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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 

Podle § 10,odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) a § 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva projednána pedagogickou radou dne 6.10.2015 

ředitel školy Mgr. Tomas Vlachopulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva schválena školskou radou při Základní škole Karviná Ráj U Lesa 713, Karviná – Ráj dne  

15.10.2015 

 

Předseda školské rady: Jarmila Bulejková 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 

 

Název školy Základní škola Karviná – Ráj U Lesa 713 

Adresa školy Základní škola Karviná – Ráj U Lesa 713, U Lesa 713, 

734 01  Karviná Ráj 

IČ 48004529 

Bankovní spojení 4133791/0100 

Telefon/fax 596 311 487 

E-mail sekretariat@ulesakarvina.cz 

Identifikační číslo (IČO): 

                              (IZO): 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 

48004529 

048004529 

640 

Právní forma 

 

 

Součásti školy: 

Školní družina, IZO 119 701 201 

Vedoucí školní družiny 

 

Školní jídelna,   IZO 102 880 999 

Vedoucí školní jídelny 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

Vedení školy: 

Mgr. Tomas Vlachopulos, ředitel školy 

Mgr. Eva Szwedová, statutární zástupce 

ředitele školy 

 

Příspěvková organizace 

 

 

 

nejvyšší povolený počet žáků: 90 

Hana Pelikánová 

 

nejvyšší povolený počet stravovaných: 500 

Marcela Kobylková 

 

http://www.ulesakarvina.cz 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@ulesakarvina.cz
http://www.ulesakarvina.cz/


 

 

ZŠ U Lesa Karviná 

7 
 

Školská rada: 

Jarmila Bulejková    

Mgr. Alena Cieslová 

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: Tomáš Hanzel 

 

Telefon: +420 596 387 111 

Fax: +420 596 387 264 

IČ: 00297534 

 

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 Ráj.  

Svou činnost zahájila v roce 1. 9. 1965. Vyučování je realizováno v hlavní budově školy.  

K 30. 9. 2014 bylo evidováno 198 žáků prvního stupně vyučovaných v 10 třídách, 150 žáků 

druhého stupně v 6 třídách. Na škole působila rovněž jedna speciální třída, zřízena pro 

vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra s 5 žáky. Školní družina s naplněnou kapacitou 

90 dětí má 3 oddělení.  

Stravování žáků, zaměstnanců a cizích strávníků je zajišťováno ve školní jídelně, která se stejně 

jako školní družina nachází na ulici Olbrachtova. 

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 

http://karvina.cz/
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vhodní pro integrační program. Všechny své žáky připravuje pro další studium a praxi na 

středních školách.  

Ve škole působí dlouhodobě Školní poradenské pracoviště, tým složený ze speciálního 

pedagoga, výchovného poradce, školního metodika prevence rizikového chování. 

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 Olbrachtova. 

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 čtvrtým rokem je 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 účastní 10-ti denního pobytu v přírodě s tematickým 

zaměřením 

4. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vzdělávání žáků je realizováno podle těchto tří vzdělávacích programů: 

1. – 5.roč.      79-01-C/01 ŠVP-„Všichni toužíme být úspěšní“ 

6. – 9.roč.     79-01-C/01 ŠVP-„Všichni toužíme být úspěšní“ 

ŠVP pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – Všichni toužíme být úspěšní“ 

Autistická   24 035/97-22 Základní škola speciální 
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5. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

5.1 Přehled pedagogických pracovníků 

 

Třídní učitelé: 

I.stupeň      II.stupeň 

1.A Mgr. Ilona GRÁCZOVÁ   6.A Mgr. Jana HODULÍKOVÁ 

1.B Mgr. Ludmila LIPKOVÁ   6.B. Mgr. Václava WOJEWODOVÁ 

2.A Mgr. Zuzana ŠTEFÁNIKOVÁ  7.A Mgr. Petra OLBŘIMKOVÁ 

2.B Mgr. Natálie MŰLLEROVÁ   7.B Mgr. Jarmila WOJCIKOVÁ 

3.A Mgr. Anna ŠAJDLEROVÁ   8.A Mgr. Jana HARANTOVÁ 

3.B Mgr. Ivana MAŇÁSKOVÁ   9.A Mgr. Jaroslav KUDĚLA 

4.A Mgr. Alena CIESLOVÁ      

4.B Mgr. Zdeňka BÖHMOVÁ 

5.A Mgr. Marta SEDLÁČKOVÁ 

5.B Mgr. Eva MARTINKOVÁ 

Speciální autistická třída: Mgr. Michaela MŁYNARCZYKOVÁ 

 

Další pedagogičtí pracovníci: 

Bc. Martina BYSTROŇOVÁ  

Mgr. Šárka FABIÁNOVÁ 

Mgr. Gabriela HAMRUSOVÁ 

Mgr. Pavla KUBALOVÁ 

Mgr. Šárka FABIÁNOVÁ 

Mgr. Alena STEHNOVÁ 
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5.2 Asistenti pedagoga 

 

Božena JURASZKOVÁ      Mgr. Pavel KONIECZNY     Jana LESNIAKOVÁ 

Kristýna MATEJKOVÁ      Renáta NIŽNIKOVÁ      Jaroslava PAVLOVSKÁ 

Marie PETRÁSKOVÁ      Romana PIETRASZKOVÁ         Iveta PYZKOVÁ 

Zuzana SCHMIDTOVÁ      Radka VIŠŇOVÁ 

 

5.3 Zaměstnanci školní družiny 

 

Hana PELIKÁNOVÁ – vedoucí školní družiny 

Gabriela BALÁŽOVÁ 

Eva PAPPOVÁ 

 

5.4 Provozní zaměstnanci školy 

 

František NERAD 

Romana KUPČOKOVÁ 

Renáta NEVRLOVÁ 

Alena PAVELKOVÁ 

Aurélie PAVEŠICOVÁ 

Jana ŠUGOVÁ 

Ekonomický úsek: 

Bc. Pavla HAMŠLÁGEROVÁ zástupce ředitele pro ekonomii 

Michaela KUČEROVÁ  personalistka 
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5.5 Zaměstnanci školní jídelny 

 

Marcela KOBYLKOVÁ vedoucí školní jídelny 

Jana BEDNÁŘOVÁ  vedoucí kuchařka 

Helena MAREŠOVÁ 

Danuše JUNGVIRTOVÁ 

Zdeňka ŠIMÍKOVÁ 

5.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

 

Pořádající 

organizace 

TÉMA 

VZDĚLÁVÁNÍ 
Účastníci 

Finanční 

náklady 

1. 
Kristýna Nešporová, 

Olomouc 

Agrese a agresivita dětí 

a mládeže 
Mgr. Šárka Fabiánová 1 040,-- 

2. Tvořivá škola 

Činnostní učení – 

vyjmenovaná slova, 

slovní druhy 

Mgr. Ivana Maňásková 520,-- 

3. 
ZŠ Kpt. Vajdy, 

Ostrava 

Vývojová dysfázie do 

praxe 

Martina Bystroňová 

Božena Juraszková  

Jana Lesniaková  

Mgr.Natálie Müllerová 

2 400,-- 

4. 

Sluňákov, centrum 

ekologických 

aktivit, Olomouc 

Poznáváme svět 
Mgr. Alena Cieslová 

Mgr. Marta Sedláčková 
800,-- 

5. 

Centrum kognitivní 

edukace,  

Proseč u Skutče 

Deficity dílčích funkcí Mgr. Světlana Marcolová 2 700,-- 

6. 

Ostravská 

univerzita, 

pedagogická fakulta 

Školský management, 

studium pro vedoucí 

pracovníky 

Mgr. Jaroslav Kuděla 16 000,-- 

7. 
ZŠ Kpt. Vajdy, 

Ostrava 

Problémy v dospívání 

a dospělosti u klientů 

s PAS 

Mgr. Světlana Marcolová 

Mgr. Michaela Mlynarczyková 
1.600,-- 

8. KVIC, Nový Jičín 
Použití metod RWCT 

v hodinách matematiky 

Mgr. Petra Olbřimková 

Mgr. Jana Harantová 
1.100,-- 

 C e l k e m   26 160,-- 
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6. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY 

 

Škola je po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2009 v rámci městského projektu ENERGETICKÉ 

ÚSPORY velmi dobře vybavena. Došlo k výměně všech oken za plastová a škola je zateplená. 

