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1. Charakteristika školy

1.1. Základní údaje

Název školy:        Základní škola Orlová – Poruba Jarní 400 okres Karviná, 
příspěvková organizace

Adresa: Základní škola, Jarní 400, 735 14 Orlová-Poruba
Zřizovatel: Město Orlová
Ředitelka školy:     Mgr. Věra Vrlíková
Datum zařazení do sítě: 24. 01. 1996
e-adresa: zsjarniorlova@seznam.cz
www stránky: www.zsjarni.org
Školská rada založena dne 01. 01. 2006
IČ, DIČ:  75 02 66 78, CZ 75 02 66 78   
REDIZO: 600 136 591
IZO: ZŠ: 102 168 245

ŠD: 119 700 743        

Součásti školy

Název součásti Adresa
Základní škola Jarní 400,      735 14 Orlová-Poruba

Slezská 200, 735 14 Orlová-Poruba
Základní škola speciální Slezská 200, 735 14 Orlová-Poruba
Školní družina Jarní 400,      735 14 Orlová-Poruba

Vzdělávací programy  

ŠVP ZV Škola-strom života – 1.– 5. ročník Základní školy ( ZŠ )
1. a 2. stupeň Základní školy ZŠ-SI ( třídy se skupinovou 

       integrací zdravotně postižených žáků )
ŠVP ZŠS Učíme se pro život Díl I ( pro žáky s SMP )

    Díl II ( pro žáky s TMP a více vadami )
Školní vzdělávací program pro školní družinu Strom života, aneb poznáváme sami sebe
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Pro přehlednost jsou v celé výroční zprávě použity pro jednotlivé součásti školy tyto názvy:

Základní škola, ZŠ ( běžné třídy – výuka podle RVP ZV )
Základní škola, ZŠ-SI ( třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků ) 
Základní škola speciální, třídy speciální, ZŠS ( výuka podle ŠVP ZŠS Díl I a Díl II ).

3



1.2. Pracoviště školy

1.2.1. ZŠ Jarní 400, Orlová-Poruba

Na této adrese sídlí ředitelství, sekretariát a ekonomické pracoviště školy, v suterénu budovy
je  umístěna výdejna stravy  a  školní  jídelna.  Učili  se  zde žáci  čtyř  tříd  1.  stupně a  jedné
přípravné  třídy.  V odpoledních  hodinách  tu  pracovala  dvě  oddělení  školní  družiny.
V samostatné budově umístěné v areálu školy  najdeme školní  dílny pro výuku pracovních
činností žáků 2. stupně ZŠ-SI.

1.2.2. ZŠ Slezská 200, Orlová-Poruba

Toto pracoviště se specializuje na výuku lehce, středně těžce a těžce mentálně postižených
žáků  a  žáků  s  kombinovaným  zdravotním  hendikepem.  Jeho  přízemí  a  1.  patro  je
bezbariérové.  Děti  se učí  ve třídách se sníženým počtem žáků a podle upravených nebo
speciálních školních vzdělávacích programů. V tomto školním roce jsme měli šest tříd ZŠ-SI a
pět tříd speciálních.

1.2.3. Vybavení pracovišť školy učebnicemi, pomůckami a výpočetní technikou

Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou a učebními pomůckami je standardní.

V obou školních  budovách jsou všechny kmenové a  většina  odborných učeben vybavené
kvalitní  výpočetní  technikou  včetně  interaktivních  tabulí  nebo  stahovacích  pláten.  Tyto
pomůcky jsou určené především pro zvýšení atraktivity a názornosti výuky a pro procvičování
a upevňování učiva. 
V každé  školní  budově  najdeme i  žákovskou  počítačovou  učebnu  a  školní  tělocvičnu,  na
adrese  Slezská  200  je  dále  umístěna  cvičná  kuchyňka  a  malá  keramická  místnost
s vypalovací  pecí.  Další  odborná  pracoviště  musela  být  vzhledem  k navýšení  počtu  tříd
zrušena. 
Pro žáky Základní  školy  speciální  jsou velmi  důležité i  klidové části  učeben,  které vznikly
především z původních kabinetů a skladů pomůcek. Jsou vybavené relaxačními pomůckami,
audiovizuální technikou a didaktickými pomůckami. V jedné z nich jsou umístěny i speciální
pomůcky  pro  sluchovou,  vizuální  a  motorickou  relaxaci.  Pro  případ  náhlého  zhoršení
zdravotního stavu je k dispozici sanitární místnost.
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2. Počty tříd a žáků
2.1. Základní škola 

Základní škola má od školního roku 2013 / 2014 pouze 1. stupeň. Z důvodu malého počtu
žáků byl do jedné třídy spojen 2. a 3. ročník. Ve škole pracovala jedna přípravná třída pro děti
s odkladem školní docházky.

Počty tříd a žáků k     datu 30. 09. 2017 a 30. 06. 2018  

     stupeň  :            počet tříd         počet žáků k 30.09.2017            počet žáků k 30.06.2018  
1. 4   59   61

   přípravná třída         1                                      10                                                          12  
   celkem ZŠ 5   62   73

2.2. Základní škola – třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených 
                                    žáků 

V tomto školním roce jsme měli tři třídy 1. stupně a tři  třídy 2. stupně ZŠ-SI. Spojeny byly
ročníky 1.+ 2. + 4. na 1. stupni ZŠ-SI  ( samostatně pracoval ročník 3. a 5. ) a ročník 8.+ 9. na
2. stupni ZŠ-SI. Důvodem byl nízký počet žáků v jednotlivých ročnících.  

Počty tříd a žáků k     datu 30. 09. 2017 a 30. 06. 2018  

     stupeň  :            počet tříd        počet žáků k 30. 09. 2016                počet žáků k 30. 06. 2017  
1. 3   27   35
2.                       3                                      28                                                          30  

   celkem ZŠ-SI 6   55   65

2.3. Základní škola speciální

V pěti třídách speciálních se vzdělávalo 36 žáků se závažným zdravotním postižením. Třídy
jsou věkově smíšené, děti jsou rozdělené podle svých schopností a sociálních vazeb.

Počty tříd a žáků k     datu 30. 09. 2017 a 30. 06. 2018  

                počet tříd                       počet žáků k 30. 09. 2017           počet žáků k 30. 06. 2018  
celkem ZŠS       5 31 33

2.4. Školní družina 

Ve škole pracovala dvě oddělení školní družiny. V ŠD Základní školy bylo k datu 31. 10. 2017
zapsáno 25 žáků, do oddělení ŠD určené pro žáky ZŠ-SI a ZŠS bylo k tomuto datu zapsáno
13 žáků. Počet žáků během školního roku dost výrazně kolísal.

2.5. Školní klub není zřízen
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3. Personální zabezpečení činnosti školy  

3.1. Pedagogičtí zaměstnanci 

3.1.1. Základní škola ( včetně přípravné třídy )

Fyzický a přepočtený počet pedagogických zaměstnanců k     datu 30. 06. 2018  : 
  7 učitelek ( včetně ŘŠ a ZŘŠ )
  1 vychovatelka ve ŠD ( zkrácený úvazek )
  2 AP pro žáky zdravotně postižené ( zkrácené úvazky )
    3 AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí ( z     toho 1 zkrácený úvazek )  
13 pedagogických zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců: 11,85 

3.1.2. Základní škola ( třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků ) 

Fyzický a přepočtený počet pedagogických zaměstnanců k     datu 30. 06. 2018:  
  9 učitelek + 1 učitel ( z toho 2 zkrácené úvazky )
  1 vychovatelka ve ŠD
  5   asistentek pedagoga pro zdravotně postižené žáky ( z     toho 4 zkrácené úvazky )  
15 pedagogických zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců: 11,91 
     

3.1.3. Základní škola speciální  

Fyzický a přepočtený počet pedagogických zaměstnanců k     datu 30. 06. 2018:  
  5 učitelek
  12   asistentek pedagoga pro zdravotně postižené žáky ( z     toho 1 zkrácený úvazek )  
 17 pedagogických zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců: 16,75

3.1.4. Kvalifikovanost  pedagogického sboru 

S žáky ve spojeném 2. a 3. ročníku ZŠ pracovala v tomto školním roce kvalifikovaná učitelka
souběžně  pobírající  starobní  důchod  a  ve  4.  třídě  ZŠ  učila  nekvalifikovaná  učitelka
s dlouholetou praxí. Obě byly zaměstnány z důvodu dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných
učitelů  1.  stupně  ZŠ  na  pracovním  trhu.  Všichni  ostatní  učitelé  jsou  kvalifikovaní.  Mají
ukončené studium v magisterském programu VŠ pedagogického zaměření.

