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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. 2020 
Základní škola 
79-01-C/01 
Studium denní 

300 278 

Školní družina 116 77 
Školní jídelna 350 244 
Mateřská škola 84 76 
Výdejna - ŠJ 84 76 

 
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 2020/2021  k 30. 9. 2020 
 
Počet tříd 
ZŠ            

Počet 
žáků 
 

Počet žáků na 1 
třídu 

Počet žáků na 1 
pedagoga    

13 278 21,38 14,63 
 

Počet tříd 
MŠ 

Počet dětí Počet dětí na 1 
třídu 

Počet dětí na 1 
pedagoga 

3 76 25,33 12,67 
 
Počet 
oddělení ŠD 

Počet 
účastníků 

Počet dětí na 1 
oddělení 

Počet dětí na 1 
pedagoga 

3 77 25,67 25,67 
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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. Již druhým rokem 
vyučujeme metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
v předmětech Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda a Zeměpis. Využitím 
metody CLIL dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného 
předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu a ten se 
naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Mezi nesporné výhody metody 
CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího (v našem případě 
anglického) jazyka.  

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.  

Ve školní družině pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro 
školní družinu, který klade důraz na to, aby se školní družina stala místem 
pro zájmové vyžití, rozvíjení tvořivosti a v neposlední řadě pro regeneraci 
sil po školním vyučování. 

Tento školní rok byl (ještě více než ten předchozí) zasažen opatřeními 
souvisejícími s epidemií koronaviru. V jednotlivých ročnících se v různých 
fázích přecházelo na distanční výuku, na kterou jsme byli po 
zkušenostech z minulého roku mnohem lépe připraveni. Přesto tato 
forma výuky byla pro všechny velice náročná – pro žáky, učitele  
a v neposlední řadě i pro rodiče. Epidemiologická opatření ovlivnila  
i tradiční formy zápisů k předškolnímu i školnímu vzdělávání. Vše se 
odehrávalo distanční formou bez osobní přítomnosti budoucích žáků 
školy.  
  



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

6 

 
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 
2019/2020 256 
2020/2021 274 
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Neustálý růst počtu obyvatel městského obvodu Krásné Pole se odráží 
i na počtu žáků naší školy. Z grafu je patrný celkově vzrůstající trend 
(mírné poklesy jsou způsobeny odchodem početnějšího absolventského 
ročníku), který se dá předpokládat i v budoucnu. Tento stav proto 
zřizovatel školy ve spolupráci se školou dlouhodobě řeší a ke konci 
letošního školního roku započala realizace projektu přístavby 2 nových 
učeben nad dosavadní spojovací chodbou mezi školou a jídelnou a 
rekonstrukce učebny pro polytechnickou výchovu. Realizace projektu by 
měla vyřešit i bezbariérovost, která je nyní řešena dočasnými opatřeními. 
Žákům se specifickými potřebami se tak zpřístupní části školy doposud 
obtížně přístupné.  

 
Vybavení základní školy: 
 

13 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 ergonomickými 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  
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Vybavení mateřské školy 
 
3 samostatné třídy / Kuřátka, Žabičky, Berušky / 

samostatná jídelna  

mobilní učebna s tablety 

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, ve které sídlí základní škola a školní družina, je v technicky 
vyhovujícím stavu, avšak potýkáme se s několika problémy:  

- se vzrůstajícím počtem žáků máme nedostatek učeben; 
- škola není bezbariérová, a proto jsou některé části školy obtížně 

přístupné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
(s omezením hybnosti); 

- v prostorách šaten dochází k průsakům vody v období 
s intenzivními srážkami; 

- problematická konektivita učeben a absence rozvodů pro připojení 
k síti internet, kdy velká část budovy je závislá na nestabilním Wi-
Fi připojení (v tomto bodě došlo již v průběhu letošního školního 
roku ke znatelnému posunu, kdy se podařilo zasíťovat velkou část 
školy).  

Na konci školního roku započaly stavební práce na projektu přístavby, 
jejíž realizací by se měly všechny výše zmíněné problémy odstranit.  

Školní jídelna se nachází v nové, moderně vybavené budově, která 
navazuje na budovu 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. 

