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a) Základní údaje o škole 

 
Název školy Základní škola a Mateřská škola 

Ostrava-Krásné Pole, 
Družební 336, 

příspěvková organizace 
Adresa školy Družební 336,   

725 26 Ostrava–Krásné Pole  
Právní forma příspěvková organizace 
IČO 710 050 81 
DIČ CZ 710 050 81 
Plátce DPH ano 
IZO základní škola 102 520 585 
IZO mateřská škola 107 629 739 
IZO školní družina 120 100 347 
IZO školní jídelna 102 968 063 
IZO výdejna ŠJ 174 101 317 
Identifikátor zařízení 600 144 909 
Ředitel – statutární orgán Mgr. Martin Václavek 
Statutární zástupkyně ředitele 
školy 

RNDr. Věra Havelková 

www www.zskrasnepole.cz 
e - mail zskrasnepole@seznam.cz 
Datová schránka edfmf9z 
telefon 59 694 20 94 
Školská rada Zřízena – 19. 9. 2005 
Počet členů 6 
Zařazení do sítě škol Změna k 1. 1. 2003 
Pracoviště 
Mateřská škola + výdejna 

Sklopčická 796, Ostrava – Krásné 
Pole 

kontakt Tel: 59 694 22 15 
Zřizovatel Statutární město Ostrava, Městský 

obvod Krásné Pole 
adresa Družební 576, Ostrava – Krásné 

Pole, 72526 
Právní forma obec 
IČ 00845451 
kontakty Tel: 59 942 61 02 

  

http://www.zskrasnepole.cz/
mailto:zskrasnepole@seznam.cz
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b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 
 
Škola sdružuje Cílová kapacita  Stav k 30. 9. 2018 
Základní škola 
79-01-C/01 
Studium denní 

300 261 

Školní družina 116 89 
Školní jídelna 350 324 
Mateřská škola 84 75 
Výdejna - ŠJ 84 75 

 
Školní vzdělávací programy / ŠVP*/ 

 
Ročníky Název 

1. – 9. ZŠ Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání, platný  
od 1. 9. 2018 

l. – 3. MŠ – Perlička ŠVP pro předškolní vzdělávání 
 Barevné perličky 
 platný od 1. 9. 2016 

Školní družina ŠVP pro školní družinu platný 
od 1. 9. 2016 

 
*ŠVP – Školní vzdělávací program 
 

Statistické údaje pro školní rok 2018/2019  k 30. 9. 2018 
 
Počet tříd 
ZŠ            

Počet 
žáků 
 

Počet žáků na 1 
třídu 

Počet žáků na 1 
pedagoga    

12 261 21,75 15,31 
 

Počet tříd 
MŠ 

Počet dětí Počet dětí na 1 
třídu 

Počet dětí na 1 
pedagoga 

3 75 25,00 12,50 
 
Počet 
oddělení ŠD 

Počet 
účastníků 

Počet dětí na 1 
oddělení 

Počet dětí na 1 
pedagoga 

4 89 22,25 22,25 
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Základní  škola  a  Mateřská  škola Ostrava-Krásné  Pole,  Družební  336, 
příspěvková  organizace vykonává činnost základní  školy, školní  družiny 
a školní  jídelny na adrese Družební 336 a činnost mateřské školy a školní 
jídelny - výdejny na  pracovišti  Sklopčická  796. Jsme úplná základní 
škola a  trojtřídní mateřská škola. Zřizovatelem školy je Statutární město 
Ostrava, městský obvod Krásné Pole. 
Jsme školou pro všechny děti. V základní škole vzděláváme podle 
Školního  vzdělávacího  programu  pro  základní  vzdělávání se  zvýšenou 
pozorností na environmentální (ekologickou) výchovu a prvky programu 
Zdravá škola.  Výuce  anglického  jazyka  se  věnujeme  od  1. ročníku,  
druhým cizím jazykem je jazyk německý vyučovaný od 8. ročníku. 
 
V Mateřské škole „Perlička“ pracujeme podle Školního vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání – Barevné perličky, zpracovaného 
podle Rámcového vzdělávacího  programu  pro  předškolní  vzdělávání, 
se  zaměřením  na ekologickou  výchovu,  zdravý  životní  styl  a  rozvíjení  
talentu,  dále  do výchovně vzdělávacího procesu zavádíme prvky 
alternativní MŠ a Začít spolu.  
 
Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro školní 
družinu, který klade důraz na to, aby se školní družina stala místem 
zájmové vyžití, místem pro regeneraci sil po školním vyučování a 
rozvíjení tvořivosti. 
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Vývoj počtu žáků ZŠ 
 

Školní rok Počet 
žáků 

2003/2004 215 
2004/2005 212 
2005/2006 214 
2006/2007 224 
2007/2008 207 
2008/2009 214 
2009/2010 211 
2010/2011 210 
2011/2012 213 
2012/2013 221 
2013/2014 235 
2014/2015 249 
2015/2016 252 
2016/2017 255 
2017/2018 270 
2018/2019 261 

 
 

 
 

Z grafu je patrný narůstající trend počtu žáků v posledních 15 letech, který 
souvisí s celkovým růstem počtu obyvatel městského obvodu Krásné 
Pole. Celkově se jedná o vzrůstající trend (mírné poklesy jsou způsobeny 
odchodem početnějšího absolventského ročníku). Zvyšující se počet žáků 
a kapacitní možnosti budovy školy (počet učeben) nebude umožňovat 
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využít možností, který by měl přinést nový způsob financování 
regionálního školství, který by měl po ročním odkladu začít fungovat 
od 1. 1. 2020 a který by mohl umožnit mnohem větší individualizaci výuky 
(dělení tříd na skupiny ve větší míře). I bez změny financování by zvyšující 
počet žáků v budoucnu mohl způsobit problémy. Tento stav proto 
zřizovatel školy ve spolupráci se školou dlouhodobě řeší a v příštím 
školním roce by se měla uskutečnit přístavba 2 nových učeben nad 
dosavadní spojovací chodbou mezi školou a jídelnou a rekonstrukce 
učebny pro polytechnickou výchovu. Realizace projektu by měla vyřešit i 
bezbariérovost.  

 
Vybavení základní školy: 
 

12 kmenových tříd  

1 hřiště – tartanový povrch 

1 tělocvična 

1 žákovská knihovna 

1 učitelská knihovna 

odborné učebny pro fyziku, chemii, zeměpis a biologii  

jazyková laboratoř s Robotelem 

cvičná kuchyně  

počítačová učebna - 26 žákovských PC a 1 učitelský PC + server 

mobilní počítačová učebna – 31 notebooků + hlasovací zařízení 

interaktivní tabule, počítač ve všech kmenových třídách + speciálních 
učebnách  

žákovský školní nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky 

 

Výchova mimo vyučování: školní družina - herna 

Předškolní výchova:  realizována v samostatné budově MŠ 

Školní stravování:  školní jídelna  

Výdejna:    v budově MŠ 

Jiná zařízení: dětské hřiště v přírodním stylu v areálu 
školy  

 
Vybavení mateřské školy 
 

3 samostatné třídy / Kuřátka, Žabičky, Berušky / 

samostatná jídelna  

počítačové pracoviště 
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dětské hřiště u mateřské školy a další hřiště v přírodním stylu mimo 
areál  

dětský nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky 

vybavení tříd – klavír, audiovizuální technika, sportovní nářadí a náčiní, 
hrací koutky, interaktivní tabule, hračky atd.  

 
 
Budova, kde sídlí základní škola a školní družina, je v technicky 
vyhovujícím stavu. Jako problematická se jeví konektivita učeben a 
absence rozvodů pro připojení k síti internet, kdy velká část budovy je 
závislá na nestabilním Wi-Fi připojení, proto je cílem vedení školy 
v příštím roce navázat na připravený projekt přístavby nových tříd nad 
spojovací chodbou, který bude v případě schválení realizovat zřizovatel 
na konci školního roku 2018/2019 vlastním projektem, který by konektivitu 
školy řešil a snad se podaří přímo časově navázat na projekt přístavby. 
Projekt přístavby by snad měl vyřešit i izolaci šaten, kde dochází 
k průsakům vody v období s intenzivními srážkami. Projekt přístavby by 
měl vyřešit nejen problém nedostatku učeben, ale i bezbariérovost. 
 
Školní jídelna sídlí v nové, moderně vybavené budově vedle základní 
školy a je nově vybavena např. konvektomaty a dalšími zařízeními. Školní 
jídelna se zapojila do projektu Zdravá škola, pravidelné kontroly hygieny 
s kladným výsledkem potvrzují, že nastolený trend zdravé výživy je 
správný. Jídelníček je velmi pestrý a jsou do něj zařazována, kromě 
osvědčených jídel, i jídla z netradičních surovin s dostatečným 
množstvím ovoce a zeleniny. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

1) Pedagogové ZŠ, ŠD 
 

Počet Funkce Kvalifikace Aprobace 
1. ředitel VŠ / 2. stupeň / Z, IN 
2. zástupce ŘŠ VŠ / 2. stupeň / Ch, Bi 
3. učitelka, 

výchovná poradkyně 

VŠ / 2. stupeň /  první stupeň 

4. učitel 
metodik prevence 

VŠ / 2. stupeň /  OV, TV 

5. učitelka 
koordinátorka ŠVP 

VŠ /2. stupeň /  1. st. 

