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ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  UU  LLeessaa  771133,, 

  773344  0011  KKaarrvviinnáá  ––  RRáájj 



ZZáákkllaaddnníí  ddaattaa  

         
Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj 

Zřizovatel: Statutární město Karviná 

Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos 

Statutární zástupce: Mgr.Eva Szwedová 

E-mail: zsulesa@ulesakarvina.cz 

Web: www.ulesakarvina.cz 

Školská rada: Datum zřízení 1. 11. 2005 

Usnesením Rady města Karviné č. 3037 

 předseda:  Bulejková Jarmila  

 počet členů:  3 

 e-mail:sr.ulesa@email.cz 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 48004529 

Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 

Identifikátor práv.osoby:  600 135 942     
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SSoouuččáássttii  šškkoollyy  

  
Základní škola:  kapacita 640 žáků IZO: 048004529 
 stav k 30.9.2012      364 žáků  (56,87%) 
                                    ___________________________________    
                                    z toho ve speciální třídě  …5 žáků.. ( 0,78%) 
 tel: 59 631 14 87 
 fax:59 631 14 95 
 
Odloučená pracoviště: 
Školní jídelna – vedoucí  Marcela Kobylková  IZO: 102880999 
    Olbrachtova 714, 734 01 Karviná-Ráj 

    tel: 59 631 19 05 
    kapacita:  500 jídel 
    stav k 1.10.2012 343 jídel (68,60%) 
                                     _________________________________      
                                     z toho je pro žáky        238 jídel (69,39%) 
                                     z toho je pro učitele       45 jídel (13,12%) 
                                     z toho je pro ostatní       60 jídel (17,49%) 
                                     počet uvařených jídel    51800    
 

Školní  družina – vedoucí Hana Pelikánová    IZO: 119701201                           
                           Olbrachtova 714, 734 01 Karviná-Ráj 
                            tel: 59 631 22 28 
                            kapacita:   90 žáků 
                            stav k 1.10.2012  90 žáků (100%) 
                                    _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZZaamměěřřeenníí  šškkoollyy  
  
Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 
vědeckého poznání, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a 
environmentální výchovu žáků a to v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. 
Základní škola umožňuje integraci zdravotně postiženým žákům, kteří jsou vhodní pro 
integrační program, protože je  bezbariérová. Škola měla jednu autistickou třídu s 5-ti žáky. 
Všechny své žáky připravuje pro další studium a praxi na středních školách. Celkový počet žáků 
364, z toho 10 integrovaných žáků zdravotně postižených. Na škole pracuje také 11 
pedagogických asistentů (PA) s celkovým přepočteným úvazkem 9,8.. Ve škole pracují 2 
speciální pedagogové v AUTI třídě s úvazkem 1,0 a 0,6. Výchovný poradce s úvazkem 1,0. Po 
celý školní rok na škole úspěšně působí metodik primární prevence, ICT koordinátor pro 1. a 
2.stupeň a metodik EVVO. Škola má rovněž koordinátora pro ŠVP. 

 

  