Mateřská škola sídlí v těsné blízkosti základní školy v samostatné mo-
derní budově s přilehlou zahradou. Budova je přízemní, plně bezbarié-
rová, se třemi prostornými samostatnými třídami, vzdušnou jídelnou a 
otevřeným centrálním prostorem pro společné hry. Každá třída má sa-
mostatný vstup na vlastní venkovní terasu, na kterou plynule navazuje 
zahrada s řadou herních prvků, kde si děti v případě příznivého počasí 
mohou hrát.  
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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 / sociální 

pedagogika 
16. učitel VŠ / 2. stupeň /  JČ, D 
17. učitel VŠ / 2. stupeň / Z, D 
18. učitelka VŠ / 2. stupeň /  1. st. + In 
19. speciální pedagog VŠ / 2. stupeň / speciální 

pedagogika 
20. učitelka VŠ / 2. stupeň / JA, JN 
21. vychovatelka SŠ vychovatelství 
22. vychovatelka SŠ vychovatelství 
23. vychovatelka VŠ/ 2. stupeň / vychovatelství 
24. asistentka 

pedagoga 
SŠ  

25. asistentka 
pedagoga 

VŠ / 2. stupeň / sociální 
pedagogika 

26. asistentka 
pedagoga 

SPŠ  
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2) Pedagogové MŠ 

 

     3) Odborná kvalifikace 
Pracoviště Kvalifikovanost  

ZŠ  100 % 
MŠ 83 % 
ŠD 100 % 

 
4) Správní zaměstnanci ZŠ 

Pracovní zařazení Počet 
hospodářka 1 

účetní 1 
administrativní pracovník 1 

uklízečka 3 
školnice 1 

 
5) Správní zaměstnanci MŠ 

Pracovní zařazení Počet  
školnice 1 
uklízečka 1 

výdej stravy 1 
školní asistent – ESF - Šablony 1 

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

Pracoviště Počet  
ZŠ 0  
MŠ 0 
ŠD 0 

 
  

Počet Funkce Kvalifikace Aprobace 
1. zástupkyně ředitele pro 

předškolní vzdělávání 
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 SŠ učitelka MŠ - 

studující 
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7) Pedagogové, kteří nastoupili nebo odešli v tomto školním roce: 
 
Odešli: 

 

Pracoviště Počet - odešli 
ZŠ 1 
MŠ 0 
ŠD 1 

 
Nastoupili: 
 

Pracoviště Počet - nastoupili  
ZŠ 1 
MŠ 0 
ŠD 1 

 
 

8) Počet zaměstnanců v důchodovém věku 
 

Pracoviště Počet   
ZŠ 1 
ŠD 0  
MŠ 0 
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    9) Přepočtený počet zaměstnanců školy: 
 

Základní 
škola 

 Počet zaměstnanců 

 pedagogové 17,40 
 speciální pedagog  0,50 
 asistent 

pedagoga 
 2,50 

 ostatní 
zaměstnanci 
/hospodářka, účetní, 
školnice, 
uklízečky/ 

5,00 

 Celkem 25,4 
Mateřská 
škola 

pedagogové 6,00 

 ostatní 
zaměstnanci 
/školnice, uklízečky, školní 
asistent/ 

2,65 

 Celkem 8,65 
Školní 
družina 

vychovatelky 2,82 

 školní asistent 0,6 
 Celkem 3,42 
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  44,22 
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d) Údaje k zápisu k povinné školní docházce 
 

Rozhodnutí ředitele školy Počet Odvolání 
Přijetí žáků do 1. ročníku 34 0 
Nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání do 1. 
ročníku 

0 0 

Přestup žáků do II. – IX. ročníku 6 0 
Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 25 0 
Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 0 
Odklad povinné školní docházky k 31. 8. 2021 1 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/ 0 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 

nižší stupeň - gymnázium 6 2 

Obory s maturitou 

gymnázium 4 6 

ekonomické obory 
obchodní akademie, ekonomika podnikání, informatiky v 

ekonomice 
4 3 

obory právní a veřejnosprávní činnosti 
bezpečnostně právní činnost 

4 2 

veřejnosprávní činnosti 4 1 

obory elektro, telekomunikační a výpočetní techniky 
informační technologie 

4 4 

informatika a počítačový design 4 1 

obory stavební a geodézie 
stavebnictví  

4 1 

technické lyceum 4 1 

obory strojírenské 
mechanik seřizovač - mechatronik 

4 1 

optik 4 1 

obory zdravotnické 
asistent zubního technika 

4 1 

zdravotní sestra 4 1 

obory hotelnictví a služeb 
cestovní ruch 

4 1 

masér sportovní a rekondiční 4 1 

lyceum 
pedagogické lyceum IUVENTAS 

4 1 

kombinované lyceum (Waldorfská škola) 4 2 

obory výtvarné 
grafická tvorba a interiérový design 

4 1 

design oděvů a interiérů 4 1 

obory přírodovědné 
aplikovaná chemie 

4 1 
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Obory bez maturity 

obory gastronomie 
kuchař, číšník 

3 1 

obory strojírenské 
karosář 

3 1 

elektromechanik 3 1 

obory stavební 
truhlář 

3 1 

instalatér 3 2 

služby 
aranžér 

3 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  16 16 0 0 0 1,00 17,06 0 
1. B 18 18 0 0 0 1,00 19,72 0 