Obě vychovatelky ve školní družině jsou plně kvalifikované.

AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí i AP pro žáky zdravotně postižené získaly
potřebnou kvalifikaci studiem pedagogického oboru nebo absolvováním kurzu pro AP.
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3.2. Provozní zaměstnanci organizace

Fyzický a přepočtený počet zaměstnanců  
1 školnice 
4 uklízečky ( 1 má souběžný pracovní poměr )
1 THP
1 účetní_________________________________________________________
7 provozních zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců:5,00

Plný  pracovní  úvazek  má  pouze  paní  účetní,  dalších  6  provozních  zaměstnankyň  je
zaměstnáno na částečný pracovní úvazek. 
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4. Pedagogická činnost školy

4.1. Výsledky vzdělávání

1. pololetí Základní škola

Třída
Počet hodno-
cených žáků

Prospěli s vyzna-
menáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměr

I. A 18 11 6 0 1 1,38
II. A (2.,3) 18 6 11 1 0 1,68

IV. A 12 4 7 1 0 1,73
V. A 10 0 7 3 0 2,49

  58 21 31 5 1
1. pololetí Základní škola – třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků

Třída
Počet hodno-
cených žáků

Prospěli s vyzna-
menáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměr

II. B (1.,2.,4.) 11 6 5 0 0 1,21
III. B 12 5 7 0 0 1,43
V. B 9 1 8 0 0 1,51
VI. A 9 4 5 0 0 1,52
VII. A 13 3 10 0 0 1,61

VIII. A (8.,9.) 9 2 7 0 0 1,58
  63 21 42 0 0

2. pololetí Základní škola

Třída
Počet hodno-
cených žáků S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr

I. A 19 4 10 5 0 1,86
II. A (2.,3) 20 5 9 6 0 1,99

IV. A 12 1 10 1 0 1,77
V. A 10 0 7 3 0 2,81

 61 10 36 15 0
2. pololetí Základní škola - třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků

Třída
Počet hodno-
cených žáků S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr

II. B (1.,2.,4.) 13 4 6 3 0 1,52
III. B 11 5 6 0 0 1,39
V. B 11 5 5 1 0 1,40
VI. A 9 2 7 0 0 1,82
VII. A 13 1 11 1 0 1,76

VIII. A (8.,9.) 8 1 7 0 0 1,87
65 18 42 5 0

Základní škola speciální

Žáci  Základní  školy  speciální  jsou  hodnoceni  slovně.  Většina  z nich  se  vzdělává  podle
individuálních vzdělávacích plánů, ve kterých je zohledněno jejich zdravotní postižení. Deset
z nich tj. 30,3% má tak závažné zdravotní problémy, že musí mít zkrácený počet vyučovacích
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hodin. Čtyři žáci tj. 12,1% měli na základě doporučení odborných pracovišť a žádosti rodičů
prodlouženou školní docházku o 1 rok.

4.2. Nově přijatí žáci 

K datu 01. 09. 2017 nastoupilo do 1. třídy ZŠ celkem 17 žáků. Osm z nich ale během školního
roku třídu opustilo ( 4 dodatečné odklady povinné školní docházky + 4 přestěhování ). Do této
třídy přišlo během školního roku dalších 13 žáků a z nich 3 zase vzdělávání na naší škole
ukončili. Migrace dětí je ( a nejen v této třídě ) zcela neúnosná. Děti nemají čas se dostatečně
adaptovat a sociálně začlenit, často musejí dohánět učivo, které na původní škole neprobíraly
nebo nezvládly, velmi náročná je i práce učitele. K datu 30. 06. 2018 jsme měli v 1. třídě 19
žáků, z nich bude 5 první třídu opakovat. 

V přípravné třídě jsme měli k datu 30. 09. 2017 celkem 10 dětí. V průběhu školního roku počet
žáků kolísal mezi 10 a 14 žáky, na konci školního roku bylo v PT 12 dětí. 

V 1. třídě ZŠ-SI jsme k datu 1. září 2017 neměli žádného žáka, během školního roku sem ale
byly z běžných tříd různých ZŠ přeřazeny 4 děti. Jedno z nich vzdělávání v této třídě ukončilo.
Požadavky  minimálních  výstupů  nezvládli  2  žáci  a  budou  1.  třídu  opakovat.  1  žákyně
postupuje do 2. ročníku. 

V 1. ročníku ZŠ speciální jsme vzdělávali 2 žáky podle ŠVP ZŠS Učíme se pro život Díl I. Oba
požadavky zvládli a postupují do 2. ročníku.

4.3. Žáci vycházející a přestupující

4.3.1. Základní škola

V letošním školním roce ukončilo vzdělávání na 1. stupni školy 10 žáků, všichni přestupují na
2. stupeň různých základních škol v Orlové nebo blízkém okolí.

4.3.2. Základní škola - třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků

9 let povinné školní docházky splnilo 7 žáků ze ZŠ-SI ( 1 žák z 9. třídy a 6 žáků z 8. třídy )

Z toho:
 3 žáci byli přijati na odborné učiliště
 4 žáci si přihlášku nepodali a vzdělávání k datu 30. 6. 2018 ukončili

4.3.3. Základní škola speciální

V Základní škole speciální se v 9. nebo 10. ročníku vzdělávalo celkem 5 žáků. Jeden 
pokračuje ve vzdělávání v 10. ročníku, dva desátý ročník z prospěchových důvodů opakují, 
jeden byl přijat na Praktickou školu dvouletou a jeden si žádnou přihlášku nepodal.
4.4. Testování znalostí a dovedností žáků 

Ve školním roce 2017 / 2018 se žádné celostátní testování nerealizovalo.
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4.5. Výuka cizích jazyků 

Podle ŠVP ZV Škola-strom života vyučujeme v ZŠ anglický jazyk v 1. a 2. třídě s časovou
dotací jedné hodiny za týden. Od 3. třídy se děti  učí angličtinu 3 hodiny za týden. Učitelé
nebyli pro výuku anglického jazyka aprobovaní, prošli  ale řadou jazykových a metodických
kurzů a mají v této oblasti dlouhodobé praktické zkušenosti. 

Ve třídách  se skupinovou integrací  zdravotně postižených žáků probíhá výuka od 6.  třídy
( časová dotace je 1 hodina za týden ).  Neaprobovaná výuka byla podpořena množstvím
interaktivních, metodických a didaktických materiálů.

4.6. Výuka informatiky, využívání počítačových učeben

Žáci  1.  stupně  ZŠ  mají  k dispozici  počítačovou  učebnu  s  18  repasovanými  PC,
dataprojektorem a promítacím plátnem. Všechny počítače jsou připojeny k internetu. V učebně
probíhala výuka informatiky ( v 5. třídě ) a procvičování učiva pomocí výukových programů ve
3. – 5. třídě. 
Ve  třídách se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků je informatika zařazena jako
samostatný předmět od 4. třídy a ve třídách speciálních od 5. třídy. Žáci měli k dispozici 1
počítačovou učebnu s 11 žákovskými pracovními stanicemi.
Maximálně  využité  jsou  interaktivní  tabule,  stahovací  plátna  a  počítačové  i  softwarové
vybavení jednotlivých kmenových tříd, které škola získala v rámci projektu Dejte nám šanci
poznat svět II v roce 2011. Sady výukových materiálů určených pro interaktivní tabuli, různé
prezentace, procvičování a opakování učiva podporují atraktivitu výuky ve všech třídách. 

4.7. Výuka volitelných předmětů

Na 1.  stupni  ZŠ,  v ZŠ  ve  třídách  se  skupinovou  integrací  zdravotně  postižených  žáků  a
v Základní škole speciální se volitelné předměty nevyučují.

