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

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

 na adrese: Ukrajinská 19, 708 00 Ostrava – Poruba 

 IČO: 64 62 81 59 

 IZO: 600 171 698 

 právní forma: od 1.1.1996 příspěvková organizace 

 e-mail: tpukraj@sendme.cz 

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

     Zřizovatel školy 
 

 Moravskoslezský kraj 

 právní forma: vyšší uzemní samosprávný celek 

 se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 IČO: 70890692 
             

     Ředitel školy 
 

 Mgr. Jana Heřmanová 

 tel.: 596 965 647 

 e-mail: tpukraj@sendme.cz 
 
Školská rada 
 

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

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

 za pedagogické pracovníky:………………… Mgr. Hana Gvuzdová 
                                                                              Bc. Petr Musálek 

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

Rada kraje Moravskoslezského kraje vydala na základě svého usnesení č. 

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

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

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

zástupce pedagogických  pracovníků  a 2 zástupce za zřizovatele. Školská rada 

byla zřízena dnem 1. 9. 2005. Současná školská rada, v pořadí třetí má za sebou 

1 rok své činnosti.  Její funkční období trvá od 1.9.2011 – 31.8.2014. 

 

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


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

 

 3 

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. 2011:       53 
 
    Základní škola 
    na adrese:  
 Ukrajinská 19…………..  4 třídy ( pro zdravotně postižené ) 
 17. listopadu 70/1123 ...  8 tříd   ( pro zdravotně postižené ) 
 17. listopadu 1790 …….  5 tříd   ( pro zdravotně znevýhodněné ) 
 Nemocniční 20 ………..  1 třída ( pro zdravotně znevýhodněné )    
                     

      kapacita plánovaná:       202 
      kapacita k 1. 9. 2011:     120 

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

 
     kapacita plánovaná:         80 
     kapacita k 1. 9. 2011:       72 

 
      Školní jídelna – výdejna 
      na adrese: 
 Ukrajinská 19 

 
kapacita plánovaná:          40 
kapacita k 1.9.2011:          17 

 
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 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
Berlička 

ŠVP 
LMP 

 

ŠVP 
LMP 

  ŠVP 
  LMP 

ŠVP 
LMP 

 

ŠVP 
LMP 

 

 
 

ŠVP 
LMP 

 

 ŠVP 
LMP 

 

Škola poskytuje základní, předškolní a zájmové vzdělávání dětem se zdravotním 

postižením a zdravotním znevýhodněním. Žáci pracují podle výše uvedených 

vzdělávacích programů, někteří také podle pedagogickými pracovníky 

zpracovaných individuálních plánů. 

 
 
Pedagogičtí pracovníci školy zpracovali: 

 školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem 

„Berlička“  

 školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální 

 školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním 

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

 školní vzdělávací program pro školní družinu s motivačním názvem 

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

 

Implementace ŠVP k 1. 9. 2007. 

Dosahované stupně vzdělání: 

- základní vzdělání 

- základy vzdělání 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ( převážně s kombinovaným 

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

( 1. + 2. st. ). V dopoledních hodinách probíhá výchova a vzdělávání dětí 

imobilních s různými formami DMO, s vadami kloubů a páteře, s myopatií, 

s vadami řeči, s mentálním postižením, s dětským autismem, s Aspergerovým 

syndromem, se specifickými poruchami učení pod vedením speciálních 

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

školnímu prostředí je přítomnost asistenta pedagoga ve výuce.  

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

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

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

 
Školu tvoří  

 učebny 

 samostatné učebny pro činnost školní družiny 

 počítačová učebna 

 keramická dílna 

 výtvarná dílna 

 informační centrum 

 tělocvična 

 logopedická pracovna 

 muzikoterapie 

 rehabilitační místnosti 

 školní zahrada 

 

Ve třídách při zdravotnických zařízeních jsou vzděláváni žáci podle různých 

vzdělávacích programů a podle požadavků kmenových škol. Vyučovací proces je 

ovlivňován nemocí žáků, délkou hospitalizace, nemocničním prostředím, 

lékařskými vyšetřeními a zákroky. Učitelé vyučují na klinice dětského lékařství, 

dětské neurologie, dále na chirurgii, oddělení popálenin, traumatologie, 

neurochirurgie, dialýzy, a to buď u lůžka nebo ve třídách. Vzdělávací programy 

jsou redukovány a upraveny na základě zdravotního stavu žáka a podle 

časového rozsahu povoleného ošetřujícím lékařem. Pedagogičtí pracovníci úzce 

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 6-ti třídách. 

Předškolní vzdělávání bylo poskytováno hospitalizovaným dětem na dětských 

odděleních ostravských nemocnic a taky  na dětské neurologii v FNsP. Na toto 

oddělení se stejně jako žáci základních škol opakovaně vrací. 
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V mateřské škole v dětském rehabilitačním stacionáři byla dětem 

s kombinovaným postižením poskytována maximálně možná péče učitelek za 

asistence dětských sester. Ve spolupráci s rehabilitačním lékařem, psychologem, 

logopedem a rehabilitačními sestrami jsou zpracovávány individuální plány 

zohledňující specifické potřeby dětí. Pedagogičtí pracovníci spolu se zdravotníky 

se snaží poskytnout všem dětem kvalitní speciálně pedagogickou a 

zdravotnickou péči, rodičům pak formou konzultací a instruktáží ukazovat jak 

s dítětem pracovat a jak ho co nejvíce a co nejlépe rozvíjet a pomoci mu tak k co 

nejideálnější samostatnosti a k začlenění do společnosti. 

 

Škola pro žáky se zdravotním postižením  
(ul. Ukrajinská a ul.17. listopadu) 
 

 
Počet tříd  

  
Celkový počet žáků 

 
Počet na 1 třídu 

 
Počet na 1 učitele 

k 30.06.11 k 30.06.12 k 30.06.11 k 30.06.12 k 30.06.11 k 30.06.12 k 30.06.11 k 30.06.12 

 
11 

 
12 

 
62 

 
75 

 
5,6 

 
6,3 

 
4,3 

 
5 

 

 

Školní družina 

Hlavní úkol 

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

 Hravou formou rozvíjet nabyté znalosti a vědomosti z vyučování 

 Vést děti ke zdravému způsobu života 

 Zajistit bezpečnost dětí 

 Vytvářet estetické prostředí 

 Klást velký důraz na individuální přístup ke každému dítěti 
 
 

ad 3) Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Výuka na pracovištích pro žáky se zdravotním postižením byla  zajištěna 17 

učiteli, z toho 1 učitel se zkráceným úvazkem; velkým přínosem bylo 9 asistentů 

pedagoga. Pracovali, pod vedením učitele, ve třídách, kde jsou žáci s PAS,s 

kombinovaným postižením, s těžkým tělesným nebo zrakovým postižením, 

s nerozvinutou řečí. Cílem je zlepšení sociálních vztahů, zajištění specifických 

pedagogických přístupů, zajištění časově a prostorově předvídatelného prostředí, 

zohlednění individuálních potřeb žáka, usměrňování problémového chování. 
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Výuku ve třídách při zdravotnických zařízeních zajišťovalo 6 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 4,7 4 15 

VŠ pro jiný typ školy 0,5 0,5 1 

VŠ 3 0 0,3 

VŠ nepedagogické         DPS 0 0 0 

                          bez DPS 0 0 0 

středoškolské   pedagogické 2,65 1 0 

                         nepedagogické 0 0 0 

Celkem 6,2 5,5 16,3 

Výchovné poradenství: počet výchovných poradců na škole: 1 
 
 

 fyzický počet přepočtený počet 

Zaměstnanci školy   

učitelky MŠ 7 6,2 

učitelé ZŠ 22 21,8 

vychovatelky ŠD 10 10 

asistent pedagoga 9 8,5 

THP 2 1,5 

školník - domovník 1 1 

uklizečky 3 3 

výdej stravy 1 0,12 

Celkem 55 52,12 

 
Odchody do důchodu: 1 

Studující: 7 

Noví absolventi: 0 

 

 

 
 



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

 

 8 

ad 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 
 
Děti zařazené do školy pro žáky s kombinací postižení 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 7. 2. 2012. 

Počet zapsaných žáků:                                        12 

Počet odkladů škol.docházky k 31.8.12:                3 

Počet přijatých žáků:                                              9 

Počet nepřijatých:                                                   0 

 

Ve školním roce 2011/2012 přestoupilo do naší školy 5 žáků na 1. stupeň a 4 

žáci do vyšších ročníků. Dva žáci přestoupili z naší školy na základní školu 

v místě bydliště. 