2.  23 23 0 0 0 1,00 51,35 0 
3. A 19 19 0 0 0 1,08 14,47 0 
3. B 16 16 0 0 0 1,05 25,25 0 
4. A  19 19 0 0 0 1,07 28,05 0 
4. B 20 19 1 0 0 1,14 16,00 0 
5.  27 24 3 0 0 1,20 27,33 0 
6.  26 18 8 0 0 1,41 24,42 0 
7. 28 14 14 0 0 1,48 27,82 0 
8. 28 21 7 0 0 1,40 25,43 0 

9. A 21 5 16 0 0 1,75 43,14 0 
9. B 17 11 6 0 0 1,43 52,65 0 

 
Druhé pololetí 

 
Ročník Počet 

žáků 
V P 

 
5 
 

N 
 

Průměrný 
prospěch 

Absence na žáka 
Omluvená       

Neomluvená 
1. A  16 16 0 0 0 1,00 20,88 0 
1. B 18 18 0 0 0 1,00 24,94 0 
2.  23 23 0 0 0 1,00 31,35 0 

3. A 15 15 0 0 0 1,08 19,60 0 
3. B 16 16 0 0 0 1,09 20,00 0 
4. A  19 19 0 0 0 1,09 21,89 0 
4. B 20 20 0 0 0 1,14 20,24 0 
5.  26 25 1 0 0 1,12 19,77 0 

6.  26 15 11 0 0 1,40 21,12 0 
7. 28 19 9 0 0 1,37 19,29 0 
8. 28 20 8 0 0 1,37 14,86 0 

9. A 21 5 16 0 0 1,76 34,00 0 
9. B 17 12 5 0 0 1,45 65,06 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 

204 178 

 
Výchovná opatření Počet 

1. pololetí 2. pololetí 

Napomenutí třídního 
učitele 

0 0 

Důtka třídního učitele 0 1 
Důtka ředitele školy 2 0 

 
 

Omluvené hodiny - 1. pololetí 
Počet hodin 7964 
Průměr na žáka 28,96 

 
Omluvené hodiny - 2. pololetí 
Počet hodin 6798 
Průměr na žáka 24,81 
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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 
 

Učební 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 2020/2021: 
 
Ve školním roce 2020/21 z důvodu pandemie koronaviru a povinnosti a 
následně doporučení k zachovávání homogenity kolektivů bylo možné 
volit pouze v rámci 1 ročníku: 
 

 Cvičení z informatiky – 9. ročník 
 Sportovní výchova – 9. ročník 
 Konverzace v AJ – 8. ročník 
 Domácnost – 8. ročník 
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Vývojové poruchy učení a chování 
 

Podpůrná opatření  
(k 30.6.2021) 

Počet žáků 

PO 1. stupeň – škola, PPP 3 
PO 2. stupeň - přiznané PPP 15 
PO 3. stupeň - přiznané SPC 3 
PO 4. stupeň - přiznané SPC 1 
PO 5. stupeň - přiznané SPC 1 
Celkový počet žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

23 (z toho 20 žáků dle § 16) 

Individuální vzdělávací plán 6 
Individuální práce /edukace,  
reedukace, kompenzace/ 

3 

Skupinová práce ŠSP /nápravy, 
reedukační a podpůrné 
skupiny/ 

8 PSPP skupinově 

 
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. 
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  
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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 II. 
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 
Člověk a svět práce 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 obvykle navštěvují 
Úřad práce v Ostravě, ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covidovým 
opatřením, proběhla tato návštěva online, stejně jako pomoc se sběrem 
informací o středních školách, při vyplňování přihlášek a konzultace se 
zákonnými zástupci. 
  
Výchovné poradenství 
Výchovné poradenství vede výchovná poradkyně s požadovaným 
odborným vzděláním. 
Vzhledem k zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole v části prvního i 
druhého pololetí školního roku 2020/21 bylo řešeno minimum drobných 
přestupků a problémů, většina se týkala online výuky.  
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Vzdělávání dle předmětových komisí 
1. stupeň 
 podpora žáků se znevýhodněním 
 problematická výuka bez zpěvu a často bez TV 
 Policie ČR - Ajax – 2. třída 
 dopravní výchova – 4. třídy 
 návštěvy knihovny 
 návštěva Mikuláše ve škole 
 realizace distanční výuky 
 akce velmi omezeny – mimořádná opatření Covid 

 
 
Přírodovědné obory 
 stanovení společného postupu napříč předměty 
 cíle – pokračování v začleňování techniky do výuky, informační 

gramotnost, bezpečnost 
 příprava žáků na přijímací zkoušky 
 podpora žáků se znevýhodněním 
 realizace distanční výuky 

 
Vzhledem k epidemiologické situaci v tomto školním roce a převážně 
distanční výuce byly veškeré aktivity omezeny nebo zrušeny bez náhrady. 
Nekonaly se soutěže ani olympiády, pouze ty, které bylo možno 
uskutečnit online. 
S žáky jsme pracovali a tímto částečně naplňovali plánovaný program 
v online hodinách nebo v třídnických hodinách. 
V době prezenční výuky byla pozornost zaměřena především na 
vysvětlování učiva, procvičování a upevnění probrané látky. Snažili jsme 
se odstranit problémy  v pochopení látky i v sociálním působení žáků ve 
třídě. 