Rekonstrukcí prošla rovněž budova školní družiny a jídelny. Škola má dobrou strategickou 

polohu v sídlištní zástavbě. Je školou bezbariérovou, vybavenou výtahem a plošinou pro 

vozíčkáře. V letošním roce byla provedena rozsáhlá rekonstrukce střechy hlavní budovy školy. 

Opravou prošlo i schodiště k traktu tělocvičny a jeho zastřešení.   

Škola disponuje 13 odbornými učebnami – 3 z nich jsou počítačové, 8 je vybaveno 

interaktivními tabulemi. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem, 

ostatní učebny se vybavují postupně. V letošním roce byly do tří tříd pořízeny nové tabule 

s keramickým povrchem. 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.  

Dobře vybavena je i tělocvična školy. Ta je využívána i ke komerčním účelům – pronájmy 

zájmovým skupinám. Po zvýšení kapacity pro sportovní aktivity byla ve škole vybudována malá 

tělocvična s povrchem Tatami, která může sloužit jako gymnastický sál. Je vybavena televizí, 

čističkou vzduchu a je určena pro menší skupinová cvičení.  

Výtvarné činnosti jsou, mimo jiné, realizovány v keramické dílně. Využíván je hrnčířský kruh i 

vypalovací pec. 

Pro integrované žáky je zřízeno relaxační centrum, vybavené kompenzačními pomůckami, 

masážním stolem, relaxačním bazénem a sprchami.   

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. Tu využívají i 

žáci autistické třídy.  

Snahou je vylepšit i zázemí pro pedagogy a postupně vybavit kabinety novým, moderním 

nábytkem. 

Venkovní areál poskytuje rovněž možnost realizaci pracovních a sportovních činností. Součástí 

školy je bezbariérová zahrada s naučným koutkem. K výuce tělesná výchovy i aktivitám školní 

družiny je k dispozici umělohmotné hřiště, u kterého bylo v letošním roce částečně vyměněno 

oplocení. Hřiště a vstup do budovy školy je monitorováno kamerou. 

Velkou rekonstrukcí prošlo sportoviště školy. Ta byla realizována Magistrátem města Karviná 

v rámci projektu „Modernizace venkovních sportovišť základních škol“. Nyní nabízí běžeckou 
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dráhu, hřiště s umělým povrchem 2.generace pro kopanou a volejbal, moderní doskočiště a 

možnost dalších atletických  disciplín.  

 

Školní družina i školní jídelna se nachází v jedné budově. Školní družina je umístěna v 1. patře. 

Disponuje 3 třídami, s kapacitou 90 žáků. Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5.třídy. Jednotlivá 

oddělení jsou vybavena dostatkem pomůcek odpovídající věkové kategorii. Budova má plastová 

okna a je zateplená.  

Do školní jídelny byly pořízeny nové stoly a židle. 

 

Škola je dobře vybavena učebnicemi i učebními pomůckami. Má dostatek knih, atlasů, 

encyklopedií a názorných pomůcek.  

 

7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVNÁNÍ 

 

7.1 Celkový prospěch žáků 

1. pol. 2014/2015 

   

      

ročník počet žáků 

s 

vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 

1. 31 31       

2. 43 37 4 2   

3. 42 22 20     

4. 34 18 16     

5. 47 24 23     

SPA 5 5       

1. st. 202 137 63 2   

6. 43 12 30 1   

7. 57 9 41 7   

8. 25 4 20 1   

9. 26 5 19 2   

2. st. 151 30 110 11   

celkem 353 167 173 13   
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2. pol. 2014/2015 

      

ročník počet žáků 

s 

vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 

1. 31 31       

2. 44 36 7 1   

3. 38 18 20     

4. 35 18 16 1   

5. 47 20 27     

SPA 5 0 5     

1. st. 200 123 75 2   

6. 43 14 27 2   

7. 57 10 40 7   

8. 24 3 19 2   

9. 26 2 24     

2. st. 150 29 110 11   

celkem 350 152 185 13   

 

7.2 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Škola je svým zaměřením a vzdělávacími programy určena k výuce žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, individuálně integrovaných do běžných tříd.  Ve školním roce 

2014/2015 bylo individuálně integrováno 53 žáků, z toho 2 mentálně postižení, 4 s tělesným 

postižením, 3 s více vadami, 5 žáků s autismem, 4 žáci s vadou řeči a 35 žáků s vývojovými 

poruchami učení a chování. 10 z těchto žáků vyžaduje asistenta pedagoga, jehož funkce je 

zřizována po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Mimo individuální integraci je na škole zřízena speciální třída pro vzdělávání žáků s poruchou 

autistického spektra. Tyto žáky vzdělávají 2 speciální pedagogové a rovněž zde působí asistent 

pedagoga. 
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7.3 Údaje o zápisech do 1. tříd 

 

Zápisy do prvních tříd proběhly na naší škole ve dnech 28. a 29. 1. 2014  

 počet žáků z toho dívek 

Celkem zapsáno 45 18 

Žádosti o odklad 8 0 

Žádosti o předčasné přijetí 1 0 

 

7.4 Údaje o výsledcích přijímacího řízení vycházejících žáků 

 

 

název střední školy 9.A 8.A 7.B 

Střední škola techniky a služeb, Karviná  4 1 1 

SOŠ ochrany osob a majetku, Karviná  1 - - 

Střední průmyslová škola, Karviná  2 - - 

SOŠ NETT OFFICE,Orlová-Lutyně  1 - - 

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark  
2 - - 

Střední škola, Sýkorova1,Havířov-

Šumbark  
1 - - 

Střední průmyslová škola stavební, 

Ostrava-Zábřeh  
1 - - 

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov  
2 - - 

Střední školy DAKOL, Petrovice u 

Karviné  
2 - - 

Albrechtova střední škola, Český Těšín  6 - - 

Obchodní akademie, Český Těšín  3 - - 

Střední škola společného stravování, 

Ostrava-Hrabůvka  
1 - - 

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá  - 1 - 
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8. OBLAST VÝCHOVY 

 

8.1 Činnost žákovského parlamentu 

 

Letošní volby do Žákovské rady Dětského parlamentu proběhly dne 10. října 2014. Voleb se 

zúčastnilo celkem 310 voličů, kteří se v krátké předvolební řeči seznámili se 7 kandidáty na post 

předsedy- předsedkyně.   

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 desátým rokem. Školní speciální pedagog 

poskytuje standartní depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. Podrobnější údaje o počtech 

kontaktů se žáky, rodiči, pedagogy, třídními kolektivy apod. jsou uvedeny v Hodnotící zprávě 

školního poradenského pracoviště za školní rok 2014/15 zpracované pro potřeby Krajského 

úřadu v Ostravě. 

8.3 Práce speciálního pedagoga 

 

Školní speciální pedagog poskytuje standartní depistážní, diagnostické a intervenční činnosti. 

Podrobnější údaje o počtech kontaktů se žáky, rodiči, pedagogy, třídními kolektivy apod. jsou 

uvedeny v Hodnotící zprávě školního poradenského pracoviště za školní rok 2014/15 zpracované 

pro potřeby Krajského úřadu v Ostravě. 

Přínosná je práce s Feuerstainovou terapií instrumentálního obohacování, která se velmi dobře 

osvědčila pro rozvoj žáků spadajících do pásma intelektového podprůměru. Speciální pedagožka 

absolvovala v letošním roce výcvik Deficitů dílčích funkcí Brigitte Sindelar, který bude dalším 

zkvalitnění diagnostiky a následné pomoci žákům s obtížemi v učení. K práci školního 

speciálního pedagoga také patří podíl na projektech týmu primární prevence. V letošním školním 

roce to byla pomoc při přípravě a realizaci školní akademie k 50. výročí založení školy a Dnu 

dětí.  
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Pravidelně jsou uskutečňovány sdílecí skupiny pro rodiče žáků s vysokofunkčním autismem. 

