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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

48004529

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

Vedoucí učitelka

Mgr. Šárka Králová

Místo poskytovaného vzdělávání:

Horova 655/2, Karviná – Ráj

Vedoucí učitelka

Michaela Poláchová

Školní družina

nejvyšší povolený počet žáků: 90

IZO

119 701 201
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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

Magdalena Hrdinová

Místo poskytování služeb

Horova 655/2, Karviná - Ráj

Vedoucí kuchařka

Karin Gatnarová

Adresa pro dálkový přístup:

www.ulesakarvina.cz

Vedení školy:
Ředitel školy

Mgr. Tomas Vlachopulos

statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Jaroslav Kuděla

Školská rada:
Ing. Tomáš Hronský
Mgr. Ilona Gráczová
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
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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 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 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
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.
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
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přibyla další třída. Od května 1968 do současnosti jsou v provozu čtyři třídy a 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 Horova je standardní sídlištní mateřskou školou s vlastní školní jídelnou.
Kapacita školy je 100 dětí, v současné době je třída naplňována 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.

4. 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“
Základní škola
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Vzdělávací program

zařazené třídy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Všichni toužíme
být úspěšní “
Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální
"Všichni toužíme být úspěšní a s pomocí vše zvládneme“
Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením "Všichni toužíme být úspěšní", příloha LMP

1. - 9. ročník
autistická třída
žáci s LMP

Školní družina
Vzdělávací program

zařazené třídy

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

oddělení
družiny

školní

5. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

5.1 Přehled pedagogických pracovníků
Základní škola
Třídní učitelé
I.stupeň
1.A
1.B
2.A
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B

II.stupeň

Mgr. Zdeňka BÖHMOVÁ
Mgr. Natálie MŰLLEROVÁ
Mgr. Kateřina PRAŽMOVÁ
Mgr. Ilona GRÁCZOVÁ
Mgr. Ludmila LIPKOVÁ
Mgr. Zuzana ŠTEFÁNIKOVÁ
Mgr. Alena CIESLOVÁ
Mgr. Anna ŠAJDLEROVÁ
Mgr. Marta SEDLÁČKOVÁ

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

Mgr. Ivo BOJAS
Mgr. Pavel KONIECZNÝ
Taťána KONIECZNÁ
Mgr. Eva MARTÍNKOVÁ
Mgr. Jana HARANTOVÁ
Mgr. Václava WOJEWODOVÁ
Mgr. Petra OLBŘIMKOVÁ
Mgr. Jarmila WOJCIKOVÁ

Další pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Šárka FABIÁNOVÁ
Mgr. Jaroslav KUDĚLA
Mgr. Romana SUCHÁNKOVÁ

Mgr. Gabriela HAMRUSOVÁ
Mgr. Alena STEHNOVÁ
Mgr. Tomas VLACHOPULOS
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Speciální autistická třída:
Mgr. Martina BYSTOŇOVÁ
Mgr. Jana PASZOVÁ
Mateřská škola V Aleji:
Vedoucí učitelka: Mgr. Šárka KRÁLOVÁ

Mateřská škola Olbrachtova
Vedoucí učitelka: Michaela POLÁCHOVÁ

Učitelky MŠ V Aleji:

Učitelky MŠ Olbrachtova:

Eva BUJDOŠOVÁ
Marcela FIGAROVÁ
Věra HAJDOVÁ
Mgr. Michaela MATUSZYŃKÁ
Hedvika PYTLIKOVÁ
Mgr. Barbara VESELÁ
Natálie WILCZYŃSKÁ

Mgr. Michaela KOLARZOVÁ
Michaela KOUPILOVÁ
Šárka KRHOVJÁKOVÁ
Bc. Linda NAVRÁTILOVÁ
Marcela NAVRÁTILOVÁ
Andrea NIESLANIKOVÁ
Jana PUČKOVÁ

5.2 Asistenti pedagoga
Božena JURASZKOVÁ
Renáta NIŽNIKOVÁ
Romana PIETRASZKOVÁ
Zuzana SCHMIDTOVÁ

Bc. Jana LESNIAKOVÁ
Jaroslava PAVLOVSKÁ
Iveta PYZKOVÁ
Radka VIŠŇOVÁ

Mgr. Jakub MAREŠ
Ivana BERÁNKOVÁ
Jiřina ROUBALOVÁ

5.3 Zaměstnanci školní družiny
Hana PELIKÁNOVÁ
Gabriela BALÁŽOVÁ
Eva PAPPOVÁ

vedoucí školní družiny
vychovatelka
vychovatelka

5.4 Provozní zaměstnanci školy
František NERAD
Romana KUPČOKOVÁ
Renáta NEVRLOVÁ
Alena PAVELKOVÁ
Aurélie PAVEŠICOVÁ
Jana ŠUGOVÁ

školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

Ekonomický úsek:
Bc. Pavla HAMŠLÁGEROVÁ
Bc. Michaela KUČEROVÁ
Ing. Kamila FAŠUNGOVÁ

zástupce ředitele pro ekonomii
personalistka
finanční referentka
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5.5 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

Magdalena HRDINOVÁ
vedoucí kuchařka V Aleji
Pavlína NIKŠIČOVÁ
kuchařka MŠ V Aleji
Pavlína TUHOVČÁKOVÁ kuchařka MŠ V Aleji
Karin GATNAROVÁ
Kateřina MIKLÍKOVÁ
Ivona TESAŘOVÁ

vedoucí kuchařka Olbrachtova
kuchařka MŠ Olbrachtova
kuchařka MŠ Olbrachtova

5.6 Další vzdělávání pracovníků školy

Pořádající organizace

1.
2.

Ostravská
univerzita,
Ostrava
Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání
Brno

Finanční
náklady

TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ

Účastníci

Studium pro výchovné poradce

Mgr. Petra Olbřimková

Učíme se za školou

Marcela Navrátilová

1.300,--

10.000,--

3.

Mgr. Roman Pavlovský

Agresivita dětí vůči rodičům a jak
ji zvládat“

Mgr. Martina Bystroňová

3.300,--

4.

Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání
Brno

Učíme se za školou II.

Marcela Navrátilová

1.300,--

5.

PhDr. Jan Svoboda

Současné dítě, rodina a školství

Pedagogové MŠ V Aleji

1.500,--

6.

Národní
ústav
pro
vzdělávání,
školské
poradenské
zařízení
a
zařízení
pro
další
vzdělávání pedagogických
pracovníků

Komunikační systém VOKS

Mgr. Martina Bystroňová
Jiřina Roubalová

4.000,--

7.

Mgr. Roman Pavlovský

Agresivita dětí vůči rodičům a jak
ji zvládat II“

Mgr. Martina Bystroňová

1.550,--

8.

KVIC, Nový Jičín

Metodická poradna

Mgr. Šárka Králová
Michaela Poláchová

1.180,--

9.

KVIC, Nový Jičín

Prvky Montessori pedagogiky –
oblast jazyková výchova

Bc. Michaela Kolarzová

630,--

10.

KVIC, Nový Jičín

Úprava ŠVP v souvislosti…

Bc. Linda Navrátilová

950,--

11.

KVIC, Nový Jičín

Neklidné dítě

Andrea Nieslaniková

730,--
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Předškolní vzdělávání z pohledu
ČŠI
Badatelská
činnost
žáků
mateřských, základních a středních
škol

12.

KVIC, Nový Jičín

13.

Albrechtova střední škola,
Český Těšín

14.

Lipka – školské zařízení pro
environmentální vzdělávání
Brno

Jeseníky – divoké hory i doly

15.

KVIC, Nový Jičín

Metodická poradna

16.

ČMOS
PŠ
organizační

17.

ISNA – MSE z.s.

Snozelen v teorii a praxi – základní
pojetí

Mgr. Martina Bystroňová

18.

KVIC, Nový Jičín

Metodická poradna

Bc. Michaela Kolarzová

19.

KVIC, Nový Jičín

Podpora čtenářské gramotnosti a
rozvoje …

Jana Pučková

1.650,--

20.

Chaloupky o.p.s.

Hurá ze školky

Marcela Navrátilová

1.500,--

21.

Ostravská
Ostrava

Studium pro výchovné poradce

Mgr. Petra Olbřimková

ZŠ Kpt.Vajdy Ostrava

AP u integrovaného žáka s PAS na
I. stupni

Iveta Pyszková

700,--

Mgr. Přemysl Mikoláš

Možnosti intervence prac.v soc.
službách
a
rodin
žijících
s autismem a vnitřním neklidem
v obl.tzv. problémového chování

Iveta Pyszková

480,--

ZŠ Kpt. Vajdy Ostrava

Strukturované učení u žáků s PAS
a MP

Kristýna Matejková
Zuzana Schmidtová

22.

23.