 
Jazyky a humanitní předměty 
 stanovení společného postupu napříč předměty 
 příprava žáků na přijímací zkoušky 
 podpora žáků se znevýhodněním 
 rozhlasové relace 
 týdenní intenzivní kurz AJ – neuskutečněn (Covid) 
 realizace distanční výuky 
 dějepisná exkurze Praha – 8. a 9. ročníky 
 akce velmi omezeny – mimořádná opatření Covid 
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Výuka plavání 
Z důvodu vyhlášení mimořádných opatření (Covid) se neuskutečnila. 
V souladu s doporučením bude snaha realizovat povinnou výuku plavání 
(alespoň částečně) v budoucích letech, bude-li to kapacitně možné.  
 
Environmentální výchova 
Vzhledem k epidemiologické situaci v tomto školním roce a převážně 
distanční výuce byly veškeré aktivity omezeny nebo zrušeny bez náhrady. 
Nekonaly se soutěže ani olympiády, pouze ty, které bylo možno 
uskutečnit online. S žáky jsme pracovali a tímto částečně naplňovali 
plánovaný program v online hodinách nebo v třídnických hodinách. 
V době prezenční výuky byla pozornost zaměřena především na 
vysvětlování učiva, procvičování a upevnění probrané látky. Snažili jsme 
se odstranit problémy v pochopení látky i v sociálním působení žáků ve 
třídě. 
 
Školní družina  
Ve školním roce 2020/21 bylo přihlášeno celkem 77 žáků. Otevřela se 3 
oddělení.  
Část školního roku žáci trávili formou distančního vyučování. Během této 
doby vychovatelky spolupracovaly s třídními učitelkami. Probíhala on-
line družina - krátké vstupy o přestávkách na bázi dobrovolné účasti: 
pohybové aktivity, kvízy, hádanky, jednoduché pracovní činnosti, zpěv, 
poslech četby apod. Dále se vychovatelky podílely na tvorbě didaktických 
pomůcek a pomáhaly při procvičování čtení. 
Činnost ŠD probíhala ve dvou vybavených třídách a v jedné třídě klasické. 
Na počátku školního roku byli všichni žáci seznámeni s řádem ŠD, školní 
jídelny, poučeni o bezpečném chování v budově školy, na školním a 
přírodním hřišti. Velká pozornost byla věnována dodržování hygienických 
předpisů. 
V podzimních měsících jsme se věnovali tvoření z přírodnin - navlékali 
korále a náramky, pletli pavouky z vlny a kaštanů, vyráběli zvířata a různé 
předměty. Nechali jsme odletět na jih papírové vlaštovky, vyrobili si 
papírového dráčka, skládali mandaly. Žáci první třídy se seznamovali 
s novými spolužáky, režimem družiny, prostředím školy, jídelny, školního 
hřiště apod.  
Po měsíční distanční výuce se prvňáci a druháci sešli v polovině 
listopadu. Třeťákům a čtvrťákům nadále distanční výuka pokračovala. 
První třídy byly v oddělených skupinách, což neprospělo stmelování 
kolektivu. 
Listopad a prosinec se nesl ve znamení blížících se vánočních svátků. 
Vyráběli jsme adventní kalendáře, betlémy z ořechů, čerty, anděly, 
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vánoční dekorace, přáníčka. Někteří žáci si vyrobili pěkný vánoční dárek 
– vyšívaný ubrousek. Také jsme si vyzdobili třídy a vnímali vánoční 
atmosféru. Koledy, které jsme nemohli zpívat, jsme si alespoň četli.  
V lednu a únoru jsme se sešli prvňáci (v oddělených skupinách), druháci. 
Třeťáci a čtvrťáci pokračovali v distanční výuce. Žáci se nepotkávali, proto 
jsme nemohli trávit společný čas i s dětmi z jiných oddělení.  Připomněli 
jsme si tradici Tří králů. Kreslili jsme a poznávali vlajky jiných zemí, 
vytvořili jsme pestrý plakát. Týmová soutěž byla zaměřena na zdravou 
výživu. V těchto měsících jsme měli radost ze sněhové nadílky. Soutěžili 
jsme ve sněhových stavbách, závodili se „psím“ spřežením, stavěli 
bunkry, hojně užívali boby a lopaty. Také jsme vyrobili zimní krajinu 
z polystyrénu, kterou obývali tučňáci z filcu. Dva velcí sněhuláci 
z papírových krabic rozveselili vstup u hlavního vchodu školy. Po další 
distanční výuce jsme se sešli ve druhém dubnovém týdnu, žákům 
započala rotační výuka. Od 17. 5. jsme pracovali v běžném režimu. 
Vychovatelky uspořádaly on-line výzvu pro mladší děti – Projdu Krásné 
Pole. Zúčastnilo se celkem 35 dětí. 
 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:  
 
