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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 

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 2. 10. 2018 

ředitelka školy Mgr. Jana Petrová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva schválena školskou radou při Základní škole a Mateřské škole U Lesa, Karviná, 

příspěvkové organizaci dne: 15. 10. 2018 

 

Předseda školské rady: Ing. Tomáš Hronský 
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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): 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 

48004529 

048004529 

640 

Právní forma 

Součásti školy: 

Mateřská škola  

IZO 

nejvyšší povolený počet dětí:  

Místo poskytovaného vzdělávání: 

Vedoucí učitelka 

Místo poskytovaného vzdělávání: 

Vedoucí učitelka 

 

Školní družina  

IZO 

Vedoucí školní družiny 

příspěvková organizace 

 

 

107 623 846 

200 

V Aleji 761/20, Karviná - Ráj 

Mgr. Barbara Veselá 

Horova 655/2, Karviná – Ráj 

Bc. Michaela Kolarzová 

 

nejvyšší povolený počet žáků: 90 

119 701 201 

Hana Pelikánová 

mailto:sekretariat@ulesakarvina.cz
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Školní jídelna 

IZO 

Místo poskytovaných služeb: 

Vedoucí školní jídelny 

Místo poskytování služeb 

Vedoucí kuchařka 

Místo poskytování služeb 

Vedoucí kuchařka 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

Vedení školy: 

Ředitelka školy              

                      

Statutární zástupce ředitele školy 

 

Školská rada: 

Ing. Tomáš Hronský    

Mgr. Ilona Gráczová 

Stanislav Sobel  

 

nejvyšší povolený počet stravovaných: 700 

102 880 999 

U Lesa 713/19, Karviná - Ráj 

Marcela Kobylková 

V Aleji 761/20, Karviná - Ráj 

Magdalena Hrdinová 

Horova 655/2, Karviná - Ráj 

Karin Gatnarová 

 

www.ulesakarvina.cz 

 

Mgr. Tomas Vlachopulos (do 31.7.2018)   

Mgr. Jana Petrová 

Mgr. Jaroslav Kuděla (do 1.8.2018)   

Mgr. Petra Olbřimková 

 

předseda školské rady, člen za rodiče 

členka za pedagogické pracovníky 

člen jmenovaný za zřizovatele 

 

2. ZŘIZOVATEL ŠKOLY 

 

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 

adresa pro dálkový přístup: http://karvina.cz 

Primátor: Ing. Jan Wolf  

Telefon: +420 596 387 111 

Fax: +420 596 387 264 

IČ: 00297534 

 

http://karvina.cz/
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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, což je 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. 
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Základním posláním mateřské školy je poskytovat dětem celodenní péči, rozvíjet 

a podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky 

pro jeho individuální, osobnostní rozvoj v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké 

spolupráci s rodinou a snažit se o to, aby děti v mateřské škole prožívaly chvíle pohody 

a spokojenosti. 

Mateřská škola V Aleji se nachází se v bezprostřední blízkosti školy, svou činnost zahájila 

včetně provozu školní jídelny 1. února 1968. Nejdříve byly zprovozněny dvě třídy, v březnu 

přibyla další třída. Od května 1968 do současnosti jsou v provozu čtyři třídy a 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. 
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4. ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ 

 

1. Základní škola 

ZŠ  
ročník 

třídy počty chlapců dívek 
v tom zdrav. 
postižení/ 
znevýhodnění 

v tom vzděl. 
v zahraničí/ 
individuální vzd. 

1 
A 32 14 18 2/0 

 B      

2 
A 16 9 7 2/0 1/0 

B 21 12 9 3/0 
 

3 
A 24 10 14 2/0 

 B      

4 
A 19 11 8 5/1 0/1 

B 22 9 13 3/0 1/0 

5 
A 23 12 11 5/0 1/0 

B 22 10 12 7/0 1/0 

I. stupeň celkem 179 87 92 29/1 4/1 

6 
A 20 9 11 7/0 1/0 

B 17 10 7 4/0 
 

7 
A 15 6 11 6/0 

 B 12 6 6 2/0 
 

8 
A 22 15 7 5/0 

 B 21 16 5 5/0 
 9 A 17 4 13 1/0 
  B 20 9 11 2/0  

II. stupeň celkem 144 75 71 32/0 1/0 

autistická   5 3 2 5/0 
 Celkem 328 165 165 66/1 5/1 

 

2. Mateřská škola 

MŠ V Aleji třídy počty 

v tom vzděl. 
v zahraničí/ 
individuální 
vzd. 

v tom zdrav. 
postižení/ 
znevýhodnění 

1 Koťátka 26   

2 Medvídci 26   

3 Berušky 22  1/0 

4 Motýlci 26   

Celkem x    

MŠ Olbrachtova třídy počty   
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1 Koťátka 25   

2 Ježečci 25 0/1  

3 Sluníčka 25   

4 Chobotničky 25   

Celkem x 200 0/1 1/0 

Celkem 200    

 

3. Školní družina 

školní 
družina 

oddělení počty vychovatelek úvazky 

  1 30 1 1 

  2 30 1 0,90 

  3 30 1 0,90 

celkem x 90 3 2,8 

 

5. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vzdělávání žáků a dětí je realizováno podle těchto vzdělávacích programů: 

Mateřská škola 

Vzdělávací program MŠ V Aleji zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

„Pramínky poznání“ 

Koťátka, Berušky, 

Medvídci, Motýlci 

 

Vzdělávací program MŠ Olbrachtova zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

 „Mateřská škola – místo k životu“ 

Koťátka, Ježečci, 

Sluníčka, Chobotničky 

 

Základní škola 

 

Školní vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Všichni toužíme být 

úspěšní “ 

(+ minimální očekávané výstupy v rámci podpůrných opatření) 

 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální 

"Všichni toužíme být úspěšní a s pomocí vše zvládneme“ 

1. - 9. ročník 

(+ 1. - 6. ročník) 

 

autistická třída 
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Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením "Všichni toužíme být úspěšní", příloha LMP (7. - 9. ročník) 

žáci s LMP 

 

Školní družina 

 

Vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

 „Člověk a jeho svět “ 

 oddělení školní 

družiny 

 

 

6. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

 

6.1 Přehled pedagogických pracovníků 

Základní škola       

Třídní učitelé 

I.stupeň      II.stupeň 

1.A Mgr. Ilona GRÁCZOVÁ   6.A Mgr. Petra OLBŘIMKOVÁ 

2.A Mgr. Zdeňka BÖHMOVÁ   6.B Mgr. Šárka  FABIÁNOVÁ 

2.B Mgr. Natálie MÜLLEROVÁ   7.A Mgr. Ivo BOJAS 

3.A Mgr. Kateřina PRAŽMOVÁ   7.B Mgr. Pavel KONIECZNÝ 

4.A Mgr. Marta SEDLÁČKOVÁ   8.A Mgr. Romana SUCHÁNKOVÁ 

4.B Mgr. Lidmila LIPKOVÁ   8.B Mgr. Eva MARTINKOVÁ 

5.A Mgr. Zuzana ŠTEFÁNIKOVÁ  9.A Mgr. Jana HARANTOVÁ 

5.B Mgr. Alena CIESLOVÁ   9.B Mgr. Václava WOJEWODOVÁ

  

 

Další pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Kateřina  DAVIDOVÁ  (speciální pedagog) 

Mgr. Gabriela HAMRUSOVÁ 

Mgr. Jaroslava WOJCIKOVÁ 

Mgr. Alena STEHNOVÁ 

Mgr. Jaroslav KUDĚLA (statutární zástupce ředitele školy) 

Mgr. Tomas VLACHOPULOS (ředitel školy) 

 