6. učitelka 
koordinátorka EVVO 

VŠ / 2. stupeň / M, Bi 

7. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 
8. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 
9. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 
10. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 
11. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 
12. učitelka VŠ / 2. stupeň / první stupeň 
13. učitelka VŠ / 2. stupeň / JA, JN 
14 učitelka VŠ / 1. stupeň /  JA 
15. učitelka VŠ / 2. stupeň / JČ, VV 
16. učitel VŠ / 2. stupeň /  JČ, D 
17. učitel VŠ / 2. stupeň / Z, D 
18. učitelka VŠ / 2. stupeň /  NJ, JČ 
19. učitelka VŠ / 2. stupeň / M, PČ 
20. speciální pedagog VŠ / 2. stupeň / speciální 

pedagogika 
21. vychovatelka SŠ vychovatelství 
22. vychovatelka SŠ vychovatelství 
23. vychovatelka VŠ/ 2. stupeň / vychovatelství 
24. vychovatelka SŠ vychovatelství 

/studující/ 
25. asistentka 

pedagoga 
SŠ studium pro 

asistenty 
pedagoga 
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2) Pedagogové MŠ 

 

     3) Odborná kvalifikace 
Pracoviště Kvalifikovanost  

ZŠ  100 % 
MŠ 100 % 
ŠD 75 % 

 
4) Správní zaměstnanci ZŠ 

Pracovní zařazení Počet 
hospodářka 1 

účetní 1 
uklízečka 3 
školnice 1 

 
5) Správní zaměstnanci MŠ 

Pracovní zařazení Počet  
školnice 1 
uklízečka 1 

výdej stravy 1 
chůva 1 

 
6) Absolventi, kteří nastoupili na školu v tomto školním roce 

Pracoviště Počet  
ZŠ 1  
MŠ 0 
ŠD 0 

 
  

Počet Funkce Kvalifikace Aprobace 
1. vedoucí učitelka VŠ / 1. stupeň / učitelka MŠ 
2. učitelka VŠ / 1. stupeň / učitelka MŠ 
3. učitelka SPŠ učitelka MŠ 
4. učitelka SPŠ učitelka MŠ 
5. učitelka SPŠ učitelka MŠ 
6. učitelka SPŠ učitelka MŠ 
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7) Pedagogové, kteří nastoupili nebo odešli v tomto školním roce: 
 
Odešli: 

 

Pracoviště Počet - odešli 
ZŠ 0  
MŠ 1  
ŠD 1 

 
Nastoupili: 
 

Pracoviště Počet - nastoupili  
ZŠ 1 
MŠ 1 
ŠD 1 

 
 

8) Počet zaměstnanců v důchodovém věku 
 

Pracoviště Počet   
ZŠ 0  
ŠD 0  
MŠ 0 
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    9) Přepočtený počet zaměstnanců školy: 
 

Základní 
škola 

 Počet zaměstnanců 

 pedagogové 17,04 
 speciální pedagog  0,50 
 asistent 

pedagoga 
 0,63 

 ostatní 
zaměstnanci 
/hospodářka, účetní, 
školnice, 
uklízečky/ 

4,75 

 Celkem 22,92 
Mateřská 
škola 

pedagogové 6,00 

 ostatní 
zaměstnanci 
/Školnice, uklízečky/ 

1,75 

 chůva 0,25 
 Celkem 8,00 
Školní 
družina 

vychovatelky 3,05 

Školní jídelna ostatní 
zaměstnanci 
/Vedoucí jídelny, kuchařky, 
pracovnice provozu/ 

4,75 

Výdejna MŠ pracovnice 
provozu 

1,00 

Doplňková 
činnost ŠJ 

pracovnice 
provozu 

1,00 

CELKEM  40,72 
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d) Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí ředitele školy Počet Odvolání 
Přijetí žáků do I. ročníku 26 0 
Nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání do 1. 
ročníku 

0 0 

Přestup žáků do II. – IX. ročníku 8 0 
Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 25 0 
Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 5 0 
Odklad povinné školní docházky k 31. 5. 2019 4 0 
Dodatečný odklad školní docházky 0 0 
Slovní hodnocení 0 0 
Počet žádostí o dokončení základního vzdělá-
vání 

0 0 

Osvobození od úplaty / MŠ, ŠD/ 1 0 

 
 Žáci uvolnění z vyučování jednotlivých předmětů Počet 
Tělesná výchova 5 

 
Evidované stížnosti 0 
 z toho oprávněných 0 
 z toho podstoupených jinému orgánu 0 

 z toho částečně oprávněných 0 
 z toho neoprávněných 0 
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 Přijímací řízení 

 
 

 

Střední školy 
Délka 
studia 

Počet 

nižší stupeň - gymnázium  
 

8 3 

obory umění a užitého umění   

hudba 6 1 

fotografie 4 1 

státní školy (obory s maturitou) 

gymnázium 4 2 

obory právní a veřejnosprávní činnosti  
 sociální činnost, bezpečnostně právní činnost 

4 2 

ekonomické obory 
obchodní akademie, ekonomika podnikání 

4 2 

obory elektro, telekomunikační a výpočetní techniky 
Informační technologie 

4 

 
4 

 

elektrotechnika 4 4 

mechanik elektronik 4 1 

optik 4 1 

obory stavební a geodézie 
Stavebnictví  

4 1 

obory zdravotnické  
praktická sestra 

4 2 

nutriční asistent 4 1 

lyceum 
přírodovědné lyceum 

4 1 

kombinované lyceum (Waldorfská škola) 4 1 

státní školy (obory bez maturity) 

obory stavební 
truhlář 

3 1 

soukromé školy (obory s maturitou) 

gymnázium 4 1 

přírodovědné gymnázium 4 1 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 
stanovených ŠVP 
 
První pololetí  

 
Ročník Počet 

žáků 
V P 

 
5 
 

N 
 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
Omluvená       

Neomluvená 
1. A 15 15 0 0 0 1,000 17,60 0 
1. B 14 14 0 0 0 1,000 18,64 0 
2. A 19 19 0 0 0 1,000 35,74 0 
2. B 21 21 0 0 0 1,042 32,71 0 
3.  27 27 0 0 0 1,093 22,44 0 
4.  24 22 2 0 0 1,229 24,29 0 
5. 29 23 6 0 0 1,259 24,62 0 
6.  30 16 14 0 0 1,490 26,23 0 

7. A 21 6 15 0 0 1,700 28,67 0 
7. B 19 13 5 0 0 1,401 40,33 0 
8. 16 10 6 0 0 1,517 24,56 0 
9. 27 10 17 0 0 1,528 44,30 1 

 
 

Druhé pololetí 
 

Ročník Počet 
žáků 

V P 
 

5 
 

N 
 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
Omluvená       

Neomluvená 
1. A 15 15 0 0 0 1,000 39,27 0 
1. B 14 14 0 0 0 1,000 37,07 0 
2. A 19 19 0 0 0 1,060 38,21 0 
2. B 21 21 0 0 0 1,054 42,29 0 
3.  26 26 0 0 0 1,178 48,58 0 
4.  25 22 3 0 0 1,280 37,60 0 
5. 29 21 8 0 0 1,352 46,38 0 
6.  30 18 12 0 0 1,460 44,60 0 

7. A 20 5 15 0 0 1,842 54,30 0 
7. B 19 12 7 0 0 1,414 75,95 0 
8. 16 8 8 0 0 1,646 39,75 0 
9. 27 8 19 0 0 1,669 57,74 0 
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Legenda: 
V – prospěl s vyznamenáním 
P – prospěl 
5 – neprospěl 
N  - nehodnocen 
 

Snížený stupeň 
z chování 

Počet 
1. pololetí 2. pololetí 

2 0 0 
3 0 0 

 
Pochvaly Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

Pochvaly třídního 
učitele 

171 183 

 
Výchovná opatření Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

Napomenutí třídního 
učitele 

33 47 

Důtka třídního učitele 15 15 
Důtka ředitelky školy 1 4 

 
 

Omluvené hodiny - 1. pololetí 
Počet hodin 7498 
Průměr na žáka 28,73 

 
Omluvené hodiny - 2. pololetí 
Počet hodin 12332 
Průměr na žáka 47,25 
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Učební plán   

  

  

 I. stupeň         

          

Vzdělávací oblasti 
Názvy vyučovacích 

předmětů 1. 2. 3. 4. 5. celkem disp.  