Během těchto setkávání mají rodiče možnost sdílet své obtíže, navzájem se obohatit svými 

zkušenostmi. Témata pro rodičovskou skupinu jsou volena podle aktuální potřeby nebo jsou 

rodiče seznamováni s novinkami z literatury či možnostmi spolupráce se sdruženími jako je FOR 

HELP nebo ADAM. Prostřednictvím společnosti FOR HELP se podařilo zprostředkovat 

hippoterapii pro žáka v terminálním stádiu progresivní metabolické poruchy. S tímto sdružením 

také rodiče mohou absolvovat víkendové relaxační pobyty pro celou rodinu. Ve sdružení ADAM 

někteří rodiče navštěvují se svými dětmi dramatický kroužek, nebo se účastní další sdílecí 

skupiny s názvem: „Tátové nestandartních dětí“ apod. 

Nadstandartně je realizována spolupráce se speciálními pedagožkami ze speciální třídy pro žáky 

s nízkofunkčním autismem, se kterými je konzultováno problémové chování a vzdělávací obtíže 

autistů. Dále pak oceňuji možnost pravidelného půjčování kvalitních (a velmi drahých) 

pomůcek, které obohacují reedukační hodiny zejména tělesně postiženým žákům. Rodiče žáků 

s nízkofunkčním autismem mají vlastní sdílecí skupinu. 

8.4 Práce výchovného poradce 

 

Dalším článkem Školního poradenského pracoviště je práce výchovného poradce. Spolupracuje 

se školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, odborem sociálně-právní 

ochrany dětí (OSPOD) Magistrátu města Karviná, Pedagogicko – psychologickou poradnou 

Karviná, Speciálním pedagogickým centrem Karviná.  

V oblasti kariérového poradenství zorganizovala výchovná poradkyně 8 besed se středními 

školami. Zprostředkovala vycházejícím žákům exkurzi na Vítkovickou SPŠ v Ostravě,  Bránu 

řemeslům otevřena na SŠ techniky a služeb v Karviné a do Vítkovice Machinery group. V rámci 

spolupráce s IPS při Úřadu práce v Karviné byla realizována distribuce atlasů středních škol, 

navštívena výstava Volba povolání v Obecním domě Družba a pro žáky 8. ročníku se 

zorganizovalo skupinové poradenství k volbě povolání. 

Z důvodu neomluvené absence a nedostatečného prospěchu byla čtyřikrát svolána výchovná 

komise. 

Nevhodné chování ve vyučování, neomluvená absence, nedostatečný prospěch byly důvody pro 

14 pohovorů s problémovými žáky a 8 pohovorů s rodiči problémových žáků. 
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Výchovný poradce v rámci své činnosti úzce spolupracuje s učiteli, podává podnět pro vyšetření 

týkající se specifických poruch učení a chování, provádí kontrolu reedukace žáků školy, iniciuje 

schůzky ŠPP. 

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. 

Realizace těchto akcí byla ve školním roce 2014/2015 ovlivněna přípravou programu k 50. 

výročí založení školy.  

 

K významným akcím patřil kurs sebeobrany pro děvčata druhého stupně. V listopadu se konala 

druhá část intervenčního programu pro žáky deváté třídy. 

 

 

8.6 Enviromentální výchova 

 

Na naší škole byla environmentální výchova realizována dle plánu činnosti na školní rok 

2014/2015, který vychází z dlouhodobého plánu EVVO a byl propojen tematickým plánem 

jednotlivých předmětů. Plán činnosti byl naplánován a plněn v jednotlivých měsících takto: 

A) Trvalé aktivity školy: 

Sběr papíru, PET víček, kaštanů, suchého pečiva pro lesní zvěř, drobných elektrospotřebičů, 

starých baterii, prázdných náplní z tiskáren počítačů a kopírek – zapojení do celostátního projektu 

Recyklohraní.  
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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  

Využití ekologických aspektů učiva v mezipředmětových vztazích 

Zapojení dalších učitelů a žáků do environmentáních činností 

Vedení webových stránek aktuálně k ekologickým akcím 

Spolupráce se středisky ekologické výchovy – Sluňákov, Pavučina  

Spolupráce se ZŠ z Polska 

Spolupráce s MS Karviná – Starý Ráj, ČČK Karviná  

Exkurze, besedy, přednášky  

B) Jednorázové akce školy: 

Září 

 Podzimní úklid okolí školy v rámci pracovních činnosti – sběr papírků, úprava chodníků 

hrabání listí a pokosené trávy – září 2014.  

 Karviná - V závěru léta se město Karviná připojilo k Týdnu mobility a uspořádalo pro 

nejširší veřejnost různé sportovní akce na podporu alternativní dopravy i zdravého pohybu. 

Nabídka sportovních aktivit uspokojila každý věk i stupeň fyzické zdatnosti. Na této akci 

asistovali žáci naší školy a to v spolupráci s OS ČČK. Žáci předváděli poskytnutí první 

pomoci při zástavě dechu, předváděli ošetření pomocí šátkových obvazů a také předváděli 

KPR. Akce se zúčastnili žáci 8. A, 5. A . 

 Žáci naší školy se umístili v rámci celostátního projektu „Zdravé zuby“. Žák 3. B třídy 

v rámci tohoto projektu byl vybrán a odměněn.  

 Září 2014 – leden 2015 proběhl plavecký kurz pro žáky 2. – 3. ročníku. Kurz absolvovalo 

86 žáků.   

 „Žáci se snaží třídit odpad“ – seznámení se systémem třídění odpadu na naší škole. 1. 

ročník – 33 žáků. 

 Dle ŠVP byl připraven projekt „Ovoce a zelenina“ pro žáky 1. - 2. ročníku. Žáci se pomocí 

praktických činností seznámili s různými druhy ovoce a zeleniny, poznali jejich chuť, vůni, 

strukturu. Seznámili se s podzimním ovocem a zeleninou formou praktického cvičení – 

ochutnávky. 
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Říjen 

 Měsíc říjen byl vyhlášen měsícem sběru kaštanů a projektového vyučování na 1. stupni. 

Letos jsme nasbírali v městských částech 1 379 kg kaštanů, které jsme předali 

Mysliveckému svazu Karviná – Ráj. 

 VOLBY – dne 10. 10. 2014 se po roce uskutečnily na naší škole volby do Žákovské rady 

Dětského parlamentu. Do předvolební kampaně se přihlásilo celkem 6 kandidátů. Voleb se 

zúčastnilo celkem 310 voličů. 

 Ve dnech 19. 10. a 20. 10. se uskutečnila beseda na téma „Vodící pes“. Akce se zúčastnili 

žáci 2. B, 4. A, 5. A. 

  

 

Listopad 

 Adopce „Medvěda ušatého“ – pro ZOO Ostrava – výběr peněz pro adoptované zvíře. V 

 průběhu měsíce listopadu bylo vybráno 9 180.- Kč a zasláno na výše uvedenou instituci. 

 Žáci II. stupně se vydali na odbornou výstavu do Brna. Výstava s názvem „Bodies 

 revealed“ byla podělena do 9 částí, ve kterých žáci velmi podrobně prozkoumali lidské 

 tělo. V 8. Ročníku na výstavu navázal projekt „Lidské tělo“. Akce se uskutečnila 7. 11. 

 2014. 
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 14. 11. 2015 se žáci 5. A a 4. A zúčastnili „Výlovu rybníků v Petrovicích u Karviné. 