Preventivní program školy je vypracován školním metodikem prevence 
na základě analýz aktuální situace a sledování výskytu rizikového chování 
ve škole v uplynulém školním roce.  
V letošním školním roce se bohužel díky mimořádným opatřením 
v souvislosti s koronavirem nemohly uskutečnit naplánované preventivní 
programy ve spolupráci s PPPP (Bc. Velička), kterých se měli zúčastnit 
žáci 4. až 9. ročníku v celkové dotaci 20 hodin a měly být 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./ 
 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. V roce 
2020/2021 se řešily pouze tyto případy: podezření z kyberšikany, užívání 



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

25 

návykových látek ve škole (elektronická cigareta), narušování distanční 
výuky. Jako nejzávažnější problém se jevily vzájemné vztahy mezi žáky 
jedné třídy na 1. stupni. Bude třeba v dalším období s třídou intenzivněji 
pracovat v rámci preventivního opatření, aby došlo k normalizaci vztahů. 
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. 
Výčet výchovných opatření je uveden v předcházejících tabulkách. 
 
Rozbor úrazovosti 
Do knihy úrazů bylo zapsáno celkem 12 úrazů. Jednalo se většinou o 
drobná poranění končetin způsobená při sportovních činnostech ve 
venkovních prostorech, případně o přestávkách, kde žáci trávili více času 
díky udržování homogenních kolektivů. Úrazy byly postupně 
odškodňovány u České pojišťovny (později Generali České pojišťovny). K 
31. 8. 2020 byly odškodněny 2 úrazy v celkové výši 17 500 Kč. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
 

Název kurzu počet 
zúčastněných 

Vyjmenovaná slova krok za krokem 1 
Internetové zdroje nejen pro prvostupňové 
učitele 1 

SYPO webinář TAKTIK 1 
Formativní hodnocení 1 
Učíme se online na 1. stupni 1 
Použití metod RWCT v hodinách matematiky 2 
Začínáme s robotikou a programováním na ZŠ 1 
Úvod do školní robotiky  1 
Abeceda prvňáka: Učím se číst 1 
WocaBee webinář 1 
Vytváříme zábavné kvízy (Klett) 1 
Podpůrná opatření ZŠ 2 
Jak distančně na dějepis? 1 
Gather Town, Sokrates 1 
Corinth – využití 3D modelů v přírodních vědách 2 
Netradiční formy rozvoje matematiky a logického 
myšlení 

1 

Právní předpisy ve školství – zákoník práce a 
dovolená 

1 

Myšlenkové mapy ve výuce 1 
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v 
komunikaci 

2 

Vývojová dysfázie 1 
Poznávání dítěte prostřednictvím jeho výtvarného 
projevu 

1 

Podpora mateřských škol  v oblasti rozvoje dětí  2 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Neuskutečněné akce 
 
V důsledku pandemie koronaviru nebylo možné uskutečnit mnoho 
tradičních akcí – např. Loučení se slabikářem, Týdenní kurz anglického 
jazyka a mnoho dalších. 

 
Den dětí 
 

Vzhledem k uvolnění opatření mohly děti oslavit svůj svátek. Žáci z 
1. stupně se vydali na Skalku a moc si to tam užili. Žáci 2. stupně se 
vyřádili v areálu školy při bublinovém fotbalu a dalších sportovních 
aktivitách.  
 

          
 
 
Dějepisné exkurze Praha 
Situace v měsíci červnu umožnila žákům 9. tříd navštívit v rámci 
dějepisné exkurze hlavní město Prahu. Ještě nějaká omezení jsme 
zaznamenali (roušky ve vlaku, nutnost negativního testu k návštěvě 
Pražského hradu), ale díky absenci zahraničních turistů jsme zažili téměř 
liduprázdné hlavní město a rozhodli jsme se této jedinečné situace využít 
a v dalších dnech jsme uspořádali exkurzi i pro 8. třídu. Žáci navštívili 
místa, která znají nejen z hodin dějepisu. Navštivili jsme Vyšehradský 
hřbitov, Petřín, Pražský hrad a centrum města. 
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Činnost Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole 
 
tradiční akce: 

 
 účast na slavnostním zahájení a ukončení školního roku 
 mikulášská nadílka  
 dětský maškarní ples (letos se nekonal) 
 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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Mateřská škola – Perlička 
 
Třídy jsou složené podle věku dětí.  
 

