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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020

Podle § 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 7 vyhlášky
č. 15/2015 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva byla projednána pedagogickou radou dne:

Mgr. Jana Petrová
ředitelka školy

Zpráva schválena školskou radou při Základní škole a Mateřské škole U Lesa,
Karviná, příspěvková organizace dne:

Petr Pražma
předseda školské rady
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE
Název školy

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná,
příspěvková organizace

Adresa školy

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, U Lesa 713,
734 01 Karviná Ráj

IČ

480 04 529

Bankovní spojení

4133791/0100

Telefon/fax

596 311 487

E-mail

sekretariat@ulesakarvina.cz
e-podatelna@ulesakarvina.cz

Identifikační číslo (IČO):
(IZO):

48004529
048004529

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole:

640

Právní forma

příspěvková organizace

Součásti školy:
Mateřská škola
IZO

107 623 846

nejvyšší povolený počet dětí:

200

Místo poskytovaného vzdělávání:

V Aleji 761/20, Karviná – Ráj

Zástupce ředitele školy pro předškolní
Mgr. Barbara Veselá
vzdělávání v MŠ V Aleji
Místo poskytovaného vzdělávání:

Horova 655/2, Karviná – Ráj

Zástupce ředitele školy pro předškolní
vzdělávání v MŠ Olbrachtova
Bc. Michaela Kolarzová

Školní družina

nejvyšší povolený počet žáků: 90
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IZO

119 701 201

Vedoucí školní družiny

Hana Pelikánová

Školní jídelna

nejvyšší povolený počet stravovaných: 700

IZO

102 880 999

Místo poskytovaných služeb:

U Lesa 713/19, Karviná - Ráj

Vedoucí školní jídelny

Marcela Kobylková

Místo poskytování služeb

V Aleji 761/20, Karviná - Ráj

Vedoucí kuchařka

Pavlína Nikšičová(od 31. 3. 2019)

Místo poskytování služeb

Horova 655/2, Karviná - Ráj

Vedoucí kuchařka

Karin Gatnarová

Adresa pro dálkový přístup:

www.ulesakarvina.cz

Vedení školy:
Ředitelka školy

Mgr. Jana Petrová

Statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Petra Olbřimková

Školská rada:
Petr Pražma
Mgr. Václava Wojewodová
Stanislav Sobel

předseda školské rady, člen za rodiče
členka za pedagogické pracovníky
člen jmenovaný za zřizovatele

2. ZŘIZOVATEL ŠKOLY
Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
adresa pro dálkový přístup: http://karvina.cz
Primátor: Ing. Jan Wolf
Telefon: +420 596 387 111
Fax: +420 596 387 264
IČ: 00297534
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Karviná – Ráj, U Lesa 713 je plně organizovanou školou s maximální kapacitou
640 žáků a nachází se v klidné městské čtvrti Karviná - Ráj.
Svou činnost zahájila v roce 1. 9. 1965.
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 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vhodní pro
inkluzivní program. Všechny své žáky připravuje pro další studium a praxi na středních školách.
Ve škole působí dlouhodobě Školní poradenské pracoviště, což je tým složený ze speciálního
pedagoga, výchovného poradce, školního metodika prevence rizikového chování.
Ve školním roce 2019/2020 byla opět otevřena přípravná třída s maximální kapacitou 15 dětí.
V září nastoupilo 13 dětí, kterým byl u řádného zápisu přiznán odklad povinné školní docházky.
Součástí školy je školní družina s kapacitou 90 dětí ve třech odděleních. Stravování žáků,
zaměstnanců a cizích strávníků je zajišťováno ve školní jídelně, která se stejně jako školní družina
nachází na ulici Horova.
Podmínkou kvalitního vzdělávání je aktivní účast pedagogů na dění ve škole prostřednictvím
předmětových komisí, metodických sdružení, prací koordinátorů ICT, EVVO a ŠVP.
Žáci se pravidelně účastní vědomostních a sportovních soutěží, olympiád, sběru druhotných
surovin, akcí ke Dni země, charitativních akcí.
Již šestým rokem byla škola úspěšným žadatelem Programu podpory ozdravných pobytů dětí
z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší Státním fondem životního prostředí České republiky. Díky
této aktivitě se žáci prvního stupně účastnili 10-ti denního pobytu v přírodě s tematickým
zaměřením.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Karviná 158/2015 ze dne 18. 6. 2015 došlo s účinností
od 1. 1. 2016 ke sloučení Základní školy Karviná Ráj U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj,
Mateřské školy Karviná Ráj V Aleji 20/761, V Aleji 20/761, Karviná – Ráj, 734 01 a Mateřské
školy Olbrachtova, Horova 655, Karviná – Ráj, 734 01 do jednoho právního subjektu.
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Základním posláním mateřské školy je poskytovat dětem celodenní péči, rozvíjet a podporovat
zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho
individuální, osobnostní rozvoj v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké spolupráci
s rodinou a snažit se o to, aby děti v mateřské škole prožívaly chvíle pohody a spokojenosti.
Mateřská škola V Aleji se nachází se v bezprostřední blízkosti školy, svou činnost zahájila včetně
provozu školní jídelny 1. února 1968. Nejdříve byly zprovozněny dvě třídy, v březnu přibyla další
třída. Od května 1968 do současnosti jsou v provozu čtyři třídy a max. kapacitou 100 dětí.
Školní vzdělávací program „ Pramínky poznání“ vychází ze vzdělávacích cílů RVP pro předškolní
vzdělávání, v jeho naplňování se realizuje poznávání, prožívání, vnímání krásy naší planety Země.
Děti získávají poznatky o sobě samém, živé a neživé přírodě, vztah k životnímu prostředí, citový
vztah k přírodě i lidem samotným. Dítě v předškolním období charakterizuje získávání dovedností,
základní činností je hra a základním sociálním úkolem začlenit se do dětského kolektivu. Prioritou
je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro
jeho individuální osobnostní rozvoj, uspokojovat jejich potřeby, rozvíjet jejich dovednosti,
orientovat se v okolním světě.
Mateřská škola Olbrachtova je standardní sídlištní mateřskou školou s vlastní školní jídelnou.
Kapacita školy je max. 100 dětí, v současné době jsou třídy naplňovány do počtu 25 dětí v souladu
s platnou školskou legislativou. Školní vzdělávací program „Mateřská škola - místo k životu“
vychází ze vzdělávacích cílů

RVP pro předškolní vzdělávání, z obecně a osobnostně

orientovaného modelu předškolní výchovy a vzdělávání, tzn. každé dítě je námi vnímáno jako
jedinečná osobnost se svými individuálními potřebami a konkrétní vývojovou úrovni. Prioritním
cílem předškolního vzdělávání v mateřské škole je vytvářet co nejlepší podmínky pro osobnostní
rozvoj dítěte a jeho úspěšné vzdělávání, aby opouštělo mateřskou školu dítě samostatné, zdravě
sebevědomé a sebejisté, aby dokázalo komunikovat, samo přemýšlet, rozhodovat se a nést
odpovědnost, dále se rozvíjet, učit se a čelit situacím, které jim život přináší. Koncepce je
dlouhodobě zaměřena na environmentální vzdělávání a výchovu k ekologickému cítění, zdravému
životnímu stylu a to především osobnostně orientovaným prožitkovým vzděláváním.
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4. ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ
1. Základní škola (stav k datu: 30. 9. 2019)
ZŠ
ročník
1
2
3

5

6
7
8
9

0/0

3/2

0/0

1/0

1/0

7/2

1/0

3/1

0/0

16/5

2/0

6/2

1/0

9/5

2/0

6/3

1/0

6/0

0/0
4/0

chlapců

dívek

A

22

10

12

B

20

13

7

A

18

11

7

B

19

11

8

A

32

14

18

A

19

9

10

B

21

11

10

A

26

11

15

celkem

177

90

87

A

18

10

8

B

18

9

9

A

18

8

10

B

22

11

11

A

19

9

10

B

16

8

8

A

23

12

11

134

67

67

27/10

7

5

2

7/0

B
II. stupeň

2/0

počty

B

I. stupeň

v tom vzděl.
v zahraničí/
individuální vzd.

třídy

B

4

v tom zdrav.
postižení/
znevýhodnění

celkem

autistická
přípravná
třída
Celkem

12

8

4

---

---

330

170

160

50/15

6/0

2. Mateřská škola (stav k datu: 30. 9. 2019)

MŠ V Aleji

třídy

počty

1
2
3
4

Koťátka
Medvídci
Berušky
Motýlci

22
23
22
23

Celkem

x

90

MŠ Olbrachtova
1

třídy

počty

Koťátka

20

v tom
v tom zdrav.
vzděl.v zahraničí/
postižení/znevýhodnění
individuální vzd.
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/0
0/1
0/0
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0/0

2
3
4

Ježečci
Sluníčka
Chobotničky

25
24
25

0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0

Celkem

x

94

0/0

0/0

184

0/1

0/0

Celkem

3. Školní družina (stav k datu: 30. 9. 2019)
školní
družina

oddělení

počty

vychovatelek

úvazky

1

30

1

1

2

30

1

0,96

3

30

1

0,96

x

90

3

2,92

celkem

5. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání žáků a dětí je realizováno podle těchto vzdělávacích programů:
Mateřská škola
Vzdělávací program MŠ V Aleji

zařazené třídy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
„Pramínky poznání“
Vzdělávací program MŠ Olbrachtova

Koťátka, Berušky,
Medvídci, Motýlci
zařazené třídy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
„Mateřská škola – místo k životu“