VVyybbaavveenníí  šškkoollyy  vvyyuuččoovvaaccíímmii  ppoommůůcckkaammii  
  
Škola je dobře vybavena učebními pomůckami. Má dostatek knih, atlasů, encyklopedií a 
názorných pomůcek. Ve škole máme 8 učeben vybavených interaktivními tabulemi. Všechny 
kmenové třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými stoly a židlemi. Bohužel, z odborných 
učeben, kterých je 13, je tímto nábytkem vybavena pouze 5. Škola má dvě počítačové učebny 
a to pro 1. i 2. stupeň. Pro žáky školy je v provozu školní bufet, mléčný automat a nápojový 
automat. Škola má hřiště pro volejbal a travnaté hřiště pro kopanou. Bylo by vhodné obě 
hřiště a běžeckou dráhu dlouhou 200 m v dohledné době celkově rekonstruovat. Součástí školy 
je bezbariérová zahrada s naučným koutkem, který slouží k výuce praktických činností. Škola je 
vybavena 123 počítači, z toho je 67 počítačů zpřístupněno žákům, 123 počítačů je připojeno 
k internetu. Počítače využívá k výuce 24 učitelů nepočítačových předmětů. 22 učitelů využívá 
internet k výuce v odborných učebnách. Škola je kompletně zasíťovaná a v případě potřeby může 
plnit funkci krizového centra magistrátu. 
Škola má 39 učeben, z toho je 13 učeben odborných. Škola prošla v roce 2009 celkovou 
revitalizaci budovy – nová okna, zateplení, oprava střechy odloučeného pracoviště s novou 
fasádou. K mimoškolním aktivitám slouží školní klub s kapacitou 28 míst, který je účelně 
propojen s cvičnou kuchyní. Škola je  bezbariérová, servisní práce výtahu provádí firma 
LIFTCOMP. Servis internetové sítě, počítačů a její provoz provádí firma CSKA Karviná. 
Telefonické a internetové připojení je realizováno firmou PODA. 
Škola má jednu specializovanou třídu se zaměřením na autismus, kde vyučují 2 speciální 
pedagogové a 1 pedagogický asistent. Třída má pracovní i výkonovou část a je velmi dobře 
vybavena. Integrovaným žákům slouží relaxační centrum, které je vybaveno kompenzačními 
pomůckami, masážním stolem, relaxačním bazénem a sprchami. Na škole pracuje školní 
speciální pedagog na plný úvazek, který napravuje vady žáků s individuálními vzdělávacími 
programy. Škola má rovněž velikou tělocvičnu a jedno venkovní umělohmotné hřiště. Vstup do 
školy a venkovní umělohmotné hřiště je monitorováno bezpečnostními kamerami. Velmi dobré 
výsledky vykazuje televizní štáb školy, který je vybaven digitální kamerou, fotoaparátem a 
střihovým programem. 
V přízemní části školy je umístěná velkoplošná obrazovka, která v rámci sponzorské akce firmy 
ŠIK.CZ informuje formou krátkých spotů průběžně žáky školy a zaměstnance o nejnovějším dění 
a o nabídce dalšího vzdělávání. Tento program je rovněž využíván školou k prezentaci formou 
krátkých spotů. 

 
 
 
 
 
 
 



PPooččttyy  ttřříídd  aa  žžáákkůů  
  
A  školní rok 2011 – 12 
B  školní rok 2012 – 13 
 

1.stupeň 2.stupeň Celkem 

Počet tříd     Počet žáků Počet tříd        Počet žáků    Počet tříd        Počet žáků 

A 10 A 216 A 8 A 147 A 18 A 363 

B 11 B 233 B 6 B 131 B 17 B 364 

Rozdíl +1  +17  -2  -16  -1  +1 

 

Školní družina    

Počet oddělení           Počet zapsaných  

A    B   A B 

3 3 90 90 

Rozdíl 0  0 

                                                        

  

  

PPřřeehhlleedd  oobboorrůů  vvzzdděělláánníí        
                                                                            
Ročník jednací číslo název vzdělávacího programu 
 

• 1. – 5.roč. 79-01-C/01 ŠVP-„Všichni toužíme být úspěšní“ 
      Vzhledem k integraci zravotně postižených dětí je škole povoleno použít ve    
      vybraných třídách vzdělávací program  24 035/97-22 Pomocné školy 
• 6. – 9.roč. 79-01-C/01 ŠVP-„Všichni toužíme být úspěšní“ 
• Autistická 24 035/97-22 Pomocné školy 

 14 633/01-24 Základní škola pro sluchově postižené 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nabídka volitelných předmětů (VP) a zájmové útvary (ZÚ) 
1.VP:  

o sportovní výchova dívky                                 
o dramatická výchova    
o sportovní výchova chlapci                                
o konverzace v jazyce ruském       
o konverzace v jazyce německém 

                           
2.ZÚ:  

o Amadis- divadelní  
o technické a ruční práce 
o multimediální kroužek 
o hravá angličtina  
o multimediální - matematika 
o angličtina hrou 
o zdravotnický 1. a 2.st 
o školní časopis 

o mediální kroužek tv štáb    
o informatika                                                                              
o poznej a chraň 
o kondiční a pohybové hry 
o keramický  1.-3.ročník 
o keramický  4.-5.ročník 

                         

  

V zájmových útvarech pracovalo celkem                            109     žáků školy 

  

  

IInntteeggrroovvaanníí  zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeenníí  žžááccii  ((iiZZPP)),,  vvýývvoojjoovvéé  

ppoorruucchhyy  uuččeenníí  aa  cchhoovváánníí  ((VVPPUUCCHH)),,  aauuttiissttéé  ((AAUU))  
  

Ročník IZP VPUCH AU Celkem 

 
Celkem 
 

10 34 5 49 

 