 

A/ Naplněnost tříd  - září 2020: 
 

 

 1. třída 
Kuřátka 

2. třída 
Žabičky 

3. třída 
Berušky 

Celkem 

Počet dětí 21 27 28 76 
 
Počet 
učitelek 
 
Školní 
asistent 
/7hod./ 

 
2 

 
2 
 
 
1 

 
2 

 
6 
 
 
1 

     

 

 

B/ Naplněnost tříd - leden 2021: 
 

 

 1. třída 
Kuřátka 

2. třída 
Žabičky 

3. třída 
Berušky 

Celkem 

Počet dětí 23 26 28 77 
 
Počet 
učitelek 
 
Školní 
asistent  
/7 hod./ 

 
2 

 
2 
 
 
1 

 
2 

 
6 
 
 
1 
 

     
Asistent 
pedagoga 
/PO – 6 hod./ 

1   1 
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Průměrná docházka dětí v jednotlivých třídách ve školním roce 2020/ 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Od 4. 2. – 12. 2. 2021 – z rozhodnutí KHS Ostrava – MŠ uzavřena – Covid 19 
Od 1. 3. – 31. 3. 2021 – MŠ uzavřena z nařízení Vlády ČR -  distanční výuka 
Od 1. 4 – 9. 4. 2021 – Distanční výuka 
Od 12. 4. -7. 5. 2021 – pouze děti s povinnou školní docházkou + děti rodičů daných 
profesí 
Od 10. 5. 2021 – běžný provoz MŠ 
 
Způsob poskytování distančního vzdělávání 
 
Zákonným zástupcům dětí s povinnou školní docházkou byly zasílány emailem 
týdenní vzdělávací cíle a tematicky zaměřené bloky s nabídkou činností, které 
rozvíjely a posílily kompetence dítěte. Byl určen 1 den v týdnu, kdy si zákonní zástupci 
mohli vzdělávací materiály vyzvednout v MŠ (např. z důvodu toho, že nevlastní žádné 
ICT vybavení apod.). Vypracované pracovní listy zákonní zástupci dítěte zakládali a po 
ukončení uzavření MŠ jej předali třídním učitelkám. Práce byla součástí portfolií dětí. 
 
Celkové zhodnocení ŠVP „ Barevné perličky“. 
  
Školní rok 2020/21 je posledním, pátým rokem, kdy naše mateřská škola pracovala 
dle ŠVP „Barevné perličky“. Obsah ŠVP byl stanoven tak, aby vzdělávání postihovalo 

Měsíc 1. třída –„Kuřátka“   2. třída – „Žabičky“ 3. třída – „Berušky“ 
Září 
 

15,3 22,6 21,5 

Říjen 
 

12,2 17,3 19,5 

Listopad 
 

14,8 20,4 20,4 

Prosinec 
 

15,3 22,9 20,9 

Leden 
 

16,5 23,5 20,0 

Únor 
 

12,5 17,3 16,7 

Březen 
 

- 6,0 28,0 

Duben 
 

7,6 9,9 23,5 

Květen 
 

16,3 22,2 22,2 

Červen 
 
Červenec 
 

19,0 
 

12,6 

23,0 
 
              8,1 

22,2 
 

8,1 

Srpen - - - 
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celou osobnost dítěte, vycházelo z potřeb dítěte tak, aby bylo dle individuálních 
schopností připraveno na další vzdělávání v základní škole.  
Vždy byl respektován věk dětí, rozvojové schopnosti dítěte, zkušenosti, jejich 
současné i budoucí potřeby, ale také prostředí a podmínky školy. U předškoláků jsme 
se zaměřili na přípravu pro vstup do základní školy. Byly zařazovány různé činnosti, 
které podporují u dětí rozvoj schopností potřebných pro čtení, psaní, procvičování 
vědomého soustředění se na daný úkol. Při plánování a přímé práci s dětmi jsme 
vycházeli a řídili se všemi klíčovými kompetencemi předškolních dětí - k učení, k 
řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské 
kompetence. Při postupném vyhodnocování diagnostiky jednotlivých dětí jsme 
sledovali očekávané výstupy, které vycházejí ze všech pěti vzdělávacích oblastí přímo 
v RVP PV.  
Ve vzdělávání jsme upřednostňovali smyslové vnímání jako základ veškerého 
přirozeného poznávání, podporovali jsme přirozený pohyb v okolní přírodě 
s ekologickými záměry, uvědoměním si důležitosti ochrany naší přírody, ale zároveň 
s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 
Děti si postupně zvykaly na denní rozhovor v kruhu, kde se seznamovaly s 
programem a s činnostmi, které je provázely na určité téma, opakovaly si pravidla 
třídy, průběžně hodnotily svoji práci a vyprávěly si o běžných „radostech a starostech“.  
Děti pracovaly svým tempem, učily se požádat kamaráda o radu nebo pomoc, tím se 
učily spolupracovat, rozvíjela se jejich komunikativní dovednost a také schopnost 
hodnotit výsledek své činnosti.  
Diagnostika dětí byla prováděna 3x ročně - hodnocením očekávaných výstupů u 
jednotlivých dětí učitelky zjišťovaly, jaké vzdělávací potřeby mají jednotlivě děti i třídy 
jako celek a na základě toho plánovaly další vzdělávací činnosti, témata, využívání 
vhodných metod, pomůcek atd. 
V průběhu celého roku bylo každému dítěti zakládáno portfolio. V dalším období, 
zejména u předškolních dětí, bychom se chtěli zaměřit, pokud to covidová situace 
dovolí, na společná setkání s rodiči, kde si může každé dítě portfolio samo 
prezentovat, a tak posilovat své sebevědomí. Do budoucna bychom rádi využili 
portfolio při sebeprezentaci i u zápisu do ZŠ. 
 