 

Prosinec 

 Přišel k nám Mikuláš. Dne 4. 12. 2014 se otevřely dveře do školy a vstoupila skupina, 

která byla vedena Mikulášem. Nechyběl ani anděl a ani čert. Zlobivci se přiznali a 

přislíbili poslušnost. Za melodie vánočních písní jsme obdrželi adventní kalendář se 

sladkostmi. Ve vzduchu voněl čas vánoční. Sladkosti, sponzorovala společnost Dobrodiní 

o. p. s 

          

 Dne 17. prosince 2014 žáci 5. A realizovali projekt „ Vánoce ve světě“. V rámci tohoto 

projektu se zaměřili na Vánoce v Evropě – což je učivo 5. ročníků. V rámci projektu se 

děti zaměřily na tradice jednotlivých státu, stolováním a konzumaci jídla. Zpívaly koledy 

a recitovaly básně s vánoční tématikou. Zaměřily se na výrobu svícnu k vánočnímu stolu 

a také jich čekaly dárečky. Na závěr byla vyhodnocena nejlepší skupina v prezentaci a 

nejlepší skupina ve výzdobě vánočního stolu. Projektový den se moc povedl.   

Leden 

 Ve třídě 5. A proběhl vzdělávací projekt na téma „Vesmírná mise“. Žáci pracovali po 

dobu 6-ti týdnů ve skupinách, které si pojmenovali. V rámci projektu řešili matematické 

výpočty, hádanky, geometrické zápletky. Četli odborné články, z kterých si vypracovávali 

výpisky, hledali rýmy v básních ve vesmíru. Propojili téma „Vesmírná mise“ se všemi 

vyučovacími předměty a zároveň uplatnili již získané vědomosti a dovednosti. Projekt byl 

ukončen závěrečnou prezentaci jednotlivých skupin. Prezentace proběhla dne 23. 1. 2015 

v multimediální učebně před ročníkovými spolužáky, kteří se zároveň stali hodnotící 

porotou.  
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 Ve dnech 25. 1. – 30. 1. 2015 se uskutečnil lyžařský výcvik pro žáky 7. A 8. ročníků 

v Hrádku 

 

 

 V rámci výuky přírodovědy a mezipředmětových vztahů se žáci 5. ročníků učili o 

podnebných pásech a poznávání přírody v těchto oblastech. Na základě vylosovaného 

tématu žáci zpracovávali podle encyklopedii, internetu, učebnice a svých již získaných 

znalostí plakát. Pracovali ve skupinách, tentokrát dle vlastního výběru. Projektová činnost 

byla ukončená výstupem k 30. 1. 2014. Vědomosti žáků jsme prověřili písemným testem. 

Projet se povedl a zdařilé plakáty jsou vystaveny na chodbě školy.   

Únor 

 Měsíc leden a únor – byl vyhlášen měsícem „Sběru suchého pečiva pro strádající lesní 

zvěř“, škola celkem nasbírala 80 kg. Pečivo bylo poskytnuto MS Karviná – Ráj.  

Březen 

 10. 4. 2014 - beseda Velikonoce - tradice velikonoce a výrobky 

 Využili jsme III. Výzvy SFŽP, Příloha XI. Programu podpory ozdravných pobytů dětí 

z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, do které naše oblast Karvinska patří a podali 

projekt pod názvem „Co trápí svět“. Ozdravný pobyt se konal ve Všemině, ve dnech 2. – 

14. 3. 2015. Pobytu se zúčastnilo 50 žáků z 3., 4. a 5. ročníku.  
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Duben 

 V průběhu měsíce dubna se na naší škole uskutečnila v rámci třídních kolektivů a 

mezipředmětových vztahů řada akcí – besedy, návštěvy přírodovědné stanice. Žáci 5. A 

třídy se zapojili do městské akce Dny Země v Karviné a vytvořili sovu z recyklovaného 

materiálu. Soutěž se jmenovala „Zvířátko ze ZOO“. 

 Městské kolo HMZ - v pondělí 21. dubna 2015 se na Základní škole U Lesa v Karviné 

sešli mladí zdravotníci a poměřili tady své znalosti v poskytování předlékařské první 

pomoci. Uskutečnilo se městské kolo HMZ v rámci všech základních škol ve městě a jeho 

okolí. Soutěž proběhla ve 2 kategoriích, I. a II. stupně. Soutěže se zúčastnilo 15 družstev. 

Soutěžilo se ve družstvech na 5-ti stanovištích s 8 poraněními. Jedná se o postupové soutěže, 

které pořádá Český červený kříž. Soutěž byla velmi náročná na teoretickou i praktickou 

přípravu. Do vyššího kola postoupila družstva z 1. a 2. místa II. stupně a z 1. a 3. místa I. 
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stupně. Projekt seznámil děti s principy záchrany života, ochrany zdraví, první pomoci, 

pomoc v pohybu handicapovanými občany. Umožnil uplatnit základní znalosti, jak pracovat 

s lidmi, jak jim pomáhat v době běžné i době mimořádné situace. Zabezpečil nácvik 

dovednosti základní první pomoci. 11. 5. 2015 se uskutečnilo Okresní kolo HMZ. Opět 

postoupilo družstvo z I. i II. stupně. 6. 6. 2015 si změří své síly s nejlepšími družstvy 

v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 

 Květen 

 Průkaz cyklisty - 4. ročníky každým rokem skládají zkoušku z cyklistických dovedností. 

Zkouška se skládá s přednášky, vědomostního testu a praktické zkoušky, tj. jízdy na kole. 

Zkouška nebyla jednoduchá. Ve 4. A a 4. B třídě ji úspěšně složilo 36 žáků. 

 Projekt „Zdravé zuby“ – 180 žáků 1. Stupně se prakticky naučili správné zubní hygieně. 

26. 5. 2015 - pomocí praktických cvičení se žáci naučili správnou dentální hygienu. 

 V tomto školním roce jsme se zaměřili zejména na oslavu 50. výročí školy. Nacvičovali 

jsme muzikál se zapojením všech tříd jak do kulturního vystoupení, tak do výroby kulis, 

krojů apod. V rámci celoškolního projektu jsme se vrátili do minulosti, vytvářeli nástěnky ze 

starých fotografii, malovali výkresy různými technikami a hlavně se připravovali na kulturní 

vystoupení pro rodiče, bývalé absolventy školy a také bývalé i současné pedagogy. 

Vyvrcholení byla Akademie, která se uskutečnila v městském domě kultury v Karviné – 

Novém Městě dne 15. 5. 2015. Akce se zúčastnilo 347 žáků naší školy.    

Červen 

 Měsíc červen – třídy se zaměřily na výlety s poznáváním svého okolí, ČR s návštěvou 

ZOO, parků a přírody. Chování žáků v souladu s přírodou byl cílem všech výletů. 

 12. červen 2015 – radovánky u příležitosti DNE DĚTÍ ve spolupráci s polskou družební 

školou. 

 17. červen 2015 - Živočichové našich lesů a hájů – beseda a prohlídka ZOO – 45 žáků 

C) Ročníková projektová činnost ve školním roce 2014/2015 

 

září 2014   Podzim      5. AB 

září – říjen 2014  Podzimníček      1. AB 

říjen 2014     Voda a vzduch podmínky života    8. A 

listopad 2014   Minerály a horniny     9. AB 

listopad 2014   Živočichové a rostliny jednotlivých přírodních 5. AB 

    společenstev 



 

 

ZŠ U Lesa Karviná 

25 
 

prosinec 2014    Vesmír       5. AB 

prosinec 2014   Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie 9. AB 

prosinec 2014   Projekt „Vánoce v Evropě“    5. AB 

leden 2014   Podnebí      5. AB  

5. - 16. leden 2015  Projekt  - „Moje tělo“    2. AB 

únor 2015   Projekt „Zdraví“     1. AB 

únor 2014   Projekt „Společenstva v podnebných pásech“ 5. AB  

březen 2015   Projekt „Indiáni“     1. AB 

duben 2015   Jarní vycházka     1. AB 

20 – 24. dubna 2015 Šípková Růženka EVVO – pohádka    2. AB  

13. března 2015  Sociogram – klíma třídy    2. AB  

16. 3. – 16. 4. 2015  Projekt „Jaro je tu“     2. AB 

duben 2015   Projekt „Velikonoce“    2. AB 

7. 4. – 17. 4. 2015  Projekt „Ptáci“     2. AB 

duben 2015   Výjezd Studeničné – Ochrana ŽP   4. 5. a 6. AB 

28.4 – 7. 5. 2015  „Moje maminka „ sociální vztahy v rodině  2. AB 

květen 2015   Projekt „Člověk“     5. AB 

květen 2014   Projekt „Zdravé zuby“    2. AB 

4. 5. – 29. 5. 2015  „Já chodec a cyklista“    2. AB 

 

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. 