24.

oblastní

univerzita,

Michaela Poláchová

330,--

Marcela Navrátilová

150,--

Marcela Navrátilová

1.750,--

Mgr. Šárka Králová
Michaela Poláchová
Mgr. Tomas Vlachopulos
Bc. Pavla Hamšlágerová

Jak se poprat s inkluzí

1.180,-1.900,-4.500,-590,--

12.000,--

2.000,--

Celkem

55 170,--

6. ÚDAJE O ZÁPISU DO 1. TŘÍD
Zápisy do 1. tříd proběhly ve dnech 11. – 12. 4. 2017. K zápisu se dostavilo 38 dětí, z toho 21
chlapců a 17 dívek. Přijato bylo 32 žáků, u 6 bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní
docházky.

7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYCHÁZEJÍCÍCH
ŽÁKŮ

název střední školy

9.r.

12

8.r

7.r

5.r
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Střední škola techniky a služeb, Karviná

10

4

1

0

SOŠ ochrany osob a majetku, Karviná

1

0

0

0

Gymnázium, Karviná

6

0

0

2

Gymnázium a OA, Orlová

2

0

0

0

SOŠ managementu a práva s.r.o.,Karviná

1

0

0

0

SOU DAKOL, Petrovice u Karviné

2

1

0

0

VOŠ a SŠ DAKOL, Petrovice u Karviné

2

1

0

0

Hotelová škola a OA, Havířov

1

0

0

0

Obchodní akademie, Karviná

3

0

0

0

Střední škola Bohumín

1

0

0

0

SŠ kpt. Jasioka, Havířov

3

0

0

0

SŠ technických oborů, Havířov

0

1

0

0

Albrechtova SŠ, Český Těšín

2

1

0

0

SŠ Sýkorova, Havířov

1

0

0

0

MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie, Č.T.

1

0

0

0

SPŠ Karviná

4

0

0

0

AHOL – SOŠ Ostrava

1

0

0

0

SPŠ Havířov

1

0

0

0

Masarykova SŠ zemědělská, Opava

1

0

0

0

SPŠ Ostrava

1

0

0

0

8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

8.1 Údaje o počtech žáků k 30. 6. 2017
1. Základní škola
ZŠ
ročník
1
2
3
4
5

třídy

počty

chlapců

dívek

v tom zdrav. v
tom
soc.
postižení
znevýhodněním

A

19

9

10

1

0

B

21

13

8

0

0

A

23

10

13

1

0

A

17

10

7

2

0

B

22

10

12

2

0

A

24

13

11

5

0

B

22

11

11

6

0

A

20

9

11

4

0
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B

19

10

9

3

0

celkem

187

95

92

24

0

A

15

6

9

5

0

B

13

6

7

3

0

A

21

13

8

4

0

B

21

15

6

5

0

A

22

7

15

3

0

B

22

10

12

4

0

A

26

18

8

4

0

B

18

10

8

5

0

celkem

158

85

73

33

0

autistická

5

3

2

5

0

Celkem

350

183

167

62

0

I. stupeň
6
7
8
9
II. stupeň

2. Mateřská škola
MŠ V Aleji
1
2
3
4

třídy

počty

chlapců

dívek

Koťátka
Medvídci
Berušky
Motýlci

25
26
24
24

14
16
15
13

11
10
9
12

Celkem

x

100

58

42

MŠ Olbrachtova
1
2
3
4

třídy

počty

chlapců

dívek

Koťátka
Ježečci
Sluníčka
Chobotničky

24
25
24
24

13
18
12
13

11
7
12
11

Celkem

x

97

56

41

Celkem

197

3. Školní družina
školní
družina

celkem

oddělení

počty

vychovatelek

úvazky

1

30

1

1

2

30

1

0,95

3

30

1

0,95

x

90

3

2,9

8.2 Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku
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ročník

1.
2.
3.
4.
5.
1. st.
6.
7.
8.
9.
2. st.
SPA
celkem

počet
žáků

s
vyznamenáním

40
24
38
45
39
186
31
44
44
44
163
5
354

prospěli

35
22
27
31
11
126
9
9
11
11
40
0
166

neprospěli

4
1
10
11
27
53
19
29
31
29
108
5
166

nehodnoceni

0
0
0
0
0
0
1
4
2
4
11
0
11

1
1
1
3
1
7
2
2
0
0
4
0
11

Tabulka absence a chování
průměr
průměr
omluv.
neomluv.
abs./žáka abs./žáka

omluvená neomluvená
absence absence
1.
stupeň
2.
stupeň
celkem

2. st. z chov. 3. st. z chov.

5543

1

31,14

0,01

0

0

8311
13854

3
4

51,94
40,99

0,02
0,01

4
4

0
0

8.3 Výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku

ročník

1.
2.
3.
4.
5.
1. st.
6.
7.
8.

počet
žáků

40
23
39
45
38
185
28
43
44

s vyznamenáním

36
20
28
22
11
117
8
9
13

prospěli

neprospěli

3
3
10
22
26
64
18
32
29

1
0
1
1
1
4
2
2
2

15

nehodnoceni

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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9.
2. st.
SPA
celkem

44
159
5
349

11
41
0
158

31
110
5
179

2
8
0
12

průměr
omluvená neomluvená omluv.
absence absence
abs./žáka
1.
stupeň
2.
stupeň
celkem

7955
10798
18753

0
0
0
0

průměr
neomluv.
abs./žáka

3. st. z
chov.

2. st. z chov.

46,25
37
37

68,78
57,00

1,75
0,11

8
8

0

8.4 Testování
Ve školním roce 2016/2017 proběhlo na naší škole elektronické testování ČŠI. Žáci devátých
ročníků byli zařazeni do výběrového testování z českého jazyka, matematiky a zeměpisu.
Český jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy: 58 %

Matematika
Průměrná úspěšnost žáků školy: 41 %

Zeměpis
Průměrná úspěšnost žáků školy: 49 %
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9. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
V letošním školním roce se pilířem primární prevence stala osvědčená spolupráce s odborníky
z Městské policie ČR v Karviné, kteří pravidelně navštěvovali třídy v jednotlivých ročnících a
individuálně se věnovali jednotlivým tématům.
Navázali jsme také dlouhodobou spolupráci s HZS v Karviné, hasiči se našim žákům věnují na
besedách, zvou nás na exkurze na svoje pracoviště, připravili jsme ve spolupráci s nimi cvičný
požární poplach. Také tato podoba předávání zkušeností v praxi má velký ohlas mezi žáky a
pedagogy.
Velkou oporu pro školní i mimoškolní aktivity jsme také v letošním školním roce měli
v Žákovské radě Dětského parlamentu, v jehož vedení byli velmi aktivní, iniciativní a nápadití
žáci. Přicházeli se stále novými podněty, projekty a akcemi, které obohatily náš školní i
společenský život.
Po celý školní rok probíhal dlouhodobý projekt v rámci euroregionu se spřátelenou polskou
školou ve Wodzislavi, které se zúčastnili žáci 1. – 7. ročníku. Se svými učiteli vyjížděli do krajů
a poznávali tvořivou činnost řemeslníků.
Třídy si na začátku školního roku vytvořily, obnovily nebo jen doplnily svoje třídní pravidla,
které jsou umístěny tak, aby byly na první pohled viditelné a dohledatelné. Také třídnické hodiny
jsou četnější a pravidelnější než v loňském roce a žáci se snaží se svými třídními učiteli o
neformálnost a přátelské jednání. To se zákonitě projevuje i na klimatu tříd a celé školy.
V uplynulém školním roce jsme byli nuceni řešit dva závažnější případy šikany, které se nám
podařilo zachytit včas, takže jejich důsledky nebyly fatální. Vše bylo řádně prošetřeno, ve dvou
případech byla přizvána ke spolupráci také okresní metodička primární prevence. Ta rovněž
potvrdila svým šetřením, že nešlo o vážnější důsledky.
Nepovažujeme za součást prevence pouze přednášky a besedy, ale snažíme v rámci našich
možností, otevírat žákům nové obzory, nabízet alternativy trávení volného času, smysluplné
aktivity v podobě kroužků, ale hlavně přátelské empatické prostředí, ve kterém se budou naši
žáci cítit bezpečně a spokojeně.
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(Zpracováno metodikem primární prevence Mgr. Václavou Wojewodovou)

10. ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE
Výchovný poradce je dalším článkem Školního poradenského pracoviště. Spolupracuje se
školním speciálním pedagogem, školním metodikem prevence, odborem sociálně-právní ochrany
dětí (OSPOD) Magistrátu města Karviná a Český Těšín, Pedagogicko – psychologickou
poradnou Karviná, Speciálním pedagogickým centrem Karviná, Frýdek - Místek, Nový Jičín a
Ostrava. V oblasti kariérového poradenství zorganizovala výchovná poradkyně 6 besed se
středními školami. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči, vyučujícími a řadou
institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež. Poskytuje žákům, jejich zákonným
zástupcům a učitelům informace o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnostech
využívání jejich odborných služeb, o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů,
které se mohou vyskytnout ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků, dále studijní a profesní
informace.
Práce výchovného poradce ve školním roce 2016/2017 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, zajištění odborné pomoci, individuální řešení osobních
problémů žáků.
Na začátku školního roku byli všichni žáci informováni o činnosti výchovného poradce na škole.
Byli seznámeni s jeho úlohou ve škole a s možností kdykoliv se na něj s jakýmkoliv problémem
obrátit.
Vycházející žáci (žáci devátého ročníku) byli kontaktováni výchovným poradcem osobně a byl
určen postup jejich vzájemné spolupráce.
Základní informace o procesu přijímání na střední školy jim byly předány hned na začátku
posledního roku jejich školní docházky. Dotčení žáci i zákonní zástupci obdrželi aktuální
informace o důležitých termínech, akcích věnovaných problematice volby povolání, dnech
otevřených dveří škol apod. Rodiče vycházejících žáků byli rovněž informováni o skutečnosti, že
veškerou odpovědnost za podání přihlášek na střední školy mají oni.
V rámci výchovného poradenství se koordinovala práce všech vyučujících v oblastech
přijímacího řízení na střední školy. Výchovná poradkyně vedla agendu spojenou s přijímacím
řízením žáků, předávala žákům i jejich rodičům informace o jednotlivých školách,
shromažďovala a připravovala přihlášky ke studiu.
Výchovná poradkyně sledovala změny v právních předpisech týkajících se problematiky
výchovného poradenství a seznamovala s nimi pedagogické pracovníky. Zúčastňovala se setkání
s ostatními výchovnými poradci, s řediteli středních škol a pracovnicemi PPP a SPC.
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Zajišťovala, aby všichni pedagogičtí a výchovní pracovníci spolupracovali se zákonnými
zástupci žáků, účastnila se závažnějších jednání s nimi.
Z důvodu neomluvené absence, nedostatečného prospěchu a nevhodného chování byla 6x
svolána výchovná komise. Nevhodné chování ve vyučování, neomluvená absence, nedostatečný
prospěch byly důvody pro 22 pohovorů s problémovými žáky a 24 pohovorů s rodiči
problémových žáků za účasti metodika primární prevence, 1x byl realizován individuální
výchovný program.
(vyhodnoceno výchovnou poradkyní Mgr. Petrou Olbřimkovou)

11. ČINNOST SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA
Činnost školního speciálního pedagoga ve školním roce 2016-2017





















Tvorba a spolupráce s pedagogy při tvorbě IVP, realizace podpůrných a vyrovnávacích
opatření pro žáky v průběhu celého školního roku)
Hodnocení IVP za 1. a 2. pololetí
Pomoc při tvorbě slovního hodnocení žáků
Nákup pomůcek pro integrované žáky
Koordinace a metodické vedení 12 asistentů pedagoga - 11 asistentů individuálně
integrovaných žáků a 1asistent v speciální třídě (SPA)
Vedení asistentské praxe na naší škole (2 praktikantky – listopad, prosinec, 1 praktikantka –
duben, květen, 1 praktikantka – květen, červen).
Konzultace k výukovým i výchovným problémům žáků s učiteli.
Náslechy v 1. třídách během září a řešení dodatečného odkladu žáka.
Konzultace s rodiči.
Zajišťování podpisů zákonných zástupců - Informované souhlasy k poskytování
podpůrných opatření.
Spoluúčast na vedení vzdělávací a sdílecí skupiny pro rodiče žáků s PAS, bylo realizováno
pět společných setkání v průběhu školního roku, jejichž cílem bylo předávání informací a
zkušeností rodičům a rovněž vzájemně mezi rodiči.
Účast na společném setkání rodičů budoucích prvňáčků „Školička“, seznámení s prací
školního speciálního pedagoga, důležitostí logopedické intervence
Účast na zápisu dětí do 1. tříd
Konzultace k IVP se školskými poradenskými pracovišti (SPC, PPP) – návštěvy ve škole,
náslechy, vyšetření žáků poradenskými zařízeními ve škole: SPC Karviná (leden, únor,
červen), SPC Frýdek-Místek (říjen, listopad, květen), SPC Ostrava (září, prosinec, únor,
březen), SPC Nový Jičín (září), PPP Karviná (červen)
Účast na metodických schůzích výchovných poradců a speciálních pedagogů v SPC (září,
březen) v PPP (září)
Zapojení a pomoc se školními projekty (Vánoční nadílka, Den dětí)
Návštěvy v hodinách vyučujících, depistáže.
Návštěva, konzultace a náslech v MŠ Olbrachtova (říjen)
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Dlouhodobá individuální i skupinová práce s žáky – speciálně pedagogická péče a
reedukace, vedení dokumentace a osobních listů integrovaných žáků
společné řešení s rodiči, učiteli, asistenty, vedením školy o možném přestupu autistického
žáka na SŠ, ZŠ a MŠ Karviná

(Zpracován speciálním pedagogem Mgr. Kateřinou Dávidovou)

12. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Školní poradenské pracoviště funguje v naší škole dvanáctým 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 integrace 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 a rodiči,
integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských
zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra,
střediska výchovné péče) a s úřady práce.

13. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
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.
Dne 7. 10. 2016 se po roce uskutečnily volby předsedy Žákovské rady dětského parlamentu. Do
předvolební kampaně se přihlásilo celkem 5 kandidátů. Voleb se zúčastnilo celkem 314 voličů.
189 hlasů získala a vítězným kandidátem se stala žákyně 8. A Adéla Višňová.

14. VÝCHOVNÁ ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY
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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.
K nejdůležitějším celodružinovým akcím patřily v jednotlivých měsících:
ZÁŘÍ
 „Bezpečně přecházíme vozovku“, - seznámení dětí s pravidly bezpečné cesty ze školy či
družiny domů, s dopravními značkami pro chodce a vycházkou ke křižovatce s názornou
ukázkou pravidel bezpečného přechodu
 velká seznamovací diskotéka s adaptačním programem (představení prvňáčků), zapojení
do celoškolní akce sběru víček PET
 „Nocování se zvířátky“ v přírodovědné stanici Karviná
 filmové představení „PAT a MAT“
ŘÍJEN
 filmové představení „Hledá se Dory“
 víkendový turistický výlet do Beskyd
 exkurze ZOO Ostrava
 exkurze do záchranné stanice v Bartošovicích
LISTOPAD
 „Malá módní přehlídka“ – umím se oblékat podle ročního období a počasí,
 „Hokejový král“ – celodružinový turnaj ve stolním hokeji
 turistický výšlap na chatu Studeničné za účasti rodičů
 kouzelný karneval s Čarodějem Ivodějem
 filmové představení „Čapí dobrodružství“
PROSINEC
 „S čerty nejsou žerty“ – Mikulášská nadílka se školním divadelním souborem AMADIS
 „Černá hodinka“ předvánoční posezení - cukroví, dárky, koledy v duchu tradic
LEDEN
 „Napověz, předveď, uhodni“ – soutěž pořádaná ŠD Borovského
 Setkání s MŠ v Aleji, Olbrachtova, Školská a MŠ U MŠ - seznámení předškoláků se
školní družinou s kulturním vystoupením
 Filmové představení „Lichožrouti“
ÚNOR
 Zlatý slavík“ – celodružinová pěvecká soutěž
 Filmové představení „Trollové“
 Výlet do zimní přírody – chata Gírová za účasti rodičů
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BŘEZEN
 Soutěž „Jeden proti všem“,
 „Co všechno již umíme z prvouky, přírodovědy a vlastivědy“ – putování po ŠD za
ukrytými vědomostmi
 Filmové představení „Máňa a medvěd“ v Regionální knihovně Karviná
DUBEN
 Účast v sálové kopané na ŠD Prameny o putovní pohár zdravé školy
 beseda s Policií ČR – „Bezpečnost nejen v dopravě“
 setkání s předškoláky MŠ v Aleji a MŠ Olbrachtova – seznámení se školní družinou,
kulturní vystoupení
KVĚTEN
 Účast v celoměstské soutěži ŠD – „Zelená stezka“
 fotbalový přebor „O pohár ředitele školy“ pro všechny školní družiny karvinských škol
ČERVEN






„Děti dětem“ – vystoupení pro naše handicapované spolužáky ke dni dětí
„Švihadlová princezna a princ“ - soutěžení v přeskoku přes švihadlo
„Děti, naše město a příroda“ – soutěže a diskotéka ke Dni dětí
víkendová akce – výlet do Beskyd
„Správná holka, správný kluk“ – zábavné odpoledne s hodnocení celoroční práce,
rozloučení se školním rokem

Akce jsou realizovány ve spolupráci s Regionální knihovnou Karviná, přírodovědný kroužek
školní družiny úzce spolupracuje s přírodovědnou stanicí.
Zpracovala: vedoucí školní družiny Hana Pelikánová

15. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
15.1 Vyhodnocení plánu enviromentální výchovy
Motto: "Ekologická výchova si klade za cíl probouzet v lidech zájem o přírodu a všechno živé.
Učí vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii používat cit i rozum, a chovat se odpovědně
ke světu, lidem a přírodě. Důležitá je vlastní zkušenost a prožitek, protože teprve to, co blíže
poznáme, dokážeme lépe vnímat a účinně chránit. Důraz je proto kladen na přímý kontakt s
přírodou a přírodními materiály." (z metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 – 22)
Vize školy
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Být učící se školou, která poskytuje žákům i všem dalším účastníkům vzdělávání systematické
a komplexní environmentální vzdělávání, znalosti, dovednosti a návyky vedoucí k pochopení
principů udržitelného rozvoje spolu s rozvojem funkční gramotnosti, polytechnickým a
jazykovým vzděláváním.
Školní vzdělávací program vychází ze strategie vzdělávání a koncepce celoživotního učení,
specifikuje klíčové kompetence, výchovně vzdělávací strategie a jejich provázanost se
vzdělávacím obsahem v očekávaných výstupech předmětů a uplatněním získaných vědomostí a
dovedností v praktickém životě. Klíčové kompetence pomáhají žákům při získávání základu
všeobecného vzdělání. Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy
aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Mezi
průřezová témata také náleží Environmentální výchova, která je zařazována především do
předmětů prvouka a přírodověda. Environmentální výchova vede jedince k pochopení
komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti
postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za
jednání společnosti i každého jedince. Žáci jsou vzděláváni v oblastech – základní podmínky
života, ekosystémy, vztah člověka k přírodě, lidské aktivity a problémy životního prostředí.
Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy na naší
škole, jsou:
 program OSN Desetiletí pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji,
 Strategie udržitelného rozvoje České Republiky – usnesení vlády č. 1048 z roku 2000,
 Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách
a školských zařízeních č.j. 32 338/2000-22,
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – č.j. 27002/2005-22,
 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola komunikace
Environmentální výchovou a osvětou rozumíme:
 vést žáky k získání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů
člověka a životního prostředí v lokálním i globálním rozměru,
 vytvářet možnost konkrétních situací a příkladů, v nichž žáci projevují svůj vztah k
přírodě a učí se zodpovědnému jednání,
 působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb
udržitelného rozvoje,
 snahou environmentální osvěty je posouvat všeobecné mínění a lidské postoje ve
prospěch udržitelného života. Osvěta zaměřená na nejširší vrstvy obyvatelstva či
specifickou cílovou skupinu lidí by měla pozitivně ovlivňovat postoje lidí ve prospěch
kvality života a zdravého životního prostředí pro současné i příští generace.
Naše škola má množství každoročně realizovaných programů vlastních, ale i vydaných formou
metodických materiálů z různých ekologických středisek jako je Pavučina, Sluňákov atd.
V rámci programu environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty řešíme především:
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1. Možnosti a způsoby uplatňování komplexně pojaté environmentální výchovy a osvěty
v jednotlivých vyučovacích předmětech. V průběhu školního roku 2016/2017 byla
environmentální vzdělání, 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. Postoje žáků k problematice životního prostředí
byly formovány i postoji vedení školy a pedagogického sboru v této oblasti.
2. 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.
3. Spolupráci školy s rodinou, s obcí, s podnikatelskou sférou a dalšími subjekty v utváření
odpovědných postojů k životnímu prostředí. Zde zdůrazňuji spolupráci a účast na jednotlivých
akcích OS ČČK, HS Karviná, odborem životního prostředí města Karviná, společnosti
Dobrodiní působící na naší škole.
4. 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
kaštanů, suchého pečiva pro lesní zvěř
drobných elektrospotřebičů, starých baterii, prázdných náplni 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
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
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15.2 Účast na soutěžích
HMZ - zdravotník
Městské kolo
Dne 20. 4. 2017 se uskutečnilo „Městské kolo HMZ - 2017“ na naší základní škole, kterou
reprezentovala 3 družstva. Za ZŠ a MŠ U Lesa postoupila všechna 3 družstva, která získala dvě
první místa a jedno třetí místo.
Okresní kolo
Dne 10. 5. 2017 se uskutečnilo „Okresní kolo HMZ - 2017“ na oblastní spolku ČČK Karviná. Za
ZŠ a MŠ U Lesa postoupila 3 družstva, dvě z II. stupně a jedno z I. stupně. Získali dvě první a
jedno druhé místo.
Reprezentovali nás:
Hlídka I. Stupně A
Velitel - Natálie Šklíbová, členové – Klára Pulkertová, Adéla Bulejková, Anežka Laryšová,
Nikola Smrčková,
Hlídka I. Stupně B
Velitel – Alexandr Vrtal, členové – Denis Vrtal, Tomáš Sukop, Tomáš Kohut, Martin Bousek
Hlídka II. stupně
Velitel – Lucie Traxmandlová, členové – Patricie Palčíková, Adéla Višňová, Andras Dulkeridis,
Jakub Cuber
Žáky připravovala Mgr. Marta Sedláčková
Matematika


Matematická olympiáda
Žáci naší školy ze zúčastnili okresního kola v matematické olympiádě.
Úspěšnými řešiteli se stali:
Kategorie Z 5 - 3. místo – Kateřina Staniczková
Kategorie Z 9 - 8. – 10. místo – Matěj Venglář – postup do krajského kola
18 – 21. místo – Denis Ston – postup do krajského kola
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Matematický klokan
V kategorii Kadet obsadil 3. místo žák devátého ročníku Denis Ston

Žáky připravovala Mgr. Petra Olbřimková
Anglický jazyk
Okresního kola olympiády v anglickém jazyce se zúčastnil v kategorii II. A Dominik Recman a
v kategorii I. A Anežka Laryšková obsadili 5. a 8. Místo.
Žáka připravovala Mgr. Eva Martínková

Požární ochrana očima dětí – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Již tradičně se naši žáci zapojují do celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí. Po loňském
úspěchu tvořili žáci opět práce výtvarné a literární i letos. Nejlepší práce byly odeslány na OSH
Karviná. Žáci naší školy byli v konkurenci 1632 účastníků úspěšní.
Umístění:
Kategorie: Literární práce L2 – Jakub David - 3. místo v okresním i krajském kole
Kategorie: Literární práce L3 - Daniel Mžik - 2. místo v okresním kole
Kategorie: Výtvarná práce ZŠ3 – Jessika Stefanovová - 3. místo v okresním kole
Žáky připravovaly Mgr. Jarmila Wojciková

Informatika
Soutěže nejen v informatice se zúčastnil a svým umístěním na 1. místě v kategorii Word a Excel
skvěle reprezentoval školu Matěj Venglář z 9. A.
Žáky připravovaly Mgr. Petra Olbřimková

15.3 Činnost kroužků
Ve školním roce 2016/2017 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
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-

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
-

Práce žáků v keramické dílně – výroba dekorativních předmětů

Pohybové aktivity
-

kondiční a pohybová průprava, zlepšení fyzické kondice žáků, rozvoj kladného vztahu ke
sportu a dodržování zásady fair - play

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“.

Angličtina hrou
-

Hravou formou podpořit u nejmladších žáků zájem o angličtinu

Hravá angličtina 1. a 2.
-

Rozšíření znalostí anglického jazyka ve dvou úrovních náročnosti.

Kroužek IKT 1. a 2.
- Prohloubení znalostí z oblasti informačních a komunikačních technologií ve dvou
úrovních náročnosti.

15.4 Akce školy
Září
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Podzimní úklid okolí školy v rámci pracovních činnosti – sběr papírků, úprava chodníků
hrabání listí a pokosené trávy – září 2015.
Září 2016 – leden 2017 proběhl plavecký kurz pro žáky 2. – 3. ročníku. Kurz absolvovalo 63
žáků.
„Žáci se snaží třídit odpad“ – seznámení se systémem třídění odpadu na naší škole. 1. ročník –
42 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.
Noc vědců - Ostrava - Dne 30. září se žáci naší školy zúčastnili akce "Noc vědců", která v tento
den probíhala v celé republice, v Ostravě byla organizována Ostravskou univerzitou a Vysokou
školou báňskou - TU. Naši žáci navštívili Přf a FBI.
Říjen
Měsíc říjen byl vyhlášen měsícem sběru kaštanů a projektového vyučování na 1. stupni. Letos
jsme nasbírali v městských částech 1 620 kg kaštanů, které jsme předali Mysliveckému svazu
Karviná – Ráj
VOLBY – dne 7. 10. 2016 se po roce uskutečnily na naší škole volby do Žákovské rady
Dětského parlamentu. Do předvolební kampaně se přihlásilo celkem 5 kandidátů. Voleb se
zúčastnilo celkem 314 voličů. Zvítězila Adéla Višňová z 8. A.
Exkurze Hasičské muzeum - dne 20. 10. jsme navštívili hasičské muzeum v Ostravě. Prohlédli
jsme si exponáty, historická auta, vyzkoušeli si spoustu aktivit. Také jsme načerpali informace,
protože je budeme potřebovat při tvorbě prezentací, videí, maleb a kreseb a také slohových prací
do soutěže s hasičskou tématikou
Projekt - Den stromů - dne 20. 10. 2016 se na naší škole uskutečnil projektový den
pod názvem „Zasaď si svůj keř“