Speciální autistická třída: Mgr. Martina BYSTROŇOVÁ 

    Bc. Jiřina ROUBALOVÁ 
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Mateřská škola V Aleji:             Mateřská škola Olbrachtova 

Vedoucí učitelka: Mgr. Barbara VESELÁ Vedoucí učitelka: Bc.Michaela KOLARZOVÁ 

Učitelky MŠ V Aleji:    Učitelky MŠ Olbrachtova: 

Eva BUJDOŠOVÁ     Bc. Štěpánka BÁRTOVÁ 

Marcela FIGAROVÁ     Michaela KOUPILOVÁ 

Bc. Natálie WILCZYŃSKÁ    Michaela POLÁCHOVÁ 

Mgr. Michaela MATUSZYŃKÁ   Ing. Linda NAVRÁTILOVÁ 

Hedvika PYTLIKOVÁ    Marcela NAVRÁTILOVÁ 

Věra VEČEŘOVÁ     Andrea NIESLANIKOVÁ 

Šárka KRÁLOVÁ (do 29.1.2018)   Jana PUČKOVÁ 

Jarmila GALLIKOVÁ (OD 29.1.2018)  Bc. Andrea WIERBOVÁ 

Nikol PALUPOVÁ 

 

6.2 Asistenti pedagoga 

 

Božena JURASZKOVÁ 

Mgr. Jana LESNIAKOVÁ 

Bc. Kristýna MATEJKOVÁ 

Renáta NIŽNIKOVÁ 

Jaroslava PAVLOVSKÁ 

Mgr. Jakub MAREŠ 

Romana PIETRASZKOVÁ 

Iveta PYZKOVÁ 

Ivana BERÁNKOVÁ 

Zuzana SCHMIDTOVÁ 

Radka VIŠŇOVÁ 

 

 

 

MŠ V Aleji 

Ilona PONCZOVÁ 

Bc. Lucie LENFELDOVÁ (do 31. 5. 2018) 

 

6.3 Zaměstnanci školní družiny 

 

Hana PELIKÁNOVÁ   vedoucí školní družiny 

Gabriela BALÁŽOVÁ   vychovatelka 
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Eva PAPPOVÁ   vychovatelka 

6.4 Provozní zaměstnanci školy 

 

František NERAD   školník 

Marcela MICKERTSOVÁ  uklízečka 

Renáta NEVRLOVÁ   uklízečka 

Miroslava KUBÁČKOVÁ  uklízečka 

Aurélie PAVEŠICOVÁ  uklízečka 

Jana ŠUGOVÁ   uklízečka 

 

MŠ V Aleji 

Martina SOBOTKOVÁ  školnice, domovník 

Šárka KOVAĹOVÁ   uklízečka 

Barbora JASTRZEMBSKÁ  chůva 

 

MŠ Olbrachtova 

Graźyna SUROVCOVÁ  školnice, domovník 

Marcela SCHINDLEROVÁ  uklízečka 

Dagmar NOGOVÁ   pradlena, uklízečka 

Michaela JANČÍKOVÁ  chůva 

 

Ekonomický úsek ZŠ a MŠ: 

Bc. Pavla HAMŠLÁGEROVÁ zástupce ředitele pro ekonomii 

Bc. Michaela KUČEROVÁ  personalistka 

Ing. Kamila FAŠUNGOVÁ  finanční referentka  

 

6.5 Zaměstnanci školní jídelny 

 

Marcela KOBYLKOVÁ vedoucí školní jídelny 

Jana BEDNÁŘOVÁ  vedoucí kuchařka ZŠ 

Helena MAREŠOVÁ  kuchařka ZŠ 

Danuše JUNGVIRTOVÁ pracovnice provozu ZŠ 

Zdeňka ŠIMÍKOVÁ  pracovnice provozu ZŠ 

 

Magdalena HRDINOVÁ vedoucí kuchařka V Aleji 

Pavlína NIKŠIČOVÁ  pracovnice provozu MŠ V Aleji 

Pavlína TUHOVČÁKOVÁ   kuchařka MŠ V Aleji 

 

Karin GATNAROVÁ vedoucí kuchařka Olbrachtova 

Lucie MALÁČOVÁ  kuchařka MŠ Olbrachtova 

Ivona TESAŘOVÁ  kuchařka MŠ Olbrachtova 
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6.6 Další vzdělávání pracovníků školy 

 

 

 

Pořádající organizace TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ Účastníci 
Finanční 

náklady 

1. SPA – Paspoint, z. ú. 

Zvládání náročného chování u 

dětí, žáků a studentů PAS na 

základní škole 

Mgr. Martina Bystroňová 

Bc. Jiřina Roubalová 

Ivana Beránková 

5400,- 

2. SPA – Paspoint, z. ú. 

Zvládání náročného chování u 

dětí, žáků a studentů PAS na 

základní škole 

Mgr. Jakub Mareš 1800,- 

3. KVIC, Nový Jičín Tvoříme ze dřeva 
Mgr. Šárka Fabiánová 

Mgr. Gabriela Hamrusová 
1380,- 

4. KVIC, Nový Jičín Grafomotorika a vše, co k ní patří Bc. Michaela Kolarzová 1990,- 

5. KVIC, Nový Jičín Hlína žije! Michaela Poláchová 1180,- 

6. KVIC, Nový Jičín Škádlení nebo šikana Hedvika Pytlíková 610,- 

8. KVIC, Nový Jičín Metodická poradna 
Bc. Michaela Kolarzová 

Mgr. Barbara Veselá 
1180,- 

9. Životní vzdělávání, z. s. 

Webinář 2 leté dítě v MŠ 

pohledem legislativy (BOZP, PO, 

Hygiena) 

Bc. Michaela Kolarzová 200,- 

10. 
Vzdělávací centrum Hello, 

s. r. o. 
Konference pro pedagogy MŠ Věra Večeřová 890,- 

11. Životní vzdělávání, z. s. 

Webinář projektové vyučování 

v MŠ na modelovém příkladu 

 „V království paní Zimy“ 

Bc. Michaela Kolarzová 200,- 

12. KVIC, Nový Jičín 
Specifika práce s dvouletými 

dětmi v MŠ 
Marcela Navrátilová 2580,- 

13.  KVIC, Nový Jičín 
Polytechnické činnosti v mateřské 

škole II. 
Marcela Figarová 860,- 

14. KVIC, Nový Jičín 
Specifika práce s dvouletými 

dětmi v MŠ 
Michaela Poláchová 2580,- 

15. 
PhDr. Lukáš Smutný, 

MBA 

Elektronická žákovská knížka SW 

BAKALÁŘI 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ 12 922,- 

16.  Pavel Zeman 
Změny právních předpisů ve 

školství od 1.ledna 2017 

Bc. Michaela Kolarzová 

Mgr. Barbara Veselá 

Mgr. Michaela Kučerová 

1500,- 

17. KVIC, Nový Jičín Metodická poradna 
Bc. Michaela Kolarzová 

Mgr. Barbara Veselá 
1280,- 

18. KVIC, Nový Jičín 
Matematika Hejného metodou na 

2.stupni ZŠ 
Mgr. Pavel Koneczny 5400,- 

19. KVIC, Nový Jičín Metodická poradna Mgr. Barbara Veselá 640,- 

20. KVIC, Nový Jičín 
Rozvoj grafomotorických a 

vizuomotorických dovedností 
Eva Bujdošová 1240,- 

21. KVIC, Nový Jičín 
Základy Hejného metody 

v předmatematické výchově 
Michaela Poláchová 760,- 

22. KVIC, Nový Jičín 
Osobnostně sociální rozvoj 

pedagoga 
Mgr. Barbara Veselá 1550,- 

23. Oblastní spolek ČČK První pomoc Pedagogičtí pracovníci ZŠ 3600,- 
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Karviná 

24. Agentura Majestic, v. o. s. Žák s problémovým chováním Mgr. Gabriela Hamrusová 1200,- 

 Celkem   51 742,80- 

 

6.7 Materiální vybavení školy 

 

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

ÚSPORY v dobrém technickém stavu. Rekonstrukcí prošla rovněž budova školní družiny a 

jídelny. Škola je bezbariérová, vybavená výtahem a plošinou pro vozíčkáře. V loňském roce 

pokračovala rekonstrukce wc v hlavní budově školy.   