Jazyk a jazyk. 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 8 9 9 8 7 41 8  

  Anglický jazyk 1  1  3 3 3 11 2  

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 
4 5 5 5 5 24 4  

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     6    

  Vlastivěda       2 2 4    

  Přírodověda       1 1 2    

Umění a kultura Výtvarná výchova 2 1 2 1 2 8 1  

  Hudební výchova 1 1 1 1 1 5    

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5    

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   

Informační 
technologie 

Informatika 
      1  1 2 1  

  celkem 21 22 25 25 25 118 14  

          

 

disp. = disponibilní 
hodina         
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 II. stupeň        

Vzdělávací oblasti 
Názvy vyučovacích 

předmětů 6. 7. 8. 9. celkem disp.  
Jazyk a jazyk. 
komunikace Český jazyk a literatura 5 5 4 4 18 3   

  Anglický jazyk 3 3 3 3 12    

  Německý jazyk  0  0 3  3  6   
Matematika a její 
aplikace 

Matematika 
5 5 5 5 20 5   

Informační 
technologie 

Informatika 
1 1  0   0 2 1  

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 8  1  

  Občanská výchova 1 1 1 1 4    

Člověk a příroda Fyzika 0 2 2 2 6    

  Chemie  0 0  2 2 4    

  Přírodopis 2 2 2 1 7   

  Zeměpis 2 2 1 2 7 3  

Umění a kultura Výtvarná výchova 2 2 1 1 6    

  Hudební výchova 1 1 1 1 4    

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 4 1  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8    

  Výchova ke zdraví 1 1 0 0 2    

  Volitelné předměty 0 0 2 2 4 4  

  celkem 28 30 32 32 122 18  

         
Komentář k učebnímu plánu 
 

Učení plán byl sestaven tak, aby co nejvíce vyhovoval výchovně 
vzdělávacím záměrům školy. 
Volitelné předměty jsou zařazeny do učebního plánu v 8. - 9. ročníku.  
 
Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2018/2019: 

 Cvičení z informatiky 
 Sportovní hry 
 Konverzace v AJ 
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Vývojové poruchy učení a chování 
 

Podpůrná opatření Počet žáků 
PO 1. stupeň - přiznané školou 9  
PO 1. stupeň - přiznané PPP 5  
PO 2. stupeň - přiznané PPP 12 
PO 3. stupeň - přiznané SPC 3 
PO 4. stupeň - přiznané SPC 1 
Celkový počet žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

30 (z toho 16 žáků dle § 16) 

Individuální vzdělávací plán 10  
Zdravotně znevýhodnění žáci 1 
Individuální práce /edukace,  
kompenzace, krizová 
intervence/ 

6 

Skupinová práce ŠSP /nápravy, 
reedukační a podpůrné 
skupiny/ 

4 PSPP skupinově 

Počet žáků ke kontrolnímu 
vyšetření /PPP, SPC/ 

16 

 
PPP - pedagogicko–psychologická poradna 
SPC - speciální pedagogické centrum 
PLPP - plán pedagogické podpory 
PSPP - předmět speciální pedagogické péče 
PO - podpůrné opatření 
VPUCH - vývojové poruchy učení a chování 
ŠSP – školní speciální pedagog 
 
Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování, péče o žáky 
nadané 
Poskytování podpůrných opatření probíhalo dle vypracovaných 
individuálních plánů, předmět speciálně pedagogické péče dle platných 
doporučení. 
Tato poskytovaná péče je na naší škole zajištěna speciálním pedagogem 
s příslušným vzděláním pro práci s těmito žáky. Ve výuce se pak používají 
potřeby a pomůcky, např. speciální čtenářské tabulky, pracovní listy, 
počítačové programy, pomůcky pro rozvoj pozornosti, grafomotoriky a 
početních představ. 
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Odborná metodická pomoc ostatním pedagogům i zákonným zástupcům 
je poskytována výchovnou poradkyní, která pracuje zároveň jako metodik 
pro VPUCH, vede evidenci žáků s VPUCH, provádí depistáž, spolupracuje 
s PPP, SPC, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a  
zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích 
potřeb. 
Žákům nadaným je ze strany pedagogů věnována zvýšená pozornost tak, 
aby se co nejlépe mohly rozvíjet jejich individuální schopnosti. Vyučující 
jednotlivých předmětů žáky připravují na soutěže a olympiády. 
 

Školní poradenské pracoviště 
Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, školní metodik 
prevence a speciální pedagog, jehož činnost je hrazena z Operačního 
programu vývoj, výzkum a vzdělávání / OP VVV / - podpora škol formou 
projektu zjednodušeného vykazování tzv. Šablony I. 
Speciální pedagog vykonává činnosti diagnostické, depistážní, 
poradenské, intervenční, metodické, vzdělávací a velmi přispěl ke 
zkvalitnění péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování. 
Koordinoval spolupráci s odbornými pracovišti / PPP a SPC /, metodicky 
vedl asistenta pedagoga a vedl předměty speciální pedagogické péče.  
 
Výuka a výchova k volbě povolání 
 
Výchovná poradkyně vede poradenství pro volbu povolání a výběr vhodné 
střední školy. Výuka a výchova k volbě povolání je řešena převážně 
formou samostatného celoročního vyučovacího celku v rámci předmětu 
Pracovní činnosti v devátém ročníku, v menší míře je zařazována i do 
ročníků nižších. Výchovná poradkyně žáky provází celým procesem 
výběru střední školy a přijímacím řízením. Žáci 9. třídy navštěvují Úřad 
práce v Ostravě, kde vyplňují testy a dotazníky o své profesní orientaci. 
Výchovná poradkyně pomáhá žákům se sběrem informací o středních 
školách, pomáhá s vyplněním přihlášek a poskytuje konzultace 
zákonným zástupcům. 
 
Výchovné poradenství 
Výchovné poradenství vede výchovná poradkyně s požadovaným 
odborným vzděláním. 
V celém průběhu školního roku učitelé řešili mnoho drobných přestupků 
 a problémů. Závažné přestupky byly projednány na ředitelství školy za 
účasti zákonných zástupců, výchovné poradkyně a metodika prevence. 
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Zejména na druhém stupni přetrvává problém s přípravou žáků na 
vyučování, s plněním školních povinností. V oblasti tolerance došlo sice 
ke zlepšení, přesto bylo nutné přistoupit i k uložení kázeňských opatření. 
Žáci, kteří se snažili dobře a svědomitě připravovat na výuku, 
spolupracovat, komunikovat a byli tak přínosem pro kolektiv třídy, 
obdrželi na konci školního roku pochvaly. 
 
Soutěže a olympiády   

 
 Počet 

žáků 
školní 
kolo 

Počet 
postupujících 

Umístění 

Barevný podzim – 
oblastní výtvarná 
soutěž 

61 6  

Požární ochrana očima 
dětí – výtvarná soutěž 

90 3 1. a 2. místo 
v kategorii ZŠ 2,  

3. místo 
v kategorii ZŠ 3 

Mezinárodní výtvarná 
soutěž „Krásná jako 
kvítka…“  

60 6  

Hello Games - 5 6. místo 
Matematická olympiáda 
– 6. – 9. ročník 

41 8  

Pythagoriáda 5. – 9. 
ročník 

108 8 1. a 2. místo 
 

Klokánek 2. – 9. ročník 210 -  
Divadelní přehlídka v 
ZŠ Svinov 

6 nesoutěžní  

Recitační soutěž  62 3  
Dopravní soutěž 
mladých cyklistů 

110 12 2. a 3. místo 

Pěvecká soutěž  55 16 1. místo (2x) 
2. místo (2x) 

3. místo  
OKRESNÍ KOLO 

Přírodovědecký klokan 82   
Moravskoslezský 
matematický 
šampionát 

4 4 6. místo 
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Florbal – 6. - 9. tř. 
chlapci 

55 20 4. místo (2x) 
OBVODNÍ KOLO 

Florbal – 6., 7. tř. dívky  20 10 1. místo 
 OBVODNÍ KOLO  

3. místo 
OKRESNÍ KOLO 

Vánoční turnaj ve 
volejbalu 

 10 2. místo 

Plážový volejbal  10  
Okresní přebor 
družstev škol v šachu 1. 
stupně 

 5 6. místo 
OKRESNÍ KOLO 

Přebor žáků 
ostravských škol 
v šachu /Ostravský 
koník/ - jednotlivci 

 12 12. místo 

Hrajeme si s ozoboty – 
ZŠ Svinov 

  1., 2., 3. místo 

 
Vzdělávání dle předmětových komisí 
1. stupeň 
 výstava Máme rádi zvířata – využití ve výuce 
 příprava žáků na soutěže a olympiády 
 podpora žáků se znevýhodněním 
 příprava jarmarku 
 sběr papíru 
 program Tonda obal na cestách ve všech ročnících /třídění odpadu/ 
 začlenění tématu 100 let vzniku republiky 
 organizace a realizace Anglických klubů 
 příprava závěrečného vystoupení Anglických klubů 
 spolupráce s MŠ (Zpátky do školy, návštěva předškoláků v ZŠ) 
 sběr lesních plodů 
 ozdravný pobyt 
 využití programu Ovoce do škol ve výuce 
 program Zdravé zoubky 
 