 
 

ad 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Při hodnocení žáků se zdravotním postižením bylo použito hodnocení 

klasifikačními stupni i širšího slovního hodnocení. 

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

rehabilitačními pracovníky a pedagogickými pracovníky byly vytvořeny optimální 

podmínky všem žákům k dosahování co nejlepších výsledků. 

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

vzdělávali s úspěchem. Celkem 10 žáků z 10 bude pokračovat v dalším 

vzdělávání. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků s více vadami 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 
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třídách jsou různého stáří  ze základních škol a škol pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 
 
Přehled prospěchu 
 

Přehled prospěchu v hlavních předmětech 

Předmět 1. pololetí 2.pololetí 

 Průměr Průměr 

Český jazyk a 
literatura 

2 2,2 

Německý jazyk 1,8 2 

Matematika 2 2 

Anglický jazyk 1,9 2 

Celkový 
průměrný 
prospěch 

1,4 1,5 

 

 

 

 

Stupeň hodnocení prospěchu 

 1.pololetí 2.pololetí 

Prospěl 
s vyznamenáním 

41 37 

Prospěl 27 34 

Neprospěl 0 2 

Nehodnocen 0 0 
 

 

 

 

Zameškané hodiny 

 1.pololetí 2.pololetí 

Omluvených 5146 5818 

Z toho na žáka 74 80 

Neomluvených 0 0 

Počet žáků 68 73 
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Snížený stupeň z chování 
 

Stupeň  k 
30.6.11 

k 
30.6.12 

 počet % 

2 0 0 

3 0 0 

 
 
Přehled zájmové činnosti  
 

Název kroužku Počet 
žáků 

Poznámka 

Jóga s prvky relaxace 
a taneční hry 

28 1.+ 2.st. 

Výtvarný 5 2. st. 

Přírodovědný 6 1.st. 

Sportovní –
boccia,friesbee 

12 1. + 2.st. 

Dívčí klub 5 1. + 2.st. 

Dramatický 10 1. + 2.st. 

Hudební s prvky 
muzikoterapie 

14 1.st. 

Kulinářský 12 1. + 2.st. 

Teraristický 12 1. + 2.st. 

Pracovní 10 1. + 2.st. 

Relaxační 10 1.st. 

Vlastivědný 6 1.st. 

Mediální 10 2.st. 

Ping – pong 8 2.st. 

Lezecký 8 2.st. 

Keramika 18 1.st. 

Hudební 10 1. + 2.st. 

Pracovní 7 1.st. 

 
 
Zájmová činnost probíhala většinou v rámci školní družiny a v rámci aktivit 

Sdružení BES. I v uplynulém školním roce se  rodiče zapojovali  do zájmové 
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činnosti spolu se svým dítětem. Kromě výše uvedených kroužků se žáci účastnili 

hipoterapie a canisterapie.  

 

 

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. Tento úkol se 

nám daří plnit s využitím možností dvou grantů EU: Alternativní pohybové aktivity 

ve vzdělávání a Program neformálního vzdělávání pro děti se SVP, rozšířila se 

tak nabídka sportovních i společenských aktivit pro naše žáky. Učitelé a 

vychovatelé zvýšili své aktivní působení po pracovní době, velký podíl má i 

Sdružení BES a  iniciativa vedení školy. 

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 2011, 

probíhaly konzultace školního metodika prevence s jednotlivými učiteli. 

Uskutečnilo se rozdělení zodpovědnosti za konkrétní akce, byli zapojeni 

pedagogové i vychovatelky. Primární preventivní program se realizoval v 

předmětech, stanovených Školním vzdělávacím programem, byly vytvořeny 

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

uskutečnil 1 projektový den věnován zdravé výživě. Výstupy z tohoto projektu 

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

školním časopise.  

 

Školní metodik prevence prováděl osvětu mezi žáky i rodiči, organizoval 

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

projektových dnů, pravidelně informoval pedagogické pracovníky o aktuálních 

problémech, nových formách primární prevence. Účastnil se všech seminářů a 

školení organizovaných PPP v Ostravě-Porubě, sledoval aktuální drogovou 

scénu. Školní metodik prevence vypracoval MPP pro školní rok 2011-2012, 

Školní preventivní strategii na léta 2011 – 2016, Program proti šikaně, Plán 

výchovně vzdělávacích akcí pro školní rok 2011 – 2012 a plán akcí v KC Ostrava 

– Poruba. 
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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 2011 - 2012. Zájemci měli možnost konzultací se školním 

metodikem prevence v konzultačních hodinách i mimo ně. Rodiče se 

zúčastňovali společenských akcí pořádaných školou. Byly projednány problémy 

ohledně krádeží ve škole. 

V tomto školním roce se uskutečnila aktivita ze strany rodičů, a to beseda 

k zdravému životnímu stylu.  

 

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

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

týdenního pobytu ve škole v přírodě /květen 2012 – Chata pod Obřany – 

Chvalčov/. 

 

Zdravotní prevence 

 První pomoc                     rehabilitační pracovník, učitel Bc. P. Musálek 
 

 Zdravá výživa                   Pavla Kravčíková, Alena Kanclířová,    
                                                    projektové vyučování  

 

 Problémy dospívání         KC Ostrava – Poruba, beseda 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Prevence rizikového chování 
Jednorázové besedy: 

 Sexuální problémy dospívajících /9. Tř/………. A. Kanclířová 
 

 

 Předcházení kriminalitě………………………... Městská policie Ostrava 
cyklus besed pro všechny ročníky školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    
 

Zjišťování negativních jevů 

Zjišťovali jsme na 2. stupni různými metodami negativní jevy, zabývali jsme se 
zmapováním šikany – zatím nebyly zjištěny závažnější problémy. Během 
školního roku jsme řešili 5 případů krádeží, avšak jen ve dvou případech se nám 
podařilo odhalit viníky. Škola udělala několik opatření proti krádežím: poučení 
žáků i rodičů školy, pedagogických pracovníků – zvýšený dozor, výchovné 
komise s rodiči viníků, zakoupení uzamykatelných skříněk pro žáky. 
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Prožitkové programy  

Prožitkové programy jsme realizovali vlastními silami, prostřednictvím 

projektového dne: Vaříme zdravě české krajové speciality.  

Projektové vyučování se žákům velmi líbilo, vyzkoušeli si zdravě vařit, získali 

spoustu nových informací o zdravé výživě. 

 

Volnočasové aktivity 

Důležitou složkou prevence rizikového chování byla jako každoročně dostatečná 

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

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

obětavých pedagogů a vychovatelek a grantech, získaných z Evropských 

sociálních fondů. 

V rámci mediálního kroužku se nám podařilo vydat 4 čísla časopisu „Dětský sen“, 

2 almanachy poezie, 2 sborníky: Rehabilitační pobyt Chata pod Obřany – 

Chvalčov a Rafting – Veselí nad Lužnicí šk.rok 2011/2012. 

 
Jednorázové akce 

Mezi nejoblíbenější akce letošního školního roku můžeme na základě 

evaluačních technik zařadit následující: 

Advent plný andělů, vánoční besídku, vánoční Olomouc, velikonoční vernisáž, 

Den matek, projektové dny, školu v přírodě /Chvalčov/, rafting na Vltavě a  školní 

výlet / Dětský ranč Hlučín/. 

 
Skupinová práce 
Průběžně probíhaly skupinové terapie:  

arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, zooterapie, hipoterapie a relaxační 

terapie v rámci jógy. Při skupinové práci děti s úspěchem spolupracují, jsou 

nadšené. 

          

V průběhu celého školního roku se uskutečnily návštěvy divadel a výstav. 
Probíhal pravidelně logopedický výcvik žáků s vadami řeči. V rámci tělesné 
výchovy proběhly různé sportovní soutěže, hlavně turnaje v boccii, účast na 
olympiádě handicapované mládeže v Opavě a účast na Dnech s handicapem 
v Brně. Díky získanému grantu na alternativní pohybové aktivity z fondu EU se 
uskutečnilo několik akcí – Krkonoše - monoski, lezení – Rabštejn a Kružberk, 
friesbee – Dětský ranč Hlučín, boccia - turnaj – Ostrava - Poruba.  
Všechny děti se zúčastnily pravidelných rehabilitací v budově školy, což přispělo 

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

vyzvednout spolupráci se Stonožkou, Městskou policií Ostrava, PPP Ostrava, 

SPC Frýdek – Místek, SPC Kpt. Vajdy, DRS a Střední školou prof. Z. Matějčka. 
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Environmentální vzdělávání 

 
V průběhu školního roku 2011/2012 byla realizována environmentální výchova 
podle ročního plánu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  ( dále již 
jen EVVO ), vypracovaného pro školní rok 2011/2012, jež je součástí školního 
programu EVVO, přílohy Školního vzdělávacího programu ,,Berlička“ a prolíná 
veškerou školní výukou a výchovou. 
 
