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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
ID adresa  :  8nnmqkg
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 LMP)

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

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

Základní škola, ZŠ (běžné třídy - výuka podle ŠVP – RVP ZV)
Základní škola, ZŠ-SI (třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků - výuka podle
minimálních výstupů ŠVP RVP ZV, u části žáků s dalšími úpravami v IVP) 
Základní škola speciální, třídy speciální, ZŠS (výuka podle ŠVP ZŠS Díl I a Díl II)
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1.2. Pracoviště školy

1.2.1. ZŠ Jarní 400, Orlová-Poruba

Ve  školní  budově  na  adrese  Jarní  400  sídlí  ředitelství  školy,  sekretariát  a  ekonomické
pracoviště školy, v suterénu budovy je umístěna výdejna stravy a školní jídelna. Učili se zde
žáci  čtyř  tříd  1.  stupně,  spojený  byl  (z  důvodu  malého  počtu  žáků)  4.  a  5.  ročník.
Z prostorových  důvodů  tady  byla  umístěna  i  jedna  třída  ZŠS.  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 s LMP se učily podle minimálních výstupů ŠVP RVP ZV, části z nich jsme
zpracovali IVP, jejich maximální počet ve třídě je 14. Žáci se SMP a TMP se vzdělávali podle
ŠVP ZŠS, maximální počet dětí v těchto třídách je 6. V tomto školním roce jsme měli 7 tříd
ZŠ-SI a 6 tříd ZŠS. 

1.2.3. Výjimky z     počtu žáků  

Škola má z důvodu velké migrace žáků ZŠ a z důvodu stále se měnícího počtu žáků ZŠ-SI a
ZŠS schválené na dobu neurčitou výjimky z počtu žáků:

a) Výjimka z nejvyššího počtu žáků na třídu ze dne 24. 09. 2015 (pro třídy ZŠ-SI)
b) Výjimka z nejvyššího počtu žáků na třídu ze dne 29. 06. 2016 (pro třídy ZŠS)
c) Výjimka z nejnižšího počtu žáků na třídu ze dne 15. 04. 2019 (pro třídy ZŠ)

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  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 ZŠS jsou velmi důležité i klidové části učeben, které vznikly z původních kabinetů a
skladů pomůcek. Jsou vybavené relaxačními prvky, audiovizuální  technikou a didaktickými
pomůckami. V několika z nich jsou umístěny i speciální pomůcky pro sluchovou, vizuální a
motorickou stimulaci a 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 4. a 5. ročník. 

Počty tříd a žáků k     datu 30. 09. 2018 a 30. 06. 2019  

stupeň  :                 počet tříd         počet žáků k 30. 09. 2018          počet žáků k 30. 06. 2019  
celkem   1.           4   65   62 

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

V tomto školním roce jsme měli v 1. pololetí tři třídy 1. stupně a tři třídy 2. stupně ZŠ-SI. Na 1.
stupni ZŠ-SI byly spojeny ročníky 1. + 2. a 3. + 5., 4. ročník pracoval samostatně a od data
01. 02. 2019 byl rozdělen z důvodu vysokého počtu žáků na 2 samostatné třídy. Na 2. stupni
ZŠ-SI byli spojeni žáci 8. + 9. ročníku. Důvodem této organizace vzdělávání byl nízký počet
žáků v jednotlivých ročnících.  

Počty tříd a žáků k     datu   30. 09. 2018  

     stupeň  :                 počet tříd        počet žáků k 30. 09. 2018  
              1.           3   33   

    2.                             3                                       35  
celkem ZŠ-SI           6   68   

Počty tříd a žáků k     datu   30. 06. 2019  

     stupeň  :                 počet tříd                       počet žáků k 30. 06. 2019  
    1.           3           37
    2.                             4                                               33  

celkem ZŠ-SI           7   70

2.3. Základní škola speciální

V pěti třídách speciálních se k datu 30. 09. 2018 vzdělávalo celkem 36 žáků se závažným
zdravotním postižením. Od data 01. 10. 2018 jsme provedli organizační úpravu a zřídili jsme
šestou třídu ZŠS. Třídy jsou věkově smíšené, děti jsou rozdělené podle svých schopností a
sociálních vazeb.

Počty tříd a žáků k     datu   30. 09. 2018     

                počet tříd                       počet žáků k 30. 09. 2018             
celkem ZŠS       5 34

Počty tříd a žáků k     datu   30. 06. 2019     

                počet tříd                       počet žáků k 30. 09. 2018             
celkem ZŠS       6 35
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2.4. Školní družina 

Ve škole pracovala dvě oddělení  školní  družiny,  k datu 30.  10.  2018 v nich bylo  zapsáno
celkem 36  žáků,  z nich  20  bylo  vedeno  jako  žáci  se  zdravotním  postižením.  Pro  několik
imobilních dětí a dětí s výraznými zdravotními i sociálními problémy (cca 3-5), jejichž rodiče
jsou zaměstnaní, jsme zajišťovali i částečnou péči ŠD v budově Slezská 200 včetně donášky
obědů. Počet žáků během školního roku částečně 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 

Fyzický a přepočtený počet pedagogických zaměstnanců k     datu 30. 06. 2019  : 
  6 učitelek (včetně ŘŠ a ZŘŠ)
  1 vychovatelka ve ŠD (zkrácený úvazek)
  2 AP pro žáky zdravotně postižené (zkrácené úvazky)
  2 ŠA (školní asistent) nová pracovní pozice placená z     OP VVV  
11 pedagogických zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců: 9,24 

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

Fyzický a přepočtený počet pedagogických zaměstnanců k     datu 30. 06. 2019:  
  9 učitelek + 1 učitel (z toho 2 zkrácené úvazky)
  1 vychovatelka ve ŠD (zkrácený úvazek)
  6   asistentek pedagoga pro zdravotně postižené žáky (z     toho 5 zkrácených úvazků)  
16 pedagogických zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců: 14,22 

3.1.3. Základní škola speciální  

Fyzický a přepočtený počet pedagogických zaměstnanců k     datu 30. 06. 2019:  
  6 učitelek
  12   asistentek pedagoga pro zdravotně postižené žáky (z     toho 2 zkrácené úvazky)  
 18 pedagogických zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců: 17,52

3.1.4. Kvalifikovanost  pedagogického sboru 

Výuka  ve  třídách  ZŠ  a  ZŠS  je  plně  kvalifikovaná.  V jedné  třídě  ZŠ-SI  pracovala
nekvalifikovaná učitelka s dlouholetou praxí. 
Ve škole učily  v tomto školním roce celkem 4 učitelky při  souběžném pobírání  starobního
důchodu.  Byly  zaměstnány  z důvodu  dlouhodobého  nedostatku  kvalifikovaných  učitelů  na
pracovním trhu a nutnosti obsadit zkrácené úvazky na ZŠ-SI. Také ŘŠ a ZŘŠ pracovaly při
souběžném pobírání starobního důchodu. 
Obě vychovatelky ve školní družině jsou plně kvalifikované.
AP pro žáky se zdravotním postižením získaly potřebnou kvalifikaci studiem pedagogického
oboru nebo absolvováním kurzu pro AP.
Obě školní asistentky byly také plně kvalifikované.
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3.2. Provozní zaměstnanci organizace

Fyzický a přepočtený počet zaměstnanců  
1 školnice 
4 uklízečky (1 z nich 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. 