Přírodovědné obory 
 stanovení společného postupu napříč předměty 
 výstava Máme rádi zvířata – využití ve výuce 
 cíle – pokračování v začleňování techniky do výuky, informační 

gramotnost, bezpečnost 
 projekt – Naše a světové ekosystémy 
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 žákovská tvorba prezentací 
 příprava žáků na soutěže a olympiády 
 příprava žáků na přijímací zkoušky 
 podpora žáků se znevýhodněním 
 příprava jarmarku 
 zvládání techniky mikroskopování 
 projekt Naši ptáci 
 finanční gramotnost (financování v rodině) 
 sběr papíru 
 program Tonda obal na cestách ve všech ročnících /třídění odpadu/ 

 
Jazyky a humanitní předměty 
 začlenění tématu 100 let vzniku republiky 
 začlenění tématu 80 let podpisu Mnichovské dohody (září) 
 začlenění tématu 80 let od vzniku Protektorátu Čechy a Morava 

(březen) 
 stanovení společného postupu napříč předměty 
 příprava žáků na soutěže a olympiády 
 příprava žáků na přijímací zkoušky 
 podpora žáků se znevýhodněním 
 rozhlasové relace 
 týdenní intenzivní kurz AJ 
 organizace a realizace Anglických klubů 
 příprava závěrečného vystoupení Anglických klubů 
 
Výuka plavání 
Výuka probíhala ve 2. pololetí školního roku (2. a 3. ročník) v krytém 
bazénu SAREZA v Ostravě-Porubě. Přeprava žáků byla zajištěna 
autobusem.  
 
Dramatická výchova 

Byla součástí výuky pro 4. a 5. ročník. Pro každou třídu byly připraveny 
speciální lekce zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce, 
rozvíjející tělesné a duševní schopnosti, herní a komunikační dovednosti. 
Směřuje žáky k tomu, aby porozuměli rozličným způsobům mezilidské 
komunikace, vzájemnému porozumění a akceptaci ostatních. 
 
Environmentální výchova 
Environmentální témata jsou začleněna do vzdělávacího programu 
v hodinách na 1. (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Výtvarná výchova, 
Člověk a svět práce, i Český jazyk) i 2. stupni (Přírodopis, Zeměpis, 
Chemie, Výtvarná výchova, Člověk a svět práce). 
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Cílem letošního školního roku bylo:  

 vytvoření integrujících celků učiva zaměřených na vztah k 
životnímu prostředí 

 ekologizaci provozu a fungování školy jako celku  
V průběhu celého školního roku žáci zpracovávali projekty zaměřené na 
výše zmíněné oblasti. Spolupracujeme s organizacemi, jako jsou 
M.R.K.E.V, OZO a další. Tradiční je také účast na soutěžích pořádaných 
v ZOO Ostrava – tentokrát na téma Domestikace. Nedílnou součástí práce 
je trvalé vedení žáků ke třídění odpadů, šetření energiemi, vodou a 
kladnému vztahu k přírodě a ochraně životního prostředí.  
 
Dopravní výchova 
Měsíc duben je měsíc bezpečnosti. Ve středu 17. 4. si žáci ověřili své 
znalosti z dopravní výchovy vypracováním testů. Žáci od 5. ročníku si 
rovněž ověřili, jak zvládnou poskytnutí první pomoci a jízdu zručnosti na 
kole. Úspěšní žáci postoupili do obvodního kola dopravní soutěže Mladý 
cyklista 2019, které se konalo dne 26. 4. na ZŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 
10. Soutěž se pořádá ve dvou kategoriích, mladší žáci ve věku do 12 let a 
starší žáci ve věku od 12 let. V každé kategorii soutěží družstvo složené 
ze dvou chlapců a dvou dívek. Naši žáci se nezalekli soupeřů, testů, 
zkoušky z první pomoci ani těžké dráhy jízdy zručnosti. Bojovali a byli 
úspěšní. Postoupili v obou kategoriích do městského kola, které se konalo 
10. 5. na ZŠ Alberta Kučery v Ostravě - Hrabůvce. Tentokrát museli 
zvládnout testy, jízdu zručnosti, zdravovědu a navíc je čekala jízda na 
dopravním hřišti pod přísným dohledem policistů a práce s mapou.  
 
Školní družina  
V letošním školním roce bylo do  ŠD přijato 89 žáků 1. stupně ve 
4 odděleních. Práce dětí byla zaměřena na činnosti odpočinkové, 
zájmové, rekreační a přípravu na vyučování. ŠD pracovala podle ŠVP pro 
školní družinu v návaznosti na činnost školy. 
Akce v průběhu šk. roku: 

 divadlo Ententýky 
 vánoční jarmark 
 období Adventu (koledy, adventní kalendáře, vánoční přání, 

„jablíčkový“ den – žáci všech oddělení si vyrobili nádherný svícen, 
který si odnesli domů  

 sněhové radovánky („Sněhové sochy“ – týmové činnosti) 
 „Družina má talent“ (zpěv, tanec, cvičení, kouzla) 
 kulturní vystoupení pro zahrádkáře 
 probouzení přírody (výtvarné činnosti, osení) 
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 velikonoční výzdoba  
 prevence patologických jevů (např. diskuze na téma, jak řešit 

konflikty se spolužáky 
 dopravní kvíz (výroba a poznávání dopravních značek, tvorba 

plakátů s dopravními prostředky, bezpečnost) 
 květen - měsíc sportu – družinová olympiáda (i netradiční disciplíny 

+ návrhy diplomů)  
 den maminek 
 pohádky – pohádkové úkoly, malování na chodník, velký pohádkový 

kvíz 
 fotbalový turnaj, kterého se zúčastnily 3 chlapecké a 1 dívčí tým 

 
Pokud dovolilo počasí a stav ovzduší, pravidelně byly zařazovány 
venkovní aktivity, které se uskutečňovaly převážně na hřišti a přírodním 
hřišti. Vycházky nebyly časté vzhledem k odchodu žáků do zájmových 
kroužků a ZUŠ. 
Každý měsíc se uskutečnila společná akce pro všechna oddělení (divadlo, 
výroba vánočních svícnů, vycházka do lesa, malování na chodník, sněhové 
sochy, olympiáda, fotbalový turnaj, diskotéka, netradiční disciplíny). 
V průběhu školního roku přeběhly soutěže – např. zavazování tkaničky, 
pexeso, piškvorky, družinový slavík, aktivity, malý šikula, odhad času, 
mistr křížovkář, ligretto apod. Vychovatelky se snažily žáky vést 
k tvořivosti, samostatnosti, posilování kolektivního ducha, respektování 
individuální schopností, učení chválit, povzbuzovat, motivovat. 
 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:  
 
Preventivní program školy je vypracován školním metodikem prevence 
na základě analýzy aktuální situace a sledování výskytu rizikového 
chování ve škole v uplynulém období.  
V letošním školním roce byla spolupráce s Poradnou pro primární 
prevenci na preventivních programech rozšířena i na žáky 4. a 5. tříd. 
Programů se tedy zúčastnili žáci 4. až 9. ročníku v celkové dotaci 20 hodin 
a byly zaměřeny na témata: 

 prevence šikany a projevů agrese 
 prevence kyberšikany 
 prevence rizikového sexuálního chování 
 prevence užívání tabáku 
 prevence užívání alkoholu 
 prevence užívání dalších návykových látek 
 prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti /hazard, 

počítačové hry apod./ 



Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace 

26 

 prevence kriminálního chování 
Škola také spolupracuje s městskou policií a s okresním metodikem 
prevence. 
Školní metodik prevence se účastní pravidelných školení a seminářů. 
U většiny žáků bylo chování během školního roku velmi dobré. Chování 
mimo školu nebylo v souladu s předpisy hodnoceno, škola pouze 
informovala zákonné zástupce o skutečnostech, které se dozvěděla 
a které neodpovídaly zásadám slušného chování. 
Výchovné a vzdělávací problémy řešila průběžně výchovná komise. 
Ve školním roce 2018/2019 se řešily případy: špatné vztahy mezi 
spolužáky, závažný přestupek proti školnímu řádu, slovní útok na 
pracovníka školy, sebepoškozování, užívání tabáku a alkoholu.  
Výčet výchovných opatření je uveden v předcházejících tabulkách. 
 