Září 2011  

– návštěva Světa hlavolamů a Hornického muzea Landek. Žáci  
   přírodovědného a vlastivědného kroužku si rozšířili znalosti z historie  
   našeho města. 
 

Říjen 2011 
– návštěva knihovny – podzimní pohádka  ,,Vláďův drak“.  
   Žáci přírodovědného a vlastivědného kroužku se zábavnou formou  
   seznámili se změnami v přírodě na podzim.    
– návštěva Hornického muzea Landek. Žáci 3. a 4. ročníku si rozšířili 
   znalosti z historie našeho města. 
– návštěva planetária v Ostravě. Žáci přírodovědného a vlastivědného  
   kroužku pozorovali podzimní oblohu a dověděli se mnoho zajímavého           
   o vesmíru.  

          – projektový den ,,Česká kuchyně“. Žáci druhého stupně se tento den  
             věnovali české kuchyni. Pokrmy si nejen uvařili, ale také zjistili  
             informace o kraji, odkud tato jídla pochází. 
          – projektový den ,,Světový den zvířat a Den stromů“. Žáci druhého stupně  
             byli rozděleni do skupin, z nichž každá z nich si vybrala jedno zvíře a  
             jeden strom. O vybraných druzích pak zjišťovali zajímavosti, s kterými  
             pak spolužáky seznámili. 
 
 Listopad 2011  

– návštěva KC Poruba – přednáška  ,,Zázraky ve světě zvířat“. Žáci  
   přírodovědného a vlastivědného koužku a také žáci 2. stupně si   
   obohatili své znalosti o další informace o zvířatech. 

          – žáci 1. – 4. třídy se zúčastnili akce ,,Terapie loutkou s ekologickou  
             tématikou“. Zamysleli se nad problémy životního prostředí i nad  
             způsoby, jak ho chránit. 

– výroba adventních věnců společně s rodiči. 
 

 Prosinec 2011  
– návštěva KC Ostrava Poruba – výchovný pořad ,,Planeta záhad“.  

          – projektový den ,,Zima ve městě a v přírodě“. Žáci druhého stupně  
             Se zamýšleli nad tím, jak to mají zvířata v zimě složitě. Vyrobili ptačí  
             budku, kterou vyvěsili v okolí školy a celou zimu doplňovali krmení. 
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 Leden 2012 
– návštěva KC Ostrava Poruba – výchovný pořad ,,Poruchy příjmu  
   potravy“. Pořad  byl věnován žákům 7. tříd, převážně dívkám, které  
   častěji než chlapci mívají problémy se svou váhou. 

          – návštěva KC Ostrava Poruba – filmová projekce ,,Manželka za 50 ovcí“. 
             Dokumentární film byl o životě žen ve státech jižní Asie. 
          – návštěva KC Ostrava Poruba – přednáška ,,Chráněná krajinná oblast  
             Beskydy“. Přednáška byla zaměřená na faunu a flóru Beskyd. 
          – projektový den ,,Můj vztah k životnímu prostředí“. Žáci druhého stupně  
             vyráběli model ekologického města i s ekologickou elektrárnou. 
 
Únor 2012 
          – projektový den ,,Třídní ekologický projekt“. Žáci druhého stupně  
             se podrobně zamýšleli nad tříděním odpadu a jeho dalším využitím. 
          – výtvarná soutěž ,,Bezpečná cesta do školy“. Žáci 1. – 4. tříd výtvarně  
             vyjádřili, jak by měla vypadat bezpečná cesta do školy. 
          – žáci 1. – 4. třídy se zúčastnili akce ,,Terapie loutkou s ekologickou  
             tématikou“. Již podruhé se zamysleli nad problémy životního prostředí       
             i nad způsoby, jak ho chránit. 

 
 Březen 2012  
          – projektový den ,,Světový den vody“. Žáci druhého stupně  
             zjišťovali průměrnou týdenní spotřebu pitné vody v domácnosti,  
             navrhovali možnosti jejího šetření. 
           
Duben 2012 
          – projektový den ,,Den Země“. Žáci druhého stupně se věnovali   
             problematice globálních environmentálních nebezpečí, zúčastnili se   
             akce Den Země, kde se zapojili do aktivit. 
          – návštěva festivalu o ekologii pořádaného pod názvem TUR Ostrava.   
             Zajímavé přednášky byly doplněny o fotografie a filmovou produkci.  
          – účast na Krajské ekologické konferenci. Žáci prezentovali projekt  
             EVVO na téma ,,Ekologická výchova v naší škole“. 
          – den v ZOO Ostrava – prohlídka zoologické zahrady. 
          – sběrová akce ,,Pomozte sběrem své škole“ – sběr ošacení, obuvi,   
             hraček, ložního prádla atd. 
 
Květen 2012  

– rehabilitační pobyt ve Chvalčově, kde se děti během celého týdne 
   seznámily s faunou a flórou v Beskydech, s otázkami zabývajícími se   
   ochranou této oblasti, se způsoby znečišťování přírody. Byly poučeny o   
   vhodném chování v přírodě.   

          – návštěva žáků druhého stupně Lesní školy v Ostravě - Bělském lese,   
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              opakování znalostí z loňského programu, rozšíření vědomostí o nové  
              poznatky. 
           – Členové přírodovědného a vlastivědného kroužku se zúčastnili akce  
             ,,Terapie loutkou s ekol. tématikou. Tento díl měl název Planeta Země. 
 
 Červen 2012  

– projektový den ,,Den životního prostředí“. Žáci druhého stupně si  
   imaginárně založili ekologickou společnost a vžili se do role ochránců  
   přírody. Navrhovali způsoby, které by vedly ke zlepšení životního  
   prostředí. 

          – exkurze Slezská Harta a Arboretum Nové Dvory. Návštěva vodního díla   
             byla spojená s prohlídkou a odbornou přednáškou o jeho chodu. Také  
             v Arboretu byla zajištěná prohlídka i s odborným výkladem. V tento den  
             byl zhodnocen celý projekt EVVO. 

– návštěva Přírodovědné stanice. Členové přírodovědného a    
   vlastivědného kroužku se zajímali o to, jaké změny nastávají v přírodě   
   v letních měsících. 
– návštěva Dětského ranče v Hlučíně. Děti 1. – 4. tříd se byli podívat               
   za zvířátky a povozit se na konících. 

 
Celý rok  

– probíhal sběr starého papíru, který byl shromažďován v zadních   
             prostorách školy a v červnu byl odvezen do sběrny.  
          – činnost teraristického, vlastivědného a přírodovědného kroužku,   
             seznamování dětí s životními nároky jednotlivých chovaných   
             zvířat, se změnami v přírodě v průběhu všech ročních období. 
          – péče o pokojové květiny ve třídách, práce na záhonku před školou. 
 
     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. 
 

 

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. Obzvlášť vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti PAS 
bylo a v budoucích letech bude prioritní pro velký nárůst žáků s tímto postižením. 
Řada navštívených kurzů a dalších typů vzdělávacích akcí byla realizována 
prostřednictvím projektů, které byly spolufinancovány z prostředků ESF, a byly 
tudíž pro pedagogické pracovníky zdarma.    
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Vzdělávací akce pedagogických pracovníků 
 

Název vzdělávací akce Počet 
osob 

Výchova řeči. Náměty pro rozvoj řečových a jazykových 

dovedností žáků s LMP v ZŠ 
3 

Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí s těžkou 

poruchou komunikačních schopností 
1 

Vzdělávání a péče o děti s PAS 2 

Integrace žáků s těl. postižením a zdrav.znevýh. 
2 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě - BOZP 
2 

Funkční studium pro vedoucí pracovníky I. 1 

Personální řízení – PEŘI – NIDV 1 

Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi 1 

EMA – efektivní management škol 1 

 
Novela zákoníku práce, školský zákon 1 

Výtvarná výchova pro učitele MŠ 1 

Seminář EVVO 1 

Seminář o odpadech 1 

Právní předpisy ve školství v aktuálním znění 1 

Seminář pro asistenty pedagoga 4 

Kurz AJ 2 
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Ad 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
a)pracoviště - ul. Ukrajinská a ul. 17. listopadu 
 