ZZoottaavvoovvaaccíí  ppoobbyyttyy 
 
LVVZ:                                  počet dětí     25----------počet zotavovacích dní:    150 
Škola v přírodě:                   počet dětí   135----------počet zotavovacích dní:  1166          
                        z toho ZP žáků ve škole v přírodě  3 

plavecký kurz                      počet dětí     88  

celkem žáků školy                             248       počet zotavovacích dní    1316 

  

VVýýcchhoovvnnéé  kkoommiissee,,  ppoohhoovvoorryy  ss  rrooddiiččii  aa  pprroobblléémmoovvýýmmii  

žžáákkyy  

  
VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001122//22001133  zzaasseeddaallaa  55xx  vvýýcchhoovvnnáá  kkoommiissee,,  bbyylloo  rreeaalliizzoovváánnoo  1100  ppoohhoovvoorrůů  

ss  pprroobblléémmoovvýýmmii  žžáákkyy  aa  1166  ppoohhoovvoorrůů  ss  rrooddiiččii  pprroobblléémmoovvýýcchh  žžáákkůů..  

  

 
 
 
  

  



ÚÚddaajjee  oo  pprraaccoovvnnííccíícchh  šškkoollyy                                                                        
 

• 1) Provozní zaměstnanci 
 

fyzický počet:                13             z toho mužů:  1 
přepočtený počet:                11,51        z toho mužů:  1 

 
 

• 2) Pedagogičtí zaměstnanci                        41       z toho mužů:   2 
 

fyzický počet - pedagogů                             24       z toho mužů:   2    
                             Pedag.asistentů                              11       z toho mužů:   0   
                             Speciální pedagog                            3       z toho mužů:   0        
                             Pedagog volného času                     3       z toho mužů:   0    : 

                                                                                                                     
                         
Přepočtený počet:   z toho: pedagogů:                                 23,86 
                                           speciálních pedagogů                  2,6 
                                 pedagogických asistentů:             9,8 
                                           pedagog volného času:                2,9 

                                           celkem                                   38,16    
 

Fyzický počet pracovníků celkem                                           54 
Přepočtený počet pracovníků celkem                                    49,67   

  

KKvvaalliiffiikkaaccee  ppeeddaaggooggůů  pprroo  vvýýuukkuu  
  
1.stupeň   % kvalifikovanosti                                                    100,00 
Počet pedagogických pracovníků 10 
Počet kvalifik.ped.pracovníků 10 
Počet nekvalifik.ped.pracovníků   0 

 
2.stupeň    % kvalifikovanosti                                                   100,00 
Počet pedagogických pracovníků    16 
Počet kvalifik.ped.pracovníků         16 
Počet nekvalifik.ped.pracovníků                                                          0 

 
Pedagogická asistence % kvalifikovanosti                             100 
Počet ped.asistentů 11 
Počet kvalifikovaných ped.asist. 11 

 
Pedagog volného času   % kvalifikovanosti                           100 
Počet pedagogů volného času                                                           3  
Počet kvalifikovaných pedagogů volného času                                   3 

 

Celkem                                                                                        100 %    

Celkový počet ped.pracovníků       41 
Počet kvalifik.ped.pracovníků        41 
  

  

  



VVýýuukkaa  cciizzíícchh  jjaazzyykkůů  
  

Jazyk  počet vyučujících 
pedagogů  

počet kvalifikovaných 
pedagogů  

Počet žáků  

Angličtina  44,,66  44,,66  267  

Němčina  11  11  20  

Ruština  33  33  35  

Celkem  88,,66  88,,66  271  

 
Výuka byla zahájena ve 3. ročníku, byla zajištěna 8,6 plně kvalifikovanými pedagogy. 
V 9. ročníku dobíhala výuka Němčiny jako povinná výuka.                        
Od 1. třídy se při dostatečném počtu zájemců vyučuje cizí jazyk formou volitelného 
kroužku. – angličtina. Od 7. ročníku byla zavedena volitelná možnost výuky dalšího cizího 
jazyka- němčina a ruština. 