8



4. Pedagogická činnost školy

4.1. Výsledky vzdělávání   k     datu 31. 01. 2019 a 30. 06. 2019  

1. pololetí Základní škola

Třída
Počet hodno-
cených žáků

Prospěli s vy-
znamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměr

I. A 17 7 8 2 0 1,69
II. A 14 8 6 0 0 1,37
III. A 9 1 6 1 1 1,86

IV. A  (4.,5.) 19 5 8 5 1 2,06
 59 21 28 8 2 1,75
1. pololetí Základní škola – třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků

Třída
Počet hodno-
cených žáků

Prospěli s vy-
znamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměr

I. B 9 7 2 0 0 1,21
III. B  (3.,5.) 13 5 7 0 1 1,19

IV. B 16 8 8 0 0 1,43
VI. A 10 6 4 0 0 1,48
VII. A 9 3 6 0 0 1,75

VIII. A  (8.,9.) 14 3 11 0 0 1,75
 71 32 38 0 1 1,47

2. pololetí Základní škola

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

I. A 20 5 6 8 1 2,02
II. A 14 6 8 0 0 1,58
III. A 9 2 5 1 1 1,92

IV. A  (4.,5) 19 4 10 4 1 2,09
 62 17 29 13 3 1,90

2. pololetí Základní škola - třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků

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

I. B 10 6 4 0 0 1,28
III. B  (3.,5.) 12 4 7 0 1 1,32

IV. B 8 4 4 0 0 1,33
IV. C 7 4 3 0 0 1,24
VI. A 11 4 7 0 0 1,52
VII. A 8 2 6 0 0 1,83

VIII. A  (8.,9.) 14 1 13 0 0 1,83
70 25 44 0 1 1,48

Základní škola

Ve druhém pololetí mohlo ze 13 neprospívajících žáků vykonávat opravné zkoušky celkem 5
dětí. Byly jim písemně připraveny požadavky ze základního učiva a nabídnuty konzultace bě-
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hem prázdnin. Žádný žák se nedostavil ani ke konzultacím, ani k vykonání opravných zkoušek
a nikdo z nich nebyl řádně omluven. Zůstávají jim tedy výsledky z června 2019.

Základní škola - třídy se skupinovou integrací zdravotně postižených žáků

Na základě žádosti rodičů, doporučení lékaře a rozhodnutí ŘŠ mělo celkem 12 žáků ZŠ-SI
snížený počet vyučovacích hodin.

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. 2 žáci
budou z prospěchových důvodů stávající ročník opakovat. Dvanáct žáků tj. 34,3% má závažné
zdravotní problémy a byl jim rozhodnutím ŘŠ povolen zkrácený počet vyučovacích hodin. 

4.2. Nově přijatí žáci  

K datu 01. 09. 2018 nastoupilo do 1. třídy ZŠ celkem 20 žáků. Čtyři z nich v průběhu školního
roku  odešli  (1  dodatečný  odklad  povinné  školní  docházky,  1  převedení  do  ZŠ-SI,  2
odstěhování). Během školního roku se další 4 žáci přistěhovali. K datu 30. 06. 2019 jsme měli
v 1. třídě 20 žáků, z nich budou 4 první třídu opakovat a 4 žáci budou vykonávat opravné
zkoušky. 

V 1. třídě ZŠ-SI jsme k datu 1. září 2018 měli 5 žáků, z toho dva 1. třídu opakovali. Během
školního roku sem byly z běžných tříd různých ZŠ přeřazeny 3 děti. Jedno z nich vzdělávání
v této třídě ukončilo. Všech 7 dětí postupuje do 2. ročníku. 

V 1. ročníku ZŠ speciální jsme vzdělávali 1 žáka podle ŠVP ZŠS Učíme se pro život Díl I.
Požadavky vzdělávacího programu zvládl a postupuje do 2. ročníku.

4.3. Žáci vycházející a přestupující

4.3.1. Základní škola

V letošním školním roce ukončilo vzdělávání v 5. třídě celkem 12 žáků, všichni přestupují na 2.
stupeň různých základních škol v Orlové.

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

9 let povinné školní docházky splnilo 13 žáků ze ZŠ-SI (1 žák z 9. třídy a 12 žáků z 8. třídy)

Z toho:
 3 žáci byli přijati na odborná učiliště
 6 žáků si přihlášku nepodalo a vzdělávání k datu 30. 06. 2019 ukončilo
 ZZ 4 žáků požádali o prodloužení školní docházky a bylo jim vyhověno

4.3.3. Základní škola speciální
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V Základní  škole  speciální  se  v 9.  nebo  10.  ročníku  vzdělávalo  celkem  5  žáků.  Jeden
pokračuje ve vzdělávání v 10. ročníku, jeden byl přijat na Praktickou školu dvouletou a 3 žáci
si žádnou přihlášku nepodali.

4.4. Testování znalostí a dovedností žáků 

Ve školním roce 2018 / 2019 se žádné celostátní testování nerealizovalo.

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 jsme vyučovali předměty 2 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.  
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4.9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami      
       Výuka podle Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) 

V letošním školním roce jsme museli jako jeden z důležitých úkolů řešit vzdělávací podmínky
našich sociálně znevýhodněných žáků. K datu 31. 08. 2018 byly rozhodnutím MŠMT zrušeny
pracovní pozice AP pro sociálně znevýhodněné žáky, jejichž pomoc byla pro naše děti velmi
důležitá.  Toto rozhodnutí  bylo  ale dopředu avizováno,  proto jsme měli  jako jednu položku
v Šablonách 2017 - 2019 personální podporu tzv. školních asistentů. V letošním roce jsme
takto z OP VVV financovali 2 školní asistentky, obě pracovaly na 50% úvazek.

4.9.1. Základní škola 

V běžných třídách jsme v tomto školním roce vzdělávali 9 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.  Dva žáci  měli  z důvodu svého zdravotního hendikepu asistenta pedagoga, pěti
žákům jsme poskytovali  pedagogickou intervenci  v rozsahu 1 hodiny za týden a s jedním
žákem se jeho hendikep kompenzoval pomocí jednohodinové dotace speciálně pedagogické
péče. Podle Individuálních vzdělávacích plánů pracovalo celkem 7 žáků.  

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

V sedmi  třídách ZŠ-SI  se  k datu  30.  06.  2019 vzdělávalo  celkem 70 žáků se  speciálními
vzdělávacími potřebami. Osmnáct z nich se vzdělávalo podle IVP, které zohledňovaly jejich
zdravotní hendikep. 

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 mělo doporučeno 21 žáků. 