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. Školní družina se rovněž zapojila do realizace programu k 50. výročí založení 

školy. 
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K nejdůležitějším celodružinovým akcím patřily v jednotlivých měsících: 

ZÁŘÍ 

„Bezpečně ze školy, ze ŠD domů“, seznamovací diskotéka (představení prvňáčků) 

ŘÍJEN 

„Drakiáda“, „Podzimní toulání“ (víkendová akce přírodovědného kroužku s pobytem u hasičů ve 

Staměřicích, návštěvou bazénu v Hranicích na Moravě a  ZOO v Olomouci) 

LISTOPAD 

„Malá módní přehlídka“ – umím se oblékat podle ročního období a počasí, „Hokejový král“ – 

turnaj ve stolním hokeji, Víkendová akce přírodovědného  kroužku - exkurze do záchranné 

stanice v Bartošovicích , naučná stezka 

PROSINEC 

„S čerty nejsou žerty“ – Mikulášská nadílka se školním divadelním souborem AMADIS 

LEDEN 

Setkání s MŠ v Aleji, Školská  - seznámení předškoláků se školní družinou s divadelním 

představením, „Napověz, předveď, uhodni“ – soutěž pořádaná ŠD Borovského, „Kniha a já“  - 

účast v celostátní soutěži výtvarných prací 

ÚNOR 

Zlatý slavík“ – celodružinová soutěž, „Lékaři,pomoz mi“ – soutěž ve zdravověd „Kankán“ a 

„Automechanici“ - taneční vystoupení na školním plese, zimní výlet   do Beskyd, 

karneval 

BŘEZEN 

Soutěž „Jeden proti všem“, „Co všechno již umíme z prvouky, přírodovědy a vlastivědy“ – 

putování po ŠD za ukrytými vědomostmi, účast ve výtvarné soutěži vyhlášené Magistrátem 

města Karviná na téma „Cesta do školy i na výlet“, víkendová akce přírodovědného kroužku 

ZOO Ostrava, „Večerníček má 50.let“ – pohádkové taneční odpoledne 

DUBEN 

Účast v sálové kopané na ŠD Prameny, „Jak vzniká kniha“ – návštěva regionální knihovny 

Karviná, beseda s Policií ČR – „Bezpečnost nejen v dopravě“, soutěž „Bezpečný chodec a 

cyklista“ – znalost dopravních značek, návštěva přírodovědné stanice – výukový program ke Dni 

země, chráněná zvířata, ptáci na jaře 
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KVĚTEN 

Účast v celoměstské soutěži ŠD – „Zelená stezka“  - družstvo 2.tříd získalo druhé místo, 

„Nocování ve stanici“ – pozorování zvířat aktivních v noci - víkendová akce přírodovědného 

kroužku, fotbalový přebor „O pohár ředitele školy“ – již druhým rokem jsme obsadili 1.místo 

z osmi zúčastněných družstev, vystoupení na Akademii k 50. výročí založení školy – „Kanakán“ 

a „Automechanici“ 

ČERVEN 

„Švihadlová princezna a princ“ -  soutěž, „Děti dětem“ – vystoupení pro naše handicapované 

spolužáky ke dni dětí, „Děti, naše město a příroda“ – soutěž, víkendová akce – výlet do Beskyd – 

akce s rodiči, „Správná holka, správný kluk“ – zábavné odpoledne s hodnocení celoroční práce, 

rozloučení se školním rokem 

 

8.8 Kázeňská opatření a snížené známky z chování 

 

Opatření 
1.pololetí 

2014/2015 

2.pololetí 

2014/2015 
Celkem 

Napomenutí 

třídního učitele 
26 17 43 

Důtka třídního 

učitele 
19 24 43 

Důtka ředitele 

školy 
7 19 26 

2 z chování 4 9 13 

3 z chování 1 4 5 
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9. ZÁJMOVÁ ČINNOST A VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 

 

9.1 Činnost kroužků 

 

Činnost zájmových útvarů ve školním roce 2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015 byla činnost zájmových útvarů podpořena dotací z Fondu 

primátora, která umožnila navázání na aktivity jednotlivých kroužků v předchozích letech. 

Jejich cílem je: 

Zdravotnický kroužek 1. Stupně 

- Cílem činnosti kroužku je získání základních znalostí, praktických dovedností a návyků 

mladých zdravotníků s jeho praktickým uplatněním 

Zdravotnický kroužek 2. stupně 

- Umožnil dětem seznámit se se zdravotnickou problematikou tak, aby se mohly podílet na 

tvorbě a realizaci programu Českého červeného kříže 

Multimediální  - IT 

- uvedl žáky do základů práce s počítačem a ostatními informačními technologiemi 

Mediální kroužek – TV ŠTÁB 

- Poskytl poznatky k účelnému využití ICT, prohloubit znalosti v oblasti zpracování 

fotografie a videa 

Mladý vědátor 

- Pomohl seznámit žáky hravou formou s přírodovědnými obory  - matematika, fyzika a 

chemie, prohloubit zájem dětí o přírodovědné obory 

Keramický kroužek I. + II. 

- Práce žáků v keramické dílně – výroba dekorativních předmětů 
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AMADIS 

- Amatérský divadelní soubor je již dlouhodobě zařazen mezi neodmyslitelnou součást 

všech kulturních a společenských akcí školy, v letošním roce byla jeho činnost ovlivněna 

přípravou vystoupení představení k 50. výročí založení školy, zúčastnil se „Pasování 

prvňáčků“, „Mikuláše“, „Předvánoční hraní“, „Zápisů do 1.tříd“ a „Vyřazení páťáků“. 

Poznej a chraň 

- Zapojení žáků všech věkových skupin na škole do ochrany životního prostředí, naučit je 

prakticky i teoreticky, že životní podmínky na Zemi jsou značně proměnlivé 

Angličtina hrou 

- Hravou formou podpořit u nejmladších žáků zájem o angličtinu 

Pohybové aktivity 

- kondiční a pohybová průprava, zlepšení fyzické kondice žáků, rozvoj kladného vztahu ke 

sportu a dodržování zásady fair - play 

Technické a ruční práce 

- Podpořil rozvoj výtvarných schopností a dovedností, prohloubil poznatky z ekologie – 

vytvářením výrobků z materiálu určeného k recyklaci. Zapojil žáky do výroby kostýmů a 

rekvizit pro školní akademii.  

Informatika 

- Prohloubení základních znalostí a vědomostí při práci s počítačem a ostatními 

informačními technologiemi 

Práce s handicapovanými dětmi 

- Zapojení žáků s handicapem do ručních prací, výroba upomínkových předmětů, práce ve 

cvičné kuchyňce 
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9.2 Soutěže 

 

HMZ - zdravotník 

Okresní kolo - 11.5. - Mladší žáci obsadili 1. a 4. místo, starší 1. a 2. místo, vítězná družstva 

postoupila do krajského kola.  

Žáky připravovala Mgr. Marta Sedláčková 

MATEMATIKA 

 Matematická olympiáda 

Okresního kola MO se zúčastnilo pět žáků a to dva šesťáci a tři sedmáci.  

Úspěšným řešitelem se stal žák 7. A, měl 14 b. a obsadil výborné 2. - 4. místo v kategorii Z 7 (ze 

43 řešitelů) 

Okresního kola MO 5. ročníků se zúčastnilo pět žáků. Úspěšnými řešiteli se stali 3 žáci 5.B 

s počtem 11, 10 a 9 bodů  

 Pythagoriáda 

Okresního kola Pythagoriády se zúčastnili tři žáci a to jeden šesťák a dva sedmáci.  