 
 
 

ÚÚddaajjee  oo  zzaařřaazzoovváánníí  dděěttíí  kk  ppoovviinnnnéé  šškkoollnníí  ddoocchháázzccee  aa  

ppřřiijjíímmaaccíímm  řříízzeenníí  

  
Počet dětí poprvé zapisovaných                            44 
Počet dětí zapsaných do 1.roč. 50 
z toho:  děti po odkladu   6 
             dětí po dodatečném odkladu   0 
Počet dětí s odkladem školní docházky   5 
           z toho s dodatečným odkladem   0 
Odklad doporučen:  PPP   0 
                               SPC   5  
                              lékařem   5 
Počet dětí zapsaných s autismem                            0 
Počet dětí zapsaných s tělesným postižením   0 
Počet dětí převedených na jinou školu                    0 
   
Počet žáků, kteří ukončili školní docházku 35 
Počet žáků, kteří ukončili docházku v: 
 7.roč    1 
 8.roč.    1 
 9.roč.  32 
            10.roč                                                          1 
Počet žáků přijatých na 8-letá gymnázia                   1 
Počet žáků přijatých na gymnázia   6 
Počet žáků přijatých na SOŠ 4-leté 22 
Počet žáků přijatých na SOŠ 3-leté 17 
 
Celková bilance stavu žáků po zápise do 1.roč     +4    

  

  

  

  



PPřřeehhlleeddnnéé  úúddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů  

kk  3300..66..22001122  
Ročník počet žáků s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 

1. 47 43   3 1 0 

2. 41 27 13 1 0 

3. 45 30 14 1 0 

4. 46 17 27 2 0 

5. 51 20 29 2 0 

1.stupeň 230 137 86 7 0 

6. 27 6 17 4 0 

7. 31 5 24 2 0 

8. 27 7 17 3 0 

9. 46 13 33 0 0 

Auti 4 0 4 0 0 

2.Stupeň 135 31 95 9 0 

Celkem 365 168 181 16 0 

  

TTaabbuullkkaa  aabbsseennccee  aa  cchhoovváánníí  šškkoollnníí  kk  3300..66..22001122  
  

  
Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Průměr 
omluv. 
absence/žáka 

Průměr 
neomluv. 
absence/žáka 

2.st. 
z 

chování 

3.st. 
z 

chování 

1.stupeň  10810  0 47,02 0,0 0 0 

2.stupeň   9330 58 69,11 0,43 7 1 

Celkem 20139 58 55,18 0,16 7 1 

%  15,89   1,92 0,27 

1.st = 230 
žáků 

2.st = 
135 žáků 
 

Celkem 365 
žáků 

    

  



  

ÚÚddaajjee  oo  ddaallššíímm  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  
VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001122//22001133  nneebbyylloo  uusskkuutteeččnněěnnoo  DDVVPPPP,,  kktteerréé  bbyy  bbyylloo  hhrraazzeennoo  zz  pprroossttřřeeddkkůů  šškkoollyy..  

ŠŠkkoollaa  rreeaalliizzoovvaallaa  úússppěěššnněě  pprroojjeekktt  „„Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy 
Karviná – Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky““  vv  cceellkkoovvéé  ččáássttccee  11..007722..000000,,--KKčč,,  kktteerrýý  

bbyyll  uukkoonnččeenn  vv  ččeerrvveennccii  22001133..  ŠŠkkoolleenníímm  pprrooššeell  ttéémměěřř  cceellýý  ppeeddaaggooggiicckkýý  ssbboorr  ((  2299  ppeeddaaggooggůů  ))..  

  

ÚÚddaajjee  oo  iinnssppeekkccíícchh  pprroovveeddeennýýcchh  nnaa  šškkoollee  
  
Ve školním roce 2012- 2013 byly na škole provedeny tyto kontroly: 

19.9.2012- Následná veřejnosprávní kontrola ČŠI– závěr: bez připomínek 

12.2.2013- Veřejnosprávní kontrola MŠMT projektu: „Všichni chceme být úspěšní“ 
                   Kontrolován byl postup s pravidly OP VK- závěr- v jednání MŠMT 
22.4.2013- Veřejnosprávní kontrola- MMK- závěr: bez připomínek  

  

SSlluužžeebbnníí  cceessttyy  řřeeddiitteellee  šškkoollyy  

  
1133..33..22001133--  pprroojjeekktt  mmoonniittoorroovvaaccíí  zzpprráávvaa  --                        OOssttrraavvaa--  nnáákkllaadd      6677,,--KKčč  

    22..55..22001133--  sseettkkáánníí  ss  ppaarrttnneerrsskkoouu  šškkoolloouu--WWooddzziissllaaww  PPRR--  nnáákkllaadd  661122,,--KKčč  