Listopad
Adopce „Medvěda ušatého“ – pro ZOO Ostrava – výběr peněz pro adoptované zvíře.
V průběhu listopadu bylo vybráno a zasláno 8190,-- Kč.
Dušičky - 2. 11. - v rámci českých tradic jsme si společně zavzpomínali na naše blízké, zapálili
symbolickou svíčku.
Dne 6. 12. navštívil naši školu Mikuláš, 7. 12. se třída 2. A proměnila v malé peklo. Také se
postupně od 6. 12. zdobil stromeček, u kterého pak probíhaly malé vánoční koncerty. Každý rok
v prosinci to ve škole krásně voní, jednotlivé třídy pekly cukroví.
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Prosinec
Planetárium 5. 12. 2016 - se uskutečnila exkurze do Planetária v Ostravě. Žáci 5. a 2. ročníků se
zúčastnili programu “NAPŘÍČ SLUNEČNÍ SOUSTAVOU“. Žáci si doplnili své teoretické
vědomosti o praktické ukázky. Také se zúčastnili prohlídky expozice včetně simulátoru. V rámci
ŠVP své teoretické znalosti a praktické dovednosti uplatní ve stejnojmenném projektu.
Dne 6. 12. navštívil naši školu Mikuláš, 7. 12. se třída 2. A proměnila v malé peklo. Také se
postupně od 6. 12. zdobil stromeček, u kterého pak probíhaly malé vánoční koncerty. Každý rok
v prosinci to ve škole krásně voní, jednotlivé třídy pekly cukroví.Žáci tříd 8. A a 9. A připravili
pro své blízké a pro učitele malé vánoční posezení. Galerie tříd 8. A a 9. A se uskutečnila - 20.
12.2016.
Dne 16. 12. 2016 žáci 5. B v rámci vlastivědy - zeměpisné části měli projektový den na téma
Vánoce v Evropě. Ve svých prezentacích se zaměřili na státy: Francii, Itálii, Rusko, Ukrajinu,
Dánsko. Projektový den začal již před vyučováním. Žáci si nazdobili stoly ve stylu jednotlivých
států a doplnili upečenými nebo uvařenými potravinami, které jim pomáhaly zpracovat maminky
a babičky již doma. V osm hodin ráno začal den písni BIM BAM. Potom jednotlivé skupiny
prezentovaly svůj stát včetně ochutnávky dobrot. Celkový dojem doplnily oblečky typické pro
daný stát. Po ukončení prezentací a ochutnávek žáci navštívili vedlejší třídy a o zážitek se
podělili i s ostatními spolužáky. Poslední dvě hodiny už však probíhaly v duchu českých tradic.
Také jsme si rozdali dárečky a vyráběli vánoční přání pro rodiče i učitele.
V prosinci 2016 se uskutečnily besedy na téma Vánoce. Vznik, tradice a vývoj v průběhu
desetiletí. Vánoce na naší škole proběhly tradičně – pečení, besídky, rozdávání dárků, soutěž tříd
ve vánoční výzdobě. Pečení bylo zaměřeno na zdravou výživu a návrat k tradičnímu cukroví.
Pečení vánočního cukroví - žáci pekli v duchu českých tradic od 1. – 5. ročník.
Koncert Permoníku navodil krásnou vánoční atmosféru našim páťákům. Permoník je
sborové studio s dlouholetou tradicí působící při ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. Koncertní a
Mužský komorní sbor Permoník provedl posluchače vánoční atmosférou cestou kolem světa.
Koncert se konal 19. 12. 2016 na ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. Úžasný zážitek strhl žáky 5.
ročníků základních škol ke zpívání koled.
Poslední den v roce 2016 byl ve znamení Vánoc. Pozvali jsme do školy rodiče, připravili jsme
si besídky, zpívali koledy, také jsme vyráběli vánoční ozdoby. Žáci druhého stupně měli
netradiční vyučování - sportovali, tančili, četli a sledovali pohádky, zpívali, řešili rébusy a
zajímavé matematické hříčky.
Leden
Den plný smíchu jsme zažili 25. 1. pod vedením instruktora jógy smíchu Vlastimila Klapky,
který říká, že smích odbourává stres, posiluje srdce a imunitu, zpevňuje břišní svaly a také
zlepšuje mezilidské vztahy a náladu. Den smíchu - 25. 1. 2017 – Jóga – autistická třída.
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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. 2016. 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 98 kg. Pečivo bylo poskytnuto MS Karviná – Ráj.
Dne 1. 2. 2017 se konal florbalový turnaj. Žáci prvního stupně byli rozděleni na dvě skupiny,
vítězem první skupiny bylo družstvo 1. A a druhé 4. A. Turnaj zorganizovali deváťáci a dětský
parlament. Florbal - 1. stupeň. Florbal - 2. stupeň - 2. 2. - Druhý stupeň měl svůj turnaj o den
později, opět ho organizovali deváťáci a parlament. Hrálo se ve skupinách, do finále postoupily
vždy dva vítězné celky ze skupiny a hrála se finálová skupina.
Lyžařský kurz se uskutečnil od 5. 2. do 10. 2. 2017, jelo se do Jeseníků. Lyžařského kurzu se
zúčastnilo 28 žáků ze 7., 8. a 9. ročníku. Žáci prvního stupně týden lyžovali ve skiareálu
Kempaland v Bukovci pod vedením instruktorů z lyžařské školy Malina Ski School.
Veselé zoubky – přednáška s praktickou ukázkou – 1. ročník – 42 žáků – 7. 2. 2017.
Lyžařský kurz probíhal od 20. do 24. 2. a zúčastnilo se ho 22 žáků. Výjezdové lyžařské kurzy
pořádá statutární město Karviná společně s MŠ a ZŠ na území města Karviné za finančního
přispění Nadace OKD. Tyto týdenní lyžařské kurzy pro děti organizuje karvinská radnice již
pátým rokem. Za tu dobu se jich zúčastnilo zhruba 1500 dětí a zájem rok od roku vzrůstá.
Zajímavá akce s ochutnávkou dobrot z ovoce a zeleniny. Dne 13. 2. 2017 nás navštívili zástupci
firmy „Ovoce do škol“, kteří nám předvedli kouzla s ovocem a zeleninou. Ve 20 minutových
blocích vysvětlili a praktickou ukázkou dětem ukázali jak obohatit jídelníček a jíst zdravě. Akce
byla zajímavá tím, že byla dobře načasovaná, že se žáci do jednotlivých činností zapojili a
vytvářeli své vlastní produkty. Na závěr ochutnali šťávy z ovoce, zeleniny, také v kombinaci
s mlékem. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Studeničné RS - výjezd do hor za čerstvým vzduchem a zábavou. Dne 17. 2. 2017 – 19. 2. 2017
se uskutečnil výjezd na hory. Akce se zúčastnili žáci od 4. do 8. ročníku. Žáci odpočívali,
sportovali a užívali si sněhu. Celkem se zúčastnilo 38 žáků.
Březen
Den tak trochu jinak 31. 3. – škola hrou - Dětský parlament naší školy plní předvolební sliby.
Zástupci DP zorganizovali den před aprílem akci, kterou nazvali „Den tak trochu jinak“. Jednalo
se o převleky žáků a učitelů na opačné pohlaví. Chlapci se proměnili v milé dívenky a z dívek
včetně paní učitelek byli drsní chlapi a chlapci. Další možností bylo převlečení se za zvířátka či
postavy z pohádek a filmů.
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10. 4. 2014 - beseda Velikonoce - tradice velikonoce a výrobky