Září 2011  

 Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 

 Dřevěný svět her a hlavolamů v Landek parku 

 Lázně Chuchelná  

 DL Ostrava „Pejsek a kočička“  

 APA týden na Nežárce  
 

Říjen 2011 

 Hornické muzeum Landek  

 Den otevřených dveří SŠ zahradnická Nová Ves  

 Knihovna Vietnamská „Vláďův drak“ -  
           podzimní pohádka  

 Návštěva Planetária Poruba  

 Projektový den „Česká kuchyně“  

 MENS SANA muzikoterapie  
 

 
Listopad 2011 

 Galerie výtvarného umění Ostrava „Setkání s panem Barvičkou“  

 KC Poruba „Rizika internetové komunikace“  

 KC Poruba „Zázraky ve světě zvířat“     

 Beseda „Tvorba Pavla Šruta“  

 DDM Poruba  

 Adventní věnce - výroba 

 Terapie loutkou  

 Projektový den „Světový den zvířat“  

 Advent plný andělů“ Bonvér Aréna  

 Práce s textilem - potisk 
 
 

Prosinec 2011 

 Den otevřených dveří Praktická škola Pokorného, Poruba 

 KC Poruba – beseda „Sexmise“  

 Canisterapie  

 Galerie výtvarného umění Ostrava – vernisáž „Svět kolem nás“  

 Galerie výtvarného umění Ostrava „Setkání s panem Barvičkou“  

 Střední zahradnická škola Ostrava „Vánoční inspirace“ 

 Muzikál na ledě „Popelka“ (dívčí klub)  

 Projekt č. 1 „SVĚTOVÝ DEN DĚTSTVÍ“  
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- vystoupení + vánoční dílny  

 Kulturní dům Akord, Ostrava – Zábřeh  - akce Sdružení Podkova 

 KC Poruba Hopsalín „Čertoviny“  

 Malé vánoční radosti - besídka a vernisáž   

 Obvodní knihovna Poruba „Jiří Trnka“  

 Vánoční Olomouc  akce novinářského kroužku 

 MENS SANA – muzikoterapie  

 Trénink hokejistů HC Vítkovice Steel - akce Nadačního fondu EVRAZ 

 KC Poruba „Planeta záhad“  

 IPS Ostrava  - profesní orientace  

 Aquacentrum Kravaře  

 KC Poruba „Jak Josef s Marií měli děťátko“  
 

Leden 2012 

 Obvodní knihovna Poruba „Rytíři“  

 Lyžařský kurz – Jánské lázně 

 Canisterapie  

 KC Poruba „Poruchy příjmu potravy“  

 „Manželka za 50 ovcí“ – filmová projekce  

 Lezení na umělé stěně – CDU 

 KC Zvířátkový karneval – Hopsalín  

 Monoski - Vaňkův kopec  

 MENS SANA – muzikoterapie  

 KC Poruba „Domov velkých šelem“ CHKO  

 Vystoupení na benefiční akci (ABAK) pro Klárku  

 Projektový den „Můj vztah k životnímu prostředí“ 
 

ÚNOR 2012 

 Galerie výtvarného umění  

 Monoski - Vaňkův kopec  

 DL Ostrava „Výlet na ostrov snů“  

 Klub Atlantik – divadelní představení““Dobrý pan doktor“ 

 Valentýn 2012  

 Divadelní představení „Hrajeme operu o kominíčkovi“ 
          (Divadlo Antonína Dvořáka ) 

 Výtvarná soutěž na téma „Bezpečná cesta do školy a školky“ – 
XXX.ročník výtvarné soutěže s dopravně – bezpečnostní tématikou 

 „Děti, pozor, červená!“ – výtvarná soutěž   

 Projektový den „Třídní ekologický projekt“  

 Lyžování Vaňkův kopec  

 MENS SANA – muzikoterapie  

 Terapie loutkou  

 Slezskoostravský hrad – výstava „Zpátky do pohádky“ 
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 Výtvarná soutěž „Vstávej semínko , holala! Bude z tebe…“ pořádanou 
Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje  - součást projektu „Den 
Země“  

 
BŘEZEN 2012     

 Paralympijský školní den – Vzdělávací program „Jde to i jinak 

 Lyžování Vaňkův kopec  

 Lyžařský kurz – Kouty nad Desnou  

 Knihovna MO, Vietnamská 1541, O. – Poruba  - velikonoční zvyky a 
tradice „Panímámo zlatičká !“  

 MENS SANA – muzikoterapie  

 KC Poruba – výchovný koncert „Jak hudba maluje pohádku“ 

 Projektový den  „Multikulturní výchova“ (celoškolní) 

 Canisterapie  

 „Velikonoční dílny“ pro děti a jejich rodiče  

 Výtvarná soutěž na téma „Pohled do jiného a přece                             
stejného světa“ – 3.ročník mezinárodní výstavy osob s PAS  

 Konzultace ohledně volby povolání – poradenské středisko Úřadu práce 
Ostrava  

 Terapie loutkou  

 Projektový den multikulturní výchovy- „Kulturní diference“ (celoškolní 
projekt) 

 Projektový den EVVO „Světový den vody  
 
 

DUBEN 2012 

 Pomozte sběrem své škole  – sběr ošacení, hraček,atd.  

 KC Poruba „Děkuji, nechci!“ – přednáška  

 Návštěva knihovny  

 Canisterapie  

 Konference k EV – Krajský úřad Ostrava  

 Projekt  č. 2 „DEN ZEMĚ“  

 Projektový den multikulturní výchovy „ Lidské vztahy“ (celoškolní projekt) 

 Canisterapie  

 Otevřená dílna – terapie loutkou  

 Návštěva COOL centra v Ostravě, akce s Barvičkou a se studenty 
Ostravské univerzity – volné pokračování terapeutické dílny pro zrakově 
postižené  

 Jarní turnaj boccia Opava  

 MENS SANA - muzikoterapie  

 Aquapark Kravaře  

 ZOO Ostrava – návštěva 
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KVĚTEN 2012 

 Canisterapie  

 Zdravotní výchova pro žáky 8. a 9. ročníků 

 Návštěva památníku II. světové války v Hrabyni pro žáky 7. – 9. ročníku 

 Výtvarná soutěž „Sportujeme s motýlkem“  

 Knihovna MO, pobočka Vietnamská 1541, Ostrava – Poruba 
          „Kamarádi z velké dálky“ – povídání o dětech z různých částí   
 světa  – součást projektového dne 

 Projekt č. 3 „SVĚTOVÝ DEN KULTURNÍ ROZMANITOSTI“  

 Dopravní soutěž mladých cyklistů na ZŠ U Haldy v Ostravě – Hrabůvce  

 Třetí dílnička – terapie loutkou  

 Dopravní soutěž na ZŠ U Haldy v O. – Hrabůvce pro 3. a 4.třídy 

 Rehabilitační pobyt Chvalčov pod Obřany 

 Canisterapie  

 Olympiáda tělesně postižených sportovců (10. ročník Opava) 

 „Den plný radosti pro všechny“ -  (Slezskoostravský hrad ) 

 Projektový den multikulturní výchovy „Etnický původ“  

 Lesní škola Bělský les  

 Den dětí při DDM Ostrava – Poruba  

 Literární soutěž „Čertovské pohádky 2012“ na téma„Čerti a 
mimozemšťané“ - organizátorem akce - Statutární město Ostrava – 
Městský obvod Mariánské Hory 

 Muzikoterapie MENS SANA  
 
 

ČERVEN 2012 

 Den dětí – den plný soutěží 

 Hornické muzeum Landek pro 6.  a 7.třídy 

 Malovaná písnička  - výtvarná soutěž (9.ročník krajské výtvarné soutěže 
DDM Ostrava – Poruba) 

 Přírodovědná stanice O.- Poruba, Čkalovova ul. (přírodovědný a 
vlastivědný kroužek) 

 HANDICAP ART FESTIVAL  KD-Bartovice) 

 Soutěž „Požární ochrana očima děti“ - vyhodnocení 

 Sportovní olympiáda na SŠ prof. Z. Matějíčka  

 Sportovní dny handicapované mládeže – Brno 

 ZOO – akce nadace EVRAZ  

 Projektový den multikulturní výchovy - celoškolní projekt 

 Projekt č.4 „SVĚTOVÝ DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“  

 PROJEKTOVÝ TÝDEN v budově na ul. Ukrajinská: 

 Rozloučení se školním rokem 2011/2012 – besídka 

 Den řemesel 
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 Beseda s policií - Dopravní hřiště MŠ Ukrajinská 
Poruba 

 Amfiteátr DKMO „Tajuplný ostrov“ (FILHARMONIE) 

 Hlučín – Dětský ranč  
 

 
Velké množství uvedených aktivit bylo možné uskutečnit za podpory Sdružení 

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

statutárního města Ostrava, sponzorů a projektů z  ESF.   