  

PPoojjiissttnnéé  uuddáálloossttii  
  
                                                                          DDaattuumm                    ŠŠkkooddaa                        PPllnněěnníí                    SSppoolluuúúččaasstt  

11..kkrrááddeežž  nnootteebbooookkuu      33..11..22001133        2277..994477,,--KKčč            2266..994477,,--KKčč              11..000000,,--KKčč  

22..kkrrááddeežž  ppoottrraavviinn          2222..44..22001133        1177..008811,,--KKčč            1166..008811,,--KKčč              11..000000,,--KKčč  

33..ooddšškkooddnněěnnéé  úúrraazzyy  žžáákkůů          55..220000,,--KKčč  

44..ooddšškkooddnněěnn  žžáákkůů  --  kkrrááddeežžee            11..440088,,--  KKčč  

55..  pprraaccoovvnníí  úúrraazz  zzaamměěssttnnaannccee        77..334466,,--  KKčč        

                                                                  CCeellkkeemm              4455..002288,,--KKčč              5566..998822,,--KKčč              22..000000,,--KKčč  

  

ÚÚddaajjee  oo  mmiimmoošškkoollnníí  ččiinnnnoossttii  žžáákkůů  šškkoollyy  
  

Školní akce:  

• 22 akcí, kterých se účastnilo 3542 žáků - projekty Voda, Cestujeme Lesem, exkurze, 
Vánoční jarmark, Den dětí, pasování prvňáčků, Den Země, ZOO Ostrava, dopravní a 
vědomostní soutěže, Noční čtení, družební setkání s polskou školou Wodzislav s 
mezinárodní účastí žáků družební školy, bruslení, dopravní soutěže, Plave celé město, Den 
otevřených dveří, sběrová soutěž žáků, sportovní a vědomostní soutěže, florbalový turnaj, 
Wittonův vlak, Drogy NE, olympiády odborných předmětů, školy v přírodě, velikonoční 
jarmark, přednášky a besedy s institucemi, ozdravné výjezdy do Beskyd, recyklohraní, 
Nadace OKD   

• Spolupráce s MŠ, besedy o kriminalitě, sběr pet víček a papíru (16,94 t),  pet víčka (571 
kg) 

 
 
 
   



Městská kola: 
• 6 akcí, 219 žáků,  
• 1.místo – městské kolo HMZ 1.st. 
• 1.místo – městské kolo HMZ 2.st. 
• 3.místo – Plave celé město                            
• 2.místo – Atletický čtyřboj – starší žáci 
• 3.místo Pohár primátora města 
• Šplh, skokanská soutěž, florbalový turnaj, stolní tenis, vybíjená, štafetový běh,  

• LVVZ Beskydy pro 1.st., 

      
 
Okresní soutěže: 
           2 akce, 19 žáků    
           1.místo - okresní kolo HMZ 1.st 
           1. a 3.místo matematická olympiáda 
 
Krajské soutěže: 
          1 akce, 12 žáků  

• 2. a 3.místo – Hlídka mladých zdravotníků – 1.st. a 2.st 
 
Republikové soutěže: 
           1 akce, 4 žáci 
           Praha, ocenění za projekt Recyklohraní - delegace 
 
 

EEnnvviirroonnmmeennttáállnníí  vvýýcchhoovvaa  aa  pprriimmáárrnníí  pprreevveennccee  
  
Ve školním roce žáci absolvovali: 

• 78 sportovních, společenských, ekologických a protidrogových akcí, kterých se zúčastnilo 
celkem 3449 žáků (výstavy, výchovně-vzdělávací koncerty, přednášky, besedy, vernisáže, 
sběrové akce, družební návštěvy polské školy, ekologické aktivity – Rak, čištění lesoparku, 
filmová představení, semináře, výlety, plavání, návštěvy ZOO Ostrava, spolupráce s 
ekologickými centry Tereza, Vita, Veronika, ekologické nástěnky školy, údržba školní 
bezbariérové zahrady a sběrové akce. Velmi dobře se rozvíjela spolupráce s PPP Karviná, 
SPC Ostrava, Karviná a Frýdek –Místek. Tradičně dobrá spolupráce byla se Stanicí 
mladých přírodovědců, Juventusem, Centrem a střediskem služeb školám (besedy a 
školení). Environmentální výchova byla úzce propojena s pedagogickými pracovníky a 
Žákovským parlamentem a byla realizována měsíčním plánem. Na jednotlivá témata 
navazovaly projekty (Den Země, Noční čtení, Voda, Les, Dravci, Světový den zvířat, 
Energetický audit, Poznej a chraň, Najdi svůj červený kontejner.). 