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.  

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. Pro zlepšení podmínek škola využila 

rovněž rozvojový program k pořízení kompenzačních pomůcek. K vytvoření podmínek 

bezpečného a stimulujícího prostředí pro žáky s kombinovaným postižením (autismus, 

mentální, smyslové a tělesné postižení) je specializovaná třída vybavena terapeutickým setem 

Snoezelen - motýl,  plní funkci edukační, podporuje rozvoj interakčních a poznávacích 

schopností žáků a řešení jejich problémového chování. 

Dobře vybavena je tělocvična školy i malý gymnastický sál. Tělocvična a školní hřiště může 

být využíváno i ke komerčním účelům – pronájmy zájmovým skupinám. Výtvarné činnosti 

jsou, mimo jiné, realizovány v keramické dílně. Využíván je hrnčířský kruh i vypalovací pec. 

Pro integrované žáky je zřízeno relaxační centrum.  

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.  

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

nábytkem. 

Škola se postupně snaží obnovovat fond učebnic. Knihy, encyklopedie a názorné pomůcky 

jsou průběžně obnovovány a aktualizovány dle finančních možností školy.  

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

Součástí školy je bezbariérová zahrada s naučným koutkem. K výuce tělesné výchovy i 
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aktivitám školní družiny je k dispozici umělohmotné hřiště. Venkovní sportoviště nyní nabízí 

běžeckou dráhu, hřiště s umělým povrchem 2. generace pro kopanou a volejbal, moderní 

doskočiště a možnost dalších atletických disciplín. 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. 

 

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“. Jedná 

se o zpřístupnění školní zahrady o víkendech i v hodinách po provozu MŠ pro veřejnost - děti 

 do deseti  let v doprovodu rodičů. Tento projekt je podporován Magistrátem města Karviná. 

Mateřská škola disponuje dostatečným množstvím učebních pomůcek, hraček a výtvarnými 

potřebami. Třídy jsou vybaveny nábytkem, který je dle potřeb a finančních možností 

inovován. 

MŠ Horova je třípodlažní budova, byla postavena a uvedena do provozu v roce 1964. 

Vzhledem ke stáří budovy jsou již nutné různé technické obnovy. 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.  

 

7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
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7.1 Celkový prospěch žáků 

1. pol. 2017/2018 

   

      

ročník počet žáků 

s 

vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 

1. 32 31 1  0 0  

2. 38 30 7 0 1 

3. 24 19 5 0 0 

4. 38 20 18 0 0 

5. 43 24 18 1 0 

SPA 5 1 4 0 0 

1. st. 180 125 53 1 1 

6. 36 9 25 2 0 

7. 27 5 20 2 0 

8. 42 8 32 2 0 

9. 36 16 19 1 0 

2. st. 141 38 96 7 0 

celkem 321 163 149 8 1 

 

2. pol. 2017/2018 

   

      

ročník počet žáků 

s 

vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 

1. 32 30 1 1 0 

2. 36 30 6 0 0 

3. 24 18 6 0 0 

4. 39 21 17 1 0 

5. 43 14 29 0 0 

SPA 5 1 4     

1. st. 179 114 63 2 0 

6. 36 10 25 1 0 

7. 27 5 21 1 0 

8. 43 12 30 1 0 

9. 37 11 25 1 0 

2. st. 143 38 101 4 0 

celkem 322 143 172 6 0 

 

7.2 Výchovná opatření a absence 
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Opatření 
1.pololetí 

2015/2016 

2.pololetí 

2015/2016 
Celkem 

Napomenutí 

třídního učitele 
21 17 38 

Důtka třídního 

učitele 
8 17 25 

Důtka ředitele 

školy 
8 3 11 

Pochvala třídního 

učitele 
13 26 39 

Pochvala ředitele 

školy 
13 3 16 

2 st. z chování 4 7 11 

3 st. z chování 0 1 1 

 

 

 

7.3 Údaje o výsledcích přijímacího řízení vycházejících žáků 

 

Název střední školy 9.r. 8.r 7.r 5.r 

Gymnázium Karviná 5   3 

SPŠ Karviná 4    

Gymnázium a OA Orlová (G/OA/IKT) 0/2/0    

OA Karviná 1    

SOŠ managementu a práva s.r.o., Karviná 1    

 
Omluvená 

absence - 1. pol. 

Neomluvená 

absence - 1. pol. 

Omluvená 

absence - 2. pol. 

Neomluvená 

absence - 2. pol. 

1. stupeň 5692 0 7719 3 

2. stupeň 8700 33 11216 100 

CELKEM 14392 33 18935 103 
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SOŠ Ochr. osob a majetku, s.r.o. Karviná 1    

SŠ Techniky a služeb, Karviná - Mat. obory/Uč. 

obory 

2/6 3   

VOŠ Dakol a SŠ Dakol, Petrovice - Mat. obory/Uč. 

obory 

1/1    

SPŠ stavební, Havířov 1    

Střední zdravotnická škola, Ostrava 1    

Střední zdravotnická škola, Nymburk 1    

SŠ HA-Prostřední Suchá, kpt.Jasioka - Mat. 

obory/Uč. 

1/1    

Albrechtova SŠ ČT - Mat. obory/Uč.  1/2 1   

Střední průmyslová škola Hranice 1    

Střední prům. škola chemická, Ostrava 1    

Střední zdravotnická škola, Karviná 1    

Obchodní akademie ČT 1    

SŠTO HA-Šumbark, Lidická - uč. obory 1    

CELKEM 26/11 4  3 

  

7.4 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

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

vzdělávacími potřebami, formou skupinové integrace a individuálně integrovaných do 

běžných tříd.  Ve školním roce 2017/2018 bylo individuálně integrováno 62 žáků, z toho 6 

mentálně postižení (MP) a z toho 2 MP v kombinaci s tělesným postižením, 1 MP s poruchou 

autistického spektra (PAS) a 1 MP s vadou řeči, 4 s tělesným postižením, 5 žáků s autismem, 

7 žáků s vadou řeči a 40 žáků s vývojovými poruchami učení a chování, 10 z těchto žáků 

vyžadovalo asistenta pedagoga. Mimo individuální integraci je na škole zřízena speciální třída 

pro vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra, kterou ve školním roce 2017/2018  

navštěvovalo 5 žáků. Tyto žáky vzdělávají 2 speciální pedagogové a rovněž zde působí 

asistent pedagoga.  
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7.5 Údaje o zápisech do 1. tříd 

Zápisy do prvních tříd proběhly na naší škole ve dnech 11. a 12. 4. 2017  

 počet žáků z toho dívek 

Celkem zapsáno 38 22 

Žádosti o odklad 7 1 

Žádosti o předčasné přijetí 0 0 

 

8. OBLAST VÝCHOVY 

 

8.1 Činnost žákovského parlamentu 

 

Letošní volby do Žákovské rady Dětského parlamentu proběhly dne 20. října 2017. Voleb se 

zúčastnilo celkem 309 voličů, kteří se v krátké předvolební řeči seznámili se 4 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 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, 
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 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,rodiči a poradenským 

zařízením (PPP, SPC) 

 integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských 

poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně 

pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce. 

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 2017/18 

zpracované pro potřeby Krajského úřadu v Ostravě. 