Koťátka, Ježečci,
Sluníčka, Chobotničky

Základní škola
Školní vzdělávací program

zařazené třídy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Všichni toužíme být
úspěšní “
(+ minimální očekávané výstupy v rámci podpůrných opatření)
Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální "Všichni
toužíme být úspěšní a s pomocí vše zvládneme“
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1. - 9. ročník
(+ 1. - 9. ročník)

autistická třída

Školní družina
Vzdělávací program

zařazené třídy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Člověk a jeho svět “

oddělení školní družiny

6. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
6.1 Přehled pedagogických pracovníků
Základní škola
Třídní učitelé
I.stupeň
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
4.A
4.B
5.A

II.stupeň

Mgr. Zdeňka Böhmová
Mgr. Natálie Müllerová
Mgr. Zuzana Štefániková
Mgr. Kateřina Pražmová
Mgr. Ilona Gráczová
Mgr. Marta Krůželová
Mgr. Marta Sedláčková
Mgr. Alena Cieślová

6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A

Mgr. Taťána Konieczná
Mgr. Eva Martinková
Mgr. Gabriela Hamrusová
Mgr. Jana Harantová
Mgr. Václava Wojewodová
Mgr. Šárka Fabiánová
Mgr. Pavel Konieczny

Další pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Světlana Marcolová (speciální pedagog)
Bc. Renáta Lupieńská
Mgr. Jarmila Wojciková
Bc. Pavla Ježowiczová
Mgr. Jaroslav Kuděla
Mgr. Beáta Hanáková
Mgr. Jakub Mareš
Mgr. Jana Petrová (ředitelka školy)
Mgr. Petra Olbřimková (statutární zástupkyně ředitele školy)
Speciální autistická třída: Mgr. Martina Bystroňová
Bc. Jiřina Roubalová
Přípravná třída:

Mgr. Jana Lesniaková
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Mateřské školy:
Zástupce ŘŠ pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole V Aleji: Mgr. Barbara Veselá
Zástupce ŘŠ pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Olbrachtova: Bc. Michaela Kolarzová

Učitelky MŠ V Aleji:

Učitelky MŠ Olbrachtova:

Eva Bujdošová
Marcela Figarová
Mgr. Štěpánka Bártová
Mgr. Michaela Matuszyńská
Hedvika Pytlíková
Věra Večeřová (zast. Kotučová)
Jarmila Galliková

Laura Nyczová
Michaela Koupilová
Michaela Poláchová
Ing. Linda Navrátilová (zast. Katolická)
Marcela Navrátilová
Denisa Zarzycká
Andrea Nieslaníková

6.2 Asistenti pedagoga
Božena Juraszková
Bc. Kristína Matejková
Renáta Nižníková
Jaroslava Pavlovská
Mgr. Jakub Mareš
Romana Pietraszková
Iveta Davidová
Ivana Beránková
Ilona Ponczová
Radka Višňová
Miriam Poledníková
6.3 Zaměstnanci školní družiny
Hana Pelikánová
Gabriela Balážová
Eva Pappová

vedoucí školní družiny
vychovatelka
vychovatelka

6.4 Provozní zaměstnanci školy
František Nerad
Marcela Mickertsová
Renáta Nevrlová

školník
uklízečka
uklízečka
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Monika Kokešová
Aurélie Pavešicová
Jana Šugová

uklízečka
uklízečka
uklízečka

MŠ V Aleji
Martina Sobotková
Šárka Kovaĺová
Jitka Dziková

školnice, domovník
uklízečka
chůva

MŠ Olbrachtova
Graźyna Surovcová
Marcela Schindlerová
Dagmar Nogová
Michaela Jančíková

školnice, domovník
uklízečka
pradlena, uklízečka
chůva

Ekonomický úsek ZŠ a MŠ:
Bc. Pavla Hamšlágerová
Mgr. Michaela Kučerová
Ing. Kamila Fašungová

zástupce ředitele pro ekonomii
personalistka
finanční referentka

6.5 Zaměstnanci školní jídelny
Marcela Kobylková
Jana Bednářová
Helena Marešová
Danuše Jungvirtová
Zdeňka Šimíková

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka ZŠ
kuchařka ZŠ
pracovnice provozu ZŠ
pracovnice provozu ZŠ

Pavlína Nikčišová
Pavlína Tuhovčáková
Veronika Škutová

vedoucí kuchařka MŠ V Aleji
kuchařka MŠ V Aleji
pracovnice provozu MŠ V Aleji

Karin Gatnarová
Ivona Tesařová
Pavlína Unucková

vedoucí kuchařka MŠ Olbrachtova
kuchařka MŠ Olbrachtova
pracovnice provozu MŠ Olbrachtova
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6.6 Další vzdělávání pracovníků školy

Pořádající organizace

1.

MUDr. Pechan, Ostrava

2.

ČMOS PŠ OOJ, Karviná

3.

MŠ AGEL, Ostrava

TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ
Školení
znalostí
k ochraně
veřejného zdraví ve stravovacích
provozech
Změna financování regionálního
školství
Dvouleté děti – adaptace a
podmínky

Účastníci

Finanční
náklady

M. Kobylková

200,-

Mgr. J. Petrová

400,-

Mgr. Š. Bártová

500,-

4.

ABC o.p.s., Ostrava

Symwriter

Mgr. M. Bystroňová,
Mgr. S. Marcolová,
Bc. J. Roubalová,
I. Beránková

5.

Lipka – školské zařízení
pro
environmentální
vzdělávání, Brno

Konference
k environmentální
výchově v MŠ

M. Navrátilová

700,-

6.

MŠ AGEL, Ostrava

Efektivní příprava dítěte do ZŠ

Mgr. B. Veselá

500,-

8.

MMK

VERA

Bc. P. Hamšlágerová

9.

MŠ AGEL, Ostrava

Dítě s možnými riziky SPUCH

10.

P.
Zeman,
Hradec

11.

MŠ AGEL, Ostrava

Novely právních předpisů ve
školství od 1. ledna 2020
Pohádka jako nástroj rozvíjení
slovní zásoby dítěte v MŠ

12.

KVIC Nový Jičín

13.
14.