 

žák 6. A, získal 9 bodů a obsadil 6. - 11. místo v kategorii 6. r. 

žák 7. A, získal 10 bodů a obsadil 10. - 14. místo v kategorii 7. r.  

Do okresního kola vždy postupují jen úspěšní řešitelé školních kol a letos z celého okresu 

Karviná postoupilo do okresního kola jen 18 žáků šestých ročníků a 30 žáků sedmých. 

 Klokan 

V okresním pořadí se z naší školy umístil 

žák 7. A, s 97 body a obsadil 9. místo v kategorii Benjamín (z 1361 řešitelů)  

Žáky připravovala Mgr. Petra Olbřimková 

 

Anglický jazyk 

Okresního kola se zúčastnil – žák 7. A – umístil se jako 19. V kategorii I. A  

Žáka připravovala Mgr. Eva Martínková 
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Zeměpis 

Okresního kola se zúčastnila jedna žákyně 6. ročníku a umístila se jako jedenáctá v kategorii A a  

jeden žák 7.ročníku, který obsadil 14. Místo v kategorii B 

Žáky připravovali Mgr. Tomas Vlachopulos, Mgr. Jaroslav Kuděla 

Požární ochrana očima dětí. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska soutěž  

Každoročně se naši žáci zapojují do celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí. Po loňském 

úspěchu Míši Šiškové v krajském kole jsme s velkým elánem tvořili práce výtvarné, literární i 

digitální prezentaci. Nejlepší práce byly odeslány na OSH Karviná. Jména našich žáků se opět 

objevila na výsledkové listině na nejvyšších příčkách, což je v konkurenci 2 441 prací úžasný 

výsledek.  

Umístění:  

 Kategorie: Digitální technologie DT1 - žák7. A - 2. místo v krajském kole, 1. místo v 

okresním kole  

 Kategorie: Literární práce L2 – žákyně 6. A - 1. místo v okresním kole, postup do 

krajského kola - bez umístění 

 Kategorie: Výtvarná práce ZŠ 3 – žák 7. A - 2. místo v okresním kole a žákyně 6. B - 3. 

místo v okresním kole  

Žáky připravovaly Mgr. Petra Olbřimková (IKT a VV), Mgr. Jana Hodulíková (VV) a 

Mgr. Jarmila Wojciková (ČJ) 

Tělesná výchova 

Mladší dívky obsadily 2. místo v okresním kole ve vybíjené. 

Žákyně připravovala Mgr. Jana Harantová 

Český jazyk 

Pěkné je i umístění v Městském kole Celostátní přehlídky dětských recitátorů 

Jako obvykle byla konkurence ve všech kategoriích obrovská, neboť mezi recitátory byli i žáci 

ZUŠ, na které naše kvality nestačily. Přesto se naši soutěžící snažili a za své výkony se nemuseli 

stydět Žák 6.A  obsadil 3. místo v kategorii II.  

Do okresního kola však postoupili pouze první dva soutěžící v každé kategorii.  

Žáky připravovaly Mgr. Jarmila Wojciková a Mgr. Gabriela Hamrusová 
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10. SPOLUPRÁCE ŠKOLY  

  

10.1 Školská rada 

 

Školská rada při Základní  škole Karviná- Ráj, U Lesa 713 byla zřízena ke dni 1.11. 2005. Má tři 

členy. Na základě usnesení Rady města Karviné č. 4126 byl jmenován zřizovatelem ke dni 1.11. 

2014 členem školské rady pan Stanislav Sobel. Dále byla pedagogickými pracovníky do školské 

rady zvolena paní Mgr. Alena Cieslová a rodiči žáků paní Jarmila Bulejková.  

Ve školním roce 2014/2015 se školská rada sešla k jednání třikrát, vždy za účasti ředitele školy 

Mgr. Tomase Vlachopulose. Programem jejich jednání byly tyto záležitosti: 

- projednání výroční zprávy za rok 2013/2014 

- plán práce na školní rok 2014/2015 

- metody prevence negativních jevů na škole a jejich řešení 

- příprava zápisů dětí do 1. tříd 

- zařazení dětí s tělesným postižením a autismem na ZŠ 

- příprava programu oslav k 50. výročí školy 

- technický stav budov a plán oprav a údržby 

- vybavení učeben 

- účast v projektech 

- rozbory hospodaření za rok 2014 

Z uskutečněných jednání jsou pořízeny zápisy a jsou k nahlédnutí u Mgr. Aleny Cieslové. 

 

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, podporujících integraci postižených žáků, 

vytvoření přijatelných podmínek k jejich výuce a mimoškolnímu vyžití. 

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. 



 

 

ZŠ U Lesa Karviná 

33 
 

Ve školním roce 2014/2015 se podílela na realizaci většiny aktivit pořádaných školou, především 

školního plesu, akademie, školy v přírodě pro žáky autistické třídy, dne dětí a dalších. Finančně 

podporuje pobyty žáků na lyžařském výcviku, škole v přírodě, činnost Hlídky mladých 

zdravotníků, hradí startovné na soutěžích, poskytuje odměny při oceněních Osobnosti třídy. Její 

činnost je velmi úzce spjata s veškerými aktivitami školy. 

 

 

10.3 Spolupráce s mateřskou školou a stacionářem Eunika 

 

Stejně jako v předchozích letech škola navázala na projekt spolupráce s mateřskou školou  

V Aleji – „Na chvíli prvňáčkem“. V rámci tohoto projektu se předškolní děti  na společných 

setkáních seznamují s prostředím základní školy a  hravou formou získávají první zkušenosti 

s odlišnostmi činností,  které probíhají v mateřské škole.  

 

 

Rovněž spolupráce s denním stacionářem pro zdravotně postižené – Eunika je založena na 

dlouhodobých zkušenostech. Klienti Euniky se zúčastňují akcí pořádaných naší školou.  
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10.4 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

První den ve škole 

Slavnostní zahájení školního roku bylo významné především pro žáky prvních tříd. Třídní 

učitelky Mgr. Ludmila Lipková a Mgr. Ilona Gráczová připravily pro děti přivítání a drobné 

upomínkové předměty. Přivítat přišel nové žáky také ředitel školy, který rovněž nepřišel 

s prázdnou, přinesl dětem na uvítanou cukrovinky. Rodiče byli pozváni na společné setkání, na 

kterém jim budou sděleny základní informace o organizaci nadcházejícího školního roku. Na 

závěr děti pozval na slavnostní pasování do rytířské družiny, které se tradičně koná v listopadu.  

          

 

Pasování prvňáčků 

Dne 26. listopadu proběhlo na naší škole již tradiční Pasování prvňáčků. Pozváni byli nejen 

rodiče našich nejmenších, ale i jejich prarodiče a široká veřejnost. Po slavnostním přivítání 

divadelní soubor Amadis předvedl své umění v krátkém příběhu o škole a žácích, poté se rodiče 

seznámili s tím, jak to vypadá dnes v prvních třídách a to formou krátkého filmu. A potom už 

zazněly slavnostní fanfáry, které ohlásily příchod našeho pana krále i s jeho královskou 

družinou. Následovalo přečtení slavnostního slibu, ve kterém se praví, že děti budou jednat 

stejně jako rytíři, čestně a spravedlivě, budou pilní a stateční.  
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Zájezd do Vídně 

Dne 28.11.2014  se žáci naší školy společně s žáky ZŠ Majakovského vydali na cestu do Vídně. 

Projeli jsme se Vídní, navštívili zajímavý dům - Hundertwasserhaus, zámek Schönbrunn, prošli 

se centrem města a viděli památník Marie Terezie, Hofburg, Císařskou hrobku (zvanou též 

Kapucínská), která je pohřebištěm rakouského panovnického rodu Habsburků, Katedrálu svatého 

Štěpána, jednu z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, současně také symbol Vídně 

a Radnici. Vídeň byla krásně vánočně vyzdobená a plná vánočních trhů.  
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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. 18.prosince žáci 6.A a 7.A uspořádali galerii, 

na které prodávali různé vánoční dekorace a také si společně s rodiči a učiteli poseděli 

v příjemné předvánoční atmosféře.  