  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami patří integrovaní žáci, v případě naší 

základní školy to jsou děti se specifickými poruchami učení např. dyslexie, dysortografie, děti 

s tělesným či kombinovaným postižením, děti s poruchami autistického spektra. 

  Depistážní činnosti 

 Depistážní činností se rozumí aktivní vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Kromě konzultačních hodin 

speciální pedagog také koná návštěvy v hodinách vyučujících, účastní se zápisů do 1. tříd a 

jiných akcí školy.  

  Diagnostické a intervenční činnosti 

 Školní speciální pedagog připravuje podklady k vyšetření v pedagogicko-psychologických 

poradnách (dále jen PPP) či speciálně pedagogických centrech (dále jen SPC). Intervenční 

činnosti tvoří největší část práce – spočívají v dlouhodobé individuální nebo i skupinové práci 

s integrovanými žáky. Integrované dítě má ve svém týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 
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hodinu (podle doporučení PPP nebo SPC), ve které pracuje spolu se speciálním pedagogem 

na odstraňování svých obtíží. Náprava se vždy uskutečňuje nerušeně mimo třídu v místnosti 

speciálního pedagoga a využívají se při ní speciální pomůcky (počítačové programy, speciální 

učebnice atd.)  

  Metodické a koordinační činnosti 

 Integrovaní žáci, kteří jsou v naší škole vzděláváni za podpory pedagogické asistence 

(nejčastěji děti s tělesným postižením), mohou mít rovněž ve svém týdenním rozvrhu 

vyčleněnu obvykle 1 individuální hodinu (podle doporučení SPC) se školním speciálním 

pedagogem. Na tuto hodinu docházejí společně asistentem.  

  Poradenské činnosti 

 Během konzultačních hodin s rodiči či učiteli řeší nejčastěji výukové obtíže dětí, špatné 

soustředění, grafomotorické obtíže u prvňáčků, výběr vhodného povolání a možnosti 

budoucího uplatnění u starších žáků. Je-li potřeba, vypracovává se  individuální vzdělávací 

program, plán pedagogické podpory. Speciální pedagog je v kontaktu s pracovníky v dalších 

poradenských zařízeních (PPP, SPC), ve speciálních školách, úřadech a charitativních 

organizacích. Je nápomocen rodičům v seznámení se se systémem poradenských zařízení.  

  Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

 Naše škola posledních pět let prochází důkladnou modernizací. V rámci modernizace školy 

usilujeme o rozšiřování bezbariérového prostoru a také o vytvoření lepšího zázemí pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně nakupujeme speciální pomůcky a 

vybavujeme třídy a učebny vhodným výškově nastavitelným nábytkem, často vyrobeným na 

míru konkrétnímu integrovanému žákovi. 

Činnost školního speciálního pedagoga ve školním roce 2017-2018 

 Tvorba a spolupráce s ostatními učiteli při tvorbě IVP, plán pedagogické podpory. 

(během celého šk. roku) 

 Hodnocení IVP (za 1. i 2. pololetí) 

 Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga (10asistentů + 2 MŠ V Aleji) – 

nepravidelné společné schůzky, řešení možné výměny asistentů  

 Konzultace s učiteli ohledně výukových i výchovných problémů žáků. 

 Konzultace s rodiči. 

 Spoluúčast na vedení vzdělávací a sdílecí skupiny pro rodiče žáků s PAS (společná 

setkání proběhla 4x za školní rok) – předávání informací a zkušeností rodičům, vzájemně 

mezi rodiči.  
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 Účast na společném setkání rodičů budoucích prvňáčků (Školička) – seznámení s prací 

školního speciálního pedagoga, důležitostí logopedické intervence.  

 Konzultace k IVP se školskými poradenskými pracovišti (SPC, PPP) – návštěvy ve škole, 

náslechy, vyšetření žáků…SPC Karviná, SPC Frýdek-Místek, SPC Ostrava, SPC Nový 

Jičín, PPP Karviná.  

 Účast na metodických schůzích výchovných poradců a speciálních pedagogů v SPC a 

v PPP. 

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

 Návštěvy v hodinách vyučujících, depistáže. 

 Návštěva, konzultace a náslech v MŠ V Aleji. 

 Dlouhodobá individuální i skupinová práce se žáky – speciálně pedagogická péče a 

intervence, vedení dokumentace a osobních listů integrovaných žáků  

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, Frýdek  - 

Místek a Ostrava.  

V oblasti kariérového poradenství zorganizovala výchovná poradkyně 6 besed se středními 

školami. Zprostředkovala vycházejícím žákům exkurzi pod názvem Brána řemeslům otevřena 

na SŠ techniky a služeb v Karviné a na Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole 

DAKOL, o. p. s. / Středním odborném učilišti DAKOL, s. r. o.  

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. 

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

pro 22 pohovorů s problémovými žáky a 15 pohovorů s rodiči problémových žáků. Proběhla 

jedna výchovná komise. 

Práce výchovného poradce byla zaměřena především na následující oblasti: informace 

žákům a rodičům o možnostech dalšího studia, spolupráce s třídními učiteli a speciálním 

pedagogem při vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, následná péče o 

tyto žáky, zajištění odborné pomoci, individuální řešení osobních problémů žáků. 



 

 

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

 

24 
 

8.5 Prevence sociálně patologických jevů 

 

Činnost metodika primární prevence koresponduje s plněním minimálního preventivního 

programu, který je aktualizován pro každý školní rok. Jeho cílem je vyvíjení cílených aktivit, 

které posílí odolnost žáků proti sociálně patologickým jevům, podpoří vytváření pozitivního 

klimatu školy. 

Primární prevence sociálně patologických jevů se stala nedílnou součástí školního 

vzdělávacího programu. Postupně byla zapracována témata pro jednotlivé ročníky 1. a 2. 

stupně. 

Navázalo se na dlouhodobou spolupráci s Městskou policií v Karviné. Cílem je, aby prevence 

byla soustavná, navazovala, jednotlivá témata byla rozšiřována a doplňována. Postupně ve 

všech ročnících proběhly besedy a setkaly se s velkým zájmem a ohlasem žáků i třídních 

učitelů, se kterými žáci následně diskutovali na třídnických hodinách. 

Třídnické hodiny se stávají pravidelnou aktivitou, na kterých žáci prezentují svoje názory, 

potřeby a přání. Třídní učitelé vedou svoje žáky k samostatnosti a odpovědnosti za sebe i za 

vztahy ve třídě. Žáci se učí naslouchat druhým lidem, vzájemnému respektu a ohledu 

k potřebám druhých. 

Během školního roku opět proběhla dvě dotazníková šetření, která se týkala šikany a 

škodlivosti kouření. Dotazníky vyplnili třídní učitelé s žáky 4. – 9. ročníků. Velmi zajímavé a 

určitě pro nás pro všechny podnětné bylo zkoumání toho, co žáci považují za šikanu, zdali se 

s ní setkali, pomohli spolužákovi v nouzi. Šikana se na naší škole vyskytuje, ale pouze 

v ojedinělých případech, které jsou pečlivě šetřeny, následně probíhá intervence a přísné 

potrestání případných viníků. 

Součástí primární prevence nejsou pouze besedy, přednášky, ale všechny akce, které probíhají 

v rámci výuky nebo v odpoledních hodinách, ale jsou organizovány školou. 

Nedílnou součástí činnosti naší školy je práce Dětského parlamentu, resp. jeho výkonného 

orgánu, Žákovské rady.  

 

8.6 Enviromentální výchova 

 

Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy na naší 

škole, jsou: 
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 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. 

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: 

 Možnosti a způsoby uplatňování komplexně pojaté environmentální výchovy a osvěty 

v jednotlivých vyučovacích předmětech. V průběhu školního roku 2017/2018 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. 

 Způsoby integrovaného přístupu ke zkoumání a uvědomování si vztahů člověka 

k prostředía výzkumu udržitelnosti rozvoje. 