 

 
b) Dětský rehabilitační stacionář 
 

září – prosinec 2011: 
 odd.Sluníček uskutečnilo vycházku po okolí DRS 
 odd.Sluníček se vydalo do parku na sběr   přírodnin 
 Drakiáda – odd.Jahůdek pouštělo draky 
 dlabání dýní na odd.Sluníček 
 vycházka s pozorováním podzimní barevnosti přírody odd.Sluníček 
 Mikulášská nadílka v celém DRS 
 vánoční koncert dětí ze ZŠ Krásné Pole 
 vycházka na vánoční trhy na Hlavní třídě odd.Sluníček 
 malá vánoční tvůrčí dílna na odd.Berušek 
 vánoční besídka na odd. Jahůdek 
 vánoční besídka na odd. Sluníček 
 vánoční nadílka na odd.Berušek 

 
leden – březen 2012: 

 prohlídka Betlému v kostele sv.Kateřiny  v Klímkovicích odd.Sluníček     
 prohlídka Betlému v kostele Ostrava – Třebovice – odd.Jahůdek 
 vaříme společně palačinky – odd.Sluníček 
 hry na sněhu a stavění sněhuláka na zahradě DRS – odd.Jahůdek 
 pečeme bábovku  - odd.Sluníček 
 Didaktická hra Jak se krájí a míchá - příprava ovocného salátu 

odd.Sluníček 
 návštěva koncertu "Písnička a její úkoly" skupiny Marbo odd.Jahůdek 
 narozeninová párty Aničky Juroškové s divadelním představením Liščí 

pohádka na odd.Jahůdek 
 zimní vycházka do okolí DRS odd.Sluníček 
 návštěva Divadla loutek představení "Ošklivé káčatko" odd.Jahůdek 
 Pyžamkový bál na odd.Sluníček 
 promítací dopoledne na interaktivní tabuli " O Rákosničkovi" pro odd. 

Sluníček a Berušek 
 masopustní karneval  na odd. Jahůdek 
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 vycházka do okolí - pozorování okolí – odd. Sluníček 
 vycházka s pozorování jarních květin odd. Sluníček 
 Den zvířátek - hry v maskách zvířátek na odd.Berušek 

 
 
duben – červen 2012: 

 divadlo duo Šamšula „Jak broučci čistili palouček“ -  pro celý DRS 
 pečení velikonočních vajíček a zajíčků na odd. Berušek 
 narozeninová oslava Honzíka V. s diskotékou na odd. Jahůdek 
 pečení velikonočních perníčků na odd. Sluníček 
 Den Země na Hlavní třídě – odd. Sluníček 
 vycházka s pozorováním kvetoucích stromů v parku – odd. Sluníček 
 lezecká stěna v MŠ Čs.Exilu -  odd. Berušek 
 vycházka ke křižovatce – dopravní výchova – odd.Berušek 
 Klobouková párty na odd.Jahůdek 
 lezecká stěna -  odd. Sluníček a Jahůdek 
 vycházka do solné jeskyně -  odd.Sluníček 
 Dětský den s Hopsalínem na téma „Cesta z pohádky do pohádky“ pro celý 

DRS 
 výlet na zámek Hradec n/Moravicí – odd. Jahůdek 
 odd.Berušek – lezecká stěna 
 odd.Sluníček vycházka do Třebovického parku 
 odd.Berušek – výlet do solné jeskyně  
 návštěva Dne řemesel v ZŠ Ukrajinské -  všechna oddělení 
 divadelní představení Duo Šamšula pro celý DRS 

 rozlučková párty pro odcházející školáky v odd.Sluníček 
 
                

 
c) Školy při zdravotnických zařízeních 

 
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 
 
září – prosinec 2011: 

 interview učitelek z Kliniky dětské neurologie pro Český rozhlas            
Ostrava ( pořad ,,Křížem krajem“ ) 

 návštěva prezidentky nadace Kapka naděje Venduly Svobodové na 
hematoonkologickém oddělení a předání daru v hodnotě 750 tisíc korun 

 Mikulášská nadílka na Klinice dětského lékařství pořádaná ve spolupráci 
Hitrádia Orion a FC Baníku, vrcholem mikulášské besídky bylo zdobení 
vánočního stromečku 

 předání vánočních dárků dětem na Klinice dětského lékařství od 
společnosti Rappa 

 vánoční besídka na oddělení dětské neurologie 
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leden – červen 2012: 

 Den onkologických dětí v Hotelu Park Inn Ostrava – zábavné odpoledne 
pro děti   a rodiče pořádané dětskou hematoonkologií společně s partnery        

 proběhla výzdoba stěn spojovacího koridoru malbami studentů Střední 
umělecké školy z Ostravy 

 za účasti České televize Ostrava se zde uskutečnila exkurse s dětmi a 
rozhovory s redaktory 

 Den dětí pořádala dětská hematoonkologie ve spolupráci s restauračním 
řetězcem  Mc Donald’s 

 
Pravidelné akce během roku: 

 každý čtvrtek v týdnu dochází za dětmi studentky z "Adry"  
 každý měsíc probíhají přednášky s pracovníkem ZOO Ostrava 
 každou středu v týdnu chodí za dětmi Zdravotní klauni 

 
 