Na příští školní rok 2021/2022 je rozpracován nový Školní vzdělávací program 
s názvem „Svět stromů“. Na tomto školním vzdělávacím plánu se podílely všechny 
učitelky. Podklady se již připravovaly v jarních měsících, kdy byly mateřské školy 
z důvodu covidové pandemie vládou uzavřeny. 
V tomto Školním vzdělávacím programu se chceme ještě více zaměřit na prožitkové 
učení vycházející z vlastní zkušenosti a prožitku každého dítěte; je to způsob učení, 
který je pro dítě přirozený a jemu vlastní, na situační učení - učení, jehož těžištěm je 
praktické získávání zkušeností, poznatků, dovedností, návyků v kontextu dané situace, 
přímo v praxi; jedná se o učení dětí skutečným jednáním, ne učení o dané situaci. Je 
založené na vytváření a využívání situací, které jsou pro dítě srozumitelné a na 
kooperativní učení - učení založené na vzájemné spolupráci dětí při řešení 
společných složitějších problémů a situací. Učí děti rozdělovat si role a úkoly, 
plánovat činnosti, spolupracovat, pomáhat si, radit si, vyvíjet společné úsilí, 
kontrolovat a hodnotit společnou práci. 
Zaměříme se na aktivnější využívání slovních metod - vyprávění, vysvětlování, práce 
s knihou, rozhovor; praktických metod - napodobování, manipulování, 
experimentování; aktivizující metody - diskutování, řešení problémů,… 
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Koncepce ŠVP „Svět stromů“ je ještě více zaměřena na ekologii v naší obci a vychází 
z prostředí, které dítě přímo obklopuje. 
  
Akce školního roku 2020/2021 

Z důvodu povinnosti škol předcházet vzniku a šíření infekčního onemocnění Covidu 
19, byly veškeré kulturní, vzdělávací a projektové akce průběžně odvolávány.  
 
Od 8. 2. – 12. 2 2021 byla MŠ uzavřena KHS z důvodu výskytu nemoci Covid 19. 
  
Poté od 1. 3. – 9. 4 – probíhalo povinné distanční vzdělávání.  
 
Od 12. 4. 2021 - pravidelná docházka do předškolního vzdělávání byla zpřístupněna 
dětem s povinnou předškolní docházkou a také dětem, jejichž rodiče pracují 
v určených profesích. Vzdělávání probíhalo ve všech 3 třídách.  Děti s povinnou školní 
docházkou byly rozděleny do 3. a 2. třídy. Všechny mladší děti byly umístěny do 1. třídy. 
Toto rozdělení bylo neměnné.  
Provoz mateřské školy byl obnoven od 10. 5. 2021. Celý pracovní kolektiv MŠ se na 
návrat dětí důkladně připravil. Učitelky k uvítání dětí jarně vyzdobily veškeré společné 
prostory a interiéry tříd.  
Ve školním roce 2020/ 2021 se uskutečnily pouze akce v režii učitelek mateřské školy. 
Také akce ve spolupráci s rodiči byly zrušeny či uskutečněny pouze v rámci mateřské 
školy. 
 
Uskutečněné akce 

Pro školní rok 2020/ 2021 jsme měli připraveny 3 projekty: 
 
Projekt „ Malá technická univerzita“ 
 Projekt – „Zdraví dětem“ 
Projekt – „ Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“ 
 
V 1. pololetí, dne 20. 1. 2020, proběhla pouze jedna akce z projektu Malá technická 
univerzita - Stavitel věží. Tohoto projektu se zúčastnily děti z 2. třídy „ Žabky“ a 3. třídy 
„Berušky“. 
Všechny akce probíhaly za zvýšených hygienických opatření, bez kontaktu dětí 
jednotlivých tříd, pouze v rámci mateřské školy. 
Akce s rodiči neproběhla, pouze u Pasování školáků v závěru školního roku byli 
rodiče přítomni venku na zahradě. 
 