 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. 
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 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. 

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

2017/2018, 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 baterií, prázdných náplní z tiskáren, počítačů a kopírek – zapojení do celostátního 

projektu Recyklohraní  

Péče o úpravu a zeleň v okolí školy 

Úprava květin na chodbách školy 

Estetizace školy (ekologické nástěnky)  

Údržba květin a estetizace tříd 

Úprava a údržba školní zahrady s bezbariérovým přístupem 

Projektová činnost v rámci vzdělávacího programu  

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 celoškolní akce: 

Září 

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

chodníků hrabání listí a pokosené trávy – září.              
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 „Žáci se snaží třídit odpad“ – seznámení se systémem třídění odpadu na naší škole. 

 

Říjen      

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

stupni, letos jsme nasbírali v městských částech 420 kg kaštanů, které jsme předali 

Mysliveckému svazu Karviná – Ráj.  

 

Listopad 

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

Opět jsme vybrali peněžní částku, kterou jsme zaslali na uvedenou instituci. 

 Projektový den - CHRAŇME SI SVÉ ZDRAVÍ - na 15 stanovištích jsme plnili 

různé úkoly týkající se našeho zdraví a také jsme se seznámili s různými riziky, které 

mohou naše zdraví ohrozit. S akcí nám pomohli také dva příslušníci MĚSTSKÉ 

POLICIE v Karviné.  

 Exkurze –SŠTaS Karviná – žáci osmých tříd navštívili akci „Brána řemesel otevřená“  

 

Prosinec 

 V prosinci 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. 

Byly vytvořené tvůrčí dílny, ve kterých jsme vyráběli vánoční ozdoby a dekorace 

z přírodnin. 

 

Leden 

 O projektu "Ovoce a zelenina do škol" - od září letošního roku se školy v České 

republice zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním 

cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím 

zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů 

školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, 

včetně žáků z přípravných tříd. V rámci výše uvedeného projektu zástupci organizace 
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„Ovoce do škol“ předvedli žákům jak upravit ovoce tak, aby chutnalo a podpořilo 

zdraví dětí.  Proběhla i ochutnávka exotické bedýnky. 

  Den otevřených dveří – rodiče i budoucí žáci navštívili naší školu a v prostorech 

odborných učeben si vyzkoušeli různé aktivity. 

               

Únor 

 3 - denní výjezd na RS Studeničné - výjezd na hory. Akce se zúčastnili, žáci  3. až 7. 

ročníků. Počasí nám přálo. V pátek jsme měli nadílku sněhu, který nám vydržel až do 

neděle. První večer si jednotlivé ročníky připravili program formou soutěží.  Druhý den 

program připravovali děti z nižších tříd, včetně členů zdravotnického kroužku.. 

 Zdravý zoubek - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, v listopadu zahájila 

projekt „Zdravý zoubek nebolí“, který se zaměřuje na péči o zoubky dětí ve věku od 6 

měsíců do 12 let. Autoři a realizátoři projektu se navštívili naší školu a v tříhodinovém 

cyklu u žáků 1. a 2. ročníku se zaměřili na správnou techniku každodenního ošetřování 

zubů. V průběhu hodinového bloku žáci formou prezentace a praktickou ukázkou byli 

poučeni s právnosti čištění zubů. Na závěr žáci obdrželi drobné dárky.  

 U žáků 1. ročníku právě probíhal projektový den „Lidské tělo“ a téma dne byl právě 

zdravý zoubek. V rámci mezipředmětových vztahů si žáci zopakovali základní 

informace a hodinu uzavřeli výrobou papírového zubu s doplněním zdravých potravin. 

(60 žáků 1. a 2. ročníku).  

 Zdravotníci předávali zkušenosti těm nejmladším - členové zdravotnického kroužku a to 

převážně žáci 9. ročníku předávali zkušenosti z první pomoci těm nejmladším. V rámci 

výuky v prvouce v tematickém celku „Lidské tělo“ se prvňáčci seznámili se základním 

ošetřením drobných úrazů. Za svůj výkon obdrželi elastický obvaz, s kterým mohou 

pokračovat v nácviku.   

 EKO – Den s mateřskými školkami - společně s předškoláky z mateřských školek 

jsme se sešli v tělocvičně ZŠ U Lesa, kde proběhlo zahájení vzdělávací akce pro naše 

nejmenší. Jednalo se o projekt „Cestička k EKO-školičce.“ V rámci této akce se děti 

seznámili s tříděním odpadu, výrobou ovocného šperku, trhání jablíčka se sportovní 

činnosti, s určováním zdravé a nezdravé stravy a plnění veselého a smutného talíře, 

výrobou stromu života, pozorování znečištěné vody pomocí mikroskopu. Děti se 

zapojily do matematického pokusu s PET láhvemi, ošetřovaly zraněného spolužáka a 

také si vymalovaly omalovánku. Snad nejzajímavější dílnička „Notička“, kde si děti 
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zazpívaly písničku s ekologickým textem a zahrály na hudební nástroje. Den byl 

ukončen nástupem, zpěvem a předání drobných odměn s certifikátem účasti v projektu. 

Projektový den byl v barvě žluté, který podpořili žáci celé školy včetně pedagogického 

sboru.  

                      

Březen 

 Projektový den Velikonoce - V různých dílničkách jsme vyráběli různé dekorace 

k Velikonocům. Peklo se z tradičních surovin, tradiční pečivo.  

 

Duben 

 21. a 22. 4. 2016 – Dny Země  

 Jak pomoci a zachránit - Na tuto otázku by Vám odpovědělo 80 mladých 

zdravotníků, kteří se sešli na ZŠ a MŠ U Lesa v Karviné – Ráji. Mladí lidé změřili své 

síly v soutěžních disciplinách v poskytování první pomoci.  

 Celý rok žáci základních škol nacvičují různé situace při ošetřování jednotlivých 

poranění, které se mohou přihodit v běžných i mimořádných situacích. Své teoretické i 

praktické dovednosti předvedli v odpoledních hodinách na výše uvedené škole 

v městské soutěži. 

Červen               

 V pátek 2. 6. 2018 jsme společně oslavili Den dětí. Bohatý program přilákal žáky našich 

mateřských i školních dětí.   

  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. 

 Exkurze pátých, osmých do Dolní oblasti Vítkovic – prohlídka expozic STC, 3D kino, U6 

a Bolt Tower a to vše doprovázeno zajímavými přednáškami. 

 

 

 

 

8.7 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 ze školy, ze ŠD domů“, seznamovací diskotéka (představení prvňáčků), seznámení 

a návštěva přírodovědné stanice 

ŘÍJEN 

 „Haloowenská diskotéka“  

LISTOPAD 

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

„Hokejový král“ – turnaj ve stolním hokeji  

PROSINEC 

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

„Černá hodinka“ předvánoční posezení -  cukroví, dárky, koledy v duchu tradic 

LEDEN 

Setkání s MŠ v Aleji, Olbrachtova, Školská a MŠ U MŠ  - seznámení předškoláků se školní 

družinou s divadelním  

ÚNOR 

Zlatý slavík“ – celodružinová pěvecká soutěž, Čaroděj Dobroděj – velký družinový karneval 

představením,  

BŘEZEN 

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

putování po ŠD za ukrytými vědomostmi 

 

DUBEN 
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Účast v sálové kopané na ŠD Prameny, 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 

KVĚTEN 

Účast v celoměstské soutěži ŠD – „Zelená stezka“, fotbalový přebor „O pohár ředitele školy“  

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 Aktivity Mateřské školy V Aleji 

 

Plavání - mateřská škola se účastní vždy jednou ročně, kurzu 10 lekcí. Pořadatel: STaRS 

Karviná. 