• Žáci se již tradičně zúčastnili ekologického soustředění na RS Studeničné. 
• Naše škola se již 8. rokem spolupodílí na sponzorování medvěda ušatého v ZOO Ostrava – 

ustanoven ekotým, který podporovali žáci a pedagogové celé školy.  
 

  

ZZpprráávvaa  oo  hhoossppooddaařřeenníí  zzaa  rrookk  22001122  
Základní škola hospodařila v roce 2012 s těmito finančními prostředky: 
 

 Příspěvky  zřizovatele – Magistrát města Karviné 
 Příspěvky  Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
 Výnosy z doplňkové činnosti  
 Projekt ESF „Všichni chceme být úspěšní“ 
 Grant „Nadace ČEZ – podpora regionů“ 
 Grant „Nadace OKD“ – Přátelství bez bariér“ 
 Projekt ESF „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků  
 ZŠ U Lesa“ 
 Ostatní příjmy – školné ŠD, kroužky ŠD, pronájmy, úroky  

 
 



Celkové výnosy za rok 2012                                                              23.110.546,56 Kč 
 
1. provozní dotace celkem : 21 324 299,40 
      z toho :Krajský úřad -přímé prostředky na vzdělávání 16 682 000,00 
                  Magistrát města Karviná - provozní prostředky 3 045 000,00 
                  Magistrát města Karviná - odpisy 930 000,00 
                  Příspěvky FVČ,OON,projekt ŽP,Fond primátora 69 000,00 
                  Projekt ESF -   "Všichni chceme být úspěšní" 204 888,40 
                  Projekt ESF  "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků" 108 411,00 
                 Grant Nadace ČEZ 250 000,00 
                 Grant Nadace OKD 35 000,00 
2. zúčtování fondů  204 391,60 
          fond rezervní –FVČ 36 000,00 
          fond rezervní - Poznej a chraň 8 000,00 
          fond rezervní - enviromentální osvěta 25 000,00 
          fond rezervní  - Šablony 135 391,60 
3.tržby za stravné  1 047 560,00 
4.doplňková činnost  383 328,00 
5.poplatky ŠD  89 300,00 
6.pronájmy   38 293,00 
7.ostatní   22 417,00 
8.úroky získané z BÚ  957,00 
 
Celkové náklady za rok 2012                                                             23.009.950,17 Kč 

 
 
1. Náklady na platy celkem: 12 943 437,00 
 z toho :náklady na platy pracovníků-limit KÚ 12 197 000,00 
            ostatní zdroje-doplňková činnost 123 487,00 
            OON- školné, FVČ,projekty ŽP 120 496,00 
            OON- KÚ  16 000,00 
            OON - Šablony 252 350,00 
           OON - Profesní rozvoj pracovníků ZŠ 80 904,00 
           OON - Nadace ČEZ 140 000,00 
           OON - Nadace OKD 13 200,00 
2.náklady na soc.a zdrav.poj.celkem : 4 239 662,00 
 z toho : SP + ZP  KÚ 4 147 565,00 
                       SP-ZP jiné zdroje  92 097,00 
3.sociální náklady FKSP celkem : 124 332,00 
z toho :limit KÚ   122 436,00 
           jiné zdroje  1 896,00 
4.učebnice, učební texty a učební pomůcky 59 510,00 
5. ostatní přímé náklady (cestovné,služby,pojištění Kooperativa,..) 135 489,00 
6.jiné náklady -lyžařský výcvik,škola v přírodě,plavání 4 000,00 
7.ostatní provozní náklady MÚ (mater.potr.náklady DDHM) 1 661 929,67 
8.služby   534 343,41 
9.energie   1 459 481,79 
10.údržba   416 940,30 
11.ostatní výdaje, odpisy 983 530,00 
12.náklady doplňkové činnosti 212 565,00 
13.náklady projektu "Šablony" 87 930,00 
14. náklady Grantu ČEZ  110 000,00 
15. náklady Grantu OKD 36 800,00 
 
Hospodářský výsledek celkem   100.595,83 Kč 

 
 

ŠŠkkoollaa  vv  rrooccee  22001122  hhoossppooddaařřiillaa  ss  kkllaaddnnýýmm  hhoossppooddáářřsskkýýmm  vvýýsslleeddkkeemm..  