Rozbor úrazovosti 
Do knihy úrazů bylo zapsáno celkem 23 úrazů. Jednalo se většinou o 
drobná poranění končetin způsobená při sportovních činnostech. Úrazy 
byly postupně odškodňovány u České pojišťovny, k 31. 8. 2019 bylo 
odškodněno 5 úrazů v celkové výši 41 250 Kč. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
 

Název kurzu počet 
zúčastněných 

Koordinátor školního vzdělávacího programu – 
pokračující studium – předpoklad ukončení 
9/2019 – 250 h 

1 

Obtížné situace při řízení MŠ a jejich řešení 1 
Informační seminář ke společnému vzdělávání 
(PPP, SPC, SVP) 

1 

Jak efektivně připravit předškoláka 1 
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 1 
Filmy a videoklipy a jejich využití v NJ 1 
Individuální přístup k žákům cestou interaktivních 
prostředků a metod 

1 

Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a 
k podpoře čtenářské gramotnosti - ČŠI 

1 

Batikovaný papír aneb jak vést děti k tvořivosti 1 
Výtvarné techniky nejen pro děti 1 
Práce s diferencovanou třídou v dějepisu a 
zeměpisu 

1 

Zdravotník 1 
Zdravotník zotavovacích akcí 2 
Metodická poradna pro MŠ 1 
Jak aplikovat metodu CLIL do výuky 7 
Workshop ke vzdělávacímu programu 
Strategické řízení a plánování ve školách 

1 

Strategické řízení a plánování ve školách – 48 h. 1 
Platy a platové předpisy ve veřejných službách a 
správě – Personální kancelář Platy 

1 

Platy a platové předpisy ve veřejných službách a 
správě  

1 

Metoda Jolly Phonics ve výuce angličtiny na 1. 
stupni ZŠ 

1 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Čteme, mluvíme a hrajeme anglicky - ZŠ 
 

Projekt byl zaměřen na zlepšení pasivních, ale především aktivních 
znalostí v cizím jazyce na prvním stupni základní školy. Žáci pracovali ve 
skupinách – Anglických klubech – dle jazykových skupin, do kterých jsou 
rozděleni v rámci výuky. Celkem pracovali v devíti klubech pod vedením 
čtyř vyučujících anglického jazyka. Jelikož bylo téma projektu zaměřené 
na více aktivit a stanovilo více cílů, žáci pracovali s různými materiály, 
které byly pořízeny z dotace. Konkrétně se jedná o materiály firmy 
Channel Crossing s. r. o. řada Labyrinth a pohádky v tištěné formě. 
Rovněž byly pořízeny kancelářské a výtvarné potřeby, které sloužily 
k výrobě kulis.  
Každá hodina byla rozdělena do částí, kdy každá z nich byla zaměřena na 
jednotlivé složky cizího jazyka – poslech, čtení a mluvení. Největší důraz 
byl kladen na úroveň mluvení, a to prostřednictvím příběhů a pohádek, 
u mladších žáků her, písniček a básniček, případně krátkých monologů. 
V druhé části hodiny si žáci vyzkoušeli práci s dvojjazyčnými učebnicemi, 
ti mladší se věnovali dvojjazyčným deskovým hrám zaměřeným na 
prvouku.  
Jako výstup jsme zvolili představení pro rodiče, které proběhlo 25. června 
2019 v prostorách školy za účasti pozvaných hostů. 
Cílem projektu bylo ukázat žákům, že lze použít cizí jazyk pro hru i zábavu 
a vnést nový pohled na cizí jazyk jako takový. Tento cíl byl splněn, zpětnou 
vazbou bylo nejen kladné hodnocení žáků, ale i rodičů po vystoupení. 
Projekt byl spolufinancován Statutárním městem Ostrava částkou 
40 000,-Kč. 
 
 
Týdenní kurz anglického jazyka  
 
Tradičně proběhl na naší škole týdenní intenzivní kurz anglického jazyka. 
Jednalo se již o 6. ročník této velmi úspěšné akce. Letos se kurzu 
zúčastnilo rekordních 47 žáků. Jedná se už o šestý ročník, který se zajisté 
zapíše mezi nejúspěšnější, a to nejen díky lektorům, ale i počtem 
účastníků. Celkem se přihlásilo 47 žáků z šesté a sedmých tříd a vytvořili 
dvě studijní skupiny. Lektory byli rodilí mluvčí, kteří přijeli z Essexu a 
strávili zde opravdu příjemný týden. Obě skupiny měly možnost seznámit 
se s oběma lektory, kteří se během jednotlivých dní ve skupinách střídali. 
Během týdne (30 hodin) si žáci dokonale procvičili angličtinu. V pátek 
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obdrželi všichni žáci certifikáty o absolvování kurzu a všichni se již těší 
na příští ročník.  
 
Máme rádi zvířata 
Již tradicí se stává na naší škole akce Máme rádi zvířata. Proběhla ve 
středu 26. 9. 2018. Všichni žáci se mohli vyjádřit udělením bodu, které 
zvířátko se jim nejvíce líbí nebo které je zaujalo. Bylo to jako vždy velmi 
těžké. Nejvíce hlasů tentokrát získali hadi, agama, želva, papoušek, 
štěňata, šneci a králíci.  
 
Sázení stromů 
Žáci 7. B a 8. třídy se nejen zúčastnili, ale sami pod vedením odborníků 
akce "Sázíme stromy" zasadili několik stromů v blízkosti školy u 
přírodního hřiště. V jedné vlastnoručně vykopané jámě žáci 8. ročníku 
společně uschovali pro budoucí generace časovou schránku, ve které 
zanechali několik vzkazů a pár drobností. Akci zajistil Úřad městského 
obvodu Krásné Pole. Přes studené počasí se vše podařilo.  
 
Dějepisná exkurze Praha 
Na konci září se 9. třída vydala na tradiční dějepisnou exkurzi do Prahy. 
Žáci při ní navštívili místa, která znají nejen z výuky dějepisu. Prošli jsme 
Vyšehradský hřbitov, kde jsou pohřbeni čeští velikáni, přeplavili jsme lodí 
řeku Vltavu a vyjeli lanovkou na Petřín. Na Pražském hradě jsme 
navštívili místa spjatá s českou historií - katedrálu sv. Víta, okno pražské 
defenestrace nebo Vladislavský sál.  
 
Oslavy 100 let od vzniku Československa 
V letošním roce jsme oslavili 100 let od vzniku Československa. Ani naše 
škola nemohla zůstat pozadu a toto výročí jsme oslavili také. Ve 
spolupráci se zřizovatelem někteří žáci navštívili přednášku a expozici 
v Hrabyni a na památku tohoto výročí zasadili žáci školy, starosta 
městského obvodu Krásné Pole a ředitel školy náš národní strom - lípu. 
 
Vánoční jarmark 
Již před první vánoční nedělí se v naší škole uskutečnil již tradiční 
vánoční jarmark. Odstartoval přípravy na advent a naladil školu na 
sváteční vánoční notu. Velké díky patřilo všem rodičům, kteří se na jeho 
přípravě podíleli, i všem pedagogům a ostatním zaměstnancům školy. 
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Ozdravný pobyt Rejvíz 
Žáci 4. a 5. třídy se na konci ledna zúčastnili ozdravného pobytu na 
Rejvízu. Jeho tématem byla Cesta kolem Světa, kdy děti v průběhu 
několika dní „navštívily“ několik zemí světa a poznaly jejich tradice a 
zvyky. V rámci ozdravného pobytu děti absolvovaly návštěvu krytého 
bazénu s parní saunou a vířivou vanou, speleoterapii ve Zlatých Horách, 
navštívily místní muzeum Tkalcovna, Velké mechové jezírko, památník 
obětem 1. světové války, či poutní místo Lurdská jeskyně. 
Projekt Ozdravný pobyt Krásné Pole z programu Ozdravné pobyty pro 
žáky 1. stupně základních škol – ŽPZ/05/2018 byl podpořen z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. 
 
Lyžařský kurz 
 
Na konci ledna se v Karlově pod Pradědem uskutečnil lyžařský kurz. 
Zúčastnilo se ho 47 žáků 7. a 8. tříd. Součástí nebyla jen výuky lyžování, 
ale i doprovodné vzdělávací akce (přednášky, video ukázky) a nechyběl 
ani populární karneval na sněhu. Součástí kurzu byly i hry a soutěže. 
 
 Loučení se slabikářem 
V červnu se svými úspěchy chtěli pochlubit naši nejmladší žáci. Pozvali 
na návštěvu do školy své rodiče, prarodiče i sourozence. Děti 
zavzpomínaly na své čtenářské začátky, kdy se učily první písmena a 
říkanky, také recitovaly, četly ze slabikáře, zpívaly česky i anglicky, 
odpovídaly na otázky, ale hlavně, loučily se se slabikářem, který je po celý 
školní rok úspěšně provázel. 
 