Jindřichův

Mgr. M. Matuszynská,
Mgr. Š. Bártová
Mgr. P. Olbřimkková
Mgr. J. Petrová

3 200,-

2 299,1 000,1 600,-

J. Galliková

500,-

Zážitkové hry pro děti v přírodě

M. Koupilová

800,-

Tvořivá škola, Neslovice

Geometrie činnostně v 1. – 3.
ročníku

Mgr. Mullerová,
Mgr. Krůželová,
Mgr. Lesniaková

KVIC Nový Jičín

Metodická poradna

Mgr. P. Olbřimková

2 040,640,14 379,- Kč

Celkem

6.7 Materiální vybavení školy
Z obecné charakteristiky: škola je po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2009 v rámci městského
projektu ENERGETICKÉ ÚSPORY v dobrém technickém stavu. Rekonstrukcí prošla rovněž
budova školní družiny a jídelny. Škola je bezbariérová, vybavená výtahem a plošinou pro
vozíčkáře. V roce 2018 byla ukončena rekonstrukce WC v posledních patrech v hlavní budově
školy. Průběžně druhým rokem probíhají částečné rekonstrukce kanalizace pod ZŠ i MŠ.
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Škola disponuje 19 odbornými učebnami – 3 z nich jsou počítačové, 13 je vybaveno interaktivními
tabulemi, celá škola je pokryta sítí (wifi síť je po celé škole včetně tělocvičny, ve třídách, učebnách
i kabinetech je vždy několik přípojek i na připojení kabelem). Všechny kmenové třídy jsou
vybaveny výškově stavitelným nábytkem, kmenové třídy a učebny se průběžně postupně
modernizují v závislosti na finančních prostředcích.
Výuka žáků s poruchou autistického spektra je realizována v specializované třídě, rozdělené
na třídu pro individuální výuku a výtvarné činnosti a třídu určenou ke skupinové výuce
s interaktivní tabulí a osvojování samostatných činností. K vytvoření podmínek bezpečného a
stimulujícího prostředí pro žáky s kombinovaným postižením (autismus, mentální, smyslové a
tělesné postižení) je specializovaná třída vybavena terapeutickým setem Snoezelen – motýl. Plní
funkci edukační, podporuje rozvoj interakčních a poznávacích schopností žáků a řešení jejich
problémového chování.
Dobře vybavena je tělocvična školy i malý gymnastický sál. Tělocvična a školní hřiště může být
využíváno i ke komerčním účelům – pronájmy zájmovým skupinám a veřejnosti. Výtvarné
činnosti jsou, mimo jiné, realizovány v keramické dílně. Využíván je hrnčířský kruh i keramická
pec.
Pro integrované žáky je zřízeno relaxační centrum v učebně speciálního pedagoga.
K mimoškolním aktivitám je k dispozici vybudovaný školní klub s kapacitou 28 míst a školní
knihovna. K výuce praktických činností je k dispozici moderní cvičná kuchyňka, v nedávné době
zrekonstruované učebny pěstitelských prací a dílen.
Snahou je vylepšit i zázemí pro pedagogy a postupně vybavit kabinety novým, moderním,
účelným nábytkem.
Škola se postupně snaží obnovovat fond učebnic. Knihy, encyklopedie a názorné pomůcky jsou
průběžně obnovovány a aktualizovány dle finančních možností školy.
Venkovní areál poskytuje rovněž možnost k realizaci pracovních a sportovních činností. Součástí
školy je bezbariérová zahrada s naučným koutkem. K výuce tělesné výchovy i aktivitám školní
družiny je k dispozici umělohmotné hřiště. Venkovní sportoviště nyní nabízí běžeckou dráhu,
hřiště s umělým povrchem 2. generace pro kopanou a volejbal, moderní doskočiště a prostor pro
výuku dalších atletických disciplín. Hřiště a vstup do budovy školy je monitorováno kamerou.
Školní družina i školní jídelna se nachází v jedné budově mimo hlavní budovu školy. Školní
družina je umístěna v 1. patře. Disponuje 3 třídami, s kapacitou 90 žáků. Školní družinu navštěvují
žáci přípravné třídy a žáci 1. – 3. ročníku. Jednotlivá oddělení jsou vybavena dostatkem pomůcek
odpovídající věkové kategorii. Budova má plastová okna a je zateplená. Pro zvýšení bezpečnosti
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a ochrany dětí byl do prostor školní družiny instalován kamerový systém s možností identifikace
příchozích osob. Kamerový systém byl rozšířen rovněž o prostory školních šaten.
MŠ V Aleji je dvoupodlažní budovou, v poměrně dobrém technickém stavu. Součásti mateřské
školy je školní zahrada. V září 2009 byla dokončena kompletní rekonstrukce vybavení školní
zahrady včetně terénních úprav, pořízení herních prvků a zařazena do projektu „Otevřená
zahrada“. Jedná se o zpřístupnění školní zahrady o víkendech i v hodinách po provozu MŠ pro
veřejnost - děti do deseti let v doprovodu rodičů. Tento projekt je podporován Magistrátem města
Karviná. Školní zahrada průběžně každým rokem prochází údržbou a obnovou herních prvků.
Mateřská škola disponuje dostatečným množstvím učebních pomůcek, hraček a výtvarnými
potřebami. Třídy jsou vybaveny nábytkem, který je dle potřeb a finančních možností
modernizován a doplňován.
MŠ Olbrachtova je třípodlažní budova, byla postavena a uvedena do provozu v roce 1964.
Vzhledem ke stáří budovy jsou již nutné různé technické obnovy (havarijní stav kanalizace,
havarijní stav střechy a další – v loňském roce dokončeny rekonstrukce). Na dvou podlažích jsou
umístěny 4 třídy s vybavenými pracovnami, hernami a sociálním zařízením. Součástí je školní
zahrada, která má dostatečnou rozlohu a které je věnována velká pozornost, protože dává prostor
dětem pro hry, pohyb a relaxaci. V roce 2014 byla v rámci projektu OP ŽP - EFRR vytvořena
zahrada v přírodním stylu - tzv. „ekologická zahrada“. Byly instalovány nové herní prvky,
lavičky, osazeny nové keře, vybudovány pěstební záhonky a bylinková zahrádka. Tyto zahradní
prvky budou muset také procházet postupnou obnovou a opravou. Mateřská škola je velmi dobře
vybavena (spotřebním materiálem, hračkami, pomůckami), postupně se obměňuje inventář, dle
aktuálních potřeb.

16

7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
7.1 Celkový prospěch žáků

1. pol. 2019/2020
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
1. st.
6.
7.
8.
9.
2. st.
SPA
celkem

počet žáků
37
36
31
41
26
171
36
37
34
23
130
7
308

s
vyznamenáním
37
33
18
21
8
117
12
7
6
5
30
0
147

prospěli
0
3
13
19
17
52
21
25
25
17
88
6
146

neprospěli
0
0
0
1
1
2
3
4
3
1
11
0
13

nehodnoceni
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2

s
vyznamenáním
38
31
20
24
12
125
11
8
5
4
28
0
153

prospěli
0
5
11
18
13
47
26
29
28
18
101
7
155

neprospěli
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
2
0
3

nehodnoceni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. pol. 2019/2020 *
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
1. st.
6.
7.
8.
9.
2. st.
SPA*
celkem

počet žáků
38
36
31
42
26
173
38
37
33
23
131
7
311
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* Prezenční výuka pouze do 10. 3., dále distanční nepovinná, od 25. 5.
prezenční dobrovolná pro první stupeň, od 8. 6. prezenční dobrovolná pro
druhý stupeň – absence vedena pouze do 10. 3.
7.2 Výchovná opatření a absence
1. pololetí
2019/2020

2. pololetí
*2019/2020

Celkem

25

4

29

14

2

16

7

0

7

12

5

17

0

0

0

2 st. z chování

2

0

2

3 st. z chování

1

0

1

Opatření
Napomenutí
třídního učitele
Důtka třídního
učitele
Důtka ředitele
školy
Pochvala třídního
učitele
Pochvala ředitele
školy

Omluvená
absence –
1. pol.

Neomluvená
absence –
1. pol.

Omluvená
absence –
2. pol.*

Neomluvená
absence –
2. pol.*

1. stupeň

5081

1

2425

0

2. stupeň

6781+455*

194

2606+121*

0

CELKEM

12317

195

5152

0

*SPA třída

7.3 Údaje o výsledcích přijímacího řízení vycházejících žáků

9. A 23 ž.
Gymnázium Karviná- M
Gymnázium a OA Orlová M - G/OA/IKT
SPŠ Karviná - M

1
1/1/0
1

18

8. – 7. r. 3
ž.

5. A 1ž.

1

SPA 1ž.

SŠ Techniky a služeb, Karviná Mat. obory - M
VOŠ Dakol a SŠ Dakol, Petrovice M

2
3
1
1
1
1

Albrechtova SŠ ČT - M
Střední zdravotnická škola, Ká - M
SPŠ Otrokovice - M
SŠ – Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod - M
AHOL Ostrava - M

1
4

SŠ Techniky a služeb, Karviná – uč.
obory
SOU DAKOL – učební obory

1

2

1
1

Albrechtova SŠ ČT – uč. obory
SOŠ Bohumín, Husova – uč. obory

1
2

Karviná - Vydmuchov

CELKOVĚ

14/7/2 0/3/0

9. A

8. – 7. r.

Maturitní

14

0

Učební

7

3

Ostatní

2

0

Celkem

23

3

100%

Umístěno 100%

1

5. A
1

1

1

SPA
0

CELKEM
15
10

1

3

1z1

1

28

100%

100%

100%

Vycházející žáci 2019/2020

11%

Maturitní
36%

53%

Učební
Ostatní

19

7.4 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola je svým zaměřením a vzdělávacími programy uzpůsobena také k výuce žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, formou skupinové integrace a individuální inkluzí do běžných tříd.
Ve školním roce 2019/2020 bylo individuálně integrováno 58 žáků + *1 žákyně v přípravné třídě,
z toho 7 s mentálním postižení (MP) a z toho: 2 MP v kombinaci s tělesným postižením a 2 MP
v kombinaci s PAS, 1 s tělesným postižením, 7 žáků s autismem (2 z toho vedeni i v mentálním
postižení), 1 žák s postižením sluchu, 11 žáků s vadou řeči a 33 žáků s vývojovými poruchami
učení a chování. * Podrobné údaje jsou bez přípravné třídy. V běžných třídách těmto žákům
asistovalo celkem 9 asistentů pedagoga, 1 asistent byl v přípravné třídě. Mimo individuální inkluzi
je na škole zřízena speciální třída pro vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra, kterou
ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo 7 žáků. Tyto žáky vzdělávají 2 speciální pedagogové a
rovněž zde působí také 1 asistent pedagoga. Stěžejní roli ve vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami má speciální pedagog.

7.5 Údaje o zápisech do 1. tříd a MŠ
Zápisy do prvních tříd proběhly na naší škole ve dnech 7. a 8. 4. 2020.
Zápisy do MŠ proběhly ve dnech 2. 5. až 16. 5. 2020.

ZŠ U Lesa

Mateřská
škola V Aleji

Mateřská
škola
Olbrachtova

Celkem zapsáno

36

22

20

Žádosti o odklad

9

----

----

Žádosti o předčasné přijetí

0

----

----
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8. OBLAST VÝCHOVY
8.1 Činnost žákovského parlamentu

Volby do Žákovské rady Dětského parlamentu proběhly dne 11. října 2019. Voleb se zúčastnilo
celkem 274 voličů, kteří se v krátké předvolební řeči seznámili s 4 kandidáty na post předsedypředsedkyně.
Žákovský parlament je již několik let nedílnou součástí školního života. Zvolení zástupci z řad
žáků participují na životě školy. Žáci se učí lepším komunikačním dovednostem mezi sebou,
ve vztahu k vyučujícím a ostatním dospělým. Činnost žákovského parlamentu vytváří zázemí pro
vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy. Podílí se na organizaci školních akcí a
soutěží, žáky s těmito plánovanými akcemi seznamuje.

8.2 Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště funguje v naší škole čtrnáctým rokem. Jeho činnost spadá do oblasti
poradenských služeb ve škole, které jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem
prevence a školním speciálním pedagogem. Mezi hlavní realizované aktivity patří:


pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní
neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,



sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické
zázemí pro jejich vytváření a realizaci,



připravovat podmínky a možnosti pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami



posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro
jeho snižování,



prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních
kolektivů



poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně
pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů



prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou, rodiči a poradenským zařízením
(PPP, SPC)
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integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských
zařízení (zejména pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra,
střediska výchovné péče), s úřady práce a další.