  

  

  



KKoommeennttáářř  kk  ttaabbuullkkáámm  aa  kk  hhllaavvnníímm  zzáámměěrrůůmm  
• Bezbariérová škola je vytížená na 56,87% plánované kapacity. Ve školním roce 2012-

2013 bylo integrováno 10 zdravotně postižených dětí s 11-ti pedagogickými asistenty 
(PA). Součástí školy je také speciální autistická třída v celkovém počtu 5 žáků. Problémy 
s financováním pedagogických asistentů i nadále přetrvávají.  Opět bylo potřebné jednání s 
KÚ ohledně dofinancování mezd pro PA. Předpokládaný počet žáků (360) byl dobře 
odhadnut (364 žáků). V následujícím školním roce je předpoklad, že se stav ustálí na čísle 
355. Velmi dobře se rozvíjí příhraniční spolupráce s polskou školou ve Wodzislawi. 
Navázali jsme na úspěšný projekt OKD, kterým jsme získali finance pro další spolupráci. 
Velmi dobrá je spolupráce s Obecně prospěšnou společností Dobrodiní, která je 
nápomocná při realizaci projektů, soutěží, společenských a kulturních akcí pořádaných 
školou. Díky jejich podpoře byl úspěšně zorganizován  2.školní společenský ples v domě 
Družby. Důležitou složkou v organizační struktuře se stala Rada školy, která pravidelně 
konzultuje dění ve škole s ředitelem školy. Do školní kuchyně byla zakoupena nová 
průchozí myčka nádobí. Ve školním  roce 2012-2013 byla uskutečněna rekonstrukce 
elektroinstalace školní družiny, čímž se výrazně zlepšily hygienické  podmínky pro 
pedagogy a žáky. V červenci a srpnu 2013 byla provedena hydroizolace školy, kterou se 
vyřešilo dlouhodobé zatékání do suterénu budovy. Škola je od roku 2009 krizovým 
centrem MMK, všechny třídy jsou zasíťovány. Kapacitně je ale nedostatečně řešeno 
zálohování dat (přetížený server). Nově byly vybaveny dvě odborné učebny novým 
nábytkem – němčina a počítačová učebna pro 1.st  

• Přetrvává neutěšená situace ve školní družině, kde chybí výškově stavitelné židle. Škola 
má 1 koordinátora pro  ŠVP a 1 koordinátora EVVO. Školení absolvoval také metodik 
primární prevence. Pro autistickou třídu a integrované žáky má škola vypracovaný ŠVP 
ZV LMP. Pedagogický sbor a pedagogičtí asistenti jsou náležitě proškoleni. Na škole je 
zavedena funkce speciálního školního pedagoga, který koordinuje výchovně-vzdělávací 
činnost pedagogů, pedagogických asistentů a integrovaných žáků.  

• Škola úspěšně realizovala pilotní program projektu „Všichni chceme být úspěšní“. Tento 
projekt byl ukončen v měsíci srpnu 2013. Dalšími úspěšně zrealizovanými projekty byly 
„Profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy“, který byl ukončen v červenci 2013 a 
„Grand Nadace ČEZ“. Škola splnila všechny vytýčené výchovně-vzdělávací cíle, které si 
ve školním roce 2012 - 2013 stanovila. 

• V rámci zkvalitnění služeb se osvědčil výdejů obědů ve školní jídelně na čipový systém.   
      V osmi odborných učebnách jsou umístěny interaktivní tabule a dataprojektory. Škola je 

vybavena digitálním fotoaparátem, digitální kamerou, jedním skenerem, osmi tiskárnami a 
má 3 multifunkční kopírky. Všichni integrovaní žáci jsou vybaveni počítačem s 
příslušnými výukovými programy. Softwarově převládá OS Windows XP a Windows 2000. 
Odloučené pracoviště školní družiny je propojeno se školou wifi anténou. Škola má 
zřízenou www.stránku, do které je pravidelně dodáván materiál jak žákovským 
parlamentem, tak vyučujícími.  

      
 
Hlavní poslání školy bylo splněno. 
 
 
Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 1.10.2013 

 
 Mgr.Tomas Vlachopulos 
 ředitel školy 
 
 

 
Projednáno a schváleno Radou školy dne …………………. 

 
 Jarmila Bulejková 
 předseda Rady školy 


