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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

1.1. Název školy 

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

 

1.2. Sídlo 

Základní škola, Jarní 400, 735 14 Orlová-Poruba 

 

1.3. Údaje o škole 

IČ:  75 02 66 78 

REDIZO: 600 136 591 

 

1.4. Zřizovatel 

Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 

 

1.5. Vedení školy 

ředitelka školy:   PhDr. Soňa Balonová 

zástupkyně ředitelky školy:  Mgr. Jiřina Mačáková  

 

1.6. Adresy pro dálkový přístup 

e-mail:     zsjarniorlova@zsjarniorlova.cz 

web:     http://zsjarni.org/ 

ID adresa:    8nnmqkg 

 

1.7. Charakteristika školy 

Základní škola provozuje svou činnost ve dvou objektech. Jedná se o budovu nacházející se na 

ulici Jarní 400 a necelý kilometr vzdálenou budovu na ulici Slezská 200.  

V budově na ulici Jarní 400 se nachází kancelář ředitelství školy a sekretariát. Vzdělávají se 

zde žáci 1. stupně základní školy, a to podle školního vzdělávacího programu Škola – strom 

života. V letošním školním roce probíhá výuka ve čtyřech třídách. Třídy 3. a 4. ročníku jsou 

spojené. V rámci inkluze jsou na 1. stupni vzděláváni celkem dva žáci se zdravotním 

mailto:zsjarniorlova@zsjarniorlova.cz
http://zsjarni.org/
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postižením, kterým je jako podpůrné opatření přiznán asistent pedagoga. Dále na škole působí 

školní asistent, který je financován z prostředků projektu Děti – naše budoucnost III.  Od první 

třídy probíhá výuka anglického jazyka. Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme rovněž 

počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní hřiště. K dispozici je také školní knihovna a počítačová 

učebna. 

Ve stavebně oddělených prostorách jsou zřízeny dvě třídy školní družiny. Rovněž zde najdeme 

i výdejnu školního stravování. K dispozici máme dvě dílny, které jsou využívány k výuce 

praktických činností žáků ze tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona. K výuce tělesné výchovy 

a k různým sportovním aktivitám slouží víceúčelové sportovní hřiště, běžecký ovál a menší hřiště  

 s hracími prvky. 

Budova na ulici Slezská 200 je odloučeným pracovištěm. Zde se vzdělávají žáci s různými 

stupni mentálního postižení, žáci s kombinovanými vadami a žáci s poruchou autistického 

spektra. Jsou zde třídy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona a třídy Základní školy 

speciální. Škola má bezbariérový vstup a k překonávání pater používá plošinu. V měsíci červnu 

došlo k výměně staré plošiny za novou, která vyveze naše imobilní žáky až do druhého patra. 

Tímto mají žáci s tělesným postižením možnost pohybu napříč celou školou. Plošina byla 

financována z prostředků zřizovatele a za finanční podpory Nadace OKD, která v rámci 

projektu „Nahoru, dolů“ přispěla částkou 100 000,- Kč. Nová plošina přispěla ke spokojenosti 

žáků, rodičů i zaměstnanců, a také ke zvýšení kvality školy. 

Třídy jsou vybaveny speciálními výškově nastavitelnými lavicemi a kompenzačními 

pomůckami, které jsou přizpůsobeny speciálním vzdělávacím potřebám žáků. K dispozici jsou 

také relaxační místnosti, cvičná kuchyňka, počítačová učebna a tělocvična. Výchovu  

a vzdělávání zajišťují speciální pedagogové a asistenti pedagogů. V areálu školy se nachází 

multifunkční sportovní hřiště.   