Školní poradenské pracoviště dále poskytuje individuální konzultace pro rodiče budoucích
žáků s handicapem (individuální konzultace, společná návštěva přípravné třídy,
koordinace mezi zákonnými zástupci, poradenskými zařízeními (SPC, PPP) a základní
školou ve smyslu optimálního nastavení vhodných podpůrných opatření. Rozšíření
konzultační činnosti pro zákonné zástupce dětí s problémovým chováním v MŠ,
konzultace pro výchovné poradce SŠ, na kterou nastupují vycházející žáci s PO (v rámci
dg. PAS).

8.3 Práce speciálního pedagoga
Školní speciální pedagog poskytuje standardní depistážní, diagnostické a intervenční činnosti.
Konkrétní, podrobnější údaje o činnostech v jednotlivých měsících školního roku jsou zpracovány
v Programu činnosti školního speciálního pedagoga v daném školním roce.
 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami patří v případě naší základní školy děti se
specifickými poruchami chování (ADHD, ADD) a učení např. dyslexie, dysortografie, děti
s vadami řeči, děti s tělesným či kombinovaným postižením, děti s poruchami autistického spektra
a děti se sluchovým postižením.
 Depistážní činnosti
Depistážní činností se rozumí aktivní vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
které je předpokladem k nastavení správné míry podpůrných opatření pro jejich další vzdělávání.
Kromě konzultačních hodin školní speciální pedagog také koná návštěvy v hodinách vyučujících,
účastní se zápisů do 1. tříd a jiných akcí školy.
 Diagnostické a intervenční činnosti
Školní speciální pedagog připravuje podklady k vyšetření v pedagogicko-psychologických
poradnách (dále jen PPP) či speciálně pedagogických centrech (dále jen SPC). Intervenční činnosti
tvoří největší část práce – spočívají v dlouhodobé individuální nebo i skupinové práci s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Takový žák má ve svém týdenním rozvrhu vyčleněnu
obvykle 1 – 2 hodiny pro předmět speciálně pedagogické péče (podle doporučení PPP nebo SPC),
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ve kterém pracuje spolu se speciálním pedagogem na odstraňování svých obtíží. Náprava se vždy
uskutečňuje nerušeně mimo třídu v učebně speciálního pedagoga a využívají se při ní speciální
pomůcky (počítačové programy, speciální učebnice atd.), metody a formy práce.
 Metodické a koordinační činnosti
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou v naší škole vzděláváni za podpory
pedagogické asistence (nejčastěji děti s tělesným postižením), mohou mít rovněž ve svém
týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 individuální hodinu předmětu speciálně pedagogické péče
(podle doporučení SPC) se školním speciálním pedagogem. Na tuto hodinu mohou docházet
společně asistentem pedagoga.
 Poradenské činnosti
Během konzultačních hodin s rodiči či učiteli řeší školní speciální pedagog nejčastěji výukové
obtíže dětí, špatné soustředění, grafomotorické obtíže u prvňáčků, výběr vhodného povolání a
možnosti budoucího uplatnění u starších žáků. Je-li potřeba, podílí se na vypracování
individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory. Speciální pedagog je
v kontaktu s pracovníky v dalších poradenských zařízeních (PPP, SPC), ve speciálních školách,
úřadech a charitativních organizacích. Je nápomocen rodičům v seznámení se se systémem
poradenských zařízení.
 Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
Naše škola posledních pět let prochází důkladnou modernizací. V rámci modernizace školy
usilujeme o rozšiřování bezbariérového prostoru a také o vytvoření lepšího zázemí pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně nakupujeme speciální pomůcky a vybavujeme
třídy a učebny vhodným výškově nastavitelným nábytkem, často vyrobeným na míru konkrétnímu
žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Činnost školního speciálního pedagoga ve školním roce 2019-2020


Tvorba a spolupráce s ostatními učiteli při tvorbě IVP a plánu pedagogické podpory (během
celého šk. roku).



Hodnocení IVP (v 2. pololetí).



Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga



Konzultace s učiteli ohledně výukových i výchovných problémů žáků.



Konzultace s rodiči.



Účast na společném setkání rodičů budoucích prvňáčků (Školička) – seznámení s prací
školního speciálního pedagoga, přednáška na téma Znaky školní zralosti dítěte.
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Konzultace k IVP se školskými poradenskými pracovišti (SPC, PPP) – návštěvy ve škole,
náslechy, vyšetření žáků…SPC Karviná, SPC Frýdek-Místek, SPC Ostrava, SPC Nový Jičín,
PPP Karviná.



Účast na metodických schůzích výchovných poradců a speciálních pedagogů v SPC a v PPP.
V rámci dalšího sebevzdělávání speciální pedagog absolvoval kurzy:



Zapojení a pomoc se školními projekty (Vánoční tvoření, Den Země, Den dětí a další).



Návštěvy v hodinách vyučujících, depistáže.



Návštěva, konzultace a pozorování v MŠ V Aleji, v MŠ Olbrachtova.



Dlouhodobá individuální i skupinová práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami –
předmět speciálně pedagogické péče, krizová intervence, vedení dokumentace a osobních listů
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.



Organizace a metodické vedení praxe budoucích asistentů pedagoga.



Individuální konzultace pro rodiče budoucích žáků s handicapem (individuální konzultace,
společná návštěva přípravné třídy, koordinace mezi zákonnými zástupci, poradenskými
zařízeními (SPC, PPP) a základní školou ve smyslu optimálního nastavení vhodných
podpůrných opatření).



Rozšíření konzultační činnosti pro zákonné zástupce dětí s problémovým chováním v MŠ,
konzultace pro výchovné poradce SŠ, na kterou nastupují vycházející žáci s PO (v rámci dg.
PAS).



Spolupráce celého školního poradenského pracoviště (výchovné poradkyně, metodičky školní
prevence a speciálního pedagoga) při řešení speciálních vzdělávacích potřeb, výchovných,
výukových i rodinných obtíží žáků (popř. jejich rodičů), která vyústila ve dvě nové aktivity:



1) PŘÍPADOVÁ KONFERENCE



2) SETKÁNÍ OKOLO DÍTĚTE (SOD):
SETKÁNÍ OKOLO DÍTĚTE (SOD) svolání multidisciplinárního týmu odborníků, který
řeší problémy či obtíže klientů/ pacientů/ rodin komplexně a efektivně. Skupinu odborníků
napříč různými obory (lékař, psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog, výchovný
poradce, učitel, pedagogický asistent a samozřejmě rodiče žáka) vede nezaujatý facilitátor
s cílem nalézt optimální řešení nebo cestu ke zlepšení situace. SOD bylo se souhlasem
zákonných zástupců svoláno u dvou žáků běžné části naší základní školy (spec. třída koná
SOD vlastní) a jeho účinnost je nezpochybnitelná. Zbývající naplánovaná setkání se
neuskutečnila z důvodu proti epidemiologických opatření (pokračující SOD byla
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naplánovaná na poslední čtvrtletí školního roku, kdy dochází ke společnému vyhodnocení
zvolených podpůrných opatření).
Od 11. 3. 2020 v době proti epidemiologických opatření veškeré přímé činnosti školního
speciálního pedagoga probíhali prostřednictvím webových stránek, elektronické komunikace,
prostřednictvím telefonických rozhovorů a formou online výuky.

8.4 Práce výchovného poradce
Dalším článkem Školního poradenského pracoviště je práce výchovného poradce.
Spolupracuje se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, odborem sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD) Magistrátu města Karviná, Pedagogicko–psychologickou poradnou
Karviná, Speciálním pedagogickým centrem Karviná, Frýdek - Místek, Nový Jičín a Ostrava,
Střediskem výchovné péče v Karviné. V průběhu školního roku proběhly společné konzultace
výchovné poradkyně s PPP Karviná, SPC Karviná, také proběhla 1 případová studie za přítomnosti
výchovné poradkyně.
V oblasti kariérového poradenství zorganizovala výchovná poradkyně 9 besed se středními
školami., žáci 9. ročníku v rámci Dne otevřených dveří společně navštívili SŠ a VOŠ DAKOL
v Petrovicích., zprostředkovala také žákům 8. ročníku exkurzi pod názvem Brána řemeslům
otevřena na SŠ techniky a služeb v Karviné
V rámci spolupráce s IPS při Úřadu práce v Karviné byla realizována distribuce atlasů středních
škol, navštívena výstava Volba povolání v Obecním domě Družba.
Nevhodné chování ve vyučování, neomluvená absence a nedostatečný prospěch byly důvody pro
8 pohovorů s žáky a zákonnými zástupci problémových žáků. Dále proběhly také 4 schůzky
s rodiči k nastavení podpůrných opatření, odkladu PŠD či volbě povolání. Proběhly 4 výchovné
komise, důvodem byla neomluvená absence či nevhodné chování.
Výchovná poradkyně spolupracovala úzce s OSPODem Karviná.
Práce výchovného poradce byla zaměřena především na následující oblasti: informace žákům
a rodičům o možnostech dalšího studia, spolupráce s třídními učiteli a speciálním pedagogem při
vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, následná péče o tyto žáky.
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Besedy a akce – Volba povolání
Akce:
1) Burza škol – Dům Družba 6. 11. – 8. r, 9.r
2) Návštěva dne otevřených dveří na škole DAKOL v Petrovicích 13. 1. 2020 9.r.
3) Brána řemeslům otevřená – SŠTaS – 8. ročníky 10. 10.
Besedy:
1) 11. 11. SŠTO Havířov
2) 15. 11. SŠ Havířov Sýkorova
3) 15. 11. OA a Gymnázium Orlová
4) 19. 11. SPŠ Karviná
5) 22. 11. NET OFFICE Orlová
6) 22. 11. SZŠ Karviná
7) 27. 11. SPŠ Stavební Havířov
8) 29. 11. SŠTaS Karviná
9) 14. 1. Gymnázium J. Šabršuly Orlova