Městská nemocnice Ostrava 
 
Na začátku školního roku jsme se s dětmi věnovali výzdobě oddělení po 
proběhlé rekonstrukci celé budovy dětského lékařství. Malovali jsme barvami na 
sklo obrázky s dětskými motivy na okna jednotlivých pokojíčků, jídelny, ale i 
sesternu a lékařský pokoj. Děti také různými výtvarnými technikami kreslily 
obrázky na téma „Děti v nemocnici“, které jsme předali k výzdobě oddělení 
příjmu a kardiologie. 
V sobotu dne 26. 11. 2011 v 10.00 hodin jsem se spolu se všemi dětmi 
zúčastnila divadelního představení „Karkulín“, které v rámci projektu „Není nám 
to jedno!“ zahrály děti divadelního sdružení Korálek při ZŠ v Kyjovicích. 
Nemocné děti dostaly dárečky, které děti ZŠ v Kyjovicích vyráběly s rodiči – 
zdobené hrníčky, vařečkové panenky, drobné šperky, puzzle ze špachtlí a 
ubrousků. Představení se nám moc líbilo, ocenili jsme zejména vlastnoruční 
výrobu kulis a kostýmů. 
6. prosince nás odpoledne přišli potěšit zástupci Krajského úřadu v Ostravě 
v čele s náměstkem primátora pro dopravu Bc. Alešem Boháčem v roli Mikuláše, 
náměstkyní pro oblast zdravotnictví a kultury ing. Simonou Piperkovou a členkou 
zastupitelstva ing. Lenkou Fojtíkovou. Přinesli dětem sladkosti, upomínkové 
předměty a hlavním dárkem byl nový DVD přehrávač, který byl umístěn do herny 
MŠ. 
V pátek 9. 12. nás navštívila herečka Adéla Gondíková, která pod záštitou 
občanského sdružení Kiwanis spolu s prezidentkou Evou Pastuškovou přinesla 
sladkosti a dárky dětem z muzikálu na ledě „Popelka“. Společně jsme malovali 
hadrové panenky „Kiwanis“. 
19. 12. jsme uspořádali každoroční posezení u vánočního stromečku, kde jsme 
spolu s lékaři a sestřičkami zpívali vánoční koledy, pouštěli skořápkové lodičky, 
rozkrajovali jablíčka a mlsali cukroví. Nechyběly ani dárky pro děti, které jsme 
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zakoupili ze sbírky, kterou pořádala ZŠ Šenov a plyšové hračky, které daroval 
dětem rakouský zubní lékař MUDr. Jaroslav Krása. V tento den nás navštívily 
děti ZŠ Nádražní v Ostravě spolu s paní učitelkou Vítkovou, které dětem také 
donesly plyšáky a různé hračky, které získaly sbírkou ve škole, a také výkresy, 
které malovaly v rámci výtvarné výchovy ve škole a které jsou vystaveny 
v prostorách chodeb dětského lékařství. Společně s nimi jsme rozbalili nové hry a 
hračky a děti si společně pohrály. 
V průběhu konce měsíce listopadu a prosince jsme s dětmi vyráběli drobné dárky 
a přáníčka, kterými jsme poděkovali všem návštěvám. Nezapomněli jsme ani na 
lékaře, sestřičky a ostatní personál nemocnice, kteří se o hospitalizované děti 
starají. 
V pátek 6. 1. 2012 nás navštívili žáci ZŚ Radniční z Šenova, kteří nám přinesli 
výtěžek z každoročně pořádané sbírky v rámci Mikuláše“. Tyto děti jsme provedli 
dětským oddělením, zodpověděli jejich dotazy a měly také možnost zapojit se do 
her s nemocnými dětmi. I letos to byla velmi hezká finanční částka, za kterou 
jsme mohli hospitalizovaným dětem zakoupit hry, stavebnice, knihy a výtvarný 
materiál, část financí jsme investovali do výzdoby vstupní chodby. Dětem i 
učitelům této školy jsme zaslali dopis s poděkováním a předali drobné dárky 
(výrobky hospitalizovaných dětí + kalendáře naší školy). 
V době jarních prázdnin byl vyhlášen na oddělení větších dětí „Týden plný her“. 
Zapojily se děti všech věkových skupin. Hráli jsme „Česko junior“, „Dostihy a 
sázky“ a hlavně se všem líbila hra „Activity“, která skvěle stmelila všechny 
hospitalizované děti. 
V březnu nám bylo umožněno připojení školního počítače na internetovou síť 
nemocnice. Počítač využíváme k výukovým programům, a nyní i k vyhledávání 
informací, obrázků, získávání přehledu probíraného učiva kmenových škol 
hospitalizovaných dětí, k zasílání zpráv nebo e-mailů rodičům i kamarádům, ale i 
k zábavě.  
V období předvelikonočním a velikonočním jsme si vysvětlovali tradice, malovali 
jsme vajíčka, vyráběli přáníčka, která si děti odnášely domů, ale popřáli jsme i 
lékařům, sestřičkám a všemu personálu v nemocnici.  
V měsíci dubnu proběhly na oddělení větších dětí v rámci Dne Země dva 
projektové týdny. Jeden byl věnován třídění odpadů a druhý ohroženým druhům 
zvířat v České republice a ve světě. Děti informace a obrázky vyhledávaly 
v encyklopediích o zvířatech, v časopisech a zejména na internetu. Na základě 
tohoto vyráběly informační plakáty, které nám zdobily třídu, a tak předávaly 
důležité poznatky všem ostatním. 
V měsíci květnu jsme vyráběli srdíčka a přáníčka ke Dni matek. 
1. června jsme na obou odděleních uspořádali Den dětí spojený se soutěžemi, 
kvízy a hrami. Všem dětem byly předány dárky – sladkosti, omalovánky a 
plyšové hračky, které opět dětem daroval MUDr. Jaroslav Krása. Velkým 
překvapením pro všechny byla odpolední návštěva bronzových medailistů 
z Mistrovství světa v hokeji, které znamenalo návštěvu dvou brankářů z řad 
hokejového mužstva Vítkovic – Jakub Štěpánek a Petr Mrázek. Měli jsme 
možnost držet v rukou bronzové medaile a děti obdržely drobné dárky v podobě 
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vlaječek, puků, kšiltovek, podepsaných fotografií a možností se s brankáři vyfotit. 
Do herny byla darována kronika o vývoji hokeje ve Vítkovicích. Vše také 
dokumentovala Česká televize a děti mohly reportáž sledovat v Regionálním 
vysílání z Ostravy. 
Po celý školní rok nás pravidelně 2x měsíčně navštěvují zdravotní klauni, kteří 
přinášejí dětem do pokojíčku legraci a smích. Mrzí nás ukončení návštěv 
z ostravské ZOO z finančních důvodů, protože i ty měly děti velmi rády. 
V odpoledních hodinách navštěvují děti pracovníci nadace ADRA a Klíček. 
Po celý školní rok zajišťujeme výzdobu obou tříd, a chodeb dětského oddělení, 
vyrábíme drobné dárky pro návštěvy a účastníme se akcí nemocnice a sdružení 
KIWANIS. 
 
Vítkovická nemocnice a.s. 

 
Děti na dětském oddělení 15. 12. 2011 přišel navštívit Mikuláš s mnoha anděly a 
pár čertů. Dětem na začátku programu zahráli žáci střední zdravotnické školy 
pohádku o Popletené Karkulce  a poté jim děti na oplátku zazpívaly hromadně za 
doprovodu kláves písničku. K andělům si chodily jednotlivě pro dárečky, které 
dostávaly za básničky. Na konci jsme všichni společně zpívali koledy a těšili se 
na Vánoce.  
Před Vánocemi 13. 12. 2011 navštívila dětské oddělení spisovatelka Eva Tvrdá. 
Děti ve „školičce“ si připravily  pro paní spisovatelku dáreček v podobě obrázků a 
ty jí předaly. Na oplátku jim paní spisovatelka přečetla pohádku ze své nové 
knížky „Pohádka o červené kostce“ a děti si vybarvovaly omalovánky, které 
dostaly od paní Václavíkové. Návštěva probíhala cca hodinu a bylo to velmi 
příjemné, děti byly moc spokojené.  
Když dítě nemůže být o Vánocích se svou rodinou, je to vždy smutné. Vítkovická 
nemocnice zařídila pro dětské pacienty návštěvu zdravotních klaunů. Tito klauni 
na oddělní docházejí pravidelně. O Vánocích opět přišli děti potěšit a rozesmát. 
Klauni při příležitosti Vánoc nerozdávali pouze nafouknuté balónky, ale také 
drobné dárečky (hračky).  
Velikonoční svátky jsme v nemocnici oslavili v poklidu, výrobou vajíček a výrobou 
tématických doplňků (slepiček, kuřátek, ….). Povídali jsme si o zvycích a lidových 
obyčejích. Na oddělení jsme si udělali velikonoční nástěnku.  
Dlouhodobě „školička“ spolupracuje se sdružením Kiwanis, které dodává pro děti 
látkové panenky. Panenka, je mnohokrát jedna z prvních prostředků, jak navázat 
s dítětem kontakt a tím dopomoci k tomu, aby se v nemocnici necítilo tak 
opuštěno. Dítě si k panence vytvoří povětšinou velmi pěkný vztah a jelikož je na 
oddělní zákaz plyšových hraček, tato panenka je mnohdy jedinou k čemu se děti 
mohou přitulit při spaní. Panenku si podle chuti malují téměř všechny děti a 
výtvor si odnášejí domů.  
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PUBLIC RELATIONS 

 

 „Setkání s panem Barvičkou“ – Galerie výtvarného umění Ostrava 
 pravidelná spolupráce s Moravskoslezským deníkem – rubrika „Žáci 

píši noviny“ 
   prezentace školy v Českém rozhlase Ostrava –13.10.2011 a 6.2.2012 
 prezentace školy na výroční konferenci OPVK 10.10.11;pořadatel – 

MŠMT 
   prezentace projektu APA na konferenci OPVK v Praze – 7.6.2012 
   prezentace práce školy na nástěnkách ostravských nemocničních 

zařízení  
 zimní akce v lyžování – Vaňkův kopec v Kunovicích, Kouty nad 

Desnou 
 vydávání školního časopisu 
 velikonoční výstava na ul. 17.listopadu– práce dětí 
 účast na - „Olympiáda tělesně postižených v Opavě“ 
 návštěva Slezskoostravského hradu „Den plný radosti pro všechny“ 
 účast v rámci výstavy na Slezskoostravském hradě „Zpátky do 

pohádky“ 
 HANDICAP ART FESTIVAL – KD Bartovice 
 účast na Vv soutěži pro žáky s PAS – spolupráce s ZŠ FM 
 účast na setkání úspěšných žáků porubských ZŠ a SŠ se starostou 

městského obvodu Poruba 
 organizace 3.divadelní přehlídky ostravských škol 
 účast na sportovních dnech handicapované mládeže v Brně 
 účast na soutěži „Požární ochrana očima dětí“ 
 vydání školního kalendáře na rok 2012 

 

 

Ad 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2011/2012 nebyla ČŠI na škole provedena inspekční činnost. 