4.8. Výuka předmětů speciálně pedagogické péče

Na 1. stupni a v 6. třídě ZŠ-SI jsme vyučovali předměty speciálně pedagogické péče, které
jsme  zařadili  do  našeho  Školního  vzdělávacího  programu.  Předměty  Řečová  výchova  a
Zdravotní  tělesná  výchova  s časovou  dotací  1  hodiny  za  týden  podporují  rozvoj  velmi
důležitých dovedností našich zdravotně hendikepovaných žáků.  
4.9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami      
       Výuka podle Individuálních vzdělávacích plánů (  IVP ) 

Od školního roku 2016 / 2017 se zcela změnilo financování žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami  ze  státního  rozpočtu.  Odborná pracoviště  (  PPP a  SPC )  přiznávají  zdravotně
postiženým dětem 2. až 5. stupeň podpůrných opatření a pevně určené finanční částky na
jejich personální a materiální  podporu. Systém financování je vázaný na evidenci žáků ve
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školní matrice, na žádosti o schválení pracovních míst asistentů pedagoga a na poskytnutí
mimořádné dotace prostřednictvím Krajského úřadu.  Vzhledem k velkému počtu zdravotně
postižených žáků je v naší škole nová situace administrativně hodně náročná.

Podpora  sociálně  znevýhodněných  žáků,  kterých  je  v běžných  třídách  naší  školy  většina
( spádovou oblastí je pro nás i tzv. vyloučená oblast v Orlové - Porubě ), je řešena ze strany
MŠMT nesystémově a nedostatečně. Jediným relevantním dokladem k žádosti o přiznání této
podpory je doporučení odborného pracoviště, což jsou PPP a SPC, které sociální situaci rodin
neznají, nemapují a tyto doklady nevystavují. V naší škole tedy „papírově“ nemáme žádného
sociálně znevýhodněného žáka. 

K datu 31. 08. 2018 byla definitivně ukončena pracovní pozice asistent pedagoga pro žáky se
sociálním znevýhodněním. Tito asistenti byli  pro naše děti  velkou oporou, pomáhali jim při
výuce, zajišťovali jejich přípravu do školy, pomáhali při komunikaci s rodiči. Toto rozhodnutí
MŠMT  je  nejen  pro  naši  školu  zásadním  krokem  zpět.  Situaci  budeme  částečně  řešit
personální podporou tzv. školních asistentů financovaných ze Šablon 2017-2019. 

4.9.1. Základní škola 

V běžných  třídách  jsme  v tomto  školním  roce  vzdělávali  9  žáků,  kteří  potřebovali  vytvořit
speciální vzdělávací podmínky. Čtyři z nich pracovali podle Individuálních vzdělávacích plánů,
1 žák měl z důvodu svého zdravotního hendikepu asistenta pedagoga. Sedmi žákům byla
poskytována pedagogická intervence v rozsahu 1-2 hodiny za týden. 

4.9.2. Základní škola - třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků 

V šesti třídách ZŠ-SI jsme vzdělávali celkem 72 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Všichni  měli  diagnostikované  mentální  postižení,  někteří  z nich  v kombinaci  s dalšími
hendikepy. Část žáků z těchto tříd byla vzdělávaná podle IVP. 

4.9.3. Základní škola speciální

Do speciálních  tříd  jsou zařazeni  žáci  se  středně  těžkým,  těžkým a hlubokým mentálním
postižením, často v kombinaci s dalším tělesným nebo smyslovým hendikepem. Vzdělávají se
podle ŠVP pro ZŠS Díl I, nebo podle ŠVP pro ZŠS Díl II.  Vzdělávání podle IVP ve všech
předmětech má doporučeno většina z nich. 

Velmi se osvědčilo zřízení specializovaných autistických tříd – v letošním školním roce jsme
provozovali  dvě.  Jedna z učitelek se dlouhodobě vzdělávala v Brně – Úvod do aplikované
behaviorální analýzy ( 40 hodin ).

Diagnostiku žáků, kontrolní vyšetření a konzultační a poradenskou činnost pro nás zajišťuje
PPP  Orlová,  a  různá  SPC  v Karviné,  Frýdku-Místku  a  Ostravě.  Se  všemi  pracovišti  je
spolupráce na velmi dobré úrovni.

4.10. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ( EVVO ) 

EVVO je výchova k odpovědnému zacházení se životním prostředím.

4.10.1. Tematické okruhy

 ekosystémy
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 základní podmínky života
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
 vztah člověka k přírodě

4.10.2. Rozvíjené klíčové kompetence

 k učení ( žák vyhledává a třídí informace, samostatně pozoruje, nalézá souvislosti )
 k řešení problémů ( žák navrhuje řešení problému, vyhodnocuje výsledek )
 komunikativní ( žák komunikuje se spolužáky, respektuje názory druhých, umožňuje

prezentaci práce spolužáků, hodnotí výsledky své práce )
 sociální a personální ( žák spolupracuje ve skupině při řešení problému, posiluje si se-

bedůvěru, učí se zodpovědnosti )
 občanské ( žák chápe práva a povinnosti související s ochranou životního prostředí )
 pracovní ( žák dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s přírodninami )

4.10.3. Vzdělávací cíle

Žáci se učí
 uvědomovat si význam základních podmínek života a možností jejich ohrožování
 pochopit vlastní odpovědnost ve vztahu k prostředí
 získávat znalosti, dovednosti a návyky související s ochranou přírody
 rozlišovat žádoucí a nežádoucí chování ve vztahu k přírodě
 osvojovat si vnímavý a citlivý přístup k přírodě
 projevovat ohleduplnost k životnímu prostředí 
 poznávat zdravý životní styl, zdravé stravovací návyky
 pečovat o pokojové rostliny ve třídě
 hospodařit s vodou a energiemi
 zapojovat se do ekologizace školy ( třídění odpadu ), do aktivit v programu  Recyklo-

hraní, sběru použitých baterií, sběru víček od PET lahví 
 zapojovat se do aktivit v přírodě
 zúčastňovat se ekologických akcí Dne Země
 vystavovat ve škole práce s využitím přírodních materiálů

4.10.4. Témata EVVO ve výuce jednotlivých tříd

Témata jsou uvedena v tabulkách jednotlivých tříd. Tabulky jsou součástí přílohy.

4.11. Přípravná třída

Ve školním roce 2017 / 2018 jsme provozovali 1 přípravnou třídu. Zapsáno bylo celkem 14
dětí s odkladem povinné školní docházky. Paní učitelce pomáhala při vzdělávání a výchově
asistentka pedagoga. 
V deseti měsíčních blocích se žáci věnují těmto tématům:
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Měsíční integrované bloky
Týdenní témata

Já a moje třída

Poprvé v přípravné třídě
Moji kamarádi, spolužáci
Moje třída a škola
Děti, pozor, červená!

Barevný podzim

Podzim – roční období
Na zahradě, na poli, v lese
Ovoce a zelenina
Zvířata v pohádkách

Vše kolem nás

Věci denní potřeby
Dopravní prostředky
Pomocníci v domácnosti i při práci
Já a písnička

Pohádkové Vánoce

Zima – roční období
Zimní svátky – tradice
Jak voní anděl a jak čert
Čekání na Ježíška

Vláda Zimní královny

Zimní radovánky
Příběh sněhové vločky
Jak se voda proměňuje
Jdu na zápis

Lidé kolem nás

Řemesla, povolání
Chci být zdravý
Moje rodina
Chráním své bezpečí a soukromí

Příroda se probouzí

Moje oblíbená knížka
Máme rádi mláďata
Jaro ťuká na okno
Divadlo a koncert

Jaro

Jaro – roční období
Naše zdravá Země
Jarní květiny
Svátky jara - Velikonoce

Květen – měsíc lásky

Maminka má svátek
Všechno kvete, všechno voní
ZOO a exotická zvířata
Stavím dům

Loučíme se s přípravnou třídou

Léto – roční období
Den dětí
Dětský hrdina v pohádce
Brzy budu školákem

Každý  blok  činností  obsahuje  aktivity,  které  rozvíjejí  motorické  a  řečové  dovednosti,
matematické představy, rozumovou a mravní výchovu. 
Děti během celého roku získávají základní poznatky o pravidlech společenského chování, učí
se spolupracovat, komunikovat, překonávat počáteční neúspěchy. Dlouhodobě je u těchto dětí
velkým  problémem  motorický  neklid,  nesoustředěnost,  nedostatek  sebevědomí  a
ctižádostivosti a častá masivní řečová vada. Při pravidelné docházce ale lze systematickou
prací dosáhnout značného pokroku.
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Každé  dítě  přípravné  třídy  má  svůj  Individuální  vzdělávací  plán,  ve  kterém  jsou
zaznamenávány  jeho  potřeby  a  úspěchy.  Pro  ZZ  jsou  pravidelně  organizovány  ukázkové
hodiny práce s dětmi a 2 besídky ( vánoční a ke Dni matek ). 
Na závěr školního roku zpracovala paní učitelka pro každé dítě Zprávu o průběhu předškolní
přípravy, která byla předána do základní školy, ve které je dítě přihlášené do 1. třídy.