Mimořádné události 
Mimo běžných součástí výuky (učivo v ŠVP, mezipředmětové vztahy) a 
spolupráce na programech s názvem HASÍK (Hasičský záchranný sbor) 
a AJAX (Městská policie Ostrava) a dalších akcí (cvičná evakuace školy, 
den dopravní výchovy) proběhlo na naší škole námětové cvičení hasičů 
za účasti několika hasičských sborů, spojené s evakuací školy a cvičným 
hasebním zásahem. Námětové cvičení se konalo 14. června 2019. 
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Školní výlety 
 

1. A, 1. B ZOO Lešná 
2. A, 2. B ZOO Lešná 
3. třída ZOO Lešná 
4. třída Archeopark Chotěbuz 
5. třída Archeopark Chotěbuz 
6. třída Kopřivnice – Hledání limitů 
7. A třída Příbor – Všemi smysly 
7. B třída Heipark Tošovice 
8. třída ZOO Olomouc 
9. třída Mokřinky 

 
Zájmové kroužky 

matematický 

pěvecký 

redakční 

rozhlasový 

pohybové hry  

šachový 

umělec 

 
Sběrová činnost 
Ve školním roce 2018/2019 žáci naší školy nasbírali celkově 21 060 kg 
papíru a kartónu. Část získaných finančních prostředků byla využita 
Sdružením rodičů, část byla dána žákům k dispozici na školní projekty. 
 
Činnost Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole 

 
 účast na slavnostním zahájení a ukončení školního roku 
 mikulášská nadílka  
 dětský maškarní ples  
 spolupořádání a financování akcí ke Dni dětí  
 odměny vycházejícím žákům ZŠ a dětem MŠ 
 příspěvky na odměny za soutěže, ozdravné a sportovní pobyty 
 pořízení skříněk pro žáky do jednotlivých tříd 
 pomoc při organizování školních akcí 
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Akce školní jídelny 
 
Den středomořské kuchyně 
V úterý 18. 9. 2018 nám v naší školní jídelně paní kuchařky připravily Den 
středomořské kuchyně. Ve vyzdobené jídelně jsme si připadali jako na 
pláži u moře. Pochutnali jsme si na krémové květákové polévce 
s červenou řepou, rybím filé v bylinkové marinádě, pečené zelenině 
Ratatouille a pečených bramborech.  
 
Dýňový den 
Den, kdy kolem nás byly dýně různých druhů a velikostí. Dýňový den nám 
připravily paní kuchařky. Dýněmi vyzdobily školní jídelnu a také z dýní 
uvařily - dýňovou polévku se zázvorem a krutonky, přírodní kuřecí plátek 
a dýňovo-braborovou kaši s pečenou dýní a grilovanou kukuřicí a dýňový 
koláček. Bylo to výborné pochutnání v příjemném prostředí. 
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PROJEKTOVÉ DNY A VÝZNAMNÉ ŠKOLNÍ AKCE  
 

Název Datum Forma 
Slavnostní zahájení školního roku září celoškolní 
Zpátky do školky   1. třídy 
Sběr žaludů /ekologická výchova/  1. stupeň 
Divadlo loutek  5. třída 
Dějepisná exkurze Praha  9. třída 
Máme rádi zvířata /ekologická výchova/  ZŠ+MŠ 
Dopravní výchova říjen 4. třída 
Sběr papíru  ZŠ+MŠ 
Dramatická výchova  5. třída 
Adaptační kurz /Mokřinky/  6. ročník 
Divadlo loutek  1. – 4. ročník 
Sázení stromů /ekologická výchova/  9. ročník 
Příprava časové schránky pro budoucí 
generace  

 1.  

Oslavy 100 let vzniku republiky /návštěva 
památníku v Hrabyni, vysazení lípy/  

 celoškolní 
projekt 

Návštěva knihovny  2. ročník 
Kino Klimkovice  1. stupeň 
Návštěva knihovny listopad 3., 4., 5. třída 
Dramatická výchova  5. třída 
Soutěž ZOO Ostrava  7. třída 
Vánoční tvoření s rodiči  1. A, B 
Testování SCIO  9. třída 
Městská policie Ostrava - programy  1. stupeň 
Dopravní výchova  4. třída 
Planetárium – Cesta za miliardou hvězd  9. třída 
Vánoční jarmark  celoškolní 

projekt 
Návštěva dětského stacionáře prosinec 7. B 
Mikulášské dopoledne  celoškolní 
AJAX – policie ČR  2. třídy 
Divadlo loutek – Štědrý den malého Jakuba  2. třídy 
Dramatická výchova  5. ročník 
DOV – Svět techniky – Tělo a technika  8. třída 
Beseda s myslivci  1. - 3. ročník 
Okresní přebor škol 1. stupně v šachu  1. stupeň 
Úřad práce /volba povolání/  9. třída 
Vánoční turnaj ve volejbalu - Plesná  2. stupeň 
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Název Datum Forma 
Lyžařský kurz - Skalka leden školní družina 
AJAX – policie ČR  2. třídy 
Maškarní ples   celoškolní  
Okresní přebor – florbal dívky  6., 7. ročník 
Návštěva knihovny – Strašidla, Lentilka  2., 3. ročník 
Lyžařský kurz  2. stupeň 
Ozdravný pobyt - Rejvíz  1. stupeň 
Recitační soutěž  únor 1. stupeň 
Dopravní výchova  3. třída 
Zdravá výživa /zdravý životní styl/  1. - 3. ročník 
Veselé zoubky /zdravý životní styl/  1. třídy 
City Cross – běžky  - DOV  8., 9. třídy  
Knihovna – Pasování čtenářů březen 1. třídy 
AJAX – policie ČR  2. třídy 
Intenzivní jazykový kurz  2. stupeň 
Prevence rizikového chování - Nebezpečí 
šikany 

 9. třída 

Prevence rizikového chování – Drogy v 
dospívání 

 8. třída 

Dopravní výchova  4. třída 
HASÍK- protipožární výchova  2., 6. třídy 
Velikonoční výstava – Dům zahrádkářů - 
Velikonoce 

 1. stupeň 

AJAX – policie ČR duben 2. třídy 
Pěvecká soutěž – školní kolo  2., 3. třídy 
Návštěva dětí z MŠ  1. třídy 
Zápis do první třídy   
Přijímací řízení na střední školy  9. třída 
Knihovna – Pipi dlouhá punčocha  2. třídy 
HASÍK - protipožární výchova  2. a 6. ročník 
Vystoupení k osvobození Krásného Pole   
Dopravní soutěž   2. stupeň 
Prevence rizikového chování – Rizika 
elektronické komunikace 

 7. třídy 

Prevence rizikového chování – Bezpečné 
sexuální chování 

 9. třída 

Hrajeme si s Ozoboty – ZŠ Svinov  2. stupeň 
Návštěva knihovny – Bertík a čmuchadlo   
Vystoupení – schůze zahrádkářů  Školní družina 
Krásnopolská laťka  2. stupeň 



Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace 

35 

Název Datum Forma 
HASÍK - protipožární výchova květen 6. třída 
Šachový turnaj – Ostravský koník   
AJAX – policie ČR  2. třídy 
Sběr papíru  celoškolní 
Dopravní soutěž – okresní kolo   
Pěvecká soutěž – Talenti domečku   
Divadlo Letadlo – Lední medvědi  1., 2. třídy 
Prevence rizikového chování   6., 7. třídy 
Hello Games  1. stupeň 
Přehlídka divadelních souborů – ZŠ Svinov  1. stupeň 
Výlet 9. tř. - Mokřinky  9. třída 
Kurz první pomoci - teorie  9. třída 
Kurz první pomoci - praxe  9. třída 
Pythagoriáda   
Dětský den – Trampolínový svět  2. stupeň 
Dětský den – Skalka /pro nepříznivé počasí 
přesunuto na 9/2019/ 

 1. stupeň 

Návštěvy partnerské školy v Zawadě (PL)  7. třídy 
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků červen  
Dopravní výchova  4. třída 
AJAX – policie ČR  2. třídy 
Tonda obal /ekologická výchova/  2. stupeň 
Výstup z projektu „Čteme, mluvíme a hrajeme 
anglicky“ – představení pro rodiče 

 celoškolní 
projekt 

Loučení se slabikářem / pro rodiče/  1. ročník 
Turnaj v plážovém volejbalu  2. stupeň 
Prevence rizikového chování - Kyberšikana  4., 5. ročník  
Folklorní odpoledne  celoškolní 
Sportovní turnaje  celoškolní 
Hledání pokladu   1. stupeň 
Slavnostní ukončení školního roku  celoškolní 
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Mateřská škola – Perlička 
 
Ve školním roce 2018/ 2019  jsme pracovali dle ŠVP „ Barevné perličky“.  
 