 

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

prostředků se nám podařilo dosáhnout kladného hospodářského pouze ve výši 2 

172 Kč. Největší část finančních prostředků určených na provoz organizace byla 

vyčerpána na mzdy zaměstnanců a zákonné odvody.  Velká část finančních 
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prostředků určených na provoz organizace byla odčerpána zejména na úhradu 

elektrické energie, plynu a tepla, další část pak byla použita na úhradu služeb, na 

které má naše organizace uzavřené smlouvy, jako např. služby telekomunikací, 

revize elektrických spotřebičů, revize a údržba kotelny, revize a údržba výtahů, 

revize výpočetní techniky, střežení objektu, odvoz odpadu, zpracování mezd 

apod. V roce 2011 jsme se snažili, jako i v letech minulých, vybavit školu 

především potřebným množstvím  učebních pomůcek, učebnic, odborné 

literatury  a výukových programů. Velkým přínosem pro výuku je vybavení 

některých tříd interaktivními tabulemi, v čemž chceme nadále pokračovat. 

 
V roce 2011 naše organizace získala finanční prostředky od Statutárního města 

Ostrava a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, byli jsme zapojeni do 

grantového projektu Slezské univerzity v Opavě, který v říjnu byl ukončen a 

pokračuje v rámci udržitelnosti projektu. Stali jsme se koordinátory 

mezinárodního projektu v rámci celoživotního učení Comenius. 

Další velkou finanční podporu jsme získali od Nadační společnosti EVRAZ. 

 

Velký vliv na zkvalitnění výchovy a vzdělávání našich žáků a zároveň zkvalitnění 

práce našich pedagogů má získání dotací v rámci globálního grantu Rovné 

příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

Náklad na spotřebu energie na ul. Ukrajinská se nám podařilo o malou částku 

snížit úspornými opatřeními především v oblasti spotřeby plynu, který naše 

zařízení využívá na vytápění budovy a ohřev vody. Větší část těchto nákladů 

hradíme za energie za pronajaté prostory ve SŠ prof. Zdeňka Matějčka v O.-

Porubě. Zde se nám podařilo snížit náklad na elektrickou energii zřízením 

vlastních elektrických hodin od ledna 2012. Zbývající část nákladů se týká 

prostor pracoviště na ul. Ukrajinská, zde se snažíme s energiemi maximálně 

úsporně hospodařit. 
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Peněžní fondy máme finančně kryté. 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.         

 
 

Ad 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 
Po dvou úspěšných mezinárodních projektech v rámci programu celoživotního 

učení Comenius jsme se rozhodli v souvislosti s projektem APA probíhajícím na 

škole další projekt Comenius úzce zaměřit na sportovní aktivity handicapovaných 

dětí a jejich inkluzi do mainstreamového prostředí a být jeho koordinátory.  

Z několika set evropských speciálních škol oslovených prostřednictvím platformy 

Etwinning vzešlo pět potenciálních partnerských škol z Německa, Francie, 

Polska, Švédska a Norska. Tři z nich se zúčastnili přípravné návštěvy, která se 

konala na naší škole 7. – 10. 2. 2012. Během této návštěvy byl projekt podrobněji 

rozpracován a byla připravena a podána společná žádost. Naši hosté měli také 

možnost seznámit se s naší školou a sportovními aktivitami, které jsou pro děti 

připravovány a zúčastnit se jednodenního lyžařského výcviku na monoski. 

Ostatní partneři se účastnili přípravné fáze prostřednictvím emailů a Skype 

konferencí.  

Společná žádost byla schválena a naše škola se pro následující dva školní roky 

stala koordinátorem projektu Comenius „Diversity and Inclusion in Sporting 

Activities“ – Diverzita a inkluze ve sportovních aktivitách, v rámci kterého budou 

moci žáci i učitelé nadále rozvíjet sportovní aktivity s důrazem na inkluzi a také 

se v průběhu mobilit seznámit s kulturou partnerských zemí, jejich systémem 

speciálního školství i organizací sportovních aktivit dětí se speciální vzdělávacími 

potřebami a také prezentovat své zkušenosti z této oblasti. 
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Ad 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
Škola byla 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  realizovala projekt „Rozvoj 

kompetencí učitelů souvisejících s reformou“. Tento projekt byl ukončen a 

pokračuje dále v rámci udržitelnosti projektu. 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 

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: 

- „Environmentální vzdělávání žáků s SVP“ – roční projekt podpořen 

z rozpočtu KÚ Moravskoslezského kraje 

- každoroční divadelní přehlídka ostravských škol, tentokrát s názvem 

„Hrajeme divadlo“ –dotace byla poskytnuta z rozpočtu statutárního města 

Ostrava, 

- „Učíme se ve volném čase a baví nás to“ – rovněž poskytnutá dotace 

statutárním městem Ostrava, 

- projekt „Interaktivní tabule pro žáky s kombinovaným charakterem 

postižení“ – příspěvek poskytnut Nadačním fondem EVRAZ 
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- projekt „Zlepšení péče o osobní hygienu žáků s kombinovaným 

charakterem postižení“ – příspěvek poskytnut Nadačním fondem EVRAZ 

-  „Alternativní pohybové aktivity ve vzdělávání“, registrační číslo 

CZ.1.07/1.2.10/11.0009 – Grantový projekt byl financován v rámci 

globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji 

Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Tato podpora byla založena na přípravě a realizaci 

programu pro využívání pohybových aktivit jako speciálních organizačních 

forem a metod výuky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V rámci projektu byly vytvořeny speciální metodické materiály jako návod 

pro využívání alternativních pohybových aktivit ( lezení na umělých 

stěnách a v přírodě, speciální plavání, vodáctví, turistika a pobyt v přírodě, 

monoski – lyžování, hipoterapie, canisterapie, boccia,, friesbee ). Projekt 

byl ukončen v červnu 2012. 

- „Rovný přístup ke vzdělávání a žákovská portfolia“ registrační číslo 

projektu CZ.1.07/1.2.10/03.0035. Grantový projekt byl financován  v rámci 

globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji 

Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt podporoval  rovný přístup ke vzdělávání v 

organizaci žadatele. Žadatel zvýšil podporu rovného přístupu ke 

vzdělávání systematickým a funkčním monitorováním vzdělávací cesty 

každého žáka školy pomocí tzv. žákova portfolia. Pro sledování vzdělávací 

cesty žáků dále projekt zkvalitnil a rozšířil systém pedagogické diagnostiky 

a diagnostiky stylu učení žáků (výstup diagnostiky je součástí portfolia) 

tak, aby vzdělávání pružně reagovalo na individuální potřeby žáků školy. 

Na základě předchozích kroků byla pro každého žáka školy vytvořena 

individuální vzdělávací strategie, která pomáhá transformovat připravený 

školní vzdělávací program (ŠVP) na vzdělávání každého jednotlivce. 

Projekt inovuje organizační formy a metody výuky v organizaci žadatele. 

Projekt podporuje další vzdělávaní pedagogických pracovníků. V závěru 
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projektu byl realizován seminář a vytvořené  vzdělávací materiály pro 

pedagogické pracovníky Moravskoslezského kraje, kteří vzdělávají žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami . Projekt byl ukončen v červnu 

2012. 

- „Nácvik sociálních a komunikativních dovedností pro žáky s SVP“ 

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

podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání žáků s SVP – cílovou skupinou 

jsou žáci s PAS, poruchami komunikačních schopností, ADHD, 

s kombinovaným charakterem postižení. Projekt podpoří DVPP. 

- „Speciální vzdělávání“ registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.10/04.0005 – 

Grantový projekt je určen pro žáky s kombinovaným charakterem 

postižení, žáky tělesně postižené, žáky s Aspergerovým syndromem, žáky 

s MR. Projekt doplní vzdělávání v organizaci žadatele o prevenci rasismu 

a xenofobie a multikulturní vzdělávání. 

 
Škola úzce spolupracuje se sdružením BES, které se podílí na výchově a 

vzdělávání žáků školy. Prostřednictvím sdružení jsou podávány žádosti o dotace. 

Projekty získané prostřednictvím sdružení BES: 

- „Program neformálního vzdělávání pro děti s SVP“ – grantový projekt je 

financován  v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání 

v kraji Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Byl ukončen v červnu 2012. 

- „Sport bez bariér“ - grantový projekt je rovněž financován  v rámci 

globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji 

Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt byl ukončen v červnu 2012. 