 Masopust – pouze v rámci MŠ, bez rodičů 
 Malá technická univerzita – Stavitelé mostů- 2. tř., Stavitelé města – 3. tř. 
 Malá technická univerzita – Malý zpracovatel odpadů – 2., 3. tř. 
 čarodějnický rej – pouze v rámci MŠ, bez rodičů 
 Den dětí – Pouze v rámci MŠ, bez rodičů 
 focení tříd 
 Výlet – Skalka – celá mateřská škola 
 Pasování školáků  - venku na školní zahradě, za přítomnosti rodičů 
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Materiálně technické vybavení 
 
Již v srpnu, o prázdninách, kdy byl provoz mateřské školy přerušen, byl proveden 
nátěr zahradních venkovních dřevěných prvků. 
2. třída „ Žabky“ - nová dřevěná kuchyňka- pro námětové hry 
Knihovna mateřské školy byla vybavena novými skříněmi – 1. třída, byly namontovány 
posuvné vestavěné skříně v 1. třídě – „ Kuřátka“ 
Byla doplněna žákovská i pedagogická literatura o nové tituly, týkající se převážně 
oblasti předčtenářských a předmatematických dovedností u dětí, dále literatura 
týkající se ekologické výchovy a vzdělávání a cviky dětské jógy. 

 

Kroužky 
  
Ve školním roce 2020/ 2021 v mateřské škole kroužky neprobíhaly.  
 
 
V tomto školním roce byl rozdán dotazník, který se týkal spokojenosti rodičů a námětů 
pro naši další práci. Z celkového počtu 77 dětí bylo odevzdáno rodiči 42 vyplněných 
dotazníků /55%/. 
 

 
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. 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti školy provedené 
ČŠI 
 

Ve školním roce 2020/2021 proběhlo pouze inspekční šetření distanční 
formou bez zpracování závěrečné zprávy (dotazníky). 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy 
 

Zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole, 
příspěvková organizace 

 
ke dni 31.12.2020 

 
Hlavní činností Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole je výchova 
a vzdělávání. 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 2020 hospodařila s finančními 
prostředky, které byly vytvořeny příjmy v celkové výši 30 119 286,59 Kč 
ve složení: 
 

Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje           
   

24 494 292,00 Kč 

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání II. 

780 936,00 Kč 

Operační program potravinové a materiální pomoci 

1 678,80 Kč 

Podpora výuky plavání 

14 060, 00 Kč 

Bezúplatné nabytí respirátorů 

25 365,90 Kč 

Příspěvky MO Krásné Pole        

 2 353 250,00 Kč 

Příspěvek na plavecký výcvik žáků MO Krásné Pole                      

17 325,00 Kč 
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Příspěvky a dotace ostatní             

60 000,00 Kč 

Ostatní příjmy (ŠJ, pronájem, kroužky, úroky)     
         

2 372 408,89 Kč 

 
Škola vede v evidenci nevyčerpaný příspěvek MO Krásné Pole na 
plavecký výcvik žáků ve výši 18 675,00 Kč. 
 
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 1-12/2020. Příjmy 
z operačních programů byly čerpány pro určený účel programu. Finanční 
prostředky byly vyčerpány v uváděné výši. 
 
Příspěvky MO Krásné Pole, příspěvky a dotace MMO, 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 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 2020 vytvořila zlepšený výsledek 
hospodaření ve výši 186 133,49 Kč.  
 
Stav fondu investic k 31. 12. 2020 je 6 156,00 Kč. Základní škola a Mateřská 
škola za období roku 2020 vytvořila pomocí odpisů fond investic, u 
kterého byl nařízen odvod zřizovateli, výše tvorby a odvodu byla 218 
952,00 Kč.  
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Stav rezervního fondu k 31. 12. 2020 je 274 270,78  Kč. V období roku 2020 
škola nevyužila možnost čerpání rezervního fondu na další rozvoj své 
činnosti.  
 
Stav fondu odměn k 31. 12. 2020 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 12/2020, které jsou přílohou Zprávy  
o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole, příspěvková 
organizace za rok 2020. 
 
 

k) Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 
V tomto školním roce pokračovala spolupráce s partnerskou základní 
školou ze Zawady – Wodzislawi Sl. / Polsko /, bohužel žádné naplánované 
akce se díky epidemii koronaviru nemohly uskutečnit. 
 

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 
 

 Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony Krásné 
Pole II – celková výše dotace 1 699 047 Kč 

 Výběrové řízení na podporu digitální výuky z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2020 (ŠaS/DV) – výše 60 000 Kč 

 Rozvojový program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 
případnou podporu v rámci Operačního programu Potravinové a 
materiální pomoci (OP PMP) –  Potravinová deprivace dětí ve 
vážné sociální nouzi – výše 2 872,80 Kč 
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n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Při organizaci odborová organizace nepracuje. 
 
Závěr: Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 14. 10. 
2021. 
 
 
 