8.5 Prevence sociálně patologických jevů
Činnost metodika primární prevence koresponduje s plněním minimálního preventivního
programu, který je aktualizován pro každý školní rok. Jeho cílem je vyvíjení cílených aktivit, které
posílí odolnost žáků proti sociálně patologickým jevům, podpoří vytváření pozitivního klimatu
školy.
Primární prevence sociálně patologických jevů se stala nedílnou součástí školního vzdělávacího
programu. Postupně byla zapracována témata pro jednotlivé ročníky 1. a 2. stupně.
Navázalo se na dlouhodobou spolupráci s Městskou policií v Karviné. Cílem je, aby prevence byla
soustavná, navazovala, jednotlivá témata byla rozšiřována a doplňována. Postupně proběhly
besedy a setkaly se s velkým zájmem a ohlasem žáků i třídních učitelů, se kterými žáci následně
diskutovali na třídnických hodinách.
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Třídnické hodiny se stávají pravidelnou aktivitou, na kterých žáci prezentují svoje názory, potřeby
a přání. Třídní učitelé vedou svoje žáky k samostatnosti a odpovědnosti za sebe i za vztahy
ve třídě. Žáci se učí naslouchat druhým lidem, vzájemnému respektu a ohledu k potřebám druhých.
Během školního roku do uzavření škol probíhaly besedy, semináře a přednášky, do kterých byly
nově zařazeny též MŠ a přípravná třída.
Již čtvrtým rokem funguje intervenční rozvrh, podle kterého mohou uvolnění učitelé pracovat
individuálně s jednotlivými žáky.
Školní metodik prevence spolupracoval též v konzultačních hodinách a na žádost s rodiči i žáky.
Součástí primární prevence nejsou pouze besedy, přednášky, ale všechny akce, které probíhají
v rámci výuky nebo v odpoledních hodinách a jsou organizovány školou.
Nedílnou součástí činnosti naší školy je práce Dětského parlamentu, resp. jeho výkonného
orgánu, Žákovské rady.

8.6 Environmentální výchova
Naše škola má množství každoročně realizovaných programů vlastních, ale i vydaných formou
metodických materiálů z různých ekologických středisek jako je Pavučina, Sluňákov, program
Mrkev, programy Přírodovědné stanice Karviná, Krajského střediska mládeže Juventus atd.
V rámci programu environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty řešíme především:


Možnosti a způsoby uplatňování komplexně pojaté environmentální výchovy a osvěty
v jednotlivých vyučovacích předmětech. V průběhu školního roku 2019/2020 byla
environmentální výchova a osvěta rozpracována a zařazena do tematických plánů
jednotlivých ročníků ve všech předmětech. Její plnění je pravidelně kontrolováno a
hodnoceno na jednotlivých jednáních metodických a předmětových komisích. Rámcový
vzdělávací program možnosti ještě rozšířil.



Způsoby integrovaného přístupu ke zkoumání a uvědomování si vztahů člověka k prostředí a
výzkumu udržitelnosti rozvoje. Žáci byli pedagogy průběžně informováni o nových řešeních
v oblasti energetiky, využití obnovitelných zdrojů, odpadového hospodářství i šetření zdroji.
Využívali přitom informace z denního tisku, internetových stránek, aktuálního zpravodajství
i periodik, dotýkajících se uvedených témat.
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Spolupráci školy s rodinou, s obcí, s podnikatelskou sférou a dalšími subjekty v utváření
odpovědných postojů k životnímu prostředí.



V rámci zvyšování odborné a metodické úrovně environmentálního vzdělání, výchovy a
osvěty jsou učitelé informování o vzdělávacích programech žáků a učitelů na informační
nástěnce ve sborovně školy a pedagogické poradě učitelů. Dále jsou informování o aktivitách
a akcích jednotlivých sdružení, které jsou zaslány na školu. Využíváme nabídku středisek
ekologické výchovy Pavučina, Fakultním pracovištěm Ostravské Univerzity a Nositelem
akreditace MŠMT:15190/2003-25-51 a Tereza - sdružením pro ekologickou výchovu Praha,
středisko Sluňákov Olomouc.

A) Trvalé aktivity školy:
Sběr papíru, PET víček, drobných elektrospotřebičů, starých baterií, prázdných náplní z tiskáren,
počítačů a kopírek – zapojení do celostátního projektu Recyklohraní.
Péče o úpravu a zeleň v okolí školy.
Úprava květin na chodbách školy.
Estetizace školy (ekologické nástěnky).
Údržba květin a estetizace tříd.
Úprava a údržba školní zahrady s bezbariérovým přístupem.
Projektová činnost v rámci vzdělávacího programu (ZŠ a MŠ).
Využití ekologických aspektů učiva v mezipředmětových vztazích.
Zapojení dalších učitelů a žáků do environmentálních činností.
Vedení webových stránek aktuálně k ekologickým akcím.
Spolupráce se středisky ekologické výchovy – Sluňákov, Pavučina.
Spolupráce se ZŠ z Polska.
Exkurze, besedy, přednášky.
Besedy s Městskou a Státní policii ČR působící ve městě Karviná.
Spolupráce s marketem DM v rámci preventivních programů „Veselé zoubky“.

8.7 Výchovná činnost školní družiny
Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování, je zařízením určeným pro volný čas
dětí. Školní družina tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma.
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Naše školní družina má tři oddělení. Její činnost a pedagogická práce má svá specifika a je odlišná
od běžné vzdělávací praxe.
„Člověk a jeho svět“ je motivačním názvem školního vzdělávacího programu školní družiny. Její
činnost byla zaměřena na poznávání pravidel slušného chování, rozvíjení zájmů žáků v oblasti
sportovní, přírodovědné, výtvarné zážitkové. Dle možností byla činnost provozována mimo
budovu školy.
K nejdůležitějším celodružinovým akcím ve školním roce 2019/2020 patřily v jednotlivých
měsících:
ZÁŘÍ
„Bezpečně ze školy, ze ŠD domů“, seznamovací diskotéka (představení prvňáčků), seznámení a
návštěva přírodovědné stanice, třídní schůzky ve ŠD
ŘÍJEN
„Drakiáda“ – soutěž v podzimním pouštění draků, víkendová akce přírodovědného kroužku –
Punkevní jeskyně, propast Macocha
LISTOPAD
„Malá módní přehlídka“ – umím se oblékat podle ročního období a počasí, „Hokejový král“ –
turnaj ve stolním hokeji, víkendová akce přírodovědného kroužku – nocování se zvířátky
PROSINEC
„Mikulášská nadílka – s čerty nejsou žerty“ – Mikulášská nadílka se školním divadelním
souborem AMADIS, víkendová akce přírodovědného kroužku – pečení perníčků
LEDEN
Družinové soutěžení o přírodě, o našem městě a okolí
ÚNOR
Zlatý slavík“ – celodružinová pěvecká soutěž, velký družinový karneval s představením,
mezidružinová vědomostní soutěž – pořádala ŠD Borovského
BŘEZEN
„Co všechno již umíme z prvouky, přírodovědy a vlastivědy“ – putování po ŠD za ukrytými
vědomostmi.
Z důvodu uzavření škol se již žádné akce neuskutečnily.
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8.8 Aktivity Mateřské školy V Aleji
Zájmové aktivity
Program pro školní rok 2019/2020
Název aktivity
Pohybové hry

Keramika
Angličtina hrou pro
předškolní děti
Z pohádky do
pohádky
Malí šikulové
„Mrňouskové“
Výtvarná dílna
Klub tvořivých
maminek
Od 1.2.2020
Cvičení s prvky JÓGY

Zaměření, oblast činnosti (stručný popis)
Pohybové hry, sportovní aktivity, využití
pomůcek, nářadí a náčiní k pohybovým
aktivitám
Rozvíjení dětské fantazie, jemné motoriky a
zručnosti při práci s hlínou
Seznámení s angličtinou formou hry
Dramatizace pohádek, podpora
improvizace.
Práce s nářadím a materiálem u ponku
Zábavné odpoledne pro maminky s dětmi
do 4 let
Rozvoj výtvarných dovedností a talentu.
Účast v soutěžích s výtvarnou tematikou.
Kroužek keramiky i jiného tvoření pro děti
a rodiče.
Cvičení na podložkách, relaxační techniky

Vedení kroužku
Mgr. Štěpánka
Bártová
Mgr. Barbara
Veselá
Mgr. Michaela
Matuszyńská
Eva Bujdošová
Jarmila Galliková
Hedvika Pytliková
Jarmila Galliková,
Mgr. Štěpánka
Bártová
Marcela Figarová
Mgr. Barbara
Veselá
Blanka Kotučová

Akce, které probíhají pravidelně a doplněné o nové aktivity: (výčet těch nejdůležitějších)
Hrátky s míčem pro předškolní děti; Čokoládová kecka – atletické závody (společná akce se ZŠ);
Solná jeskyně; pravidelné návštěvy v základní škole; Prckův ráj – návštěva herny; Světýlková
cesta – lampionový průvod; divadelní představení a návštěva Kina Centrum; Canisterapie;
návštěva hokejistů v MŠ; tvořivý klub maminek – keramika pro rodiče s dětmi; Mikuláš;
vystoupení dětí na Vánočním jarmarku na náměstí v Karviné; Bruslící školička; započalo plavání
dětí, které bylo ukončeno uzavřením škol.
Distanční vzdělávání
V době uzavřené mateřské školy probíhalo distanční vzdělávání pro předškolní děti formou
Úkolníčků, které byly pravidelně zveřejňovány na webových stránkách. Každý

obsahoval

rozumové činnosti, návrhy pro pracovní a výtvarnou činnost, pracovní listy, návrhy na dramatizaci
pohádek, omalovánky na dané téma, básně, písně a další. Každý týden byly připravovány
omalovánky, pracovní činnosti, výtvarné činnosti, básně a písně, pohádky také pro ostatní děti
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nižšího věku. Proběhly dvě soutěže s hojnou účasti (Namaluj obrázek pro všechny okolo,
O nejkrásnější kuřátko). Všichni účastníci byli po návratu do mateřské školy odměněni malou
sladkostí a diplomem.