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
 základní podmínky života
 lidské aktivity a problémy životního prostředí
 vztah člověka k přírodě
 jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách tříd, které jsou přílohou Evaluační zprávy

EVVO

4.10.2. Rozvíjené klíčové kompetence
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 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
 třídit odpad zapojovat se do aktivit v přírodě
 zúčastňovat se ekologických akcí Dne Země
 vystavovat ve škole práce s využitím přírodních materiálů

4.10.4. Recyklohraní 

Dvě třídy ZŠS se v letošním roce velmi aktivně zapojily do řešení úkolů Školního recyklačního
programu Recyklohraní. Za úspěšné plnění úkolů získaly výtvarné potřeby. Škola disponuje i
dvěma výukovými sadami EKOABECEDA. Každá obsahuje lektorskou příručku a scénáře vý-
ukových hodin pro I. i II. stupeň včetně pracovních listů a pomůcek.

4.10.5. Orlovský pramen  

Akci, vyhlášenou MÚ Orlová - Vymysli název pro studánku v lesoparku, vyhrál název Orlovský
pramen, který do soutěže poslala třída VIII. B. Děti získaly odměnou sportovní potřeby.

4.11. Účast  a výsledky v soutěžích  

4.11.1. Základní škola

4.11.1.1. Městská kola soutěží

 Školní kolo v recitaci - postup 4 žáků do městského kola - 2x 3. místo 
 Soutěž Naše město - účast v městském kole - bez umístění  

4.11.1.2. Výtvarné soutěže 
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 XXIV. ročník městské soutěže „Svět dětské duše“ téma Hodiny - II. kategorie 3. místo
 Soutěž MK, téma „Ohrožená zvířata“ - II. kategorie 3. místo
 Soutěž MK, téma „Když nemůžeš, tak přidej víc“ - II. kategorie 2. místo

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

 Výtvarná soutěž DDM - Ohrožené druhy zvířat - 4. místo
 Výtvarná soutěž Malý krokodýlek - soutěž projektu „Ovoce a zelenina do škol“ - bez 

umístění
 Výtvarná soutěž DKMO - O nejkrásnější klobouk - bez umístění   

4.12. Školní družina
   
Ve školním roce 2018 / 2019 navštěvovalo obě oddělení školní družiny celkem 43 dětí. V 
I. oddělení, určeném pro zdravé děti, bylo kromě žáků ZŠ zařazeno i 7 dětí ze tříd ZŠ-SI.
Jejich rodiče byli zaměstnaní a kapacita II. oddělení (14 žáků) nebyla dostatečná. 
Do I. oddělení s kapacitou 25 žáků docházelo pouze 9-10 žáků, jejichž ZZ za pobyt svých dětí
platili, ostatní odevzdávali Potvrzení o hmotné nouzi. S ekonomickým problémem rodin souvisí
i malý počet dětí přihlášených na stravování ve školní jídelně, celoročně se jich stravovalo
pouze 8, část dětí měla zaplacené jednotlivé obědy, eventuálně některé týdny nebo měsíce,
některé děti se ve školní jídelně nestravovaly vůbec. 
Ve II. oddělení ŠD bylo zapsáno celkem 14 žáků, všichni rodiče na provoz finančně přispívali
a kromě jednoho žáka se všichni celoročně stravovali.

4.12.1.   I. oddělení – žáci běžných tříd

Do 1. oddělení se přihlásilo v průběhu celého školního roku 29 dětí. 

Datum
Celkem
žáků

1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. Žáci ZŠ-SI Počet platících rodičů

31. 10. 2018 23 7 3 4 2 0 7 10
31. 03. 2019 19 5 3 4 2 0 5 9

4.12.2.   II. oddělení -   žáci ZŠ-SI a ZŠS  

V II. oddělení ŠD bylo zapsáno v tomto školním roce celkem 14 dětí. Jejich stav i věkové 
složení bylo k datu 31. 10. 2018 i k datu 31. 03. 2019 stejné.

Datum
Celkem žáků
 ZŠ-SI /ZŠS

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

31. 10. 2018
31. 03 .2019

14
5/9

2 2 1 1 0 1 5 2 14

   4.12.3. Hodnocení výchovně vzdělávací práce   

Školní družina Základní školy pracovala podle Školního vzdělávacího programu Strom života,
aneb poznáváme sami sebe. 
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Program ŠD byl přizpůsoben tak, aby se i děti se zdravotním postižením mohly zúčastňovat
různých činností, soutěží a akcí. 
Vzdělávací program byl zaměřen na činnosti výtvarné a pracovní, žáci rozvíjeli své dovednosti
v literární a dramatické výchově, byla pro ně uspořádána soutěž Superstar ŠD a Olympiáda
na  hřišti.  Vědomosti  ze  školy  zužitkovali  v  různých  soutěžích  (dopravních,  ekologických,
přírodovědných  a  znalostních).  Velký  důraz  byl  kladen  na  dopravní  výchovu,  zejména
vzhledem  k přecházení  mezi  školními  budovami.  Paní  vychovatelky  upevňovaly  u  dětí
hygienické návyky a správné stolování, v maximální možné míře dbaly na slušné chování dětí
k dospělým i k sobě navzájem.
  
4.12.4. Hodnocení spolupráce s     rodiči   
 
Spolupráce  s většinou  zákonných  zástupců  byla  dobrá,  občas  bylo  nutné  řešit  problém
s včasným placením poplatku za ŠD a s včasným doručením Potvrzení o hmotné nouzi.

4.12.5. 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

4.12.6. Společné aktivity ŠD

V tomto školním roce uskutečnily paní vychovatelky
celkem 17 společných akcí. Vzájemná spolupráce
byla výborná.

Datum Název akce Počet dětí
z 1. odděl.

Počet dětí
z 2. odděl.

Celkem
dětí

12. 9. 2018 Plody podzimu (výtvarná soutěž) 21 14 35
18. 9. 2018 Turnaj v pexesu 20 13 33
4. 10. 2018 Recitační soutěž na téma Podzim 19 12 31
9. 10. 2018 Turnaj ve hře Člověče, nezlob se 20 12 32
21. 11. 2018 Turnaj v kuželkách 22 11 33
26. 11. 2018 Divadélko „O Červené Karkulce“ 22 13 35

11. 12. 2018 Vánoční tvořivá dílnička 22 12 34
18. 12. 2018 Vánoční besídka 18 13 31

9. 1. 2019 Sněhulák pro Afriku 12 14 26
29. 1. 2019 Superstar ŠD (pěvecká soutěž) 19 13 32
27. 2. 2019 Karneval 18 14 32
19. 3. 2019 Velikonoční dílnička 15 13 28
1. 4. 2019 Dopravní soutěž 12 12 24

11. 4. 2019 Naše příroda (soutěž) 10 12 22
6. 5. 2019 Dárek ke Dni matek-keramické srdíčko 13 13 26

31. 5. 2019 Den dětí 10 11 21
20. 6. 2019 Sportovní olympiáda 5 12 17
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5. Školní projekty a zapojení školy do projektových aktivit
dalších institucí

5.1. Školní projekty, aktivity školy:

5.1.1. Dlouhodobé a vícedenní projekty a aktivity organizované školou 

5.1.1.1.   Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou  

Projekt  určený  žákům  ZŠS  a  financovaný  firmou  ArcelorMittal  v rámci  ZAME  grantu
pokračoval  i  v letošním školním roce.  Žáci  navštívili  Svět  techniky,  Divadlo  loutek,  Letiště
Leoše  Janáčka  v Mošnově  a  Slezskoostravský  hrad.  Pro  většinu  z nich  to  byly  jedinečné
zážitky, neboť se svými rodiči se jen málokdo z nich na podobný výlet podívá.