4.12. Účast  a výsledky v soutěžích  

4.12.1. Základní škola

 Školní kolo v recitaci – postup vítězů do městského kola – bez umístění 
 Soutěž Naše město – účast v městském kole – bez umístění  

4.12.2. Základní škola - třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků

 Účast na několika výtvarných soutěžích – bez umístění 

4.12.3. Výtvarné soutěže 

 Svět dětské duše na téma Hrátky se zvířátky – účast žáků 1. stupně a VII.B 
 DKMO soutěž O nejkrásnější symbol jara – 1. místo za kolektivní práci žáků ŠD 
 Školní kolo soutěže Malovaná písnička

4.13. Školní družina
   
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo obě oddělení školní družiny celkem 46 dětí. Kapaci-
ta ŠD, která je stanovena na počet žáků 39, ale nebyla žádný den překročena. O pobyt žáků
ve školní družině je velký zájem, většina rodičů je osvobozena od úplaty a děti jsou až do
16:00 hod pod přímým dohledem vychovatelek a asistentek.
Velkým problémem je stravování žáků 1. oddělení školní družiny ( žáci běžných tříd ZŠ ).
Většina rodičů dětem neplatí obědy a ty jsou až do odpoledních hodin bez teplého jídla. Mnoh-
dy už jim na odpoledne nezbyde ani svačina a pití. Pobyt žáků ve ŠD ale podle legislativy není
vázáný na odběr stravy ze školní jídelny, takže těmto dětem nemůžeme pobyt ve ŠD nepovo-
lit.

4.13.1.   1. oddělení – žáci běžných tříd

Do 1. oddělení se přihlásilo v průběhu celého školního roku 31 dětí. 
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Datum Celkem žáků PT 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5. tř. Počet platících rodičů
31. 10. 2017 25 5 5 2 6 3 4 7
31. 03. 2018 15 4 5 3 3 0 0 5

Z celkového počtu žáků se k datu 31. 03. 2018 stravovaly ve školní jídelně pouze 3 děti.

4.13.2.   2. oddělení -   žáci tříd se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků     
a žáci speciálních tříd

V 2. oddělení ŠD bylo zapsáno v tomto školním roce celkem 15 dětí. 

Datum
Celkem žáků
 ZŠ-SI /ZŠS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Počet platících rodičů

31. 10. 2017
13
9/4

1 2 5 1 1 1 1 1 9

31. 03. 2018
12
8/4

2 2 4 0 1 1 1 1 10

Ve školní jídelně se k datu 31. 03. 2018 stravovalo 9 dětí.

4.13.3. Hodnocení výchovně vzdělávací práce 

Školní  družina Základní  školy  pracovala podle Školního vzdělávacího programu pro školní
družinu Strom života, aneb poznáváme sami sebe. 
Program ŠD byl přizpůsoben tak, aby se i děti se zdravotním postižením mohly zúčastňovat
různých činností, soutěží a akcí.
Ve výtvarné výchově děti pracovaly s vodovými, temperovými i akrylovými barvami. Nejraději
malovaly pastelkami, voskovkami, suchými pastely, tuší a inkoustem.
V pracovních činnostech využívali žáci různé přírodní materiály a keramickou hlínu. Zúčastnili
se tradiční velikonoční výstavy v DKMO, kde vyhráli 1. místo. Odměnou byl diplom a výtvarné
potřeby v hodnotě 1000,- Kč.
V rámci hudební výchovy děti zpívaly lidové písničky a písničky z pohádek. V listopadové a
květnové soutěži My jsme malí muzikanti, předvedly svůj pěvecký talent.
Tělovýchovná  činnost  byla  přizpůsobená  dětem  s  tělesným  postižením  a  probíhala
v tělocvičně i na školním hřišti. Koncem roku se uskutečnila sportovní olympiáda a soutěž v
tanci.
V rámci literární a dramatické výchovy se děti seznamovaly s pohádkami, příběhy a básněmi.
Hrály pohádky s loutkami a zkusily si, jaké je to být "hercem".  Na podzim byla zorganizovaná
recitační soutěž. 
Děti se často věnovaly dopravní výchově a získané dovednosti si prověřily v dopravní soutěži.
Vědomosti,  které  děti  získaly  ve  škole  či  školní  družině,  upotřebily  i  v různých  dalších
soutěžích ( ekologických, přírodovědných a znalostních ).
Některé  děti  psaly  ve  školní  družině  domácí  úkoly,  protože  na  to  doma  neměly  vhodné
podmínky ( nevzdělanost a nezodpovědnost některých rodičů, rušení mladšími sourozenci ). 
Velký důraz byl kladen na chování ve školní družině, cestou na oběd, ve školní jídelně a na
hřišti. Bylo nutné stále upevňovat základní hygienické návyky a správné stolování. 
4.13.4. Hodnocení spolupráce s     rodiči   
 
Spolupráce  s většinou  zákonných  zástupců  byla  dobrá,  občas  bylo  nutné  řešit  problém
s včasným placením poplatku za ŠD.
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Oproti loňskému roku se mírně zlepšilo dodávání Potvrzení o hmotné nouzi. Z důvodu opa-
kovaných problémů musely být některé děti ze ŠD vyloučeny. 

4.13.5. Hlavní úkoly pro příští školní rok 

 pokračovat ve zlepšování kázně dětí 

 rozvíjet vztahy zdravých dětí s dětmi se zdravotním postižením

 zlepšit spolupráci s rodiči ( včasné placení a dodávání Potvrzení o hmotné nouzi )  

 zapojit děti do školního stravování a zlepšit jejich stravovací návyky

4.13.6. Společné aktivity ŠD

V tomto školním roce uskutečnily paní vychovatelky celkem 16 společných akcí. Vzájemná
spolupráce byla výborná.

Datum Název akce Počet dětí
z 1. odděl.

Počet dětí
z 2. odděl.

Celkem
dětí

18. 09. 2017 Turnaj v pexesu 20 10 30
25. 09. 2017 Barevný podzim

výtvarná soutěž
21 8 29

09. 10. 2017 Turnaj ve hře
 Člověče, nezlob se

16 8 24

24. 10. 2017 Recitační soutěž
na téma podzim

21 8 29

02. 11. 2017 Turnaj v kuželkách 19 9 28
21. 11. 2017 Vánoční dílnička

Kapr do každé rodiny
19 9 28

28. 11. 2017 Pěvecká soutěž 19 9 28
20. 12. 2017 Vánoční besídka 10 6 16
26. 02. 2018 Karneval 11 7 18
06. 03. 2018 Velikonoční dílnička 11 6 17

11. 04. 2018 Den Země ( soutěž 
ekologicko-

přírodovědná )

13 8 21

17. 04. 2018 Dárek ke Dni matek
keramická kočička

11 11 22

25. 04. 2018 Dopravní soutěž 14 8 22
03. 05. 2018 Pěvecká soutěž

My jsme malí muzikanti
11 8 19

22. 05. 2018 Sportovní olympiáda 9 11 20
01. 06. 2018 Den dětí 8 5 13

5. Školní projekty a zapojení školy do projektových aktivit
dalších institucí 
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5.1. Školní projekty, aktivity školy:

5.1.1. Dlouhodobé a vícedenní projekty a aktivity organizované školou 

5.1.1.1.   Canisterapie   

Celoroční projekt organizovaný školou pro žáky ze ZŠS a financovaný individuálně ZZ. 
Výrazný terapeutický přínos má především pro žáky se spastickou diparézou. 

