Zájemci měli moţnost konzultací se školním metodikem prevence 
v konzultačních hodinách i mimo ně. Rodiče se 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 a názorná ukázka kulinářských 
dovedností. 

 
 
Besedy, soutěže a projektové dny s žáky školy  
byly organizovány v rámci výuky i mimo ni, k tomu jsme vyuţili také týdenního pobytu 
ve škole v přírodě /duben 2010 – Koryčany – Hipocentrum/. 
 
 
Zdravotní prevence 
jsme zajistili  vlastními pedagogickými pracovníky, rodiči, KC. Témata akcí: 

- první pomoc 
- zdravý ţivotní styl 
- problémy dospívání. 

                    
                   
Prevence sociálně patologických jevů                                            
Jednorázové besedy:  

- Sexuální problémy dospívajících 
- Dospíváme v ţenu 
- Předcházení kriminalitě 

 
    
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: Řešení vztahů v 

třídních kolektivech, Světová kuchyně, Velikonoce v Evropě, Sexuální problémy 
mládeţe.  Všechny projektové dny se ţákům velmi líbily, skutečně si to vyzkoušely, 
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 2009/2010 se uskutečnily následující zájmové krouţky: 
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dramatický, relaxační, výtvarný, vlastivědný, hudební, novinářský, kulinářský, 
terarijní, jóga, boccia, dívčí klub, Šikula. 

 
 

Jednorázové akce: 
Mezi nejoblíbenější akce letošního školního roku můţeme zařadit následující: 
módní show ve spolupráci se studenty ze Střední školy prof. Z. Matějčka., vánoční 
besídku, Den matek ,táborák, projektové dny, rozloučení s 9. třídou s kulturním 
programem, školu v přírodě /Koryčany/ a  školní výlety / Hipocentrum Hlučín, Praha/. 
 

 

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 Evropských sociálních  fondů se uskutečnilo několik 
akcí – Krkonoše (2x) - monoski, Kruţberk (2x) -  lezení ,  Hlučín - freesbe , Ostrava – 
Poruba - boccia.  
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, Ostrava - Poruba. 
 
 
 
 

ad 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Vzdělávací akce pedagogických pracovníků 
 

Název akce počet zúčastněných 

Poruchy autistického spektra 1.č. 1 

Poruchy autistického spektra 2.č. 1 

Kurz AJ 1 

ICT – Tvorba www stránek 4 

Prázdniny trochu jinak 3 

Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. roč. 1 

Čtenářská a informační gramotnost II. 1 

Řeč a komunikace u dětí s kombinovaným postiţením 1 
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Ad 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Září 2009  *   Činnost zahájena 1. 9. 2009 
 *  Nabídka krouţků – jóga, hudební,vlastivědný, 
  přírodovědný, relaxačně – dramatický,dívčí klub, 
  „Šikula“, teraristický, dramatický a boccia 
 * Vlastivědná vycházka – 5.obvod Poruba 
 * KC Poruba – beseda“Kouření mládeţe“ 
  (17.listopadu)  
 * KC Poruba – divadelní představení 
  „Veselá školička“ (Ukrajinská) 
 * Multikino Cinestar (celoškolní akce) 
 * Canisterapie 
 
Říjen 2009 * KC Poruba – divadelní představení „Pat a Mat“ 
              (Ukrajinská) 
 *  Pozvánka ZŠ Bulharské v Porubě –Dravci (Ukrajinská) 

* Vlastivědná vycházka – prohlídka nového sportoviště  
             na ZŠ Ukrajinské v Porubě 
* Projektový den „Světový den zvířat“(Ukrajinská) 
* Benefiční večer v Galerií  výtvarných umění v Ostravě      

                                           ( celoškolní akce ) – prezentace školy 
 
Listopad 2009   * Návštěva Knihovny města Ostravy – pobočka  
                                           Vietnamská v Porubě „Jak šly knihy na vandr“ 
  (Ukrajinská) 
  * Exkurze – Mydlárna Třebovice (vlastivědný krouţek) 
  * Pečení perníčků  (akce prvňáčků a jejich rodičů) 
  *  Prezentace školy při předání „Sociálního automobilu“   
    (celoškolní akce)    

 * Výroba adventních věnců (17.listopadu)                                                                                  
 