8.9 Aktivity Mateřské školy Olbrachtova
Pravidelné aktivity:
•

výukové, jazykové, zájmové činnosti a návštěvy a integrace předškolních dětí do výuky
na ZŠ U Lesa

•

ozdravný pobyt v Solné jeskyni v Dětmarovicích - vystřídaly se děti ze všech tříd
mateřské školy, každá třída 1x za rok, vždy 10 návštěv, autobus zajišťuje Solná jeskyně
(říjen – prosinec)

•

návštěva jízdárny v Olšinách se zdravotní jízdou dětí na ponících (všechny děti, září –
březen)

•

„Hrátky s míčem pro předškolní děti MŠ“ – říjen – březen, pořádají: Extraligoví
házenkáři HCB Karviná, házenkářská hala STARS, doprava zajištěna

•

nepravidelné návštěvy kina Centrum v Karviné – Mizerově - pásma kreslených
pohádek určených pro děti z mateřské školy

•

Regionální knihovna Karviná – Mizerov, pravidelné výpůjčky knih s donáškou do MŠ,
návštěvy knihovny v rámci tematických besed pořádaných pro děti (každá třída 1x)

•

Recyklohraní – pravidelné činnosti spojené s tříděním a recyklací odpadu

Průběžné aktivity:
•

„Podzimní úklid školní zahrady s programem s rodiči“ – hry, soutěže, úklid zahrady,
příprava políček na jaro – kompostování, opékání párků

•

Eko program „Kvítkov“ – třídění a zužitkování odpadového materiálu

•

„Lesní den“ – polodenní vycházka do lesa s pozorováním a zkoumáním přírody

•

aktivita pro děti a rodiče – sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka – spolupráce s myslivci,
tvoření z přírodnin doma – v MŠ výstavka

•

„Čokoládová kecka“ – sportovní dopoledne pro předškolní děti

•

Návštěva Stanice mladých přírodovědců v Karviné
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•

„Mikulášská nadílka“ – dopolední aktivita v MŠ (rodiče jako Č, M, A), spolupráce se
ZŠ – školáci zapojeni do role Č, M, A

•

„Vánoční jarmark s programem na školní zahradě“ – zpívání u Betlému, prohlídka a
prodej vyrobených vánočních výrobků, vánoční mlsání

•

divadelní představení v prostorách mateřské školy: „Divadélko Duo Šamšula, Divadlo
Letadlo, Představení artistické show“

•

„Karnevalové veselení“ - společná odpolední akce s rodiči v Romském centru

•

„Bruslící školička“ – leden - březen, zimní stadion v Karviné – Fryštát, organizuje
Sportovní klub Karviná z.s., dětem byla zapůjčena veškerá výbava: brusle, přilba…,
zajištěna doprava

•

„Lyžařská školička na Bukovci“ - zrušeno pro nedostatek sněhu

•

Focení dětí dle nabídky provozovatelů (pouze zimní vánoční motiv)

•

tvořivá dílnička s rodiči – „Batikovaná trička“

•

škola v přírodě – Chata hrádek – duben – zrušena z důvodu Opatření

•

podílení se na realizaci knihy „Děti dětem“ – vymýšlení příběhů, malování obrázků,
otisky palců předškoláků

•

„Odpolední rozloučení se školáky“ – hry, soutěže, aktivity, hledání pokladu a pasování
dětí na školáky

V letošním školním roce byla MŠ od 18. 04. 2020 do 10. 05. 2020 uzavřena z důvodu pandemie
Covid – 19.
Zapojili jsme se do šití ochranných roušek.
Pedagogové se účastnili různých webinářů, sebevzdělávali se formou odborné literatury a
časopisů, zhotovovali a opravovali výukové materiály a pomůcky pro práci s dětmi. Pravidelně
podávali telefonické informace rodičům a individ. odpovídali na dotazy i na webových stránkách
a facebooku.
Na webové stránky průběžně vkládali a doplňovali vzdělávací materiály, nápady, videa, pracovní
listy a omalovánky pro děti včetně zpětné vazby. Zvlášť byly nabízeny materiály pro děti
předškolního věku. Rodiče se s dětmi zapojili do zajímavé foto aktivity „Co jsem doma dobrého
připravil nebo hezkého vyrobil.“
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9. ZÁJMOVÁ ČINNOST A VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
9.1 Činnost kroužků

Činnost zájmových útvarů ve školním roce 2019/2020
Poz. Od 11. 3. byly uzavřeny školy k osobní výuce z důvodu pandemie Covid9, taktéž byly
uzavřeny kroužky.

Název

Vedoucí kroužku

1.

NENUDA
(třída 4. B)

Marta Sedláčková

2.

Informatika I. - třída 1.
A, 1. B

Petra Olbřimková

3.

Informatika II. - třída 2.
A, 2. B

Petra Olbřimková

4.

Angličtina hrou I. - 1. A

Pavel Konieczny

5.

Angličtina hrou II. - 1. B Beata Hanáková

6.
7.

Angličtina hrou III. - 2.
A
Angličtina hrou IV. - 2.
B

Zuzana Štefániková
Kateřina Pražmová

8.

Míčové hry - 1. st.

Jaroslav Kuděla

9.

Míčové hry - 2. st.

Jaroslav Kuděla

Kondiční pohybová
průprava
Keramický kroužek
11.
(žáci 1. st)
10.

Jaroslav Kuděla
Jana Lesniaková
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Obsah činnosti – dílčí cíl
Zdokonalení vědomostí a rozvoj
logického myšlení při práci s PC
Naučit žáky pracovat s počítačem,
programem Malování a Kreslení
pro děti, bezpečně se chovat na síti.
Naučit žáky pracovat s počítačem,
ovládat počítač, pracovat
s programy Malování, Wordpad –
psaní, bezpečně se chovat na síti.
Získání základních znalostí a
dovedností
Získání základních znalostí a
dovedností.
Rozvíjení základních znalostí a
dovedností.
Rozvíjení základních znalostí a
dovedností.
Získání základních znalostí a
dovedností při výuce kolektivních
sportů.
Rozvoj základních znalostí a
dovedností při výuce kolektivních
sportů.
Kondiční cvičení jako způsob
zdravého života.
Práce s keramickou hlínou,
techniky práce, vlastní tvorba.

9.2 Soutěže
Stejně jako každý rok jsme se zapojili do řady soutěží.
V průběhu školního roku proběhla školní kola těchto olympiád: Olympiáda v Českém jazyce (bez
postupu do okresního kola), Dějepisná olympiáda bez postupu do okresního kola), Matematická
olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Olympiáda v Anglickém jazyce. Okresní kola v Matematické
olympiádě a Olympiádě v Anglickém jazyce se již neuskutečnila. Také neproběhla Biologická
olympiáda, ani matematické soutěže Klokan a okresní kolo Pythagoriády.
Matematika


Matematická olympiáda - školní a okresní kolo 5. ročníku
o

školní kolo - 5 úspěšných řešitelů, okresní kolo 4 úspěšní řešitelé - David
Vitouch 12 b, Benjamin Liszok 10 b, Tomáš Kawulok a Aneta Gavlovská 9 b



Pythagoriáda – ve školním kole si postup do okresního kola vybojovali:
o

7. r. Karel Díčik 12 bodů - postup do okresního kola

o

8. r. Richard Kubica 10 bodů - postup do okresního kola, okresní kolo již však
neproběhlo.

Zeměpis Okresní kolo:
6. ročník: 14. místo Kristýna Juřenová, 7. ročník: 5. místo Tomáš Drien, 8. - 9. ročník: 21. místo
Ondřej Pluhař
Sport
1. stupeň: - vybíjená 3. místo
2. stupeň:
dívky - přespolní běh starší 3. místo; šplh mladší 1. místo (D. Folovská 1. místo), starší 2. místo
chlapci - přespolní běh mladší 5. místo, starší 2. místo (M. Swaczyna 1. místo, V. Bonk 2. místo);
šplh starší 5. místo (M. Bousek 2. místo), florbal mladší 9. místo, starší 2. místo
Další akce byly zrušeny.