Lyžařská školička na Bukovci - 5ti denní lyžařský kurz v termínu od 5. 3. do 9. 3. 2018. 

Organizátorem je Statutární město Karviná ve spolupráci s mateřskými a základními školami, 

určeno pro 12 dětí (3 děti onemocněly, proto celý kurz absolvovalo pouze 9 dětí). 

 

Nebojte se nemocnice - velmi úspěšná akce pro předškolní děti. Zveřejnění článku v časopise 

Informatorium 

Karneval - tradiční rej masek v obecním domě Družba za účasti klauna Hopsalína, taneční 

vystoupení všech dětí, společná organizace se Spolkem rodičů a přátel školy mateřské. 

Vyhodnocení celoškolního projektu Vesmír – odměna pro všechny děti, které se zúčastnily a 

5 dětí s největším počtem hlasů. 

Čokoládová kecka - akce pořádaná Centrem Sluníčko proběhla na hřišti ZŠ U Lesa (4. 5. 

2018) 

Prázdniny bez úrazu - akce na koupališti v Karviné – Novém Městě, které se zúčastnily 

předškolní děti (Policie, Hasiči, Záchranná služba, Plavčíci…) (29. 5.) 
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Dětský den - Dětský den proběhl spolu se ZŠ U Lesa a MŠ Olbrachtova dne 2. 6. 2018 

v prostorách hřiště základní školy (soutěže, klaun, skákací hrad, kolo štěstí, občerstvení) 

 Návštěva ZOO v termínu 6. 6. 2018 – akce ve spolupráci se statutárním městem Karviná, 

účastnilo se 14 předškolních dětí, které absolvovaly výukový program Dobrodružná výprava 

– zaměřeno na život zvířat v kontinentech světa. 

Pobyt ve škole v přírodě v termínu od 11. 6. do 15 .6. 2018 -   mateřská škola pořádá vždy 

jednou ročně pro 20 dětí. Škola v přírodě se konala v termínu od  11. 6. do 15. 6. 2018  

v penzionu Zátiší, Komorní Lhotka.  

   

8.9 Aktivity Mateřské školy Horova 

 

Pravidelné aktivity: projížďky na koních, kontakt se zvířaty ve výukových programech 

v Přírodovědné stanici nebo v ZOO Olomouc Jjazykové zájmové činnosti a tvořivé dílny 

s rodiči (keramická, tvořivá s využitím přírodních a různorodých netradičních materiálů), 

návštěvy a integrace předškolních dětí do výuky na ZŠ U Lesa a ZŠ Borovského, ozdravné 

pobyty v Solné jeskyni v Dětmarovicích. Recyklohraní - činnosti spojené s tříděním a 

recyklací odpadu. 

Průběžné aktivity: návštěvy výchovných koncertů, divadelních a filmových představení, 

navštívili nás „Sokolníci“, výlety (ZOO Olomouc), plavecký výcvik, škola v přírodě 

v Komorní Lhotce, společná posezení s rodiči u příležitostí oslav a svátků v duchu lidových 

tradic, zahradní slavnost s environmentálním i preventivním zaměřením na zdravý způsob 

stravování “Zahradní slavnost“,  různé tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, účast na akcích 

pořádaných v našem městě – Čokoládová tretra, Pohádková zahrádka skřítka Knihomilníčka. 

„Karnevalové skotačení“, slavnostní rozloučení s předškoláky „Veselé cestování po 

Zeměkouli“ včetně přespání v mateřské škole.  

MŠ se zúčastnila celostátní soutěže „Kulinaření“, kde získala 2. místo  
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9. ZÁJMOVÁ ČINNOST A VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 

 

9.1 Činnost kroužků 

 

Činnost zájmových útvarů ve školním roce 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 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 

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 a seznámil žáky se základy 

programování, žáci navštívili akci NOC VĚDCŮ v Ostravě 

Keramický kroužek I.  

- 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, zúčastnil se „Pasování prvňáčků“, 

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

Angličtina hravě I., II., III. 

- Hravou formou podpořit u nejmladších žáků zájem o angličtinu 

Informatika hravě I., II., III. 

- Děti získaly základní znalosti a dovednosti při práci s počítačem, seznámení 

s nebezpečím na internetu 

Sportovní kroužek I., II. 

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

ke sportu a dodržování zásady fair - play 

Všeobecně vzdělávací 

- zdokonalení vědomostí a rozvoj logického myšlení při práci s výpočetní technikou 

Učíme se žít zdravě 

- Zdravá životospráva, vaření a cvičení 

Matematický kroužek 

- Rozšíření znalostí a praktických dovedností při řešení matematických úloh, rozvoj 

logického myšlení 

Češtinou k lepší komunikaci 

- Rozvíjení komunikačních schopností, řečových dovedností a recitace 
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9.2 Soutěže 

 

Okresní kola OLYMPIÁD a soutěží (MŠMT) 

 

- Adéla VIŠŇOVÁ (9. A) - okresní kolo olympiády z českého jazyka 21. - 23. místo 

- Martin FIAN (5. A) - okresní kolo matematické olympiády pátých tříd - úspěšný 

řešitel 

- Eliška PARCHAŃSKÁ (5. B) - okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda - 

úspěšná řešitelka 9. - 19. místo ze 113 žáků 

- Jindřich DOMIN (5. A)  - okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda - úspěšný 

řešitel 9. - 19. místo ze 113 žáků 

- Patricie Malinowská (6. A) - okresní kolo zeměpisné olympiády 17. - 18. místo 

- Jakub David (7. B) - okresní kolo zeměpisné olympiády 15. místo 

- Beata Malinková (9. B) - okresní kolo zeměpisné olympiády 19. - 20. místo 

ZDRAVOTNÍK HMZ 

- Patricie PALČÍKOVÁ, Andreas DULKERIDIS, Jakub CUBER, Lucie 

TRAXMANDLOVÁ,  Tomáš SUKOP - soutěž HMZ - 1. místo v okresním kole, 6. 

místo v krajském kole 

SPORT 

- 1. stupeň - celkové 3. místo v X. ročníku Poháru primátora 

- 2. stupeň - celkové 3. místo v XV. ročníku Poháru primátora 

 

10. SPOLUPRÁCE ŠKOLY  

  

10.1 Školská rada 

 

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým  

žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet 

se na správě školy.  

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole U Lesa, Karviná byla zřízena ke dni  

1. 11. 2005. Má tři členy. Na základě usnesení Rady města Karviné č. 4126 byl jmenován 

zřizovatelem ke dni 1. 11. 2014 členem školské rady pan Stanislav Sobel. Dále byla 



 

 

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

 

36 
 

pedagogickými pracovníky do školské rady zvolena paní Mgr. Ilona Gráczová a rodiči žáků 

pan Ing. Tomáš Hronský.  

Ve školním roce 2017/2018  školská rada sešla k jednání čtyřikrát, vždy za účasti ředitele 

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

 

 koncepce pro nadcházející školní rok 

 Vyjádření se k ŠVP a dalším dokumentům školy 

 elektronická  žákovská knížka, třídní kniha 

 marketing a propagace školy 

 bezpečnost žáků ve školní družině 

 plán oprav a investičních akcí 

 

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. 

Ve školním roce 2017/2018 se podílela na realizaci většiny aktivit pořádaných školou, 

především školního plesu, školy v přírodě, dne dětí a dalších. Finančně podporuje pobyty 

žáků na horách, 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“. Po sloučení s Mateřskými školami v Aleji a Olbrachtova se 

prohloubila a zintenzivnila spolupráce a participace na společných projektech a aktivitách 
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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.  

10.4 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

První den ve škole 

Slavnostní zahájení školního roku bylo významné především pro žáky první třídy. Třídní 

učitelka Mgr. Ilona Graczová připravila pro děti přivítání a drobné upomínkové předměty. 