5.1.1.2. Zábavná tvoření a manipulační cvičení aneb terapie hrou

Tento projekt finančně také podpořila firma ArcelorMittal - ZAME grant. Je opět určen pro žáky
s mentálním postižením a autismem a zahrnuje nákup pomůcek a materiálu pro výtvarnou a
pracovní činnost a různých didaktických pomůcek pro rozvoj rozumových, manipulačních a
orientačních dovedností našich žáků. Jeho realizace bude pokračovat i v příštím školním roce.

5.1.1.3. Komunikujeme se světem kolem nás

Projekt podpořený Nadací OKD byl zahájen v dubnu 2019 a ukončen bude 31. 03. 2020. Je
určen  žákům ZŠS a  zahrnuje  alternativní  formy komunikace  pomocí  hudebního  vyjádření
(muzikoterapie),  pomocí  speciálně  vycvičených  zvířat  (canisterapie)  a  pomocí  výpočetní
techniky.  

5.1.1.4.   Canisterapie   

Do  prosince  2018  se  žáci  ZŠS  pravidelně  setkávali  ve  školní  tělocvičně  se  speciálně
vycvičenými psy. Tento projekt finančně podpořila Nadace ČEZ. Děti podle svých možností o
psy pečovaly a vodily je.  Imobilní  děti  se psy polohovaly,  což má především pro žáky se
spastickou diparézou nesporný terapeutický přínos. 

5.1.1.5. Týden pro inkluzi

Společné aktivity žáků ZŠ, ZŠS a dalších spolupracujících organizací (MŠ Lesní Orlová, Ne-
státní zařízení DUHA Orlová a ZUŠ Orlová), probíhaly po celý rok. Děti se setkaly a společně
se zúčastnily různých výtvarných činností, společně vařily a pekly ve cvičné kuchyni, vzájemně
se navštívily ve škole, školce a DUZE a v předvánočním čase pro ně připravili žáci ZUŠ Or-
lová vystoupení plné koled a vánočních písní.

5.1.1.6.   Aromaterapie     

Celoroční individuální terapeutická aktivita byla určena žáků VIII. B a IX. B  ZŠS a probíhala
1x týdně.  Zahrnovala  hydromasáže nohou,  masáže dolních  a  horních  končetin  s využitím
vonných krémů a olejů, vnímání vůní různých přírodnin a dotykovou terapii (peříčka, gumoví
ježci,  masírovač  hlavy,  speciální  chodníčky  s kamínky).  Terapie  vždy  provázela  relaxační
hudba a světelné podněty z aromalampy a světelných řetězů.
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5.1.1.7.   Čistota půl zdraví  

Týdenní projekt VII. B probíhal v únoru 2019. Cílem bylo upevnit si základy hygieny a dbát na
čistotu svého těla a zevnějšku. Protože se ve třídě vzdělávají žáci se středně těžkým a těžkým
mentálním postižením, bylo potřeba zopakovat si názvy a účel jednotlivých hygienických po-
třeb a prakticky si vyzkoušet činnosti spojené s hygienou.

5.1.1.8. Zdravá výživa

Týdenní  projekt  VI.  B  proběhl  v březnu  2019. Žáci  poznávali  různé  druhy  potravin,  třídili,
zobecňovali, konkretizovali, ochutnávali a vařili.  Z obrázků sestavovali a lepili „zdravé talíře“,
vyzkoušeli si mixování a odšťavňování ovoce a zeleniny a ochutnali své výrobky. 

5.1.1.9. Máme rádi zvířata - Pes je náš kamarád

Květnový týdenní projekt tříd ZŠS byl věnován péči o domácí zvířata, správnému zacházení
s nimi  a  bezpečnosti  při  kontaktu  se  zvířaty.  Jeho  součástí  byla  i  návštěva  psího  útulku
v Orlové - Zimném dole. 

5.1.2. Jednodenní celoškolní projekty 

5.1.2.1. Těšíme se na Vánoce - 21. prosince 2018

Projekt  probíhal  u  stromečku  formou  besedy  o  tradicích  Vánoc,  při  poslechu  a  zpěvu
vánočních koled a mlsání cukroví. Děti vyrobily pro své rodiče malé dárečky.

5.1.2.2. Finanční gramotnost - 3. dubna 2019

Celodenní aktivity byly zaměřené na pohyb peněz ve společnosti, nákup-prodej, hospodaření
s penězi a rodinný rozpočet.

5.1.2.3. Den Země - 25. dubna 2019

Žáci  si  zopakovali  ekologické zásady v praxi  -  třídění  odpadu,  nebezpečný odpad,  sběrný
dvůr, ochrana přírody a souvislosti mezi přírodou živou a neživou. Své znalosti uplatnili  při
výrobě stromů se vzkazy, jak chráníme životní prostředí.
Některé třídy se zúčastnily doprovodného programu DDM s tématem Ohrožené druhy zvířat -
Ukradená divočina a  exkurze v přírodovědném oddělení s prohlídkou exotických zvířat

5.1.2.4. Čte celá škola -     22. května 2019  

Projekt byl zaměřený na čtení textu s porozuměním a na úkoly vedoucí k porozumění textu, na
vyhledávání odpovědí na dané otázky na práci s pracovními listy, na využití  knih ze školní
knihovny

5.1.2.6. Mezinárodní den dětí 

Letos jsme pro naše žáky připravili výtvarnou soutěž: Je nám dobře na světě a sportovní do-
poledne s dopravní a zdravotnickou tematikou.
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5.1.2.5. Branný den - 14. června 2019

I když jsou jednotlivá témata Ochrany člověka za mimořádných událostí  (OČZMU) zahrnuta
v tematických plánech jednotlivých ročníků, realizujeme celoškolní branný den. Kromě zopa-
kování  jednotlivých  pojmů,  telefonních  čísel,  příkladů  efektivního  jednání  v případě  mimo-
řádných  situací  a  plnění  úkolů  s brannou  tématikou  jsme  letos  také  navštívili  hasičskou
zbrojnici v Orlové-Porubě, shlédli ukázku výcviku služebního policejního psa, ukázku hašení
hořícího automobilu a zúčastnili se besedy s protipožární tématikou. Součástí byl i evakuační
poplach.