34

10. SPOLUPRÁCE ŠKOLY
10.1 Školská rada
Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy.
Školská rada při Základní škole a Mateřské škole U Lesa, Karviná byla zřízena ke dni 1. 11. 2005.
Má tři členy: Petr Pražma, Stanislav Sobel a Mgr. Václava Wojewodová. Školská rada se sešla 2x,
vždy za účasti ředitelky školy Mgr. Jany Petrové. Programem jejich jednání byly tyto záležitosti:


koncepce pro nadcházející školní rok



vyjádření se k ŠVP a dalším dokumentům školy



elektronická žákovská knížka, třídní kniha



marketing a propagace školy



bezpečnost žáků ve škole



plán oprav a investičních akcí



plán projektů, akcí školy



spolupráce s MŠ

10.2 OPS Dobrodiní
Obecně prospěšná společnost Dobrodiní byla založena 13. listopadu 2003 za účelem realizace
programů v rámci ekologie, zdravotnictví, sociální péče, kultury a sportu a jiných programů
pořádaných v rámci obecně prospěšné činnosti.
Mezi její priority patří pomoc při realizaci aktivit školy.
Společnost spolupracuje s vedením školy, se kterým konzultuje finanční potřeby školy
v souvislosti s naplánovanými aktivitami. Vede dialog mimo jiné se Školskou radou a s
Žákovským parlamentem, jejich snahou je implementovat do rozvahy o plánovaných akcích
rovněž názory a požadavky žáků a jejich rodičů. Řada naplánovaných a podporovaných aktivit
musela být zrušena.
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10.3 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

První den ve škole
Slavnostní zahájení školního roku bylo významné především pro žáky přípravné třídy, prvních tříd
a jejich rodičů. Třídní učitelky připravily pro děti přivítání a drobné upomínkové předměty.
Přivítat přišla nové žáky také ředitelka školy. Rodiče byli pozváni na společné setkání, na kterém
jim byly sděleny základní informace o organizaci nadcházejícího školního roku, a obdrželi pozvání
na slavnostní pasování, které se tradičně koná v listopadu.

Čokoládová kecka
Sportovní den pro děti z našich MŠ, přípravné třídy, prvňáky a druháky, děti změřily své síly
v různých sportovních dovednostech. Soutěže připravili členové sportovního klubu "Atletika
Benjamínci Karviná" a vypomohli i naši starší žáci.

Ozdravný pobyt
Sedmdesát žáků naší školy se zúčastnilo ozdravného pobytu ve dnech 15. - 25. 10. v Karlově pod
Pradědem.

Návštěva středních škol
Jako každý rok jsme navštívili SŠTaS, která pořádala v říjnu týden plný akcí pro všechny věkové
kategorie. Podívat se byli nejen vycházející žáci, ale také čtvrťáci a páťáci.
Dne 10. 10. naši šesťáci navštívili SPŠ a seznámili se s programováním robotů, 3D tiskáren a
prostředím SPŠ.

Pasování prvňáčků
V listopadu proběhlo již tradiční Pasování prvňáčků. Pozváni byli nejen rodiče našich nejmenších,
ale i jejich prarodiče a široká veřejnost. Po slavnostním přivítání v Regionální knihovně Karviná
předvedli krátké představení bývalí žáci školy a prvňáčci, poté se rodiče seznámili s tím, jak to
vypadá v první třídě v průběhu prvních měsíců a to formou krátkého filmu.

Projektový den "České devítky v naší historii" – dne 14. 11. se uskutečnil celoškolní
projekt se zaměřením na naši historii, sport, kulturu, součástí byla výstava různých předmětů
včetně historických hraček, knih, přístrojů. Výstava byla přístupná také veřejnosti a shledala se
s velkým zájmem.
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Vánoce
Vánoce ve škole začaly pečením cukroví již počátkem prosince. Výroba ozdob, dekorací a besídky
byly hlavními činnostmi po celý prosinec.
V rámci projektu MAP byla výuka angličtiny obohacena rodilým mluvčím Dr. Kelechi Ahanonu
Ajumole.

Projekt s PL
Dne 6. 2. nás navštívili naši přátelé z polské Wodzislavi, v rámci setkání navštívili naše třídy a
zúčastnili se výuky, pak proběhl zápas ve vybíjené.

Vyřazení „deváťáků“
Tradiční rozloučení s vycházejícími žáky v kině Centrum bohužel nemohlo proběhnout, tak jsme
se aspoň společně sešli ve škole. Našim deváťákům přejeme hodně štěstí na nových školách.
Další připravené akce se z důvodu uzavření škol nekonaly.

Distanční výuka
Dne 10. 3. došlo k uzavření škol v důsledku epidemie COVID 19, od 11. 3. byla prezenční výuka
zakázána. Vzhledem k této situaci přešla naše škola na distanční výuku, která byla v té době tzv.
dobrovolná, protože neměla oporu ve školském zákoně. Každý týden jsme na webu školy
zveřejňovali úkoly pro žáky, zjednodušenou formou s vysvětlením učiva a odkazy na prezentace
a videa jsme pokračovali v probírání učiva v návaznosti na předchozí znalosti (příklad –
Matematika 7. ročník – Shodnost, středová a osová souměrnost – část učiva se již probírala v 1. a
4. třídě, na druhém se učivo jen rozvíjí atd.).
Učitelé komunikovali se zákonnými zástupci i přímo s žáky (záleželo na založení e-mailu) emailem, někteří i telefonicky (přes různé aplikace). Žákům jsme také materiály tiskli, předávali
přes sekretariát školy a vybírali prostřednictvím schránky. Od dubna jsme zahájili také video
výuku a to nejdříve na prvním stupni (zapojeno 7 pedagogů z 8), od května i na druhém a to
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předměty: Matematika, Český jazyk, Cizí jazyky a třídnické hodiny (zapojeni všichni tř. učitelé,
vyučující daných předmětů). Používali jsme systém Google meet.
Od 11. 5. byla umožněna prezenční výuka a to jako příprava k přijímacím zkouškám pro deváťáky
(zúčastnilo se 13 žáků ze 14, přičemž jedna dívka byla připravována pomocí videokonference),
výuka probíhala 3 x týdně (pondělí, středa, pátek, 4 vyučovací hodiny, celkem proběhla 11x), této
výuky se zúčastnili 3 pedagogové a na digitální výuce se podílela také spec. pedagožka. Od 25. 5.
byla povolena prezenční výuka na prvním stupni včetně přípravné třídy, výuka probíhala každý
den 4 hodiny, pro žáky přípravné třídy a prvních až třetích ročníků byla zajištěna školní družina a
obědy. Ostatním žákům byla nabídnuta strava formou balíčku, ale nebylo to využito. Nastoupili
všichni pedagogové, asistenti pedagoga a družinářky se zapojili do odpoledního provozu. Pouze
třída zřízená podle §16 se nezapojila do prezenční výuky (neměli jsme podmínky pro řádné a
bezpečné zajištění výuky), zapojilo se asi 58% žáků (cca 107 ze 185). Na druhém stupni byla
dobrovolná prezenční výuka zahájena 8. 6., byla organizována pro každý ročník 3 dny po 4
hodinách, byl sestaven speciální rozvrh s důrazem na třídnické hodiny, 2x byla matematika, český
jazyk a anglický jazyk, další předměty 1x (bez výchov, IKT,), výuky se zúčastnili všichni
pedagogové a 62 žáků ze 131, tj. 47%. Pedagogové se zaměřili na procvičování učiva, utřídění
poznatků z distančního vzdělávání. Probírali s žáky situaci v České republice a také v ostatních
zemích.

11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
11.1 „Přátelství, činnosti a hry bez počítače“
V rámci udržitelnosti projektu se uskutečnilo 1 setkání žáků Polsko – české spolupráce. Další
setkání již nemohlo být realizováno.
Název programu

Projekt
CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_010/0000236

Stručný popis programu

„Přátelství, činnosti a hry bez počítače“

Dotace

17673,58 EUR

Spoluúčast

2651,04 EUR
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11.2 Šablony II – ZŠ a MŠ U Lesa
Název programu

OP VVV
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012730

Stručný popis programu

Šablony II – ZŠ a MŠ U Lesa, jedná se o
podporu personální, technickou i
volnočasovou na obou úrovních vzdělávání.

Dotace

2 144 360,-Kč

Spoluúčast

0,-Kč

Projekt je realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek.
Jednotlivé jednotky aktivit zahrnují: personální podporu - financování speciálního pedagoga,
finanční podporu pro pozici chův v MŠ V Aleji a MŠ Olbrachtova, profesní rozvoj pedagogických
pracovníků, technické dovybavení školy.
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12. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2019

12.1 Hospodaření s fondy
416 Fond reprodukce majetku, fond investic
počáteční stav k 1.1.2019
tvorba (+)
tvorba z odpisů k 31.12.2019
použití (-)
investiční akce - rekonstrukce kanalizace MŠO
investiční akce - Zřízení knihovny školy a rekonstrukce žákovských šaten

Kč
834 118,67
1 290 940,79
1 290 940,79
-888 898,62
-652 985,32
-235 913,30

zůstatek
v zůstatku je účelově vázáno:
zůstatek bez účelově vázaných prostředků

1 236 160,84
0,00
0,00
1 236 160,84

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.
počáteční stav k 1.1.2019
tvorba (+)
příděl z HV

Kč
1 893 034,20
36 091,74
36 091,74

použití (-)

0,00

zůstatek
v zůstatku je účelově vázáno:
zůstatek bez účelově vázaných prostředků

1 929 125,94
0,00
1 929 125,94

412 Fond kulturních a sociálních potřeb
počáteční stav k 1.1.2019
tvorba (+)
TVORBA K 31.12.2019
použití (-)
rekreace
odměny, dary
příspěvek na závodní stravování
kult. a soc. rozvoj zaměst.
hmotný majetek
příspěvek na penzijní připojištění
semináře, předplatné
zůstatek