Prosinec 2009  *          Sportovní akce sdruţení „Podkova“ (17.listopadu) 
  * Mikuláš (Ukrajinská ) 
  *  Přijde čert (17.listopadu) 
  *  DK Ostrava – Mikulášská nadílka (4. a 5.třída) 
  *        Účast relaxačně – dramatického krouţku školy na  
   „Přehlídce divadelní tvorby ostravských škol“ v KC  
   Poruba (Ukrajinská) 
 *  Pořádání „Přehlídky divadelní tvorby základních  
   škol“ v KC Poruba (17.listopadu) 
  *  Malé vánoční radosti – besídka s vernisáţí   
    a vystoupením (17.listopadu) 
 *  Projektový den „Mezinárodní den biologické 

           rozmanitosti“(Ukrajinská) 
                   *  Vánoční výstavka (Ukrajinská) 
 * Projektový den – „Rodina o Vánocích“ (Ukrajinská)  
 
Leden 2010 * Besedy s Policií ČR (17.listopadu) 
 * Monoski -  Jánské lázně (17.listopadu) 
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 * KC Poruba –  divadelní představení 
  „O rýmaté princezně“ (Ukrajinská) 
 * Příprava dárků k zápisu (Ukrajinská) 
 * „Den s bramborou“ (17.listopadu) 
 * Zimní vycházka do okolí (3.obvod – vlastivědný  
  krouţek) 
 
Únor 2010   * Zápis + Den otevřených dveří (Ukrajinská) 
  * Projektový den – „Zlepšení vztahů v třídních  
  kolektivech“ (17.listopadu) 
  * KC Poruba „Na lovu příšer“ (17.listopadu - 9.tř.) 
  * Masopust (17.listopadu) 
  * Výstava „Svět podle nás, tak trochu jinak“ 
  - Nová síň Poruba (Vlastivědný krouţek) 
 
Březen 2010  * Připravujeme se na „Velikonoční výstavku“ 
  * KC Poruba „Stolování“ (17.listopadu) 
  * Beseda o zdraví s pí Kečmerovou (17.listopadu) 
  * „Největší baron Prášil“ – literární soutěţ (17.listopadu) 
  * Návštěva ţáků II.stupně na Ukrajinské škole 
  - pásmo z vlastní tvorby těchto ţáků 
  * Canisterapie (Ukrajinská 3x) 
  * Maškarní ples (Ukrajinská) 
  * Lyţařský výcvik – Jánské lázně (17.listopadu) 
  * Přednáška pana myslivce (17.listopadu) 
  * DL Ostrava „Broučci“ (Ukrajinská) 
  * „SKI TOUR 2010“ – Velké Karlovice (17.listopadu) 
  * Návštěva ranče v Novém Jičíně (17.listopadu) 
  * Projekt „Den knihy a počítačové vzdělanosti“  
  (Ukrajinská) 
  * Velikonoční výstavky na obou školách 
 
 
Duben 2010  * Velikonoce v Evropě – projektový den (17.listopadu) 

 * Canisterapie (Ukrajinská 2x) 
 * Turnaj Boccia (17.listopadu) – prezentace školy 
 * Bleší trh (17.listopadu) 
 * Knihovna Poruba – pořad ke Dni knihy (Ukrajinská) 
 * Beseda sexuální výchovy (17.listopadu) 
 * Rehabilitační pobyt Koryčany (17.listopadu) 
 * Den Země (Ukrajinská) 

 
Květen 2010     * KC Poruba – „Dospívání aneb co se děje s mým tělem“ 
   (7.třída) 
   * KC Poruba – výchovný koncert 
   „Kdo si hraje, nezlobí“ (Ukrajinská) 
   * Canisterapie (Ukrajinská) 
   * Besídka ke Dni matek – krátké pásmo (Ukrajinská) 
   * Muzikál „Vskutku pravdivé obrázky z roztodivných 
   pověstí českých“ (celoškolní akce) 
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   * Setkání handicapovaných – Velké Karlovice  
   (17.listopadu) – prezentace školy 
   * Knihovna Svinov „O ušmudlané princezně“ (Ukraj.) 
   * Ostravský hrad – vystoupení – prezentace školy      
                                          ( 17. listopadu ) 
   * Účast na 8.ročníku olympiády tělesně postiţených 
   sportovců v Opavě (vybraní ţáci z celé školy) – 
                                          prezentace školy 
 
Červen 2010   * Den dětí – Dinopark Orlová (Ukrajinská)  
   * Fyzika v praxi (17.listopadu) 
   * Školní výlet Hlučín (17.listopadu) 
  * Školní výlet Praha (9.třída) 
  * Olympiáda Brno (17.listopadu) – prezentace školy 
  * Canisterapie (Ukrajinská) 
  * Projektový týden akcí -  Dopravní hřiště 
     (Ukrajinská)                -  Archeopark Chotěbuz 
         -  Knihovna Poruba 
         -  Planetárium Poruba 
                   -  Den řemesel – prezentace školy 

 
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.   