       
 

         

Oslavy 50. Výročí založení školy 

Akcí, prolínající se celým školním rokem 2014/2015 byla příprava a následná realizace oslav  

50. výročí založení naší školy. Již brzy po začátku školního roku byl realizačním týmem 

stanoven harmonogram příprav a  rozdělení úkolů. Byl vypracován scénář a určeny hlavní i 

vedlejší role. Šily se kostýmy, nacvičovala jednotlivá vystoupení. První secvičná byla již 19.12. , 

20.2. následovala druhá.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

14.5.2015 byl prvním dnem oslav. V průběhu celého dne mohli školu navštívit a s její historií se 

seznámit, či si ji připomenout, jak bývalí zaměstnanci a žáci, tak všichni, kdo měli o prohlídku 

zájem. 
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AKADEMIE 

15.5.2015 se uskutečnil oficiální program. V dopoledních hodinách byl určen žákům 

karvinských škol a rodičům, pro které v hlavním odpoledním vystoupení nebylo z kapacitních 

důvodů místo, či kteří se z pracovních důvodů nemohli zúčastnit. 

Odpolední představení bylo určeno pro zástupce Magistrátu města Karviná, Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, hosty z řad bývalých zaměstnanců, rodičů a rodinných příslušníků 

žáků, zástupců sponzorů a širokou veřejnost.  
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Slavnostní představení bylo pojato jako pohádkový muzikál, ve kterém účinkovali téměř všichni 

žáci školy, včetně těch s tělesným či jiným postižením. Divákům se představily zdravé děti 

společně s těmi znevýhodněnými, a troufneme si tvrdit, že to nebylo na překážku, právě naopak. 

Vystoupení zaujalo všechny diváky, jak v dopoledním, tak i odpoledním představení. Důkazem 

toho byl dlouhotrvající potlesk diváků ve stoje, který byl odměnou za celoroční snahu všech, 

kteří se na realizaci podíleli. 
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Vyřazení „páťáků“  

Několik krátkých recitačních, pěveckých, ale i sportovních či divadelních zážitků si pro rodiče, 

prarodiče a další hosty, připravili žáci 5. ročníků. Rozloučili se tak se svými učiteli, kteří je 

provázeli prvním stupněm.  

             

 

Ocenění žáků 2015 

Žáci karvinských základních škol, navržení letos na ocenění za skvělé výsledky ve škole, 

zájmové, sportovní nebo jiné činnosti mimo školu, si mohli vyzkoušet golf na hřišti v Lipinách. 

Tam také z rukou primátora města Tomáše Hanzla a jeho náměstka Karla Wiewiorky obdrželi 

ocenění. Během dopoledne si žáci na hřišti vyzkoušeli golfovou hru s trenérem, poté už je čekalo 

předávání cen a neformální oběd s primátorem. Celkem bylo oceněno 23 žáků karvinských škol. 

Za naši školu ocenění obdrželi - Matěj Venglář a Veronika Kurtinová. 
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11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

 

11.1 „Společná řešení pro lepší učení“ 

 

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektu Statutárního města Karviná  

„Společná řešení pro lepší učení“ Ten si klade za cíl podpořit 400 žáků čtrnácti karvinských 

základních škol. Projekt byl zaměřen na žáky ohrožené školním neúspěchem a zároveň na 

všechny, kteří mohou na tyto žáky působit, především pedagogy, vedení škol a pracovníky 

organizací působících v oblasti volnočasových aktivit.  

Za naší školu se kromě koordinátora zúčastnilo tohoto projektu 6 mentorů a 2 fasilitátoři. Do 

projektu bylo zapojeno 20 žáků. Spolupracovala i většina zákonných zástupců.  

Na společném setkání dne 26.5.2015 prezentovala naše škola své zkušenosti s vzděláváním žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřeným na mentální postižení, s kterým má 

dlouholeté zkušenosti. 

 

11.2 „SFŽP – Co trápí svět“ 

 

V říjnu 2013 jsme využili možnosti 3. Výzvy SFŽP Příloha XI. Programu podpory 

ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, do které naše oblast 

Karvinska patří a podali projekt pod názvem „ Co trápí svět“, který nám byl schválen. 

Vybranou lokalitou byl Aktivity park Všemina, ozdravný pobyt 2. – 14. března 2015. 

Cílem bylo motivovat žáky k zájmu o problematiku stavu a vývoje dnešního světa, změně 

postojů, chování a jednání. Vést žáky k poznání, že události, činy a rozhodnutí na jenom místě 

Země mohou vyvolat mnohonásobnou reakci – bezprostředně, nebo ve vzdálené budoucnosti v 

jiných částech světa.  Environmentální program ozdravného pobytu měl přivést žáky k 

uvědomění si svého zdraví, se kterým souvisí také význam globálních problému dnešního světa. 

Uvědomit si závislost člověka na čistotě ŽP a nekonečného propojení koloběhu života s ním. 

Vybudovat u žáků takové postoje, které jsou vůči přírodním zdrojům opatrnější, ohleduplnější a 

šetrnější. Rozvíjet osobnost žáka, jak po stránce racionální, tak emocionální i volně aktivní. 

Naučit žáky komunikovat, vyjadřovat své vlastní názory a zdůvodňovat je, osobně se podílet na 

ochraně nejen svého zdraví, ale i životního prostředí. Snažit se naučit žáky, jak mohou svým 

postojem pomoci ochraně životního prostředí. 
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11.3 „Nové trendy do výuky“ 

 

V průběhu roku 2014/2015 realizujeme projekt Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko. Cílem projektu s názvem „ZŠ U Lesa – Nové trendy do výuky“  je zlepšení 

podmínek výuky přírodovědných předmětů a cizích jazyků, a to inovací a modernizací stávající 

učebny cizích jazyků a učebny fyziky. Nové učebny budou vybaveny novým nábytkem a 

multimediálním vybavením. Učebna jazyků bude moci využívat při výuce moderní digitální 

jazykovou laboratoř. Učebna fyziky bude vybavena demonstračními digitálními přístroji a 

rovněž novým interiérem. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 3.299.239,- Kč. 

 

12. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 

 

12.1 Zpráva o hospodaření 

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014  

dle zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných předpisů  

Základní škola hospodařila v roce 2014 s finančními prostředky :  

1.Magistrát města Karviná  

2.Krajský úřad MSK  

3. KÚ MSK - Rozvojový program UZ 33051 - Zvýšení platů ped pracovníků RGŠ"  

4. KÚ MSK - Rozvojový program UZ 3305 - Zvýšení platů pracovníků RGŠ"  

3. Doplňková činnost  

4. Státní fond životního prostředí  

5. OPVK - Profesní rozvoj pracovníků ZŠ U Lesa  
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Magistrát města 

Karviná

Krajský úřad 

Moravskoslezskéh

o kraje

RP "Zvýšení 

platů 

ped.pracovníků" 

UZ 33051

RP "Zvýšení 

platů. 

pracovníků" UZ 

33052

Doplňková 

činnost
SFŽP

OPVK - "Profesní 

rozvoj pracovníků 

ZŠ U Lesa"

Celkové výnosy za rok 2014 24 487 480,39 6 057 001,42 17 386 100,00 29 482,00 139 301,00 523 850,00 234 550,05 117 195,92

602. Výnosy z prodeje služeb 1 680 777,05 1 092 972,00 0,00 0,00 0,00 523 850,00 63 955,05 0,00

z toho : stravování žáků 811 956,00 811956,00

            stravování zaměstnanců 192 816,00 192816,00

            školné školní družina 88 200,00 88200,00

            doplňková činnost 523 850,00 523850,00

            hrazeno rodiči 63 955,05 63955,05

603. Výnosy z pronájmů 41 301,00 41 301,00

648. Čerpání fondů 1 242 188,90 1 242 188,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho : investiční fond - jmenovitá akce 1 242 188,90 1242188,9