5.1.1.2. Terapie s     loutkou   

Projekt realizovaný souborem Theatr Lude z Ostravy byl určený žákům přípravné třídy.
Termín: říjen až prosinec 2017. Zahrnoval témata 

 dopravní výchova
 zdravá výživa a zdravý životní styl
 bezpečnost chování, předcházení úrazům

5  .1.1.3. Čtenářský klub  

Projekt určený žákům ZŠ, financovaný z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
( tzv. Šablony ) probíhal ve 2. pololetí školního roku. Rozvíjel

 čtenářské dovednosti
 řečové dovednosti, slovní zásobu, prezentační dovednosti

5.1.1.4. Pečujeme o své zdraví

Projektový týden věnovaný Světovému dni zdraví ( 7. duben ) proběhl ve třídách VI. B a VII. B.
 návštěva Nemocnice s poliklinikou a Zdravotnické záchranné služby MS kraje
 základy první pomoci
 zdravé stravování
 kolektivní výtvarné činnosti, hry a soutěže k danému tématu

5.1.1.5. Doprava

Třídenní dubnový projekt VII. B se zaměřil na 
 bezpečnostní zásady účastníků silničního provozu 
 zásady chování v dopravních prostředcích
 rozvoj sluchového a zrakového vnímání
 výtvarná činnost

5.1.1.6. Máme rádi zvířata 

14 denní  projektová výuka VI.  B na téma domácí  a  hospodářská zvířata byla  zakončena
vypuštěním zachráněného ježka do volné přírody

5.1.1.7. Hraj si a poznávej svět kolem nás
             Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou
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Projekty jsou určené žákům ZŠS a financovala firma ArcelorMittal v rámci ZAME grantu.
Realizované aktivity

 Dětský ranč Hlučín
 ZOO Ostrava
 nákup ALBI elektronických tužek
 ZOO Ostrava

5.1.2. Jednodenní celoškolní projekty 

5.1.2.1. Finanční gramotnost – Umím si to spočítat – listopad 2017  

Realizované činnosti a probírané pojmy
 hodnota peněz a jejich použití v praxi 
 finanční rozpočet rodiny, plánování nákupů 
 úrok, lichvář, exekuce 
 chyby v hospodaření s penězi 
 zbytečné půjčky a sankce za nesplácení 

5.1.2.2. Těšíme se na Vánoce – prosinec 2017

Realizované činnosti 
 vánoční zvyky a tradice
 výroba vánočních dekorací
 rozdávání drobných dárků
 vánoční koledy u rozsvíceného stromku

5.1.2.3. Čte celá škola – leden 2018

Rozvoji  čtenářské  gramotnosti,  čtení  s pochopením,  práci  s textem  a  jeho  reprodukci  
a  vyhledávání  informací  se  věnujeme  téměř  v každé  vyučovací  hodině.  Je  to  jedna  
ze základních dovedností, kterou maximálně podporujeme. 

Realizované činnosti 
 čtení textu a jeho reprodukce
 popis vlastností jednotlivých postav
 doplňování pracovních listů
 ilustrace příběhu

5.1.2.4. Den Země – duben 2018

Realizované činnosti 
 ekologická tématika na téma voda
 pozorování přírodních dějů 
 řešení pracovních listů, kvízů, tajenek a hádanek

5.1.3. Další projektová výuka ( projekty jednotlivých částí školy nebo projekty třídní)
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5.1.3.1. Je to i tvůj příběh – září 2017

Sportovní dopoledne pod záštitou Státního zdravotního ústavu na podporu zdravého pohybu. 

5.1.3.2. Záložka do knihy spojuje školy – říjen 2017

Této  akce  se  dlouhodobě  zúčastňují  všichni  žáci  školy.  Pro  neznámé  kamarády  
ze Slovenské republiky vyrábíme záložku s daným námětem – letos to byl pohádkový hrdina.
Ze slovenské školy pak dostaneme záložky pro naše žáky. 

5.1.3.3. Halloween – listopad 2017

Zábavná show v maskách s písničkami a tancem pro žáky ZŠS.

5.1.3.4. Zdravá 5 – Pět úkolů zvládám hravě, už vím, jak jíst zdravě – listopad 2017 

Realizátorem je nadační fond Albert, jehož lektoři seznamují žáky ZŠ se zdravými způsoby 
stravování. Žáci soutěžili, plnili úkoly, poznávali a ochutnávali různé druhy ovoce a zeleniny. 

5.1.3.5. Masopust, karneval – únor 2018

Zábavná show v maskách, s tancem a soutěžemi určená žákům ZŠS.
 
5.1.3.6. Sněhuláci pro Afriku – únor 2018

Charitativní projekt – stavění sněhuláků – se startovným ve výši 50,- Kč za jednoho. Celkem
jsme přispěli  částkou 250,-  Kč.  Výtěžek bude použit  na pořízení  jízdních kol  a pro nákup
pomůcek pro africké žáky. 

5.1.3.7. Vitamínový den – březen 2018

Doprovodný program firmy MK FRUIT, která dodává žákům na 1. stupni balíčky s ovocem
( projekt Ovoce a zelenina do škol ). 

 příprava ovocných a zeleninových šťáv
 RAW strava 
 pracovní listy pro žáky 

5.1.3.8.   Den vody – březen 2018   

Projekt byl zpracován pro předměty prvouka, český jazyk a výtvarná výchova ve 2. třídě ZŠ. 
 skupenství vody, koloběh vody
 ochrana životního prostředí 
 zpracování jednoduché myšlenkové mapy

5.1.3.9. Ferda v     autoškole   – Bezpečně do školy, bezpečně ze školy – duben 2018

Realizováno  v pátém  ročníku  ZŠ.  Zaměřeno  na  poznávání  dopravních  značek,  řešení
dopravních situací, autoškolu opičáka Ferdy a na seznámení se správným vybavením kola.

5.1.3.10. Čisté ručičky – květen 2018
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Projektu pod záštitou SZÚ se zúčastnili žáci 1. a 2. třídy. Pod odborným vedením si zopakovali
význam  mytí  rukou  jako  rozhodujícího  preventivního  opatření  proti  přenosu  infekčních
onemocnění. Projektem byla podpořena zdravotní gramotnost dětí.

5.1.3.11. Zdravé zoubky – květen 2018 

Projektové vyučování pro žáky 1. ročníku, zaměřené na péči o zuby a na prevenci vzniku
zubního kazu. 

5.1.3.12. MDD – červen 2018 

Den plný netradičních úkolů, vycházek do přírody a sportovních soutěží ve škole i v dalších
vzdělávacích institucích ve městě, který pro své žáky individuálně připravovali třídní učitelé za
pomoci asistentů pedagoga. 

5.1.3.13. Branný den  červen 2018

Cílem branného dne bylo upevnit v dětech odpovědnost za svůj život, jejich správnou reakci
na situace ohrožující zdraví a na předcházení různých nebezpečí.

 nácvik evakuace 
 plnění úkolů z oblasti OČMS na různých trasách v okolí školy
 exkurze v hasičské zbrojnici v Orlové – Porubě 

5.2. Zapojení školy do projektových aktivit dalších institucí  

Realizátor projektu Název projektu
MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a 

studenty se sociálním znevýhodněním
MŠMT Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018  ( II.etapa )
Společnost  Sun  Ce  Trading
Prague s. r. o.

dárky a katalogy pro zápis do 1. třídy ( stavebnice LEGO )

ArcelorMittal Ostrava minigrant Hraj si a poznávej svět kolem nás
minigrant Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou

MK FRUIT Vitamínový den
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, 
p.o. a Kola pro Afriku, o.p.s.

Sněhuláci pro Afriku 

Státní zdravotní ústav Je to i tvůj příběh

Nadace Albert Zdravá 5

6. Prevence sociálně patologických jevů 
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Preventivní program pro školní rok 2017/2018 byl zpracován a respektoval rozsáhlou legisla-
tivu vztahující se k prevenci – zákony, vyhlášky, metodické pokyny i všechny přílohy k jednot-
livým dokumentům.

6.1. Školní poradenské pracoviště se zabývá

 prevencí školní neúspěšnosti
 primární prevencí sociálně patologických jevů
 kariérovým poradenstvím
 podporou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 péčí o vzdělávání nadaných žáků
 péčí o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 metodickou podporou učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických

poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

6.2. Školní preventivní strategie

stanovuje cíle školy v této oblasti, způsoby spolupráce se zákonnými zástupci a návrhy na
další vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy. 

Součástí Školní preventivní strategie jsou i podrobně zpracované postupy školy
 

 při zjištění šikany
 při záškoláctví
 při výskytu podezřelé látky 
 při podezření na užití omamné látky
 při výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

6.3. Preventivní program

Dokument je zpracováván na jednotlivé školní roky a zaměřuje se na výchovu žáků ke zdravé-
mu životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj. Je založen na podpoře aktivity žáků,
na podpoře pestrosti forem preventivní práce se žáky, na zapojení všech zaměstnanců školy a
na spolupráci se zákonnými zástupci žáků.
Jeho nedílnou součástí je Manuál k řešení krizových situací „Co dělat když – intervence peda-
goga“ s 21 přílohami pro jednotlivé rizikové projevy chování, který slouží jako základní infor-
mace o postupech při jejich řešení ( je umístěn ve sborovnách školy ). 