Akce MŠ ve školním roce 2018/ 2019   
Divadlo Smíšek – „ O ošklivém kačátku“ září 
Divadlo Šikulka – „ Pásmo pohádek“  
Spolupráce se ZŠ – „Zpátky do školky“- návštěva 1. A, 
1. B– společné hraní s kamarády ze školy 

 

Spolupráce se ZŠ – návštěva ve škole – výstava 
domácích mazlíčků – „ Máme rádi zvířata“ 

 

Společná akce se školou – Drakiáda“ říjen 
Uspávání broučků  
Divadlo Smíšek – „ Tajuplná lesní bajka“ listopad 
Mikuláš v MŠ – spolupráce se ZŠ prosinec 
Vánoční dílny s rodiči – 1. třída  
Vánoční besídka pro babičky a dědečky  
Vánoční nadílka v MŠ  
Divadlo Letadlo – pohádka – „ O ježečkovi a myšce“  
Vánoční pohádka – žáci ze ZŠ – spolupráce se ZŠ  
Lyžařský kurz dětí – SKALKA FAMILY PARK leden 
Divadlo Smíšek – pohádka – „ Hledání sněžného 
muže“ 

 

Masopust – odpoledne s rodiči s rodiči únor 
Kouzelník v MŠ  
Beseda s rodiči – Brzy půjdu do školy březen 
ZUŠ – koncert pro děti – 2. a 3. třída  
Smíšek – „Ukdákaná pohádka“  
Probouzení broučků  
Divadlo loutek v Ostravě – Perníková chaloupka  
Jarní dílničky s rodiči duben 
Den Země –  exkurze - skleníky v Krásném Poli  
Zápis do MŠ květen 
Focení tříd  
Smíšek – Indiánská pohádka  
Besídka pro maminky  
Školní výlet k rybníku Lacha  
Den dětí s Hopsalínem  
Pasování na školáky červen 
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Environmentální vzdělávání   
Ekologický program – „ Narozeniny veverky Zrzečky“ 
– 1. třída 

říjen 

Uspávání broučků  
Ekologický program – „ Bude zima“ – 2. třída leden 
Ekologický program – „ Trápení myšky Šedivky“ – 
3. třída 

 

Voda – zázrak života – 2. třída březen 
Ze života zpěváčků – 3. třída  
Narozeniny veverky Zrzečky – 1. třída květen 
Co to bzučí na louce? – 2. třída  
Život na statku – 1. třída  
Na návštěvě v mraveništi – 3. třída červen 
Jak sluníčko šaty šilo -  2. třída  

 
Spolupráce s rodiči: 
 
I v tomto roce spolupracujeme se spolkem Sdružení rodičů při Základní 
škole a Mateřské škole v Ostravě- Krásném Poli. 
Další formy spolupráce – „Vánoční“ a „Velikonoční“ dílničky, besedy 
s rodiči, třídní schůzky, akce pro děti a rodiče - Den dětí s Hopsalínem, 
besídky, Uspávání broučků apod. 
 
Besedy pro rodiče:  
 „Brzy půjdu do školy“ 
 „Grafomotorika – příprava na psaní“ – v rámci projektu „ Mami, tati budu 
školák“ – z dotace statutárního města Ostravy 
 
Projekty Mateřské školy Ostrava – Krásné Pole ve školním roce 
2018/2019 
 
Naše mateřská škola se v tomto školním roce zapojila do projektů: 
 

1. Projekt – Malý řemeslník světa techniky  

Cíl projektu – vést děti k tvořivosti, manuální zručnosti, rozvíjení talentu 
předškolních dětí, jejich nadání a dále rozvíjení potřebné zručnosti, 
trpělivosti a představivosti. 
Termín projektu: od 9. 4. 2019 – 7. 5. 2019 
Projekt probíhal v prostorách Mateřské školy Perlička, 2x týdně po dobu 
5 týdnů, ve skupinkách dětí po šesti. Cílovou skupinou projektu byly děti 
v předškolním věku, tj. dětí  5-6 letých. 
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Lekce vedli lektoři ze Světa techniky a jeden pedagog z MŠ (nejčastěji 
třídní učitelka).  Každou lekci si děti vytvořily konkrétní výrobky, které si 
mohly odnést domů jako dárek. 
Veškeré nářadí, pracovní ponky, ochranné oděvy i materiál, se kterým 
děti pracovaly, odpovídal všem bezpečnostním normám a v práci byly děti 
vždy před každou lekcí  řádně zaškoleny o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví. 
 

2. Projekt -  Mami, tati, budu školák 

Cílem projektu bylo: 
- Nabízet vhodné vzdělávací prostředí pro dítě – vstřícné, podnětné, za-

jímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, 
radostně a spokojeně, které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit 
a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 

Za stěžejní považujeme nákup diagnostické pomůcky – Klokanův kufr, 
který slouží k diagnostice dětí a spolu s diagnostickými záznamy tvoří 
komplexní pomůcku pro děti předškolního věku. Hravě a v kostce pomáhá 
v celkovém rozvoji dítěte, směřuje dítě k tomu, co má umět a znát před 
nástupem do školy. Tato pomůcka je rozdělena do 10 oblastí, které sledují 
vývoj dítěte, hodnotí, posiluje získané vědomosti, dovednosti a nachází 
řešení v zadaných úkolech. 
Nákup deskových grafomotorických pomůcek pro uvolnění ramenního 
kloubu a zápěstí- tyto grafomotorické prvky, které jsou na deskách vyryty 
pomáhají k procvičování jemné motoriky prstů, k orientaci na ploše, 
souhře oka a ruky, spojení funkce obou hemisfér a dále k pozornosti a 
soustředěnosti. Prostě vše, co bude předškolák potřebovat pro přípravu 
psaní ve škole. 
Velký formát této deskové grafomotorické pomůcky byl umístěn v aule 
Mateřské školy Perlička, kde si mohou „pohrát“ další děti z celé mateřské 
školy. 
Z dotací byly zakoupeny publikace s grafomotorickými pracovními listy, 
kde si děti procvičují kresbu základních geometrických tvarů, 
nejrůznějších obrazců, které tvoří prvky psaného písma. 
Dále publikace k procvičování mluvidel u dětí. Právě propojení 
grafomotorických cvičení a logopedických cvičení vede k rychlejším 
pokrokům v obou oblastech, motorika ruky a mluvidel jsou vzájemně 
propojeny. 
Pro grafické záznamy byly zakoupeny trojhranné tužky pro praváky a 
leváky, které jsou určeny k nácviku správného úchopu, strouhátka pro 
praváky a leváky, formáty papíru. 
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Pomůcky Logico Picolo a Logico Primo slouží k rozvoji slovní zásoby dětí, 
rozvoj řeči a celkovému rozvoji vědomostí předškoláků. 
- Zapojení rodičů do školní přípravy a zvýšení jejich kompetencí v této 

oblasti. Vtáhnout rodiče do společných činností – rodiče a děti v ma-

teřské škole, workshopy pomůcek k přípravě na vstup do školy, před-

nášky, besedy pro rodiče a pedagogické pracovníky naší mateřské a 

základní školy. 

V dubnu proběhla v naší mateřské škole beseda Už půjdu do školy. Vedla 
ji speciální pedagožka základní školy, v červnu se uskutečnila přednáška 
vedená pracovnicí PPP Ostrava–Zábřeh na téma Grafomotorika – nácvik 
psaní. 
Před touto přednáškou se rodiče seznámily s výstavkou zakoupených 
pomůcek z dotace statutárního města Ostravy. Děti samy seznamovaly 
rodiče, jak se určitými pomůckami pracuje, jak to již samy dovedou. 
Do naší Mateřské školy Perlička se přišli podívat kamarádi z prvních tříd 
Základní školy Ostrava-Krásné Pole. Byli seznámeni s novými 
pomůckami, vyzkoušeli si grafomotorické deskové hry, plnili s dětmi 
mateřské školy úkoly z Klokaního kufru. 
Dotace statutárního města Ostravy byly plně využity na nákupy pomůcek 
vedoucích k ještě lepší připravenosti dětí na vstup do základní školy, 
pomůcek vedoucích ke společné činnosti dětí a rodičů, učitelů a žáků 
Základní školy Ostrava – Krásné Pole, jehož je naše mateřská škola 
součástí. 
Pomůcky zakoupené z dotace přinesly dětem kromě nových znalostí, 
schopností a dovedností také mnoho radosti. 
Zakoupené didaktické pomůcky budou nadále plně využívány všemi dětmi 
docházejících do MŠ pro stejné účely, jako je výše popsáno. U některých 
pomůcek budou v budoucnu postupně dokupovány rozšiřující 
komponenty.  
Projekt byl spolufinancován Statutárním městem Ostrava částkou 
40 000,-Kč. 
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Naplněnost tříd  ve školním roce 2018/ 2019 
 

 1. třída 
Kuřátka 

2. třída 
Žabky 

3. třída 
Berušky 

Celkem 

1. 9. 2018 25 25 25 75 

1. 1. 2019 25 25 25 75 
30. 6. 2019 25 25 24 74 

 
 
Počet dětí odcházející do ZŠ a počet dětí s odkladem školní docházky 
 
Děti odcházející do ZŠ 21 dětí 
Děti s odkladem docházky 2 děti  

 
 
Průměrná docházka dětí na jednotlivých třídách - škol. rok  2018/ 2019 
 

Měsíc 1. třída –
„Kuřátka“ 

2. třída – 
„Žabičky“ 

3. třída – 
„Berušky“ 

Září 20,9 20,0 21,0 
Říjen 19,7 17,9 16,7 
Listopad 16,7 17,1 15,0 
Prosinec 20,1 15,0 17,0 
Leden 18,0 16,0 18,0 
Únor 12,2 13,0 14,4 
Březen 18,7 18 17,2 
Duben 17,5 15,5 16,7 
Květen 19,2 19,3 19,5 
Červen 16,3 18,7 18,8 
Červenec 11,8 9,0 4,3 
Srpen - - - 

 
 
Prázdninový provoz v měsíci červenci byl do 19. 7. 2019. 
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Kroužky – školní rok 2018/ 2019 

Kroužky v Mateřské škole Perlička ve školním roce 2018/2019 probíhaly 

v odpoledních hodinách za úplatu, učitelky je provozují odpoledne po své 

pracovní době. 