649. Ostatní výnosy z činnosti 22 253,00 22 253,00

662. Úroky 1,52 1,52

672. Výnosy vybraných míst. vládních institucí 21 500 958,92 3 658 285,00 17 386 100,00 29 482,00 139 301,00 0,00 170 595,00 117 195,92

z toho :Krajský úřad -přímé prostředky na vzdělávání 17 380 000,00 17 380 000,00

           RP 33051 29 482,00 29 482,00

           RP 33052 139 301,00 139 301,00

           Účelová dotace "Cizí jazyk" 6 100,00 6 100,00

           Magistrát města Karviná - provozní prostředky 2 625 883,00 2 625 883,00

           Magistrát města Karviná - odpisy 982 402,00 982 402,00

           Příspěvek - Fond primátora 50 000,00 50 000,00

           SFŽP 170 595,00 170 595,00

         "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ U Lesa" 117 195,92 117 195,92

Celkové náklady za rok 2014 24 201 228,92 5 777 343,95 17 386 100,00 29 482,00 139 301,00 517 256,00 234 550,05 117 195,92

501.Spotřeba materiálu 1 698 172,34 1 221 062,37 173 955,00 0,00 0,00 265 529,00 6 300,05 31 325,92

z toho : potraviny 1 006 017,96 1006017,96

            potraviny VHČ 262 912,00 262912,00

            učebice 158 579,00 158579,00

            fond primátora - kroužky 10 000,00 10000,00

            kroužky ŠD 1 655,00 1655,00

            ostatní 259 008,38 203389,41 15376,00 2617,00 6300,05 31325,92

502.Spotřeba energie 1 279 832,82 1 187 800,82 0,00 0,00 0,00 14 266,00 0,00 77 766,00

z toho : elektrická energie 343 209,00 340097,00 3112

            tepelná energie 465 686,13 457319,13 8367

            teplá voda 120 742,53 120742,53

            plyn 28 273,16 27454,16 819

            vodné stočné 244 156,00 242188,00 1968

            energie - nepřímé náklady projektu "Profesní rozvoj pracovníků ZŠ U Lesa" 77 766,00 77766

511.Oprava a údržování 1 495 921,80 1 495 208,80 0,00 0,00 0,00 713,00 0,00 0,00

z toho : běžné opravy a údržba 253 732,90 253019,9 713

            jmenovité akce z IF 1 242 188,90 1242188,9

512.Cestovné 12 393,00 5 542,00 6 851,00

513. Náklady na reprezentaci 615,00 615,00

518. Ostatní služby 735 990,96 454 412,96 42 029,00 3 195,00 228 250,00 8 104,00

521. Mzdové náklady 13 016 062,00 143 133,00 12 576 000,00 21 839,00 103 186,00 171 904,00 0,00 0,00

z toho :náklady na platy pracovníků-limit KÚ 12 539 000,00 12539000,00

           RP 33051 21 839,00 21839,00

           RP 33052 103 186,00 103186,00

           OON - krajský úřad 37 000,00 37000,00

           OON - Magistrát - drobná údržba 37 800,00 37800,00

           ostatní zdroje-doplňková činnost 171 904,00 171904,00

           OON- školné, FVČ,projekty ŽP 105 333,00 105333,00

524. Zákonné sociální pojištění 4 391 253,00 22 212,00 4 268 063,00 7 425,00 35 083,00 58 470,00 0,00 0,00

z toho : SP mzdové prostředky KÚ 3 137 910,00 3137910,00

            ZP mzdové prostředky KÚ 1 130 153,00 1130153,00

            SP Magistrát města Karviná 16 332,00 16332,00

            ZP Magistrát města Karviná 5 880,00 5880,00

            SP z VHČ 42 970,00 42970,00

            ZP z VHČ 15 500,00 15500,00

            SP + ZP z rozvojového programu 33051 7 425,00 7425,00

            SP + ZP z rozvojového programu 33052 35 083,00 35083,00

525. Jiné sociální pojištění 52 995,00 52 995,00

527. Zákonné sociální náklady 131 334,00 2 654,00 125 711,00 218,00 1 032,00 1 719,00

528. Jiné sociální náklady 55 873,00 55 873,00

538. Jiné daně a poplatky 5 238,00 5 238,00

551. Odpisy dlouhodobého majetku 982 402,00 980 942,00 1 460,00

558. Náklady z dlouhodobého majetku 343 146,00 258 523,00 84 623,00

Hospodářský výsledek celkem 286 251,47 279 657,47 0,00 0,00 0,00 6 594,00 0,00 0,00
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12.2 Hospodaření s fondy 

 

416 Fond reprodukce majetku, investiční fond Kč 

počáteční stav k 1.1. 1 266 684,17  

tvorba (+) 1 482 402,00  

tvorba z odpisů k 31.12.2014 982 402,00  

příspěvek do IF 500 000,00  

použití (-) -1 242 188,90  

schválená investiční akce -1 242 188,90  

    

    

    

Zůstatek 1 506 897,27  

v zůstatku je účelově vázáno: 0,00  

  0,00  

zůstatek bez účelově vázaných prostředků 1 506 897,27  

 

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. Kč 

počáteční stav k 1.1. 323 173,60  

tvorba (+) 179 089,08  

tvorba ze zlepšeného HV 179 089,08  

    

    

použití (-) 0,00  

překlenutí    

    

Zůstatek 502 262,68  

v zůstatku je účelově vázáno: 0,00  

    

zůstatek bez účelově vázaných prostředků 502 262,68  

 

412 Fond kulturních a sociálních potřeb Kč 

počáteční stav k 1.1.2014 22 424,17  

tvorba (+) 129 334,00  

tvorba k 30.6.2014 129 334,00  

použití (-) -89 134,00  

Rekreace -28 000,00  

odměny, dary -11 999,00  

příspěvek na závodní stravování -1 455,00  

kult. a soc. rozvoj zaměst. -2 000,00  

příspěvek na penzijní připojištění -44 600,00  

semináře, předplatné -1 080,00  

Zůstatek 62 624,17  
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411 Fond odměn Kč 

počáteční stav k 1.1.2014 45 924,00  

tvorba (+) 119 393,00  

příděl ze zlepšeného HV 119 393,00  

    

použití (-) 0,00  

    

Zůstatek 165 317,00  

 

13. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

 

Předmět inspekční činnosti provedené v termínu od 8. – 10. června 2015 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 

písm.b)  školského zákona.  

Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu (dále „ŠVP“) základní školy a 

jeho souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání  

podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení souladu 

školního vzdělávacího programu školní družiny s příslušnými ustanoveními školského zákona. 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná 

podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnoceným obdobím byl školní rok 2014/2015 k termínu kontroly. 

Závěry 

a) Škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku 

škol a školských zařízení. Při vzdělávání žáků respektuje zásady a cíle školského zákona, 

zejména rovného přístupu ke vzdělání. ŠVP zpracovala z hlediska cílů, plánovaných aktivit a 

očekávaných výsledků v souladu s příslušnými RVP. Škola při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i 

fyzický vývoj žáků. 

b) V posledních třech letech se vedení školy podařilo zrealizovat řadu oprav a vylepšení (oprava 

střechy, rekonstrukce velkého i malého hřiště, výměna stolů a židlí v jídelně, kamerový systém). 
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c) Silné stránky: 

 činnost školského poradenského pracoviště včetně speciálního pedagoga, 

 bohatá zájmová činnost (15 kroužků), 

 úspěchy žáků v soutěžích, 

 příkladná realizace projektů, 

 kvalitní sportovní a tělovýchovné zázemí. 

 

d) Návrhy na zlepšení stavu školy: 

 věnovat větší pozornost zařazování sebehodnocení nebo vzájemného hodnocení 

 žáků do všech předmětů. 

Zdroj: Inspekční zpráva čj.: ČŠIT-850/15-T    

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 