Jednotlivá probíraná témata jsou uvedena v tabulkách tříd. Tabulky jsou součástí přílohy.

6.4. Cíle prevence 

 zapojení učitelů do realizace PP zapracováním preventivních témat do výuky
 vytváření pozitivního klimatu na škole, posilování pozitivních vztahů ve třídě
 preventivní působení na žáky, včasné řešení konfliktů mezi žáky
 utváření postojů žáků ke zneužívání drog, k odmítání návykových látek, k potírání šika-

ny
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 podpora zdravého sebevědomí žáků, formování osobnosti žáků
 seznamování žáků s právy a povinnostmi
 spolupráce s rodiči
 spolupráce mezi školou a ostatními subjekty (Policie ČR, OSPOD, MěÚ, MP, PPP)
 informovanost učitelů
 řešení neomluvené i vysoké omluvené absence s rodiči i žáky
 potírání kouření v okolí školy
 podpora komunikačních dovedností
 podpora zdravé alternativy trávení volného času

6.5. Besedy pro žáky     

datum akce místo
konání

účast
žáků

1. 25. 10. 2017 Přestupky projednávané
obcí

ZŠ-SI p. Golková
MÚ Orlová

11 žáků 
7. - 9. tř.

2. 8. 12. 2017 Záškoláctví ZŠ-SI p. Kobierská
OSPOD Orlová

12 žáků
6. - 9. tř.

3. 15. 2. 2018 Závislosti ZŠ-SI p. Šaroch 12 žáků
7. - 9. tř.

4. 15. 2. 2018 Kriminalita ZŠ-SI p. Šaroch 12 žáků
7. - 9. tř.

5. 1. 3. 2018 Tabák, alkohol ZŠ-SI p. Šaroch 13 žáků
7. - 9. tř.

6.6. Vzdělávání pedagogů a zákonných zástupců žáků

6.6.1. Vzdělávání ŠMP

Dvě jednodenní školení ŠMP proběhla v listopadu 2017 a červnu 2018. S pracovníky OSPOD,
zástupci MěÚ Orlová a Městské policie Orlová byla řešena tato témata

 záškoláctví
 adiktologická klinika v Praze
 případové konference
 sociometrie
 týrané dítě

6.6.2. Beseda se zákonnými zástupci

Odpolední setkání se zájemci ze strany rodičů se uskutečnilo v dubnu 2018. Na téma Sociálně
patologické jevy ve škole (návykové látky, šikana, záškoláctví) s nimi besedovaly ŠMP a VP.

6.7. Monitoring výskytu rizikových projevů chování mezi žáky ( RPCH )
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Formou anonymního dotazníkového šetření,  formou rozhovorů  s žáky a  v rámci  hodin
s tématy Výchova k občanství  a  Výchova ke zdraví  probíhá monitoring výskytu RPCH
mezi žáky ( především ve třídách ZŠ-SI na 2. stupni ). Je zaměřen na zjišťování projevů
šikany a na zneužívání návykových látek. 
Zejména téma návykových látek je dlouhodobě alarmující 

 Zneužívání návykových látek - školní rok 2017/2018
zjišťovaný jev procento výskytu u žáků

kouří pravidelně 43%
zkusilo cigarety 9,5%
alkohol pravidelně 0%
zkusilo alkohol 43%
zkusilo drogu 19%

Návykové látky – 2012/2013 až 2017/2018

Sledovaný
jev

kladné odpovědi žáků v % ve školních letech
průměr
v %

2012/201
3

2013/201
4

2014/201
5

2015/201
6

2016/201
7

2017/201
8

kouří
pravidelně

17 29 37 50 37 43
35,5

zkusilo  ciga-
rety

41 29 33 28 15 9,5
25,9

alkohol
pravidelně

0 0 0 0 0 0
0

zkusilo  alko-
hol

39 59 63 83 56 43
57,1

zkusilo
drogu

15 24 23 39 26 19
24,3

Z výsledků  anonymního  průzkumu  vyplývá  nezbytnost  se  této  problematice  opravdu  in-
tenzivně věnovat a trpělivě žákům vysvětlovat nebezpečí, která při experimentování s návy-
kovými látkami hrozí.

6.8. Omluvená a neomluvená absence 

Ve škole důsledně sledujeme příčiny absence, při podezření na skryté záškoláctví zveme do
školy zákonné zástupce, pravidelně spolupracujeme s lékaři,  Městskou policií,  Policií  ČR a
OSPODem. Problémoví žáci jsou vedeni v Systému včasné intervence. 
Přesto se nám tato práce nedaří  tak,  jak bychom očekávali.  Počet zameškaných hodin je
alarmující, ZZ jsou k nepřítomnosti žáků na výuce a k plnění jejich školních povinností velmi
tolerantní. 
Jsme přesvědčeni,  že  značná část  omluvené absence by  se  dala  kvalifikovat  jako  skryté
záškoláctví. Legislativa je v tomto směru ale naprosto neúčinná a postihy ZZ, kteří tolerují a
podporují nepravidelnou docházku svých dětí do školy, nejsou dostatečné. 
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6.8.1. Základní škola
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6.8.2. Základní škola - třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků 
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1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Základní škola - skupinová integrace
omluvená absence - průměr na žáka

           
6.8.3. Základní škola speciální              

Značná část žáků Základní školy speciální má závažné zdravotní problémy a často zůstává
v péči rodičů nebo zdravotnických zařízení. Jejich absence je sice vysoká, ale odůvodněná a
výkyvy  v počtu  zameškaných  hodin  jednotlivců  odrážejí  jejich  momentální  zdravotní  stav.
Neomluvené  hodiny  u  těchto  žáků  neexistují,  neboť  každodenní  osobní  kontakt
pedagogických  zaměstnanců  se  ZZ  je  samozřejmostí.  Statistika  a  dlouhodobé  sledování
těchto dat nemá relevantní vypovídající hodnotu.
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6.9. Další rizikové projevy chování

Ve škole se nám ani v tomto roce neobjevilo zneužívání alkoholu a drog, neřešili  jsme ani
projevy šikany. Dlouhodobé problémy ale máme s kouřením v prostorách školy a především
v jejím bezprostředním okolí. Situaci oznamujeme ZZ, ti o této situaci u svých dětí většinou
vědí, někdy kouří jejich děti i v jejich přítomnosti. 
Dalšími rizikovými projevy chování je

 výskyt agresivního chování 10 žáci
 krádeže 1 žák
 vandalismus 1 žák

6.10. Jednání výchovných komisí

V tomto školním roce bylo svoláno 12 výchovných komisí z důvodu problémového chování 
žáků v hodinách, vysoké absence, neomluvené absence a ničení školního majetku.
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7. Mimoškolní činnost, školní akce a spolupráce školy
s     dalšími subjekty   

7.1. Zájmové kroužky 

na škole žádný kroužek neprobíhal z důvodu nezájmu žáků

7.2. Besedy, kulturní akce, exkurze a další aktivity školy

7.2.1. Besedy, přednášky a exkurze

 Prevence kriminality I. – beseda na téma trestný čin
 Prevence kriminality II. – návykové látky-cigarety, alkohol a drogy
 Prevence kriminality – Kouření a alkoholismus
 Záškoláctví – beseda OSPOD
 Přestupky – beseda o přestupcích projednávaných obcí, placení poukázek, pokut, aj.
 Městská knihovna – Jak vzniká kniha, Náš stát a jeho symboly
 Městská knihovna – beseda Dětský hrdina v literatuře
 HASÍK – beseda s protipožární tematikou pro žáky 2. a 6. ročníku
 Beseda v Muzeu Těšínska – Naše město
 Exkurze na Policii ČR – žáci všech tříd 1. stupně se seznámili s prací policistů, nahlédli

do vnitřní organizace PČR, beseda o bezpečnosti na hřišti a ulici
 Učiliště DAKOL – Den otevřených dveří – seznámení s učebními obory
 Technické muzeum v Petřvaldě – Historie hornictví na našem území, Restaurátorství,

Hrací stroje
 Exkurze do kravína v Dolní Lutyni – život hospodářských zvířat, práce na poli
 Exkurze do hasičské zbrojnice – beseda se zásahovou jednotkou, prohlídka pracoviště
 Exkurze FIRMA NETIS – návštěva zemědělské farmy
 Učiliště DAKOL – Den otevřených dveří – seznámení s učebními obory
 Exkurze v přírodovědném oddělení DDM