5.1.3. Další projektová výuka  (realizováno jako 1-2 hodinové až projekty jednotlivých 
         částí školy nebo projekty třídní)

 5.1.3.1. Záložka do knihy spojuje školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně
dlouhodobě připravuje pro české a slovenské žáky mezinárodní projekt Záložka do knihy spo-
juje školy. Letos jsme vyráběli záložky pro neznámé kamarády z Církevní základní školy Žofie
Bosniakovej v Šuranech na téma Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice.

5.1.3.2. Sněhuláci pro Afriku

Tato tradiční  školní  aktivita  zahrnuje  stavbu sněhuláků v okolí  školy  a  jejich přihlášení  do
soutěže se startovným ve výši 50,- Kč za sněhuláka. Charitativní akci organizuje Gymnázium
v Ostravě-Hrabůvce, a Společnost Kola pro Afriku. Jejich cílem je usnadnit dětem v Africe
cestu ke vzdělání. 

5.1.3.3. Vitamínový den

je doprovodným programem projektu Ovoce a zelenina do škol, kdy si děti vyzkouší různě
zpracovat ovoce a zeleninu a své výrobky si ochutnají. 

5.1.3.4. Zdravé zoubky 

Tento projekt  je ve spolupráci s DM drogerií zaměřený na dentální hygienu a péči o chrup na-
šich nejmladších žáků.

5.1.3.5. Péče o naše zdraví

Projekt  zahrnoval  povídání  o  zdravé  výživě,  práci  s pracovními  listy  -  zdravé  a  nezdravé
potraviny, výtvarné práce žáků a základy péče o chrup.

5.1.4. Podpora Světových dnů
  
5.1.4.1. Světový den vody

Žáci tvořili myšlenkovou mapu, kde vyjadřovali své názory - proč je voda důležitá a potřebná.
Seznámili se s koloběhem vody v přírodě, výtvarně zpracovávali téma „Co viděla kapka vody“.

5.1.4.2. Světový den    Downova syndromu  
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Symbolickou podporu lidí  s touto chromozomální anomálií  vyjádřili  naši žáci a pedagogové
oblečením dvou různých ponožek.
  
5.1.4.3. Světový den porozumění autismu

Tento  den  proběhl  2.  dubna 2019.  Žáci  jej  podpořili  modrým  oblečením  a  při  besedách
v jednotlivých třídách bylo cílem uvědomit si jedinečnost, tolerování a respektování každého
člověka. 

5.1.5. Soutěžní a společenské akce pro žáky konané ve škole
  
5.1.5.1. Halloween

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

5.1.5.2. Mikuláš 

Tradiční školní akce s rozdáváním dárků sponzorovaných rodiči.

5.1.5.3. Karneval

zábavná show v maskách s písničkami a tancem pro žáky ZŠS 

5.1.5.4. O třech prasátkách 

Na motivy pohádky O neposlušných kůzlátkách si připravili svou verzi divadelního představení
s hudbou a tancem učitelky, asistentky pedagoga a žáci ZŠS. Všem se velmi líbilo.

5.1.6. Medvídkovo království

Pro 40 žáků 1. stupně a 6. třídy ZŠ-SI byla ve spolupráci s MěÚ Orlová realizovaná návštěva
zážitkového centra URSUS v Dolní Lomné. Ekologicky zaměřený program Medvídkovo králov-
ství zahrnoval nejen informace o medvědech - nových obyvatelích Beskyd a o dalších šel-
mách, ale i různé interaktivní úkoly z přírodovědy. Akce byla financovaná z projektu MAP II-
ORP Orlová. 

5.2. Zapojení školy do projektových aktivit dalších institucí  

Realizátor projektu Název projektu
MŠMT Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků mateřských, základních a 
středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019

MŠMT Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019  (IV. etapa)
MK FRUIT Vitamínový den
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, 
p.o. a Kola pro Afriku, o.p.s.

Sněhuláci pro Afriku 

MAP II Orlová Medvídkovo království

6. Prevence sociálně patologických jevů 
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Preventivní program pro školní rok 2018/2019 respektoval rozsáhlou legislativu vztahující se
k prevenci - zákony, vyhlášky, metodické pokyny i všechny přílohy k jednotlivým dokumentům.

6.1. Poradenské služby      

Nabízíme bezplatné poradenské služby zabezpečované výchovným poradcem a školním me-
todikem prevence ve spolupráci s třídními učiteli žáků a vedením školy. Péče je důvěrná a je
určena pro žáky, rodiče (zákonné zástupce) i pedagogické zaměstnance.

Cíle poradenského pracoviště

 prevence školní neúspěšnosti
 primární prevence sociálně patologických jevů
 kariérové poradenství
 podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 péče o vzdělávání nadaných žáků
 péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 metodická  podpora  učitelů  při  aplikaci  psychologických  a  speciálně  pedagogických

poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

6.2. Školní preventivní strategie 

Je zpracována na pětileté období 2015 - 2020 a stanovuje cíle školy, 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 a 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 je založen na podpoře aktivity žáků, na
podpoře pestrosti forem práce se žáky, na zapojení všech zaměstnanců školy a na spolupráci
se zákonnými zástupci žáků.
Jeho součástí je Manuál k řešení krizových situací „Co dělat když – intervence pedagoga“ s
přílohami pro jednotlivé rizikové projevy chování, který slouží jako základní informace o postu-
pech při jejich řešení (je umístěn ve sborovnách školy). 

6.4. Cíle prevence 

 zapojení  učitelů do realizace PP zapracováním preventivních témat do výuky,  infor-
movanost učitelů

 vytváření pozitivního klimatu na škole, posilování pozitivních vztahů ve třídě
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 seznamování žáků s jejich právy a povinnostmi
 preventivní působení na žáky, včasné řešení konfliktů mezi žáky
 utváření postojů žáků ke zneužívání drog, k odmítání návykových látek, k potírání šika-

ny, potírání kouření v okolí školy
 podpora  sebevědomí  žáků,  formování  jejich  osobnosti,  podpora  komunikačních

dovedností a podpora zdravé alternativy trávení volného času
 spolupráce s rodiči, řešení neomluvené i vysoké omluvené absence
 spolupráce mezi školou a ostatními subjekty (Policie ČR, OSPOD, MěÚ, MP, PPP)

Prostředky k dosažení stanovených cílů
 začlenění a realizace témat spojených s prevencí rizikových projevů chování (RPCH) 

do výuky (výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodověda, přírodopis, zeměpis, 
chemie, dějepis))

 konzultační činnost školního metodika prevence (ŠMP) a výchovného poradce (VP)
 spolupráce pedagogů s ŠMP a VP při řešení problémových situací
 spolupráce školního preventivního týmu (ŘŠ, ZŘŠ, ŠMP, VP, TU) při řešení výskytu 

RPCH
 monitorování vztahů v třídních kolektivech
 vcházení dozoru o přestávkách do méně frekventovaných částí školy 
 dotazníkové šetření k problematice šikany a závislostí
 předávání aktuálních informací na třídních schůzkách
 manuál k řešení krizových situací „Co dělat když – intervence pedagoga“ s přílohami
 vzdělávací programy, besedy, prožitkové programy s tématy RPCH

Besedy pro žáky

Pro žáky 7. a 8. třídy ZŠ-SI se uskutečnily besedy pod vedením Mgr. Václava Šarocha
(prevence kriminality MěÚ Orlová) na téma Závislosti a drogy.