Duben
V průběhu měsíce dubna se na naší škole uskutečnila v rámci třídních kolektivů a
mezipředmětových vztahů řada akcí – besedy, návštěvy přírodovědné stanice. Žáci 6., 8. a 9.
ročníku se zapojili do městské akce Dny Země v Karviné a zapojili se do soutěže o nejhezčí
výtvarné dílo na téma MINIUNI-významné stavby světa, která proběhla dne 21. 4. 2017 na
Masarykově náměstí v Karviné - Fryštátě. Žáci tvořili z recykolvaného materiálu.
Konečné výsledky dle hlasování návštěvníků akce:
1. místo: ZŠ a MŠ U Studny - 7. B třída s výrobkem "Šikmý kostel v Karviné-Doly" - finanční
odměna ve výši 10 000 Kč na výlet
2. místo: ZŠ a MŠ Prameny - 7. A třída s výrobkem "šikmá věž v Pise" - finanční odměna ve
výši 5 000 Kč na školní a sportovní potřeby
3. místo: ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - Dr. Olszaka - 7. tř. s výrobkem "Radnice na
Staroměstském náměstí" - finanční odměna ve výši 3 000 Kč na školní a sportovní potřeby
4. Cena útěchy: ZŠ a MŠ U Lesa - 9. A třída s výrobkem "Golden Gate" - odměna ve formě
upomínkových předmětů
Beseda se spisovatelem J. Opatřilem (Dan Angus) - 6. 4. 2017 - beseda spolu s autorským čtením
spisovatele Jana Opatřila. Tento velmi talentovaný a nadějný spisovatel nás navnadil hororovou
a děsuplnou tematikou svých knih a poté také poutavou diskuzí se zúčastněnými žáky, kteří se
dotazovali snad na cokoli z autorova osobního života.
Projekt pro školky – „Cestička k Ekoškoličce 2017“ – 19. 4. 2017
Městské kolo HMZ - v pondělí 20. dubna 2017 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 13 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. místa II. stupně a z 1. a 3. místa I. 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. 10. 5. 2017 se
uskutečnilo Okresní kolo HMZ. Opět postoupilo družstvo z I. i II. stupně. 3. 6. 2017 si změřily
své síly s nejlepšími družstvy v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Žáci 1. stupně
se umístili na 8. místě a žáci 2. stupně na 7. místě.
28. 4. 2017 - Žákovská rada Dětského parlamentu v čele se svojí předsedkyní se rozhodla
podpořit děti v jejich nelehkém životním údělu a vyhlásila na poslední školní dubnový den akci
„Modrá je dobrá“. Poprosili jsme všechny, kteří se chtějí přidat, aby vydolovali ze svých šatníků
modré oblečení. Takže jsme modře svítili nejen ve třídách, odborných učebnách a na chodbách,
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ale sešli jsme se také společně v tělocvičně a i tam jsme demonstrovali svoji modrou moudrou,
chcete-li, podporu. Tady je důkaz. Účast všech žáků naší školy.
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 45 žáků.
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje pořádala dne 15. 5. 2017 „Den linky
155, spojený s „Dnem otevřených dveří a ukázkou zdravotnické techniky a první pomoci“.
Jednalo se o žáky 8. ročníku a členy zdravotnického kroužku. Setkání s profesionály a úžasnou
technikou je vždy zážitek. Akce se zúčastnilo 59 žáků. Jednalo se o 8. ročník a členy
zdravotnického kroužku.
Dne 19. 5. 2017 - den plný praxe byl součásti projektu „Člověk“. Žáci 5. A, B zápasili
s obvazovou technikou a správným postupem při poškození lidského organizmu. 39 dětí
v namaskovaných situacích se pokoušely dát první pomoc. Na OS ČČK v Karviné byla
připravená různá poranění od jednoduchých až po složitější. Na začátku se žáci báli přistoupit
k poraněnému, ale nakonec dostali odvahu a vše dobře dopadlo.
V průběhu měsíce května – organizace školních výletů po vlasti České a Moravské spojených
s turistikou, prohlídkou památek, her s výukovými programy – 300 žáků.
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.
Den dětí - 2. 6. 2017 - Vystoupení klauna, malování na obličej, tetování, stanoviště s hrami –
akční hrdinové, malé ZOO, kolo štěstí, bufet – 189 žáků.
Den dětí proběhl dne 2. 6. 2017 v dopoledních i odpoledních hodinách. Nejdříve jsme dopoledne
sportovali a hráli různé hry. Akce se zúčastnili děti z MŠ, žáci školy, rodiče, učitelé, přátelé
školy, bývalí žáci.
Ve dnech od 1. 6. – 15. 6. 2017 se uskutečnily exkurze do Světa techniky v Ostravě. Jednalo se
o žáky 5. a 8. ročníků. Ve dvou výjezdech si žáci mohli obohatit své vědomosti v expozicích a
výukových programech v rámci přírodních věd. Celkem se zúčastnilo 82 žáků naší školy.
Dne 14. 6. 2017 se na ZŠ U Lesa konalo cvičení pro případ požáru za účasti HZS MSK Karviná.
Bylo předem domluvené a konzultované s karvinskými hasiči a s vedením školy. 360 žáků akci
zvládlo velmi dobře.
Škola v Přírodě – 5. – 10. 6. 2017 - ochrana přírody, pravidla chování v přírodě, zdravý životní
styl, Školy v přírodě – Zlaté Hory, Rožmitál - Zúčastnilo se 40 žáků. Celým pobytem žáky
provázel program s názvem „Harry Potter a kámen mudrců. (hry, soutěže a pohyb v přírodě
v oblasti Jeseníku).
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16. AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY V ALEJI
16.1 Údaje o přijímacím řízení
Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl ve
dnech 16. a 17. 5. 2017 a přijato bylo 23 dětí. Ve stejných dnech proběhl Den otevřených dveří,
kdy mají rodiče s dětmi možnost nahlédnout do všech tříd, zapojit se do dění školky. Vždy je pro
ně připraveno občerstvení a malá pozornost.

16.2 Specifika výchovně – vzdělávací činnosti
Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem s názvem „Pramínky poznání…“, který
je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy a je pravidelně
aktualizován. Poslední aktualizace ŠVP PV provedena k 1. 1. 2016, čj. ZŠL/298/2016.
Každá třída mateřské školy si vypracovává svůj Třídní vzdělávací program, který je specifický
pro danou věkovou skupinu dětí a vychází z celkové charakteristiky třídy. Musí být natolik
variabilní, aby mohly učitelky reagovat na aktuální podmínky ve třídě, mimořádné akce, oslavy
narozenin dětí atd. Na začátku školního roku učitelky vypracují „Vize třídy“, ke kterým směřují
celý rok, všemi činnostmi. Vlastní hodnocení třídy probíhá 2x ročně písemnou formou.
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou,
vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Nejdůležitější je pro nás prožitkové a
interaktivní učení, aktivní účast dítěte během činností a zapojení všech smyslů. Vzdělání probíhá
ve skupinách i individuálně.

16.3 Přehled zájmových aktivit a akcí MŠ
Zájmové aktivity
Nabízíme nadstandardní vzdělávací aktivity v odpoledních hodinách. Program pro školní rok
2016/2017 probíhal od 1. 10. 2016 v čase od 15.00 hod. do 15.45 hod.
Název aktivity
Zaměření, oblast činnosti (stručný popis)
Vedení
kroužku
Tvořilka
Zhotovování výrobků u papíru, vlnité lepenky a Mgr. Šárka
jiných materiálů
Králová
Keramika
Rozvíjení dětské fantazie, jemné motoriky a Mgr. Barbara
zručnosti při práci s hlínou
Veselá
Angličtina hrou pro Seznámení s angličtinou formou hry
Mgr. Michaela
předškolní děti
Matuszyńská
Cvičení na
Rozvíjení koordinace pohybů a držení těla.
Eva Bujdošová
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balančních míčích
Malí šikulové
Tančíme s Natálkou
Výtvarná dílna
Klub tvořivých
maminek

Práce s nářadím a materiálem u ponku

Hedvika
Pytliková
Rozvoj rytmiky a pohybové kultury
Natálie
Wilczyńská
Rozvoj výtvarných dovedností a talentu. Účast Marcela
v soutěžích s výtvarnou tematikou.
Figarová
Kroužek keramiky i jiného tvoření pro děti a Mgr. Barbara
rodiče.
Veselá

Kino Centrum
- pravidelné návštěvy kina Centrum v Karviné – Mizerově, pásma kreslených pohádek
určených pro děti z mateřské školy.
Divadlo v MŠ
- 2x ročně divadelní představení v prostorách mateřské školy „Divadélko Duo Šamšula“
Plavání
- předplavecký kurz od 13. 10. 2016, 10 lekcí pro 24 dětí na Krytém bazénu, pořadatel:
STaRS Karviná
Solná jeskyně v Dětmarovicích
Stanice mladých přírodovědců v Karviné - Ráji
Světýlková slavnost
- lampionový průvod pro děti a rodiče, občerstvení na školní zahradě
Mikulášská nadílka
Vánoční posezení
- posezení u stromečku pro děti a rodiče na jednotlivých třídách, vystoupení dětí, nadílka,
ochutnávka vánočního cukroví
Lyžařská školička na Bukovci
- 5ti denní lyžařský kurz v termínu od 6. 2. do 10. 2. 2017
- organizátorem je Statutární město Karviná ve spolupráci s mateřskými a základními
školami
Karneval
- tradiční rej masek v obecním domě Družba za účasti klauna Hopsalína, taneční
vystoupení všech dětí
Focení
- 2x ročně probíhá focení dětí (zimní a jarní spolu se společným focení tříd)
Čokoládová tretra
- akce pořádaná Centrem Sluníčko proběhla na hřišti ZŠ U Lesa
Výlet do ZOO Lešná
- celodenní výlet do ZOO Lešná pro všechny děti, zúčastnit se mohli také rodiče dětí
Dětský den
- Dětský den proběhl poprvé spolu se ZŠ U Lesa a MŠ Olbrachtova dne
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2. 6. 2017 v prostorách hřiště základní školy (soutěže, klaun, skákací hrad, kolo štěstí,
občerstvení)
Škola v přírodě
- pobyt v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce proběhl od 5. 6. do 9. 6. 2017, zúčastnilo se
20 dětí
Zahradní slavnost
- zahradní slavnost na téma: „Zámecká slavnost“, soutěže, rozloučení s předškolními
dětmi, slavnostní předání šerpy a knihy, opékání párků
Zpracovala: Mgr. Barbara Veselá – vedoucí učitelka

17. AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY HOROVA
17.1 Údaje o přijímacím řízení
Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl ve
dnech 16. a 17. 5. 2017 a přijato bylo 19 dětí.