7.2.2. Výstavy

 Výstava spolkové a klubové činnosti v DKMO
 Výstava betlémů v prostorách DKMO 
 Muzeum Těšínska
 Muzeum Petřvald
 DKMO – vánoční a velikonoční výstava

7.2.3. Kulturní akce – divadelní představení

 Vystoupení  gospelové skupiny z Velké Británie a Dánska na škole – ukázka zpěvu
několika tradičních písní 

 Divadelní představení v DKMO – Čertův švagr, Malá čarodějnice, O Budulínkovi
 Bubeníci – koncert bubeníků chráněné dílny Čtyřlístek v Ostravě ve škole
 Vánoční show – vystoupení tanečního souboru Kmit
 O Koblížkovi – divadelní představení žáků ZŠS
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7.2.4. Jednodenní výlety

 Mosty u Jablunkova
 Zámek Fryštát v Karviné, prohlídka zámku a zámeckého parku
 Dětský ranč Hlučín
 ZOO Ostrava – Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou
 Dolní Lutyně, návštěva zemědělské farmy
 Dinopark v Doubravě

7.2.5. Vystoupení a besídky pro rodiče

 Bavíme se navzájem (spolupráce se ZŠ speciální a DDM Orlová)
 Vánoční besídka (PT, 1.+ 2. třída, ZŠS)
 Den matek (PT, 1.+ 2. třída, ZŠS)
 Velikonoční tvoření s rodiči (ZŠS)
 Ukázkové hodiny pro rodiče

7.2.6. Akce třídních kolektivů

 Přírodovědné vycházky – Život u rybníka
 Martinovský den – pečení rohlíčků
 Rozsvícení vánočního stromku se zpěvem koled
 Pracovní dílny v Muzeu Těšínska
 Výuka v přírodě, vycházky se zaměřením na dopravní výchovu a změny v přírodě  
 Třídní kola v recitaci
 Školní kolo v recitaci
 Advent – třídní zdobení vánočního stromečku
 Návštěvy klubu Kudy kam ve Spirále
 Pečení vánočního cukroví
 Karneval ve škole
 Přírodovědná vycházka s názvem Skryté krásy přírody v Orlové, Jak sbírat hmyz
 Moje první jízda na kole
 Mikuláš

7.2.7. Sportovní akce

 Je to i Tvůj příběh – sportovní a pohybová aktivita ve spolupráci se SZÚ
 Vánoční pětiboj – sportovní soutěže mezi třídami 1. stupně ZŠ
 Branný den
 Den dětí – zábavné sportovní dopoledne
 Orlovské hry – celoměstská sportovní akce
 Švihadlový král-královna, akce žáků IV.A
 Míčový král-královna, akce žáků IV.A 

7.2.8. Výtvarné dílny v     Těšínském muzeu v     Orlové   
 Velikonoční dílna - výroba velikonoční ozdoby z plyše, filcu
 Zkameněliny na našem území – výroba zkamenělin
 Mamince – výroba dárkové tašky pro maminky
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7.2.9. Různé             

7.2.9.1. Sbírky pro neziskové organizace ( prodej upomínkových a propagačních předmětů )

 Veřejná sbírka Život dětem, prodej magnetek a propisek, odesláno 450,- Kč
 Fond Sidus, prodej odznáčků oblíbených mořských tvorů, odesláno 140,- Kč 
 Sněhuláci pro Afriku – za 5 sněhuláků zaslaný příspěvek 250,- Kč bude použit na ná-

kup jízdních kol a školních pomůcek pro děti v Africe 

7.2.9.2.   Náslechy a praxe studentů  

 Studentka Pedagogické fakulty Ostrava ( obor speciální pedagogika ) – praxe ve speci-
álních třídách

 Studentka Střední školy Bohumín – celoroční praxe ve speciálních třídách, zakončena 
dvoutýdenní souvislou praxí

 Studentka VŠ – souvislá praxe ve třídách ZŠ

7.3. Dlouhodobá spolupráce školy s     dalšími subjekty  

Dlouhodobě spolupracujeme se vzdělávacími a kulturními institucemi ve městě – s Domem
dětí a mládeže, s klubem Spirála, s Domem kultury města Orlové, s Městskou knihovnou a
Muzeem Těšínska. Pravidelně se zúčastňujeme řady akcí, které tyto subjekty pořádají. 

7.3.1. Spolupráce s     MŠ Husova 1211, Orlová-Město  

Ve školním roce 2017 / 2018 se uskutečnila akce Čekáme návštěvu – společná hodina 
prvňáčků a předškoláků z MŠ   

7.3.2. Spolupráce s     PPP a SPC  

Tato pracoviště  zajišťují  diagnostiku  žáků  s výukovými  a  výchovnými  problémy  a  žáků  se
zdravotním postižením. V případě běžných tříd naší školy se jedná zejména o zjišťování příčin
školní  neúspěšnosti,  u  žáků tříd  ZŠ-SI  a  tříd  speciálních  o  základní  a  kontrolní  vyšetření
v ročních  nebo  dvouletých  intervalech.  Oba  typy  těchto  školských  poradenských  zařízení
vystavují  Doporučení  pro vzdělávání  žáků se speciálními  vzdělávacími  potřebami.  V rámci
těchto  Doporučení  také  škole  přiznávají  personální  a  materiální  podpůrná  opatření  pro
jednotlivé žáky. 
Další oblastí spolupráce je konzultační a metodická činnost těchto institucí, pomoc škole při
sestavování  Individuálních  vzdělávacích  plánů  a  při  výběru  nejvhodnějších  speciálních
pomůcek. 
Spolupracujeme především s Pedagogicko-psychologickou poradnou Orlová a se Speciálně
pedagogickými centry v Karviné, Frýdku-Místku a Ostravě.
Tato spolupráce je velmi intenzivní a oboustranně vstřícná. 
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8. Další vzdělávání  zaměstnanců 

8.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP )

září – prosinec 2017 Počet akcí Počet zúčastněných osob Cena celkem
Platba ze státní 
dotace

3 4 5 680,- Kč

Platba z příspěvku 
zřizovatele

3 3 4 040,- Kč

Platba z FKSP 0 0 0
Celkem 9 14 9 720,- Kč

 
leden – červen 2018 Počet akcí Počet zúčastněných osob Cena celkem
Platba ze státní 
dotace

4 20 22 940,- Kč

Platba z příspěvku 
zřizovatele

2 2 3 870,- Kč

Platba z FKSP 1 1 3 670,- Kč
Celkem 11 49 30 480,- Kč

DVPP bylo zaměřeno 

 na témata týkající se inkluze 
 na zvyšování manažerských dovedností a změny v legislativě 
 na poznání nových metod práce a nových nápadů pro výuku
 na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 na školení pro AP ( sborovna pro 17 zaměstnanců )

8.2. Další formy vzdělávání zaměstnanců

 samostudium odborné literatury
 samostudium internetových nabídek rozesílaných na pracovní e-maily zaměstnanců
 prezentace zajímavých nápadů ze školení DVPP na pracovních i pedagogických pora-

dách
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9. Prezentace školy na veřejnosti 

9.1. Internetové stránky školy

Na internetových stránkách školy s adresou www.zsjarni.org průběžně veřejnost informujeme
o aktivitách  školy,  o  změnách  v personálním složení  pedagogického  sboru,  o  jednotlivých
akcích a o úspěších našich žáků. Třídní kolektivy svou činnost prezentují řadou fotografií a
krátkými zprávami.

9.2. Orlovské noviny

V průběhu školního roku byly v Orlovských novinách zveřejněny tyto články:

Orlovské noviny, č. 1 (19. 1. 2018) – Záložka do knihy spojuje školy
Orlovské noviny, č. 5 (16. 3. 2018) – Sněhuláci pro Afriku
Orlovské noviny, č. 9 (27. 4. 2018) – Nejhezčí symboly jara byly ze ZŠ Jarní a z Pohody 

9.3. Školní výstavy

Celoškolní výstava výtvarných a rukodělných prací se v tomto školním roce neuskutečnila.
V průběhu celého školního roku ale vyučující vystavovali na panelech u svých tříd nebo na
školních nástěnkách výtvarné práce žáků.
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10. Výsledky inspekční činnosti ČŠI a další kontroly
organizace

10.1. Inspekční činnost ČŠI

Ve školním roce 2017 / 2018 se žádná inspekce ČŠI neuskutečnila.