6.5. Vzdělávání pedagogů a zákonných zástupců žáků

6.5.1. ŠMP

Na pravidelných setkáních s pracovníky OSPOD a MěÚ Orlová (říjen 2018, leden, duben a
červen 2019) byla probíraná tato témata:
 

 týden pro inkluzi
 SVP v Havířově (poradenství) K-centrum (činnost, poradenství, konzultace)
 terapeutická komunita EXIT, Komorní Lhotka (možnost umístění dítěte)
 náhradní rodinná péče (práce OSPODu)
 e-bezpečí (web o kyberšikaně)
 nízkoprahové zařízení Futra 

Další  vzdělávací  a  konzultační  akce  s  okresní  metodičkou  prevence  Mgr.  Skřížalovou
proběhla v říjnu 2018 a byla zaměřena na tato témata:

 setkání okolo dítěte, výkazy prevence
 krajská adiktologická ambulance v Ostravě
 Exit tour (projekty na prevenci)
 Seznam se bezpečně (videa ke stažení)
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6.5.2. Besedy se zákonnými zástupci

Tyto aktivity probíhaly v rámci projektu Šablony I. Jednotlivé přednášky s následnými beseda-
mi (v posledním tématu i s praktickými ukázkami) zajišťoval preventista kriminality MěÚ Orlová
a zkušení pedagogové z jiných vzdělávacích institucí v Orlové. Témata setkání:

 Současný stav na úseku alkoholové i nealkoholové toxikomanie
 Mladší školní věk
 Možnosti arteterapie

6.6. V  ýskyt RPCH mezi žáky   

6.6.1. Monitoring RPCH

Monitoring výskytu RPCH probíhá formou anonymního dotazníkového šetření a formou
rozhovorů se žáky v rámci hodin Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Letošní prů-
zkum se opět zaměřil na šikanu a zneužívání návykových látek.
Výsledky průzkumu zaměřeného na šikanu jsou dlouhodobě podobné a neukazují na výrazné
problémy v této oblasti.

Dlouhodobě velmi nepříznivé jsou ale výsledky průzkumu zneužívání návykových látek. Zcela
zarážející je užívání a zneužívání nikotinu, alkoholu i drog. V oblasti prevence a spolupráce
s rodiči to je jeden z nejdůležitějších úkolů.
Návykové látky – 2013/2014 až 2018/2019

Sledovaný jev
odpovědi žáků v procentech ve školních letech průměr

v %2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
kouří pravidelně 29 37 50 37 43 22 33,57
zkusilo cigarety 29 33 28 15 9,5 35 27,21
alkohol pravidelně 0 0 0 0 0 0 0
zkusilo alkohol 59 63 83 56 43 57 57,14
zkusilo drogu 24 23 39 26 19 17 23,29

6.6.2. Výskyt rizikových forem chování ve škole

Ve škole se v tomto roce neobjevilo zneužívání alkoholu a drog a závažné projevy šikany.
Dlouhodobé problémy ale máme s kouřením v bezprostředním okolí školy. Situaci oznamuje-
me ZZ, ti o této závislosti u svých dětí většinou vědí a na její řešení rezignovali. 

Dalšími rizikovými projevy chování je
 výskyt agresivního chování 5 žáků 7 případů
 krádeže 2 žáci 3 případy

6.6.3. Vyjádření pedagogických zaměstnanců

Učitelé vidí největší problém v kouření žáků a jeho toleranci ze strany zákonných zástupců. Je
nutné se zaměřit  i  na okamžité důrazné řešení náznaků šikany v 7. třídě a na nadměrnou
konzumaci energetických nápojů před a během vyučování. Ve srovnání s jinými školními roky
učitelé žáky chválí, kázeň se zlepšila, ubylo vulgarit a napadání. Děti se chovají kamarádsky,
respektují autority
6.7. Omluvená a neomluvená absence 
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Ve škole důsledně sledujeme příčiny absence, snažíme se intenzivně spolupracovat se ZZ,
pravidelně spolupracujeme s lékaři, Městskou policií, Policií ČR a OSPODem. Problémoví žáci
jsou vedeni v Systému včasné intervence. 
Počet zameškaných hodin je ale stále alarmující, někteří ZZ jsou k nepřítomnosti svých dětí ve
výuce a k plnění  jejich školních povinností  velmi  tolerantní.  Zcela jistě  by se značná část
omluvené absence problémových žáků dala kvalifikovat jako skryté záškoláctví. Legislativa je
v tomto směru ale naprosto neúčinná a postihy ZZ nejsou dostatečné. 

6.7.1. Základní škola

            

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

            

           
6.7.3. Základní škola speciální              

Většina  žáků  ZŠS  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
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hodnotu.

6.8. Výchovné komise

V tomto  školním  roce  bylo  svoláno  9  výchovných  komisí  z důvodu  závažnějších  projevů
problémového chování žáků v hodinách (nerespektování pokynů, odmítání pracovat, nenošení
školních  pomůcek,  vulgární  vyjadřování),  vysoké  absence,  neomluvené  absence,  ničení
školního majetku a pokusů o krádeže majetku spolužáků.
ZZ vždy slíbí zvýšený dohled a nápravu, důslednost a dlouhodobost ale většinou chybí. 
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7. Mimoškolní činnost, školní akce a spolupráce školy
s     dalšími subjekty   

7.1. Zájmové kroužky 

 Sportovní hry pro žáky 1. stupně

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

7.2.1. Besedy, přednášky a exkurze

 Beseda o škodlivosti a závislosti na alkoholu, drogách a kouření probíhala na 2. stupni
ve třech oddělených blocích, zaměřena na následky užívání návykových látek

 Živá knihovna - beseda s úspěšnými romskými spoluobčany o jejich životě a práci 
 HASÍK - beseda s protipožární tematikou pro žáky 2. a 6. třídy
 ODIS autobus - propagace veřejné dopravy s interaktivní přednáškou a soutěží
 Exkurze v přírodovědném oddělení DDM Orlová s přednáškou o životě zvířat v divočině
 Exkurze na Policii ČR - žáci všech tříd se seznámili s prací policistů, nahlédli do vnitřní

organizace PČR, beseda o bezpečnosti na hřišti a ulici, pro žáky 2. stupně beseda o ši-
kaně

 Exkurze v ZUŠ v Orlové v rámci inkluze, seznámení žáků s hudebními nástroji, ukázka
práce pěveckého sboru a nástrojové hry dětí