Kroužky v mateřské škole probíhaly od října 2018 do května 2019. 

Jsou to tyto kroužky:  

Pohybový kroužek „ Jogínek“ 

„Předškolák“  

 

Další akce: 
 
Lyžařský kurz: od 14. 1. – 18. 1. 2019 - SKI Skalka 

Plavání: od 27. 3. 2019  - 5. 6. 2019 (každou středu) – Crabík, plavecký 

klub 

 
Materiální vybavení ve školním roce 2018/ 2019 
 

V tomto školním roce byly do 1. třídy a 2. třídy zakoupeny koberce do 

heren, 1. třída byla dovybavena novou kuchyňkou na námětové hry „Na 

rodinu“, „Na domácnost“, na školní zahradě byla vytvořena intimní zóna 

pro osvěžování v mlhovišti a převlékání dětí z plavek v letních měsících.  

Byly nainstalovány sítě do oken a dveří v přípravně jídel. V červenci byly 

vymalovány prostory jídelny a přípravny jídel, 3. třídy, auly, šatny, zádveří. 
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Spolupráce ZŠ s ostatními organizacemi 
Školská rada 
Žákovská rada 
Spolek Sdružení rodičů 
Český zahrádkářský svaz 
TJ Sokol Krásné Pole 
DTJ Krásné Pole 
Svaz chovatelů drobného zvířectva Krásné Pole 
Sbor dobrovolných hasičů Krásné Pole 
Knihovna města Ostravy – pobočka Krásné Pole 
Městská policie Ostrava 
ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou 
ZŠ a MŠ v Ostravě–Svinově 
 
 
 
Spolupráce se zřizovatelem -  Městským obvodem Krásné Pole 
 

Základní škola a Mateřská škola si velmi cení úzké spolupráce školy a 
zřizovatele – SMO – městského obvodu Krásné Pole. Výsledkem 
spolupráce je mnoho již realizovaných projektů, které zvyšují kvalitu 
vzdělávání v Krásném Poli. Je zřejmé, že vzdělávání je jednou z priorit 
zřizovatele, o čemž svědčí i projekty, které jsou teprve ve stádiu příprav. 
 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti školy provedené 
ČŠI 
 

Neproběhlo žádné šetření ČŠI. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy 
 
Zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole, 
příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2018 

 
Hlavní činností Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole je 
vzdělávání, Zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. Základní škola provozuje i 
činnost doplňkovou. 
Statutární orgán: ředitel Mgr. Martin Václavek 
Zřizovatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole 
 
Základní škola a Mateřská škola Krásné Pole, příspěvková organizace 
(dále jen škola) v účetním období 2018 hospodařila s finančními 
prostředky, které byly vytvořeny příjmy v celkové výši 24 564 118,58 Kč ve 
složení: 
 

Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje           
   

18 839 376,00 Kč 

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání          

533 732,00 Kč 

Příspěvky MO Krásné Pole          

2 026 660,00 Kč 

Příspěvek na plavecký výcvik žáků MO Krásné Pole                      

53 550,00 Kč 

Příspěvky MO Krásné Pole               

40 000,00 Kč 

Účelová dotace MMO (Hrej si a přitom přemýšlej!)    
                      

40.000,00 Kč 

Účelová dotace plavání (ve šk. roce 2017/2018)    
                   

21 000,00 Kč 

Ostatní příjmy              

3 005 800,58 Kč 

Čerpání fondů - finanční dary                 

4 000,00 Kč 
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Příjmy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly jako účelové 
prostředky použity na výplatu mezd, úhradu zákonných odvodů 
zdravotního a sociálního pojistného, daně z příjmů, tvorbu fondu 
kulturních a sociálních potřeb, zákonných odvodů za zaměstnance, na 
úhradu ostatních neinvestičních výdajů v období 1-12/2018. Finanční 
prostředky byly vyčerpány v uváděné výši. 
 
Příspěvky MO Krásné Pole, vlastní příjmy školní jídelny, příjmy 
z pronájmu nebytových prostor ve škole, příjmy z úroků na běžném účtu 
školy, příjmy z kroužků byly použity na krytí provozních výdajů. Jsou jimi 
především úhrady za odběr energií (elektřina, plyn, voda), úhrady za 
provedené služby (vývoz odpadů, poštovné, telefonní poplatky, školení 
nepedagogických pracovníků, ostatní služby nevýrobní povahy atd.), 
úhrady na opravy a údržbu, revize, úhrady bankovních poplatků na 
běžném účtu, úhrada DDHM (např. vybavení učebny) a ostatních 
spotřebních materiálů nutných pro provoz a úhradu odpisů z DHM. 
 
Doplňková činnost školy: 
hostinská (obědy cizí strávníci) 
realitní (pronájem nebytových prostor) 
výuka a mimoškolní vzdělávání (kroužky). 
 
Všechny příjmové položky školy jsou účelně a efektivně vynaloženy a 
kryjí potřeby školy. Z porovnání příjmů a výdajů v provozním hospodaření 
vyplývá, že škola v období roku 2018 vytvořila zlepšený výsledek 
hospodaření ve výši 11 393,53 Kč.  
 
Stav fondu investic k 31. 12. 2018 je 6 204,- Kč. Základní škola a Mateřská 
škola za období roku 2018 vytvořila pomocí odpisů fond investic, u kterého 
byl nařízen odvod zřizovateli, výše tvorby a odvodu byla 224 256,00 Kč.  
 
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2018 je 79 704,50  Kč. V období roku 2018 
škola nevyužila možnost čerpání rezervního fondu na další rozvoj své 
činnosti.  
 
Stav fondu odměn k 31. 12. 2018 je 3.421,00 Kč. 
 
Zpráva o hospodaření školy je zpracována na základě účetních a 
finančních výkazů Výkaz zisku a ztráty, Rozvahy (Bilance), Přílohy za 
období 12/2018, které jsou přílohou Zprávy o hospodaření Základní školy 
a Mateřské školy Krásné Pole, příspěvková organizace za rok 2018. 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů 
 
V tomto školním roce pokračovala spolupráce s partnerskou základní 
školou ze Zawady – Wodzislawi Sl. / Polsko / 
Žáci 7. tříd 30. května 2019 navštívili školu v Zawadě, prohlédli si kryt 
v samém centrum Wodzislawi Sl., který je nadšenci udržován jako 
muzeum. Ve škole se naši žáci zúčastnili turnajů se žáky partnerské 
školy v míčových hrách a také se zúčastnili vystoupení polských žáků při 
příležitosti výročí vstupu Polska (i České republiky) do Evropské unie.  
 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního vzdělávání 
 
Základní škola není zapojena do těchto projektů. 
 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

 Účelový neinvestiční příspěvek – Statutární město Ostrava – 
projekt „Mami, tati, budu školák“ v mateřské škole – výše 
příspěvku 40 000 Kč 

 Účelový neinvestiční příspěvek – Statutární město Ostrava – 
projekt „Čteme, mluvíme a hrajeme anglicky“ v základní škole – 
výše příspěvku 40 000 Kč 

 Dotace MŠMT – Podpora výuky plavání v základních školách v roce 
2019 (IV. etapa) – doprava – výše dotace 56 240 Kč 

 Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony Krásné 
Pole – celková výše dotace 1 133 710 Kč 

 Ozdravný pobyt Krásné Pole (projekt podán zřizovatelem ve 
spolupráci se ZŠ – výše dotace 316 800 Kč) 

 
 
n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Při organizaci odborová organizace nepracuje. 
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Závěr: Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 15. 10. 
2019. 
 
 
Cíle stanovené pro školní rok 2018/2019 se podařilo splnit. 
 