Přivítat přišel nové žáky také ředitel školy. Rodiče byli pozváni na společné setkání, na 

kterém jim byly sděleny základní informace o organizaci nadcházejícího školního roku a 

obdrželi pozvání  na slavnostní pasování do rytířské družiny, které se tradičně koná 

v listopadu.  

 

Pasování prvňáčků 

V 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 krátké představení, poté se rodiče seznámili s tím, jak to vypadá v 

první třídě a to formou krátkého filmu.  

 

Vánoce 

Vánoce ve škole začaly pečením cukroví již počátkem prosince. Výroba ozdob, dekorací a 

besídky byly hlavními činnostmi po celý prosinec. Žáci uspořádali galerii, na které prodávali 

různé vánoční dekorace a také si společně s rodiči a učiteli poseděli v příjemné předvánoční 

atmosféře.    

  

Lesní školička 

Naše škola uspořádala cyklus seznamování předškoláčků se životem ve škole. Akce byla 

formou několika dílniček a úkolů a přípravy na školní práci.  
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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.  

Vyřazení „deváťáků“  

Slavnostní rozloučení na závěr školního roku s deváťáky a ocenění nejúspěšnějších žáků 

školy, které již tradičně proběhlo v kině Centrum. 

 

11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

 

11.1 „Přátelství, činnosti a hry bez počítače“ 

 

V rámci projektu se uskutečnilo 7 setkání žáků polsko – české spolupráce. Setkání probíhala 

pod názvy: Příroda (ČR), Kniha (PL), Muzika (ČR), Hry (PL), Řemesla ( PL), Umění (ČR). 

Projekt proběhl na základě souhlasu zřizovatele a byl dočasně uhrazen z rezervního fondu. Po 

zafinancování z Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska budou finanční 

prostředky vráceny do rezervního fondu. 

Název programu Projekt 

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

Stručný popis programu „Přátelství, činnosti a hry bez počítače“ 

Dotace 17673,58 EUR 

Spoluúčast 2651,04 EUR 

 

11.2  Nadace ČEZ „Oranžová učebna“ 

 

V průběhu roku 2017 byl realizován projekt v rámci poskytnutí nadačního příspěvku SME 

46_16 OU. Přínos projektu – modernizace a zkvalitnění výuky žáků v předmětech fyzika, 

chemie a přírodopisu. 
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Název programu Poskytnutí nadačního příspěvku SME 46_16 

OU 

Stručný popis programu Nadace ČEZ „Oranžová učebna“ 

Dotace 200 000,-Kč 

Spoluúčast 0,-Kč 

 

- Z prostředků nadace byla modernizovaná třída – byl pořízen dataprojektor, notebook, 

televize včetně ozvučení repro soustavou, digitální mikroskop, vizualizér. Pro 

bezprostřední použití žáky byly zakoupeny stavebnice a sady na pokusy. K tomuto 

zařízení byl pořízen nový nábytek – laboratorní stůl a skříňka na pomůcky. 

11.3  Šablony I „ Personální podpora a profesní rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa“ 

 

Název programu OP VVV   

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005509 

Stručný popis programu Šablony I „Personální podpora a profesní 

rozvoj na ZŠ a MŠ U Lesa“ 

Dotace 1 604 598,-Kč 

Spoluúčast 0,-Kč  

 

Projekt je realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek. 

Jednotlivé jednotky aktivit zahrnují: čtenářskou dílnu, financování speciálního pedagoga, 

finanční podporu pro pozici chův v MŠ V Aleji a MŠ Olbrachtova, profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků. 
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12. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2017 

 

12.1 Hospodaření s fondy 

 
 
 

411 Fond odměn Kč 

počáteční stav k 1.1.2017 219 775,00  

tvorba (+) 112 620,00  

příděl ze zlepšeného HV 112 620,00  

    

použití (-) 0,00  

    

zůstatek 332 395,00  

 
 
 

412 Fond kulturních a sociálních potřeb Kč 

počáteční stav k 1.1.2017 146 821,61  

tvorba (+) 447 423,00  

TVORBA K 31.12.2017 447 423,00  

použití (-) -296 122,00  

rekreace -56 000,00  

odměny, dary -38 749,00  

příspěvek na závodní stravování -2 148,00  

kult. a soc. rozvoj zaměst. -71 996,00  

hmotný majetek -53 329,00  

příspěvek na penzijní připojištění -73 200,00  

semináře, předplatné -700,00  

zůstatek 298 122,61  

  

  243 Běžný účet FKSP 164 689,61  

  Rozdíl účtů 412 - 243: 133 433,00  

v tom: 0,00  

poplatky účtu FKSP 0,00  

úrok účtu FKSP 0,00  

tvorba převod prostředků 133 433,00  

neuhrazený závazek 0,00  

neuhrazené penzijní připojištění 0,00  

pohledávka za zaměstnanci 0,00  
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413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. Kč 

počáteční stav k 1.1.2017 1 628 927,62  

tvorba (+) 35 419,36  

tvrba - příděl z HV 35 419,36  

použití (-) -160 603,42  

projekt Interreg "Přátelství, řemesla a hry bez počítačů" -160 603,42  

    

zůstatek 1 503 743,56  

v zůstatku je účelově vázáno: 0,00  

    

zůstatek bez účelově vázaných prostředků 1 503 743,56  

 
 

416 Fond reprodukce majetku, fond investic Kč 

počáteční stav k 1.1.2017 2 061 904,28  

tvorba (+) 1 300 173,00  

tvorba z odpisů k 31.12.2017 1 300 173,00  

použití (-) -1 512 665,34  

  -1 512 665,34  

    

zůstatek 1 849 411,94  

v zůstatku je účelově vázáno: 0,00  

  0,00  

zůstatek bez účelově vázaných prostředků 1 849 411,94  

 
 

414 Rezervní fond z ostatních titulů Kč 

počáteční stav k 1.1. 0,00  

tvorba (+) 0,00  

    

použití (-) 0,00  

    

    

    

zůstatek 0,00  

v zůstatku je účelově vázáno: 0,00  

    

zůstatek bez účelově vázaných prostředků 0,00  
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12.2 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 
 
 

     
v Kč 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2017 

Vráceno v průběhu 
roku zpět na účet 

kraje 

Skutečně čerpáno k 
31. 12. 2017 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2017 

Předepsaná výše 
vratky dotace a 

návratné finanční 
výpomoci při 

finančním 
vypořádání 

a b c d 1 = c - d 2 3 = 1 - 2 

  Neinvestiční dotace celkem 30 458 805,00 0,00 30 458 805,00 30 438 081,00 20 724,00 

  v tom:           

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 29 603 805,00 0,00 29 603 805,00 29 603 805,00 0,00 

       z toho:           

           a) platy zaměstnanců 21 220 644,00   21 220 644,00 21 220 644,00 0,00 
           b) OON zaměstnanců 56 678,00   56 678,00 56 678,00 0,00 
           c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 8 326 483,00   8 326 483,00 8 326 483,00 0,00 

33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - 
cizinců z tzv. třetích zemí na rok 2017 

    0,00 0,00 0,00 

33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - 
Excelence středních škol 2016 

    0,00 0,00 0,00 

33052 Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických 
zaměstnanců regionálního školství 

619 409,00 0,00 619 409,00 619 409,00 0,00 

       z toho:           

           a) platy zaměstnanců 455 448,00   455 448,00 455 448,00 0,00 
           b) ostatní (pojistné + FKSP) 163 961,00   163 961,00 163 961,00 0,00 

33065 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 
2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017 - I. Modul: ZŠ 

    0,00 0,00 0,00 

33068 Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a žáků 
nadaných, na období září - prosinec 2017 

    0,00 0,00 0,00 

33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017  20 475,00   20 475,00 20 475,00 0,00 