 

 

 

 

Ad 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
 
Ve školním roce 2009/2010 byla provedena státní kontrola dodrţování vybraných 
ustanovení školského zákona vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem 
kontroly bylo vedení  dokumentace školy podle § 28 školského zákona odst. 1 písm. 
a), b),c), d) a odst. 2 ve školním roce 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a plnění 
povinností ředitele školy podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. a), c), e) školského 
zákona ve školním roce 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. 
Nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona. 
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Ad 10) Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
Naší organizaci byl, jako kaţdý rok stanoven závazný ukazatel – příspěvek na 
provoz. Se svěřenými finančními prostředky jsme nakládali maximálně hospodárně; 
zákonné limity byly dodrţeny. 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 Ostrava udrţujeme velkou 
nabídku volnočasových aktivit, pořádáme rehabilitační pobyty, výlety, do čtyř tříd 
jsme mohli koupit speciální ţidle a částečně i speciální stoly. 
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. 
 
 
 
 

 
Ad 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 
 
Získali jsme grant pro práci na projektu Comenius Partnerství škol v rámci Programu 
celoţivotního učení. Schválené partnerské instituce jsou z Velké Británie, Rakouska 
a Belgie. Vybraní pedagogičtí pracovníci v uplynulém školním roce navštívili několik 
školských zařízení pro ţáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami ve 
Velké Británii a s některými ţáky naší školy pak v Rakousku ve Vídni.  
 
 
 

 
 
Ad 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
 
Škola se stala partnerem Slezské univerzity v Opavě a spolu s Střední pedagogickou 
školou a Střední zdravotnickou školou v Krnově,Vyšší odbornou školou a Hotelovou 
školou v Opavě, Střední školou elektrotechnickou v Ostravě a Centrem pro zjišťování 
výsledků vzdělávání  realizuje projekt „Rozvoj kompetencí učitelů souvisejících 
s reformou“. 
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 
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Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škola školských zařízení 
Název prioritního tématu: Navrhování,zavádění a provádění reforem systémů 
vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu 
základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé 
zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní 
ekonomiku. 
 
 
 
 

Ad 13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
 
V uplynulém školním roce jsme realizovali následující projekty financované z cizích 
zdrojů: 

- „Přehlídka divadelní tvorby ţáků ostravských základních škol“ – byla 
poskytnuta dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

- „Zájmové vzdělávání ţáků s více vadami, formou volnočasových aktivit“ – 
rovněţ poskytnutá dotace statutárním městěm Ostrava, 

- „Výstava a soutěţ literárních a fotografických prací ţáků ostravských 
základních škol na téma „Můj domov? – Přece Ostrava !!!“ – finanční podpora 
statutárního města Ostravy, 

- „Alternativní pohybové aktivity ve vzdělávání“, registrační číslo 
CZ.1.07/1.2.10/11.0009 – financování grantového projektu v rámci globálního 
grantu Rovné příleţitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato podpora je zaloţena na 
přípravě a realizaci programu pro vyuţívání pohybových aktivit jako 
speciálních organizačních forem a metod výuky pro ţáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Projekt vytvoří speciální metodické materiály jako 
návod pro vyuţívání alternativních pohybových aktivit ( lezení na umělých 
stěnách a v přírodě, speciální plavání, vodáctví, turistika a pobyt v přírodě, 
monoski – lyţování, hipoterapie, canisterapie, boccia,, friesbee ). 

 
 

 
 
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 ţádné dokumenty s odbory. 
Spolupráce s dalšími organizacemi byla ovlivněna zejména tím, jací ţáci a děti jsou 
vzdělávány v našem zařízení. Spolupracujeme s neurology, psychology a psychiatry, 
logopedy, rehabilitačními pracovníky, s SPC.  
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Spoluprací s firmou Kompakt, s. r. o. jsme získali „Sociální automobil“, a tak se naši 
ţáci snáz a rychleji dostanou do divadla, na výstavu či koncert, na lezeckou stěnu, do 
vzdálenějších míst našeho kraje i celé ČR apod. 
Velmi úzkou spoluprací se Sdruţením BES jiţ od roku 1997 uskutečňujeme spoustu 
aktivit; zejména rehabilitační pobyty, volnočasové aktivity, zájmové vzdělávání, 
canisterapii, hipoterapii, obnovujeme a rozšiřujeme nabídku kompenzačních 
pomůcek. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