 Návštěva dětí z MŠ Husova z Orlové-Města ve výuce v 1. třídě 
 Setkání a spolupráce v rámci inkluze s NZD Duha, návštěva zařízení
 V rámci inkluze návštěva MŠ Lesní v Orlové
 Exkurze do psího útulku v Zimném dole v rámci týdenního projektu Pes je náš kamarád

7.2.2. Výstavy

 Vánoční výstava - prezentace prací a výrobků žáků naší školy na budově Jarní 400
 Výstava spolkové a klubové činnosti v DKMO
 Výstava betlémů v prostorách Slezskoostravského hradu
 Muzeum Těšínska - historie a současnost Orlové
 DKMO - vánoční a velikonoční výstava

7.2.3. Kulturní akce - divadelní představení

 Divadelní představení v DKMO - My si zpíváme, Vánoční čas, Ferda Mravenec, Pyšná
princezna, O statečném kováři Mikešovi, O kocourovi Mikešovi

 Loutkové divadlo Ostrava - Dášenka
 Bavíme se navzájem - tradiční vystoupení žáků v DDM 
 Vánoční akademie v DDM - vystoupení žáků tanečního oddělení
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7.2.4. Jednodenní výlety

 Dinopark Doubrava
 Výlet do přírody - Co dělat ve volném čase, Práce s přírodninami - stavba domečků
 Poznávání Orlové - proměny přírody, Zvířata v zimě, vycházka k rybníku
 Mauglího stezka Bohumín – Farma zvířat

7.2.5. Vystoupení a besídky pro rodiče

 Bavíme se navzájem (spolupráce se ZŠ speciální a DDM Orlová)
 Vánoční besídka pro rodiče (žáci 1. stupně, ZŠS)
 Vánoční tvoření s rodiči (ZŠS)
 Den matek (besídky + společné tvoření dárečků s rodiči ZŠS)
 Velikonoční tvoření s rodiči (ZŠS)
 Ukázkové hodiny pro rodiče, pro budoucí školáky

7.2.6. Akce třídních kolektivů

 Pravidelná návštěva dětí ZŠS ve Spirále - plnění úkolů a programů, relaxace, hry, sou-
těže 

 Pečení vánočního cukroví, velikonočního beránka, příprava slavnostního oběda, aj.
 Vyučování v přírodě - živá a neživá příroda, Světový den zvířat
 Veselý koš - vedení žáků ke zdravému životnímu stylu
 Ukázkové hodiny pro zákonné zástupce žáků

 Pracovní dílničky pro společné tvoření rodičů se svými dětmi

7.2.7. Sportovní akce

 Vánoční pětiboj - sportovní soutěže mezi třídami 1. stupně ZŠ
 Branný den
 Den dětí - zábavné sportovní dopoledne

7.2.8. Výtvarné dílny v     Těšínském muzeu a DDM v     Orlové   

 výroba Mikuláše z papírového tácku
 advent v muzeu - výtvarná dílna, výroba vánočních ozdob ze slámy
 vánoční dílna - výroba drobných dárečků
 valentýnská dílna - výroba zápichu do květináče ve tvaru květiny
 jarní kreativní tvoření - výroba závěsu do okna se symboly jara
 velikonoční tvoření - drobné dárečky na Velikonoce 
 kreativní tvoření z papíru 
 kreativní tvoření Den matek - výroba papírových květináčů s květinkou

7.2.9. Různé             

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

 Život dětem - pomoc  vážně nemocným dětem - odesláno 280,- Kč
 Fond Sidus - prodej záložek na pomoc nemocným dětem - zasláno 320,- Kč 
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 Sněhuláci pro Afriku - na účet společnosti Kola pro Afriku, o.p.s. zasláno 550,- Kč

7.2.9.2.   Náslechy a praxe studentů  

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

 studentka Střední školy Bohumín - praxe v ZŠS

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 2018 / 2019 se uskutečnily 2 akce: 

 účast učitelky 1. třídy na besedě s rodiči předškoláků v MŠ
 společná hodina prvňáčků a předškoláků z MŠ ve škole  

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 2018 Počet akcí Počet zúčastněných osob Cena celkem
Platba ze státní 
dotace

0 0 0

Platba z příspěvku 
zřizovatele

2 3 4 567,- Kč

Platba z FKSP 0 0 0
Celkem 2 3 4 567,- Kč

 
leden – červen 2019 Počet akcí Počet zúčastněných osob Cena celkem
Platba ze státní 
dotace

1 2 1 040,- Kč

Platba z příspěvku 
zřizovatele

0 0 0

Platba z FKSP 1 1 750,- Kč
Celkem 2 3 1 790,- Kč

Placené  DVPP  se  v letošním  školním  roce  prakticky  neuskutečňovalo,  zaměstnanci  se
zúčastnili  pouze nezbytných akcí spojených s evidencí žáků a s novým financováním škol.
Důvodem je vysoká nemocnost zaměstnanců, vysoké náklady na proplácení nemocenských
dávek a nedostatek finančních prostředků na ostatní položky ONIV.
Opakovaně jsme využili bezplatné nabídky organizací:

 MěÚ Orlová - setkání se zástupci Policie ČR, OSPOD, GDPR
 NIDV - Šablony II
 DOZP Benjamin, Petřvald - Struktura a vizualizace
 POKOS Karviná - nové metody práce a nové nápady pro výuku

8.2. Další formy vzdělávání zaměstnanců

 zvyšování kvalifikace - studium VŠ pedagogického zaměření:

 1 AP získala titul Bc. a pokračuje v magisterském studiu

 1 AP si rozšiřovala svou magisterskou kvalifikaci pro MŠ i na ZŠ 

 1 AP se zúčastnila přípravného kurzu na magisterské studium

 samostudium odborné literatury
 samostudium internetových nabídek rozesílaných na pracovní e-maily zaměstnanců
 prezentace zajímavých nápadů na pracovních i pedagogických poradách
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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  i  úspěších  našich  žáků.  Třídní  kolektivy  svou  činnost  prezentují  řadou  fotografií  a
krátkými zprávami.

9.2. Internetové stránky města 

 20. 11. 2018  Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou
 10. 12. 2018 Týden pro inkluzi
 02. 05. 2019 Recyklované Velikonoce

9.3. Orlovské noviny

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

 07. 12. 2018 Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou
Canisterapie

9.4. Školní výstavy 

Předvánoční  celoškolní  výstava výrobků a výtvarných prací  našich  žáků a  pedagogických
zaměstnanců se uskutečnila v termínu 04. - 14. prosince 2019. Byla určena nejen žákům naší
školy a jejich rodičům, ale i všem dalším zájemcům. 
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10. Výsledky inspekční činnosti ČŠI a další kontroly
organizace

10.1. Inspekční činnost ČŠI

Ve školním roce 2018 / 2019 se žádná inspekce ČŠI neuskutečnila.

10.2. Kontrola zřizovatele školy 

V březnu  2019  proběhla  dvoudenní  kontrola  hospodaření  školy  s veřejnými  prostředky.
Drobné nedostatky byly v závazných termínech odstraněny.

11. Zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů

Škola nebyla zapojena do mezinárodních programů.

12. Projekty financované z     cizích zdrojů  

12.1. Projekty financované z OP VVV 

12.1.1. Děti, naše budoucnost 

Projekt realizovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme realizovali v prů-
běhu  dvou školních roků. Byl dokončen v červenci 2019, schválení závěrečné zprávy o jeho
realizaci se uskuteční do konce kalendářního roku 2019.

Z obdržených finančních prostředků jsme platili 
 sociálního pedagoga (školní rok 2017 / 2018)
 2 školní asistenty s 50 % úvazkem (školní rok 2018 / 2019)
 aktivity žáků ve Čtenářském klubu + nákup knih
 odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči žáků základní školy

12.1.2. Medvídkovo království

Vzdělávací aktivita pro žáky školy byla financovaná z projektu MAP II-ORP Orlová. 
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12.2. Projekty financované z     MŠMT   

12.2.1.  Č  ástečné vyrovnání  mezikrajových rozdílů  v     odměňování  pedagogických pra  -  
covníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v     roce  
2019

Poskytovatelem finanční dotace je MŠMT.

12.2.2. Podpora výuky plavání v     ZŠ v     roce 2019  (IV. etapa)  

Z finanční dotace je hrazena doprava našich žáků na výuku plavání. 

12.3. Projekty financované spolupracujícími firmami

12.3.1. Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou
            Zábavná tvoření a manipulační cvičení aneb terapie hrou

Oba projekty jsou určené žákům ZŠS a financovala je firma ArcelorMittal  Ostrava v rámci
ZAME grantu. Druhý projekt bude dokončen v prosinci 2019.

12.3.2. Komunikujeme se světem kolem nás

Projekt podpořený Nadací OKD byl zahájen v dubnu 2019 a ukončen bude 31. 03. 2020. Je
určen žákům ZŠS.
 

12.3.3. Canisterapie 

Projekt podpořený Nadací ČEZ byl ukončen v prosinci 2018.

12.3. Vitamínový den  Akci na podporu zdravého stravování žáků pořádala firma MK Fruit
s.r.o., náš dodavatel ovoce a zeleniny do škol. 

13. Spolupráce s odborovou organizací
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Ve škole působí jedna Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků
školství. 
Spolupráce je bezproblémová.

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018

Výnosy:
Přímé výdaje na vzdělávání 22 564 097,00 Kč

z toho: mzdové náklady
16 153 235,00 
Kč ONN

205 998,00 Kč odvody zaměstnavatele

5
49
4

16
3,
00
Kč

odvody na FKSP

325 728,00 Kč ONIV

384 973,00 Kč

Asistent pedagoga

34
8

43
2,

00
K
č

z toho: mzdové náklady

256 200,00 Kč odvody zaměstnavatele

87
10
8,
00
Kč

odvody na FKSP

5 124,00 Kč
Podpora výuky 
plavání

11
25
0,

00
K
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č

dopravné na plavání

11 250,00 Kč

Projekt Děti - naše 
budoucnost

2
4
3
 
6
2
0
,
0
0
 
K
č

z toho:
mzdové náklady

116 740,00 Kč ONN

61
67
0,
00
Kč

odvody zaměstnavatele 52 749,00 Kč

ostatní soc. pojištění

347,00 Kč odvody na FKSP 2 365,00 Kč

ONIV

9 749,00 Kč
Výnosy ze  stát-
ního rozpočtu 23 167 399,00 Kč

Příspěvek města

1
71

4
00
0,

00
K
č

Vlastní příjmy 31 550,00 Kč

z toho: užívání tělocvičen 11 750,00 Kč

úplata školní družiny 19 400,00 Kč

úroky

930,18 Kč ostatní výnosy

nahodilé příjmy

40
0,
00
Kč

rezervní fond - ostatní tituly 
(projekty)

26
00
0,
00
Kč
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Výnosy z pří-
spěvku města
 (příspěvek na 
provoz + pří-
spěvky na 
projekty + vlast-
ní výnosy) 1 772 480,18 Kč

VÝNOSY 
CELKEM: 24 939 879,18 Kč

Náklady:

ze státního rozpočtu
22 564 097,00 Kčz
toho: mzdy
16 153 235,00 
Kč ONN 205 998,00 Kč

odvody zaměstnavatele

5
49
4

16
3,
00
Kč

odvody na FKSP

325 728,00 Kč ONIV

384 973,00 Kč

Asistent pedagoga

34
8

43
2,

00
K
č

z toho: mzdy

256 200,00 Kč odvody zaměstnavatele

87
10
8,
00
Kč

odvody na FKSP

5 124,00 Kč

Podpora výuky 
plavání

11
25
0,

00
K
č

dopravné na plavání

11 250,00 Kč
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Projekt Děti - naše bu-
doucnost

24
3

62
0,

00
K
č

z toho:
mzdové náklady

116 740,00 Kč ONN

61
67
0,
00
Kč

odvody zaměstnavatele 52 749,00 Kč

ostatní soc. pojištění

347,00 Kč odvody na FKSP 2 365,00 Kč

ONIV

9 749,00 Kč
Náklady             
ze  státního 
rozpočtu 23 167 399,00 Kč

z příspěvku města, 
vlastních příjmů

                                     
1
 
7
4
3
 
2
1
5
,
4
5
 
K
č
 

z toho: plyn, tepelná energie
                           
498 492,39 Kč elektrická energie 215 632,61 Kč

vodné, stočné, srážková voda 103 838,00 Kč

opravy a údržba

174 462,54 Kč platy, dohody 6 705,00 Kč

ostatní náklady 744 084,91 Kč

Projekty: canisterapie                                                  11 000,00 Kč
Za poznáním i zábavou 
projedeme Ostravou

    
15
00
0,
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00
Kč

Náklady z pří-
spěvku města a
vlastních příjmů

                                     1 
769 215,45 Kč 

celkové náklady  

 24 936 614,45 Kč

Výsledek hospodaření

Výsledek hos-
podaření ze 
státního roz-
počtu 0,00 Kč
Výsledek hospodaření z příspěvku města a vlast-
ních příjmů 3 264,73 Kč

Celkový výsledek hospodaření  
3 264,73 Kč

V Orlové 12. 9. 2019                                                                   PhDr. Soňa Balonová, ŘŠ

Školská rada schválila dokument dne 9. října 2019.       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
DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením 
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
MK Městská knihovna
MP Městská policie
MPP Minimální preventivní program
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
OČMS ochrana člověka za mimořádných situací
OČZMU Ochrana člověka za mimořádných událostí
OKD Ostravsko-karvinské doly
OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OS        Občanské sdružení 
OSPOD Odbor sociálně právní ochrany dětí
PC         osobní počítač
PČR Policie České republiky
PF Pedagogická fakulta
PLPP Plán pedagogické podpory 
POKOS Příprava občanů k obraně státu
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
U učitel
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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
ZUŠ Základní umělecká škola
ZZ zákonný zástupce
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