- „Aplikované pohybové aktivity handicapovaných dětí“ – dotace byla 

poskytnuta z rozpočtu statutárního města Ostrava 

- „Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený 

s vlastivědnými tématy“ – dotace poskytnuta z rozpočtu statutárního města 

Ostrava 
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- „Hřiště pro děti s DMO“ - příspěvek poskytnut Nadačním fondem EVRAZ 

- „Relaxační místnost pro žáky s DMO“ - příspěvek poskytnut Nadačním 

fondem EVRAZ 

Škola také spolupracuje s občanským sdružení SK KONTAKT OSTRAVA, které 

se podílí na výuce plavání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola se 

spolupodílela na realizaci projektu, který získalo toto sdružení. Název projektu je 

„Speciální plavecký program a rovné příležitosti pro žáky se SVP“. Registrační 

číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/03.0037 Grantový projekt byl financován v rámci 

globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato spolupráce 

byla ukončena v červnu 2012. 

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

kolektivní smlouvu a neprojednává žádné dokumenty s odbory. 

 

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

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

tak se naši žáci snáz a rychleji dostanou do divadla, na výstavu či koncert, na 

lezeckou stěnu, do vzdálenějších míst našeho kraje, celé ČR a zahraničí. 

Velmi úzkou spoluprací se Sdružením BES již od roku 1997 uskutečňujeme 

spoustu aktivit; zejména rehabilitační pobyty, volnočasové aktivity, zájmové 

vzdělávání, canisterapii, hipoterapii, obnovujeme a rozšiřujeme nabídku 

kompenzačních a didaktických pomůcek a sportovního vybavení. Sdružení BES 

se velmi aktivně podílí na zkvalitňování podmínek pro výuku našich žáků. Velmi 

dobře spolupracuje se školou a plně podporuje práci našich pedagogů.  

 

 



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

 

 34 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty: 
 

 VŠB – Technická universita 

 Ostravská univerzita 

 Slezská univerzita Opava 

 Katedra APA – FTK – UP Olomouc 

 Katedra Speciální pedagogiky – UP Olomouc 

 SŠ prof. Zdeňka Matějčka 

 Probační a mediační služba ČR 

 SK Kontakt Ostrava 

 SKI areál Vaňkův kopec 

 Centrum handicapovaných lyžařů v Jánských lázních 

 Dětský ranč Hlučín 

 CDU Ostrava – Výškovice 

 Asociace TRIGON 

 Sdružení ABAK 

 Sdružení DOGMA 

 KVIC Ostrava, NIDV Ostrava, FAKTA 

 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 

 Společnost VITA 
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Ad  15) Hodnocení a závěr 
 
Školní rok 2011/2012 byl pro nás velmi úspěšný v plnění cílů, které jsme si 

stanovili. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a 

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

organizace byl a je naplňován. Chod školy ovlivňuje ale spousta jiných faktorů. 

Proto hlavní důraz byl kladen na kvalitu výuky a vzdělávání, dále na spokojenost 

žáků a jejich rodičů, zapojení rodičů do života školy a vytváření příznivého a 

podnětného klimatu školy, založeného na partnerských vztazích. Přímá účast 

rodičů na akcích školy nám umožňuje ukázat, co vše umíme a co dokážeme 

zrealizovat, ale také dáváme rodičům návod, jak zapojit i své handicapované dítě 

do rodinných dovolených a jiných společných rodinných akcí.  

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

úrovni, musíme mít dostatečné finanční prostředky a také kvalitní pedagogický 

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

získáváme mimorozpočtové zdroje, které nám umožňují modernizovat učebny, 

obnovovat kompenzační, didaktické a rehabilitační pomůcky, pořádat vícedenní 

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

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

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

vzdělávacími potřebami. Naším hlavním cílem je maximální integrace dětí 

s handicapem do společnosti.  

Moc dobře víme, že finance nejsou ale všechno. Bez kvalitních pedagogických a 

ostatních pracovníků školy by klima ve škole nebylo na takové úrovni jaké je. 

Vzdělávání dětí a žáků zajišťují speciální pedagogové s obrovskou empatií, kteří 

většinou ví, jak mají zareagovat a co v určitých situacích říct. 

Po odborné stránce našim pedagogům pomáhají pracovníci speciálně 

pedagogických center a pedagogicko psychologických poraden, na které se 

s důvěrou obracíme. Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními 

hodnotíme velice kladně. 
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Velmi kladně je lékaři a zdravotními sestrami hodnocena práce pedagogických 

pracovníků ve školách při zdravotnických zařízeních a v Dětském rehabilitačním 

stacionáři. Pedagogičtí pracovníci jsou součástí celého pracovního týmu, 

zúčastňují  se lékařských vizit.  

Snahou všech pracovníků školy je, aby se nám stanovené cíle dařily naplňovat. 

Přejeme si, aby následující školní rok proběhl podobně úspěšně jako školní rok 

tento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě – Porubě dne 8.10.2012 
 
 
 
                                                                         Mgr. Jana Heřmanová 
                                                                            ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy dne:  12.10.2012 
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Pozn.: Jména žáků a vyučujících jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ad 16) Příloha č.1 – vlastní hodnocení školy 

a) Pracoviště na ul. Ukrajinská 19 a ul.17.listopadu 
 
viz příloha 
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b) Pracoviště při ostravských nemocnicích 
 

Z výsledků dotazníků, které vyplnilo celkem  50 žáků  l. stupně,  vyplynulo, 
že škola při nemocnici je hodnocena kladně. Záporná odpověď se objevila pouze 
u čtvrté otázky, týkající se plnění zadaných úkolů, které byla důsledkem horšího 
prospěchu v kmenové základní škole.  

Z výsledků dotazníků, které vyplnilo 87 žáků  ll. stupně základní školy, 
vyplynulo, že organizace školy při nemocnici je pro žáky vyhovující a umožnila 
jim procvičení známého učiva i pochopení nové látky. Pokud se týká 
dostatečnosti názorného a doplňujícího materiálu se situace zlepšila v MNO 
v posledním čtvrtletí, kdy mají děti možnost pracovat na počítači a notebooku 
připojených k nemocniční internetové síti. Přínos výuky v nemocnici kladně 
hodnotilo 94%  žáků a  84% žáků považuje náročnost úkolů srovnatelnou 
s kmenovou školou. Menší náročnost úkolů se objevila při hodnocení žáků z 
víceletých gymnázií. 

Autoevaulace probíhá v průběhu každého dne, kdy jsou děti průběžně 
hodnoceny pochvalou či povzbuzením k splnění následujícího úkolu. Školu 
v nemocnici vítají hlavně žáci l.stupně, kteří si často nosí vlastní učení se 
zadanými úkoly z kmenové školy. U žáků ll. stupně se často setkáváme 
s učivem, kterému nerozumí nebo ho nezvládli, a ti oceňují možnost se je doučit. 
Toto nám zejména dovoluje možnost úplného individuálního přístupu. Kladné 
ohlasy má škola i ze strany rodičů žáků. 

Závěrem můžeme konstatovat, že škola při nemocnici je u žáků 
hodnocena kladně a je pro ně přínosem. 

 

 

 

 

D O T A Z N Í K  -  I. stupeň 
 

1. Škola v nemocnici se mi líbila  
a)   ano  b)   trochu  c)   ne 

  
2. Vysvětlování učiva paní učitelkou jsem rozuměl(a)  

a)   ano  b)   trochu  c)   ne 

  
3.  Názorných pomůcek bylo použito dostatečně – přiměřeně 

 a)   ano  b)   trochu  c)   ne 

 
4. Úkoly zadané učitelem jsem plnil(a) dobře 

a)   ano  b)   trochu  c)   ne 
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ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 
 

DOTAZNÍK - l. stupeň 

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

otázka č. 1 5 17 2 12 5 41 0 3 0 3 3 9 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 2 5 18 2 14 6 45 0 2 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 3 4 19 1 12 6 42 1 1 1 3 2 8 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 4 2 18 2 11 3 36 3 1 0 4 4 12 0 1 0 0 1 2 

 

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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ZPRACOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 
 

DOTAZNÍK - ll. stupeň 

Odpovědi a b c d 

Třídy A B C D E 

Cel

kem A B C D E 

Celke

m A B C D E Celkem A B C D E 

Cel

kem 

otázka č. 1 5 27 7 24 1 64 2 8 2 9 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 2 6 26 3 25 1 61 1 9 5 8 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 3 7 21 3 23 0 54 0 

1

2 6 

1

0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 4 7 22 7 27 1 64 0 

1

1 2 3 2 18 0 2 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 

otázka č. 5 5 26 2 15 0 48 1 4 5 

1

0 3 23 1 3 2 8 0 14 0 0 0 0 0 0 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU PRO ll. 

STUPEŇ 
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