17.2 Specifika výchovně – vzdělávací činnosti
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 na 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 školy je dlouhodobě zaměřena na environmentální vzdělávání a výchovu k
ekologickému cítění, zdravému životnímu stylu a to především osobnostně orientovaným
prožitkovým vzděláváním.
Dlouhodobé cíle:
pečovat o životní styl dětí prostřednictvím zdravého stravování, dostatku příležitostí k pohybu a
to především při pobytu venku, otužování, utváření správných návyků a odpovědného chování
ve vztahu k vlastní osobě i okolí
vést děti k úctě k životu, vytvářet pozitivní vztah k přírodě (v naší MŠ se nebojíme zvířátek,
dokážeme se o ně postarat)
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nabízet podněty přiměřené věku vedoucí k aktivnímu učení v přírodě – posílit učení
pozorováním, experimentováním, zážitky, hrou v přírodě - vytvářet u dětí povědomí, že člověk
je součástí přírody
podpořit elementární základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí (kompetence k řešení
problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní)
zapojit aktivně děti a jejich rodiče do udržitelného života, péče o životní prostředí
podporovat udržitelný rozvoj komunity v mateřské škole (zapojení dětí a rodičů do utváření
programu školy - EKOTÝM)
udržování ekologických principů v provozu (ekologizace).
Mateřská škola je registrována v celostátní síti mateřských škol se zájmem o environmentální
výchovu „Mrkvička“, ve školním roce 2015 – 2016 získala mezinárodní ocenění „Ekoškolka“,
ve školním roce 2017 – 2018 jí čeká obhajoba tohoto ocenění.

17.3 Přehled zájmových aktivit a akcí MŠ
Pravidelné aktivity: kontakt se zvířaty ve výukových programech v Přírodovědné stanici,
jazykové zájmové činnosti, návštěvy a integrace předškolních dětí do výuky na ZŠ U Lesa,
ozdravné pobyty v Solné jeskyni v Dětmarovicích.
Recyklohraní - činnosti spojené s tříděním a recyklací odpadu.
Průběžné aktivity: tvořivé dílny s rodiči (tvořivá s využitím přírodních a různorodých
netradičních materiálů), návštěvy výchovných koncertů, divadelních a filmových představení,
navštívili nás, výlet Ekofarma Klokočov, plavecký výcvik, škola v přírodě v Horní Bečvě,
společná posezení s rodiči u příležitostí oslav a svátků v duchu lidových tradic, zahradní slavnost
s environmentálním i preventivním zaměřením na zdravý způsob života, různé tvořivé dílny pro
rodiče s dětmi, účast na akcích pořádaných v našem městě – Čokoládová tretra, Pohádková
zahrádka skřítka Knihomilníčka. „ Lampiónový den“,„Karnevalové skotačení“, slavnostní
rozloučení s předškoláky „Kouzelníci“ včetně přespání v mateřské škole, společný výlet s rodiči
„Výšlap na Gírovou“ i úprava školní zahrady, společná oslava ZŠ a MŠ U Lesa „Dne dětí“ a
účast na projektu ZŠ a MŠ U Lesa „Cestičkou k Ekoškoličce“, návštěva Školní družiny. Rovněž
se děti podívaly do Planetária v Ostravě.
MŠ se zúčastnila celostátní soutěže „Hmyzí hotel“, kde získala 1. místo
5 – 6 leté děti se zúčastnili akce „Kouzelný oxid“ v Dolní oblasti Vítkovic.
Prezentace školy na veřejnosti: realizace ekohry pro předškolní děti mateřských škol v Karviné
„Ekohrátky, nebo-li stezka Malého přírodníčka“.
Škola prezentuje vlastní činnost v rámci předávání profesních zkušeností „Příklady dobré praxe“
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v oblasti environmentálního vzdělávání při setkáních a seminářích organizovaných ekocentry,
dále přímo na mateřské škole studentům středních a vysokých v rámci výkonu odborné praxe.
Zpracovala: Michaela Poláchová – vedoucí učitelka

18. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY
Škola je po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2009 v rámci městského projektu ENERGETICKÉ
ÚSPORY v dobrém technickém stavu. 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 roce 2016 byla provedena rekonstrukce vestibulu školy a navazující chodby
v prvním nadzemním podlaží.
Škola disponuje 13 odbornými učebnami – 3 z nich jsou počítačové, 10 je vybaveno
interaktivními tabulemi. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem,
ostatní učebny se vybavují postupně. Pokračovala obměna tabulí a novým nábytkem a koberci
byly vybaveny dvě první třídy.
V rámci projektu ROP – „Nové trendy do výuky“ prošly v roce 2015 rekonstrukcí dvě učebny –
učebna fyziky a učebna jazyků. Byly provedeny stavební úpravy, učebny byly vybaveny novým
nábytkem, audiovizuální technikou a odbornými pomůckami. Tato rekonstrukce pomohla
k zavedení moderních metod výuky.
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) byla specializovaná třída vybavena terapeutickým setem Snoezelen - motýl,
který plní funkci edukační, podporuje rozvoj interakčních a poznávacích schopností žáků a
řešení jejich problémového chování.
Tělocvična školy je využívána nejen k výuce, ale rovněž 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
rovněž žáci autistické třídy.
Škola je dobře vybavena učebnicemi i učebními pomůckami. Má dostatek knih, atlasů,
encyklopedií a názorných pomůcek, které jsou průběžně obnovovány a aktualizovány.
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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, u kterého byla provedena vyměněna oplocení.
Velkou rekonstrukcí prošlo sportoviště školy. Ta byla realizována Magistrátem města Karviná
v rámci projektu „Modernizace venkovních sportovišť základních škol“. Nyní nabízí běžeckou
dráhu, hřiště s umělým povrchem 2. generace pro kopanou a volejbal, moderní doskočiště a
možnost dalších atletických disciplín. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu schodiště a přístupu
k sportovišti byla provedena oprava těchto zpevněných ploch tak, aby odpovídaly bezpečnostním
předpisům. Hřiště a vstup do budovy školy je monitorováno kamerou.
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. Pro zvýšení bezpečnosti 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. V letošním roce byla herna školní družiny vybavena
novým nábytkem. Do školní jídelny byl pořízen nový konvektomat pro přípravu jídel. Byl
zaveden internetový systém objednávání jídel iCanteen
MŠ V Aleji je dvoupodlažní budovou, v poměrně dobrém technickém stavu. Součásti mateřské
školy je školní zahrada. Její původní podoba se začala měnit v roce 2008, kdy byla stávající
nevyhovující dlažba vyměněna za zámkovou.
V září 2009 byla dokončena kompletní rekonstrukce vybavení školní zahrady včetně terénních
úprav, pořízení herních prvků a zařazena do projektu „Otevřená zahrada“, který je podporován
Magistrátem města Karviná. Jedná se o zpřístupnění školní zahrady o víkendech i v hodinách po
provozu MŠ pro veřejnost - děti do deseti let v doprovodu rodičů. V letošním roce byly
instalovány další herní prvky – malý lanový park a houpačku „Ptačí hnízdo WOOD“. U
stávajících herních byly provedeny opravy a nové nátěry.
Mateřská škola disponuje dostatečným množstvím učebních pomůcek, hraček a výtvarnými
potřebami. Třídy jsou vybaveny nábytkem, který je dle potřeb a možností inovován.
MŠ Horova je třípodlažní budova, byla postavena a uvedena do provozu v roce 1964. 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.
Mateřská škola je velmi dobře vybavena (spotřebním materiálem, hračkami, pomůckami),
postupně se obměňuje inventář, dle aktuálních potřeb. V letošním školním roce byly položeny
nové podlahové krytiny v hernách, třídách a šatnách, vyměněna dveřní křídla a provedeny
nátěry zárubní .
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19. SPOLUPRÁCE ŠKOLY
19.1 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. 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. Ilona Gráczová a rodiči žáků pan
Ing. Tomáš Hronský.
Ve školním roce 2016/2017 školská rada sešla k jednání třikrát, vždy za účasti ředitele školy
Mgr. Tomase Vlachopulose. Programem jejich jednání byly tyto záležitosti:
 Zápisy do prvních tříd, vyhodnocení přijímacího řízení
 Školní jídelna - opakovaná anketa spokojenosti, internetové objednávání jídel
 WWW stránky školy a jejich inovace
 Bakalář - elektronická žákovská knížka, třídní kniha, praxe z provozu, možnost začít
používat další moduly, marketing a propagace školy
 Plán oprav a investičních akcí

19.2 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.
Ve školním roce 2016/2017 se podílela na realizaci většiny aktivit pořádaných školou, především
školního plesu, školy v přírodě, 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.
Zaměření obecně prospěšných aktivit
EKOLOGIE
Tvorba zdravého a estetického životního prostředí v rámci školy
Pomoc při údržbě hřiště a veřejné zeleně
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Realizace ekologických projektů
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Zkvalitnění péče o postižené děti
Nákup rehabilitačních pomůcek a zdravotní techniky
Péče o děti s alergickým onemocněním
Pomoc při zajišťování zdravého životního způsobu a návyků dětí
KUTLURA A SPORT
Propagace a podpora umělecké činnosti, kulturních, vzdělávacích, sportovních a
společenských aktivit
Pořádání vánočních a velikonočních jarmarků
OSTATNÍ
Spolupráce s ekologickými, zdravotnickými a sociálními organizacemi
Organizování seminářů a akcí propagující o. p. s.
Podpora výukových programů pro cizí jazyky, exkurzí, akcí vrámci přípravy na
budoucí povolání

19.3 Spolupráce s mateřskou školou a stacionářem Eunika
Spolupráce s denním stacionářem pro zdravotně postižené – Eunika je založena na
dlouhodobých zkušenostech. Klienti Euniky se zúčastňují akcí pořádaných naší školou.

20. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
20.1 „Přátelství, činnosti a hry bez počítačů “
Poskytovatelem dotace je Evropský fond pro regionální rozvoj – Euroregion Těšínské Slezsko,
v rámci operačního program „Program Interreg V–A ČR – PL“, prioritní osy č.4 – Spolupráce
institucí a komunit. Oblastí podpory jsou aktivity v oblasti vzdělávání, kooperační aktivity škol,
výměna zkušeností a praxe, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí.
Projekt byl realizován od září 2016 do června 2017
Název programu

SFŽP ČR Smlouva č. 00041562

Stručný popis programu

„Program Interreg V–A ČR – PL“

Dotace

413.000,-Kč

Spoluúčast

72.900,-Kč
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Škola navázala na dříve realizované projekty s polskou základní školou - Szkoła podstawowa,
Wodzisław Śląski, nr. 5 Polska, 44-300, Wodzislaw.
Cílem projektu bylo prohloubení spolupráce škol a žáků, představení řemesel v praxi.

21. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2016
21.1 Hospodaření s fondy
411 Fond odměn
počáteční stav k 1.1.2016
tvorba (+)
příděl ze zlepšeného HV

Kč
211 628,00
8 147,00
8 147,00

použití (-)

0,00

zůstatek

219 775,00

412 Fond kulturních a sociálních potřeb
počáteční stav k 1.1.2016
tvorba (+)
TVORBA K 31.12.2016 PŘEVOD ZÚSTATKU Z MŠ
TVORBA K 31.12.2016
použití (-)
rekreace
odměny, dary
příspěvek na závodní stravování
kult. a soc. rozvoj zaměst.
příspěvek na penzijní připojištění
semináře, předplatné
zůstatek

Kč
71 394,86
321 058,38
3 213,38
317 845,00
-245 631,63
-48 690,00
-51 336,00
-1 896,00
-63 100,00
-71 900,00
-8 709,63
146 821,61

243 Běžný účet FKSP

32 539,61

Rozdíl účtů 412 - 243:
v tom:
poplatky účtu FKSP
úrok účtu FKSP
tvorba převod prostředků
neuhrazený závazek
neuhr.penzijní připojištění
pohledávka za zaměstnanci

114 282,00
0,00
98,00
0,00
116 436,00
-252,00
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413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.
počáteční stav k 1.1.2016
tvorba (+)
počáteční stav MŠ k 1.1.2016
tvrba - příděl z HV

Kč
742 203,15
1 170 316,31
1 168 279,45
2 036,86

použití (-)
projekt Interreg "Přátelství, řemesla a hry bez počítačů"

-283 591,84
-283 591,84

zůstatek
v zůstatku je účelově vázáno:

1 628 927,62
0,00

zůstatek bez účelově vázaných prostředků

1 628 927,62

416 Fond reprodukce majetku, fond investic
počáteční stav k 1.1.2016
tvorba (+)
počáteční stavy MŠ
tvorba z odpisů k 31.12.2016
příděl do Fondu investic
použití (-)
financování investičních akcí
odvod zřizovateli
zůstatek
v zůstatku je účelově vázáno:

Kč
1 987 688,92
2 641 599,10
308 047,10
1 365 352,00
968 200,00
-2 567 383,74
-2 467 383,74
-100 000,00
2 061 904,28
0,00
0,00
2 061 904,28

zůstatek bez účelově vázaných prostředků

21.2 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu
Účelový
znak

Poskytnuto
k 31. 12. 2016

Ukazatel

a

b

c

Neinvestiční dotace celkem
33353

33025
33052

Skutečně
použito
k 31. 12. 2016

Předepsaná výše
vratky dotace a
návratné finanční
výpomoci při finančním
vypořádání

2

3=1-2

28 830 657,00

28 830 657,00

0,00

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

28 024 000,00

28 024 000,00

0,00

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

20 263 000,00
50 000,00
7 711 000,00

20 263 000,00
50 000,00
7 711 000,00

0,00
0,00
0,00

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce
2016
Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2016
z toho:

a) platy zaměstnanců
b) ostatní (pojistné + FKSP)
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40 000,00

40 000,00

0,00

766 657,00

766 657,00

0,00

565 798,00
200 859,00

565 798,00
200 859,00

0,00
0,00

21.3 Zpráva o hospodaření

Popisky řádků

výnosy - náklady
náklady
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
525 Jiné sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
528 Jiné sociální náklady
538 Jiné daně a poplatky
542 Jiné pokuty a penále
544 Prodaný materiál
551 Odpisy dlouhodobého majetku
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku

výnosy
602 Výnosy z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z
transferů

příspěvek

2016
hlavní činnost

132 973,11
40 482 605,05
2 919 568,29
2 270 757,82
2 254 784,24
46 899,00
--1 729 018,86
21 258 599,00
7 119 994,00
112 666,00
339 658,00
----1 100,00
300,00
1 745 568,00
683 691,84

40 615 578,16
2 597 681,00
43 367,00
2 301 608,78
436 880,00
218,38
35 235 823,00

35 235 823,00

2016
hosp. činnost

2016 plán
celkem po
úpravě

2016
celkem

celkem
2016/uprav.
plán

15 066,25
148 039,36
0,00
523 657,75 41 006 262,80 41 074 833,80
254 454,00
25 748,00
6 530,75
----14 409,00
162 350,00
55 190,00
--2 787,00
--------2 189,00
---

3 174 022,29
2 296 505,82
2 261 314,99
46 899,00
0,00
1 743 427,86
21 420 949,00
7 175 184,00
112 666,00
342 445,00
0,00
0,00
1 100,00
300,00
1 747 757,00
683 691,84

99,83

3 063 400,00
2 165 000,00
2 299 017,80
52 000,00
1 000,00
1 657 983,00
21 406 198,00
7 197 472,00
113 000,00
322 987,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
1 628 376,00
1 162 400,00

103,61
106,07
98,36
90,19
0,00
105,15
100,07
99,69
99,70
106,02
0,00
------107,33
58,82

538 724,00 41 154 302,16 41 074 833,80

100,19

517 637,00
21 087,00
-------

3 115 318,00
64 454,00
2 301 608,78
436 880,00
218,38

2 880 000,00
73 000,00
2 302 817,80
312 200,00
200,00

---

35 235 823,00

108,17
88,29
99,95
139,94
109,19

35 506 616,00

99,24

--- 35 235 823,00 35 506 616,00

99,24

672 normativ kraje
672 průtoková dotace
672 příspěvek na odpisy
672 příspěvek na provoz
672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)
672 příspěvky ostatní (ÚP apod.)
672 příspěvek na správu zahrad
672 rozpouštění investiční dotace
672 zapojení nevyčerpané dotace z předchozích
let
672 očekávaná dotace

28 830 657,00
--1 277 770,00
4 423 083,00
11 000,00
202 952,00
50 720,00
382 405,00

-----------------

28 830 657,00
0,00
1 277 770,00
4 423 083,00
11 000,00
202 952,00
50 720,00
382 405,00

28 830 657,00
0,00
1 277 770,00
4 423 083,00
141 000,00
425 000,00
60 000,00
349 106,00

100,00
--100,00
100,00
7,80
47,75
84,53
109,54

57 236,00
---

-----

57 236,00
0,00

0,00
0,00

-----

fondy zůstatky
fondy

2016
4 057 428,51

2015
3 012 914,93

-----

-----

-----

411 Fond odměn
412 Fond kulturních a sociálních potřeb
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.
hosp.
416 Fond reprodukce majetku, fond investic

219 775,00
146 821,61

211 628,00
71 394,86

-----

-----

-----

1 628 927,62
2 061 904,28

742 203,15
1 987 688,92

-----

-----

-----

ukazatel mimo VH

868 200,00

---

868 200,00

868 200,00

100,00

968 200,00
-100 000,00
---

-------

968 200,00
-100 000,00
0,00

968 200,00
-100 000,00
0,00

100,00
100,00
---

příspěvek do investičního fondu
odvod z investičního fondu
dotace - předfinancování

43

22. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI
V průběhu školního roku 2016/2017 neproběhla na škole inspekční činnost.
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