33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol     0,00 0,00 0,00 

33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství 215 116,00 0,00 215 116,00 194 392,00 20 724,00 
       z toho:           
           a) platy zaměstnanců 158 174,00   158 174,00 142 935,00 15 239,00 
           b) ostatní (pojistné + FKSP) 56 942,00   56 942,00 51 457,00 5 485,00 

33166 Soutěže     0,00 0,00 0,00 

33435 Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících 
doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území 
ČR a dětí, žáků -  cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na 
rok 2017 

    0,00 0,00 0,00 
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33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na období leden - srpen 2017 - modul B 

    0,00 0,00 0,00 

33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním na období září - prosinec 2017 

    0,00 0,00 0,00 
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12.3 Zpráva o hospodaření 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U LESA C E L K E M 
Magistrát 

města Karviná 

Krajský úřad 
Moravskoslezs

kého kraje 

Doplňková 
činnost 

Školní byt 

OPVVV - 
"Personální 
podpora a 
profesní 
rozvoj na 

ZŠ a MŠ U 
Lesa " 

Projekt PL - 
ČR 

"Přátelství, 
činnosti a 
hry bez 

počítačů" 

Ostatní - 
platby 
rodičů 

Nadace 
ČEZ - 

"Oranžová 
učebna" 

Celkové výnosy za rok 2017 42 180 701,56 10 512 328,14 30 438 081,00 535 555,00 28 116,00 221 060,00 160 603,42 
284 

958,00 200 000,00 

602. Výnosy z prodeje služeb 3 214 210,00 2 678 655,00 0,00 535 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

z toho : stravování žáků 1 005 170,00 1 005 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            stravování zaměstnanců ZŠ 202 414,00 202 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            stravování dětí MŠ 846 179,00 846 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            stravování zaměstananců MŠ 116 532,00 116 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            úplata MŠ 423 960,00 423 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            školné školní družina 84 400,00 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            doplňková činnost 535 555,00 0,00 0,00 535 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            hrazeno rodiči 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

603. Výnosy z pronájmů 51 801,00 23 685,00 0,00 0,00 28 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

648. Čerpání fondů 1 673 268,76 1 512 665,34 0,00 0,00 0,00 0,00 160 603,42 0,00 0,00 

z toho : investiční fond - jmenovitá akce 1 512 665,34 1 512 665,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

649. Ostatní výnosy z činnosti 313 838,80 28 880,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 
958,00 

  

662. Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

672. Výnosy vybraných míst. vládních institucí 36 927 583,00 6 268 442,00 30 438 081,00 0,00 0,00 221 060,00 0,00 0,00 200 000,00 

z toho :Krajský úřad -přímé prostředky na vzdělávání 29 603 805,00 0,00 29 603 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           RP 33052 619 409,00 0,00 619 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           RP 33073 194 392,00 0,00 194 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           RP 33 - Podpora výuky plavání 20 475,00 0,00 20 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Magistrát města Karviná - provozní prostředky 4 423 083,00 4 423 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Magistrát města Karviná - odpisy 1 300 173,00 1 300 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Příspěvek - Fond primátora 115 340,00 115 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Magistrát města Karviná - správce zahrad a sportovišť 61 042,00 61 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           OPVVV   221 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 060,00 0,00 0,00 0,00 

           Projekt PL - ČR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           Nadace ČEZ - "Oranžová učebna" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

zúčtování transferu 368 804,00 368 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Celkové náklady za rok 2017 42 061 016,06 10 413 497,64 30 438 081,00 535 555,00 7 261,00 221 060,00 160 603,42 284 
958,00 

200 000,00 

501.Spotřeba materiálu 3 259 474,38 2 809 681,02 161 363,94 265 507,00 0,00 3 102,00 16 872,42 2 948,00 23,00 

z toho: potraviny 1 197 992,73 1 197 992,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            potraviny MŠ 960 356,42 960 356,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            potraviny VHČ 261 400,00 0,00 0,00 261 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            učebnice, metodické příručky, knihy 105 819,93 4 089,00 101 730,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            podpůrná opatření 30 850,95   30 850,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            fond primátora - kroužky, HMZ, Dny země 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            kroužky ŠD 9 004,00 9 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            ostatní 678 050,35 622 238,87 28 782,06 4 107,00 0,00 3 102,00 16 872,42 2 948,00 23,00 

502.Spotřeba energie 2 390 972,64 2 373 507,64 0,00 17 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

z toho : elektrická energie 489 157,53 486 068,53 0,00 3 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            tepelná energie 1 211 801,16 1 203 258,16 0,00 8 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            teplá voda 172 979,03 170 471,03 0,00 2 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            plyn 20 858,92 20 095,92 0,00 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            vodné stočné 496 176,00 493 614,00 0,00 2 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

511.Oprava a údržování 1 614 974,89 1 609 595,89 0,00 879,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

z toho : běžné opravy a údržba 102 309,55 96 930,55 0,00 879,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            jmenovité akce z IF 1 512 665,34 1 512 665,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

512.Cestovné 56 959,00 796,94 56 162,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

513. Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

518. Ostatní služby 1 538 100,00 1 020 542,00 42 720,00 28 544,00 2 761,00 69 984,00 91 539,00 282 
010,00 

0,00 

521. Mzdové náklady 22 656 487,00 354 459,00 21 982 722,00 163 812,00 0,00 108 718,00 46 776,00 0,00 0,00 

z toho :náklady na platy pracovníků-limit KÚ 21 220 644,00 0,00 21 220 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           náhrady pracovní neschopnosti 107 017,00 0,00 107 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           RP 33052 455 448,00 0,00 455 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           RP 33073 142 935,00 0,00 142 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           OON - krajský úřad 56 678,00 0,00 56 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           OON - MMK - správce sportovišť a zahrady 66 802,00 66 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           OON - MMK - drobná údržba 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           OON - MMK - pradlena 110 598,00 110 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           ostatní zdroje-doplňková činnost 263 871,00 100 059,00 0,00 163 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           OON- školné, FVČ,projekty ŽP 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           OPVK  108 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 718,00 0,00 0,00 0,00 

           Projekt PL - ČR 46 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 776,00 0,00 0,00 

524. Zákonné sociální pojištění 7 619 076,80 58 706,80 7 467 710,00 55 695,00 0,00 36 965,00 0,00 0,00 0,00 

z toho : SP mzdové prostředky KÚ 5 341 367,00 0,00 5 341 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            ZP mzdové prostředky KÚ 1 922 892,00 0,00 1 922 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SP Magistrát města Karviná 43 165,00 43 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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            ZP Magistrát města Karviná 15 541,80 15 541,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SP z VHČ 40 952,00 0,00 0,00 40 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            ZP z VHČ 14 743,00 0,00 0,00 14 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SP + ZP z rozvojového programu 33052 154 852,00 0,00 154 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SP + ZP z rozvojového programu 33073 48 599,00 0,00 48 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SP+ZP       OPVVV 36 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 965,00 0,00 0,00 0,00 

525. Jiné sociální pojištění 93 402,00 332,00 92 576,00 377,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 

527. Zákonné sociální náklady 452 523,00 8 553,00 438 520,00 3 276,00 0,00 2 174,00 0,00 0,00 0,00 

528. Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

538. Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

542. Jiné pokuty a penále 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

544. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

551. Odpisy dlouhodobého majetku 1 668 977,00 1 668 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

558. Náklady z dlouhodobého majetku 709 769,35 508 046,35 196 307,00 0,00 0,00 0,00 5 416,00 0,00 199 977,00 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2017 119 685,50 98 830,50 0,00 0,00 20 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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13. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

 

Ve školním roce 2017/2018 Česká školní inspekce neprovedla žádnou inspekční činnost. 

 

 

 

 

  

 