Kč
545 758,59
574 658,00
574 658,00
-822 926,50
-184 780,00
-66 681,00
-82 239,00
-241 836,50
-177 150,00
-67 000,00
-3 240,00
297 490,09
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411 Fond odměn
počáteční stav k 1.1.2019
tvorba (+)
příděl ze zlepšeného HV

Kč
422 159,00
108 275,00
108 275,00

použití (-)

0,00

zůstatek

530 434,00

414 Rezervní fond z ostatních titulů
počáteční stav k 1.1.2019
tvorba (+)
Finanční dar TEREZA
použití (-)
čerpání fin. daru TEREZA
zůstatek
v zůstatku je účelově vázáno:

Kč
0,00
10 000,00
10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00

zůstatek bez účelově vázaných prostředků

0,00
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12.2 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu
v Kč

Účelový
znak

a

33353

33038
33065
33068

Ukazatel

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)
z toho:

a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 - IV. etapa

33070

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 - V. etapa

33071

Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

33074
33075
33076
33077
33166

c
38 209 518,00
36 890 646,00

38 876,00

1=c-d
38 170 642,00

2
38 170 642,00

0,00

36 890 646,00

36 890 646,00

0,00

26 703 887,00
69 740,00
10 117 019,00

26 703 887,00
69 740,00
10 117 019,00

0,00
0,00
0,00

Vráceno v průběhu roku
zpět na účet kraje

d

26 703 887,00
69 740,00
10 117 019,00

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce
2017/2018 - Excelence středních škol 2018
Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků
v soutěžích ve školním roce 2018/2019
Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve
znění pozdějších předpisů, na období leden - srpen 2019

33070

33074

Poskytnuto
k 31. 12. 2019

Předepsaná
výše vratky
dotace a
návratné
finanční
výpomoci při
finančním
vypořádání
3=1-2
0,00

Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se
zohledněním provozu mateřských škol na období leden - srpen 2019
Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se
zohledněním provozu mateřských škol na období září - prosinec 2019

26 400,00

Soutěže

Skutečně
použito
k 31. 12. 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00
279 212,00
317 687,00

Podpora vzdělávání cizinců ve školách
Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických
pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ, konzervatoří a ŠD v roce 2019
Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování
regionálního školství

Skutečně čerpáno k 31. 12.
2019

38 876,00

0,00
0,00

240 336,00

240 336,00

0,00

317 687,00

317 687,00

0,00

0,00

0,00

382 423,00

382 423,00

382 423,00

0,00

313 150,00

313 150,00

313 150,00

0,00

0,00

0,00

12.3 Zpráva o hospodaření

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U LESA

Celkové výnosy za rok 2019
602. Výnosy z prodeje služeb
z toho : stravování dětí, žáků, zaměstnanců
úplata MŠ
školné školní družina
doplňková činnost
hrazeno rodiči
603. Výnosy z pronájmů

CELKEM

Magistrát
města
Karviná

50 558
792,35
3 181
971,00
2 156
936,00

9 971
479,35
2 672
176,00
2 156
936,00

425 340,00

425 340,00

89 900,00

89 900,00

898 898,62

898 898,62

z toho : investiční fond - jmenovitá akce

888 898,62

888 898,62

649. Ostatní výnosy z činnosti

312 200,00

30 106,00

0,00
46 119
086,73
36 890
646,00

0,00
6 351
778,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
38 170 642,00
36 890 646,00
558 023,00

RP 33076

382 423,00

382 423,00

RP 33077

313 150,00

313 150,00

Magistrát města Karviná - odpisy

26 400,00
4 423
083,00
1 290
940,79

4 423
083,00
1 290
940,79

Příspěvek - Fond primátora

55 010,63

55 010,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
282
094,00

558 023,00

Magistrát města Karviná - provozní prostředky

0,00

282
094,00

28
116,00

RP 33074

RP 33070 - Podpora výuky plavání

509
795,00
509
795,00

Ostatní platby
rodičů

0,00

648. Čerpání fondů

z toho :Krajský úřad -přímé prostředky na vzdělávání

0,00

Doplňko
vá
činnost

509
795,00

18 520,00

672. Výnosy vybraných míst. vládních institucí

38 170 642,00

509 795,00

46 636,00

662. Úroky

Krajský úřad
Moravskoslezské
ho kraje

OPVVV "Personál
OPVVV ní
OP
"Šablony
NPŽP Školní podpora a
Zaměstnano
II- ZŠ a
ozdravný
byt
profesní
st "Lepší
MŠ U
pobyt
rozvoj na
život"
Lesa "
ZŠ a MŠ U
Lesa "
28
884
340
280
116,00
851,00
625,00
91 190,00
000,00

26 400,00

43

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
884
851,00

0,00
340
625,00

0,00
91 190,00

280
000,00

0,00

Magistrát města Karviná - správce zahrad a
sportovišť
OPVVV
OP Zaměstnanost - Lepší žiovt

150 880,00
1 225
476,00

280 000,00

zúčtování transferu

431 864,31
50 291
033,36
3 224
650,56
2 115
605,13

501.Spotřeba materiálu
z toho: potraviny
potraviny VHČ

253 605,00

učebnice, metodické příručky, knihy

187 144,46

OOPP
fond primátora - kroužky, HMZ, Dny země
kroužky ŠD

884
851,00

91 190,00
280
000,00
431 864,31
9 703
720,36
2 738
310,10
2 115
605,13

860,00

6 103,07

6 103,07
13 043,00

502.Spotřeba energie

602 698,90
2 320
890,47

z toho : elektrická energie

531 936,12

519 390,12

tepelná energie

994 708,85

982 708,85

teplá voda

167 388,01

167 388,01

plyn

212 330,32

211 825,02

vodné stočné

439 578,47
1 338
604,77

439 578,47
1 338
104,77

211 215,45
1 127
389,32

210 715,45
1 127
389,32

51 052,00

28 550,88

320,00
1 547
388,36
29 096
167,00
26 703
887,00

320,00

z toho : běžné opravy a údržba
jmenovité akce z IF
512.Cestovné
513. Náklady na reprezentaci
518. Ostatní služby
521. Mzdové náklady
z toho :náklady na platy pracovníků-limit KÚ + PO
náhrady pracovní neschopnosti

120 663,00

219 550,46

509
795,00
253
605,00

28
116,00

884
851,00

340
625,00

0,00

4 150,00

715,00

8 320,00

4 150,00

715,00

8 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 190,00

280
000,00

282
094,00

187 144,46

28 066,00
13 043,00

511.Oprava a údržování

38 170 642,00

253
605,00

621 083,90
2 345
941,77

ostatní

340
625,00

91 190,00

NP ŽP - ozdravný pobyt

Celkové náklady za rok 2019

150 880,00

804 489,66
408 572,00

27 206,00

5 200,00
0,00

546,00

505,30

0,00

0,00

500,00
500,00

12 901,12

52 960,00 30 600,00 3 110,70
165
27 815 136,00
091,00
0,00
26 703 887,00

1 671,00

546,00

24
505,30
12
000,00
12
000,00

118 992,00

44

9 600,00

21 290,00 90 764,00
506
132
768,00
548,00

68 052,00

280
000,00

264
174,00

0,00

0,00

RP 33074

410 727,00

410 727,00

RP 33076

281 193,00

281 193,00

RP 33077

230 597,00

230 597,00

OON - krajský úřad
OON - MMK - správce sportovišť a zahrady
OON - MMK - drobná údržba

69 740,00
150 880,00

69 740,00
150 880,00

68 125,00

68 125,00

MMK - pradlena

143 896,00

143 896,00

ostatní zdroje-doplňková činnost

165 091,00

OON- školné, FVČ,projekty ŽP
OPVVV

44 000,00

165
091,00
44 000,00
506
768,00

639 316,00

OP Zaměstnanost - Lepší život

ZP mzdové prostředky KÚ

68 052,00
9 707
175,72
6 655
410,52
2 406
452,20

SP Magistrát města Karviná

35 832,00

35 832,00

ZP Magistrát města Karviná

12 952,00

12 952,00

SP z VHČ

41 111,00

ZP z VHČ

14 855,00

524. Zákonné sociální pojištění
z toho : SP mzdové prostředky KÚ

68 052,00
48 784,00

9 374 492,72 55 966,00

95 606,00

95 606,00

SP + ZP z rozvojového programu 33077

77 942,00

77 942,00

23 138,00
110 815,00

1 412,00

106 479,00

685,00

1 637,00

602,00

527. Zákonné sociální náklady

582 408,00

4 272,00

562 658,00

3 302,00

10 135,00

2 041,00

538. Jiné daně a poplatky

0,00

542. Jiné pokuty a penále

0,00

544. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
551. Odpisy dlouhodobého majetku
558. Náklady z dlouhodobého majetku
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2019

0,00

23 138,00

525. Jiné sociální pojištění

0,00

0,00

171
858,00 32 937,00

204 795,00

528. Jiné sociální náklady

0,00

14 855,00

SP + ZP z rozvojového programu 33076

OP Zaměstnanost - Lepší život

0,00

41 111,00
139 082,00

SP+ZP

23 138,00

2 406 452,20

139 082,00

OPVVV

0,00

171
858,00 32 937,00

6 655 410,52

SP + ZP z rozvojového programu 33074

SP+ZP

132
548,00

0,00
1 722
805,10

1 722
805,10

563 705,08
267 758,99

287 209,38
267 758,99

26 464,70
0,00

45

0,00

0,00

169
013,00 81 018,00
0,00
0,00

0,00

13. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve školním roce 2019/2020 Česká školní inspekce neprovedla místní šetření a inspekční
činnosti.
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