10.2. Kontrola zřizovatele školy 

V květnu  2018  proběhla  kontrola  hospodaření  školy  s veřejnými  prostředky.  Drobné
nedostatky formálního charakteru byly na místě odstraněny.

10.3. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

V květnu  2018  byla  kontrolována  budova  č.  200  z důvodu  výuky  žáků  se  speciálními
vzdělávacími potřebami. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

11. Zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů

Škola nebyla zapojena do mezinárodních programů.

12. Projekty financované z     cizích zdrojů  

12.1. Asistent pedagoga 

Z důvodu vysokého počtu sociálně znevýhodněných žáků škola dlouhodobě žádá o povolení
zaměstnávat pro tyto děti asistenty pedagoga. Povolení i část finančních prostředků na jejich
platy každoročně získáváme od MŠMT. Projekt v tomto školním roce skončil.
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12.2. Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a  nepe-
dagogických zaměstnanců regionálního školství 

Od 1. listopadu 2017 došlo k navýšení  finančních prostředků všech zaměstnanců školství.
Peníze jsme obdrželi od MŠMT.

12.3. Děti, naše budoucnost 

Dvouletý projekt realizovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme rea-
lizovali v průběhu celého školního roku. Jeho dokončení je naplánováno na červen 2019.
Z obdržených finančních prostředků jsme platili 

 sociálního pedagoga 
 aktivity žáků ve Čtenářském klubu + nákup knih
 tři setkání s rodiči nad aktuálními otázkami vzdělávání jejich dětí
 od srpna 2018 dvě pracovní pozice ( celkem 1 pracovní úvazek ) školního asistenta

12.2. Podpora výuky plavání v     ZŠ v     roce 2018  ( II. etapa )   

Výuka plavání je důležitou součástí nejen našeho Školního vzdělávacího programu, ale vzdě-
lávacích programů všech ZŠ v republice. Pro všechny žáky je bezplatná a je hrazená z roz-
počtů škol. 
Naši zákonní zástupci ale museli svým dětem doplácet dopravu autobusem. Tuto komplikaci
vyřešilo MŠMT novým rozvojovým programem, do kterého se naše škola ihned zapojila. Do-
prava na výuku plavání tak byla zaplacena z prostředků MŠMT.

12.2. Hraj si a poznávej svět kolem nás
         Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou

Oba projekty jsou určené žákům ZŠS a financovala je firma ArcelorMittal  Ostrava v rámci
ZAME grantu. Druhý projekt bude dokončen v podzimních měsících příštího školního roku.

13. Spolupráce s odborovou organizací

Ve škole působí jedna Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků
školství. 
Spolupráce je bezproblémová.
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    14. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017   
Výnosy:

Přímé výdaje na vzdělávání 19 614 359,00 Kč

z toho: mzdové náklady 13 805 584,00 Kč

ONN 127 364,00 Kč

odvody zaměstnavatele 4 737 226,00 Kč

odvody na FKSP 276 112,00 Kč

ONIV 668 073,00 Kč

Asistent pedagoga 483 044,00 Kč

z toho: mzdové náklady 355 179,00 Kč

odvody zaměstnavatele 120 761,00 Kč

odvody na FKSP 7 104,00 Kč

Rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických za-
městnanců regionálního školství 48 242,00 Kč

z toho mzdové náklady 35 472,00 Kč

odvody zaměstnavatele 12 061,00 Kč

odvody na FKSP 709,00 Kč

Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a 
neped. zaměstnanců regionálního školství 393 752,00 Kč

z toho mzdové náklady 289 524,00 Kč

odvody zaměstnavatele 98 438,00 Kč

odvody na FKSP 5 790,00 Kč

Projekt Děti - naše budoucnost
25 748,00 Kč

z toho: mzdové náklady 19 200,00 Kč

odvody zaměstnavatele 6 528,00 Kč

ostatní soc. pojištění 20,00 Kč

Výnosy ze  státního rozpočtu 20 565 145,00 Kč

Příspěvek města 1 727 000,00 Kč

Vlastní příjmy 49 956,43 Kč

z toho: užívání tělocvičen 13 900,00 Kč

úplata školní družiny 14 850,00 Kč

úroky 677,43 Kč

ostatní výnosy 10 329,00 Kč

nahodilé příjmy 200,00 Kč

rezervní fond - ostatní tituly (Muzikohrátky, canisterapie) 10 000,00 Kč

Výnosy z příspěvku města 1 776 956,43 Kč
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 (příspěvek na provoz + příspěvky na projekty + vlastní výnosy)

celkové výnosy   22 342 101,43 Kč

Náklady:

ze státního rozpočtu 19 614 359,00 Kč

z toho: mzdy 13 805 584,00 Kč

ONN 127 364,00 Kč

odvody zaměstnavatele 4 695 605,00 Kč

odvody na FKSP 277 663,00 Kč

ONIV 708 143,00 Kč

Asistent pedagoga 483 044,00 Kč

z toho: mzdy 355 179,00 Kč

odvody zaměstnavatele 120 761,00 Kč

odvody na FKSP 7 104,00 Kč

Rozvojový program Zvýšení platů nepedagogických za-
městnanců regionálního školství 48 242,00 Kč

z toho mzdové náklady 35 472,00 Kč

odvody zaměstnavatele 12 061,00 Kč

odvody na FKSP 709,00 Kč

Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a 
neped. zaměstnanců regionálního školství 393 752,00 Kč

z toho mzdové náklady 289 524,00 Kč

odvody zaměstnavatele 98 438,00 Kč

odvody na FKSP 5 790,00 Kč

Projekt Děti - naše budoucnost
25 748,00 Kč

z toho: mzdové náklady 19 200,00 Kč

odvody zaměstnavatele 6 528,00 Kč

ostatní soc. pojištění 20,00 Kč

Náklady ze  státního rozpočtu 20 565 145,00 Kč

z příspěvku města, vlastních příjmů     1 665 993,56 Kč

z toho: otop - plyn, tepelná energie           634 622,15 Kč 

elektrická energie 209 154,10 Kč
vodné, stočné, srážková 
voda 101 563,00 Kč

opravy a údržba 127 754,00 Kč

platy, dohody 11 355,00 Kč

ostatní náklady 571 545,31 Kč
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Projekty: Hraj si a poznávej svět kolem nás             10 000,00 Kč 

Náklady z příspěvku města a vlastních příjmů     1 675 993,56 Kč

celkové náklady      22 241 138,56 Kč

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření ze státního rozpočtu 0,00 Kč

Výsledek hospodaření z příspěvku města a vlastních příjmů 100 962,87 Kč

Celkový výsledek hospodaření  100 962,87 Kč

V Orlové 5. října 2018                                                          Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠ

Školská rada schválila dokument dne 11. října 2018. Mgr. Edita Jámborová
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Seznam zkratek

AP asistent pedagoga
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CHKO chráněná krajinná oblast
ČR Česká republika
DDM Dům dětí a mládeže
DKMO Dům kultury města Orlová
DVPP    další vzdělávání pedagogických pracovníků
EU   Evropská unie
EVVO Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
IVP Individuální vzdělávací plán
HZS MKS Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
LMP lehké mozkové postižení
MěÚ Městský úřad 
MD mateřská dovolená
MDD     Mezinárodní den dětí
MP Městská policie
MPP Minimální preventivní program
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
OČMS ochrana člověka za mimořádných situací
OS        Občanské sdružení 
OSPOD Odbor sociálně právní ochrany dětí
PC         osobní počítač
PČR Policie České republiky
PF Pedagogická fakulta
PLPP Plán pedagogické podpory 
PPP Pedagogicko-psychologická poradna
PT přípravná třída
PÚ pracovní úvazek
RD rodičovská dovolená
RPCH rizikové projevy chování
RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ŘŠ ředitel školy
SMP středně těžké mozkové postižení
SOU střední odborné učiliště
SPU specifické poruchy učení
SZÚ Státní zdravotnický ústav
ŠD         školní družina
ŠMP školní metodik prevence
ŠPS Školní preventivní strategie
ŠVP ZŠS Školní vzdělávací program pro základní školu speciální
ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
THP technicko-hospodářský pracovník
TMP těžké mozkové postižení
TU třídní učitel
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U učitel
ZO ČMOS Základní organizace Českomoravského odborového svazu 
ZŠ Základní škola
ZŠS Základní škola speciální
ZŠ-SI Základní škola – třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků
ZZ zákonný zástupce
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