Naše škola má přátelský, kooperativní a kvalitní pedagogický sbor. Sbor tvoří ředitelka školy, 

její zástupkyně, výchovná poradkyně, metodička prevence, metodik ICT, učitelé, asistenti 

pedagogů a vychovatelky školní družiny. Učitelé mají bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Zaměstnance školy tvoří také nepedagogičtí pracovníci – ekonomka, hospodářka, školnice, 

uklízečky a školní asistent.  
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K charakteristice školy patří také tradiční akce školy, například Vánoční výstava pro veřejnost, 

celoškolní projektové dny Finanční gramotnost, Čtenářská gramotnost, Den Země a Tradice 

Vánoc.  

 

2. OBORY VZDĚLÁNÍ 

 

2.1. Obory vzdělávání 

 

Kód oboru Popis oboru Počet tříd Počet žáků (k 30. 6. 2022) 

79-01-C/01 Základní škola 

ZŠ - třídy podle § 16 

odst. 9 

4 

6 

63 

69 

79-01-B/01 Základní škola 

speciální 

5 29 

Celkem  15 161 

 

 

2.2. Vzdělávací programy 

 

Název vzdělávacího programu Pro koho je určen 

ŠVP ZV Škola strom života 

1. – 5. ročník Základní školy 

1. a 2. stupeň Základní školy ZŠ – třídy 

zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 

ŠVP ZŠS Učíme se pro život 

Díl I (pro žáky se středně těžkým MP) 

Díl II (pro žáky s těžkým MP a více vadami) 

ŠVP pro školní družinu Strom života, aneb 

poznáváme sami sebe 
Oddělení školní družiny 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

3.1. Pracovníci školy 

 

Pracovníci (k 30. 6. 2022) Fyzické osoby Přepočtení pracovníci 

pedagogičtí 39 36,59 

       v tom učitelé 22 21,00 

       vychovatelky 2 1,48 

       asistenti pedagoga 15 14,12 

nepedagogičtí 7 5,72 

Celkem 46 42,31 

 

 

3.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

Počet fyzických osob 

(k 30. 6. 2021) 

Pedagogičtí 

pracovníci celkem 

S odbornou 

kvalifikací 

Bez odborné 

kvalifikace 

46 38 33 4 

 

Ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pracovaly 3 nekvalifikované učitelky, 

které si doplňují své vzdělání.  

V jedné speciální třídě pracuje nekvalifikovaná učitelka s dlouholetou praxí, která má 

vystudovaný neučitelský obor Speciální pedagogiku.  

Ostatní učitelé, vychovatelky, asistenti pedagoga i školní asistent splňovali potřebné 

kvalifikace.  
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4. POČTY TŘÍD A POČTY ŽÁKŮ 

 

4.1. Základní škola – 1. stupeň 

Základní škola má pouze I. stupeň běžných tříd. Pro malý počet žáků došlo ke spojení 3. a 4. 

ročníku.  

Stupeň Počet tříd Počet žáků 

k 30. 9. 2021 

Počet žáků 

k 30. 6. 2022 

1. 4 68 63 

 

4.2. ZŠ – třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona 

 

Stupeň Počet tříd Počet žáků  
k 30. 9. 2021 

Počet žáků  
k 30. 6. 2022 

1. 3 33 36 

2. 3 37 33 

 

Na 1. stupni probíhala výuka ve třídách se spojenými ročníky, a to 1. + 3. ročník a 4. + 5. ročník, 

2. ročník tvořil samostatnou třídu.   

Na 2. stupni byly samostatné třídy 7. a 8. ročníku. V jedné třídě probíhala výuka se spojením 

6. + 9. ročníku.  

 

4.3. Základní škola speciální 

 

Počet tříd Počet žáků 
k 30. 9. 2021 

Počet žáků 
k 30. 6. 2022 

5 32 29 

 

Třídy Základní školy speciální jsou věkově smíšené, žáci jsou rozděleni podle druhu 

zdravotního postižení, podle jejich schopností a sociálních vazeb. Z celkového počtu byly dvě 

třídy pro žáky s autismem, jedna třída pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, jedna 

třída pro žáky s těžkým mentálním postižením a jedna třída pro žáky s více vadami.  
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4.4. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

 

K datu 1. 9. 2021 nastoupilo do 1. třídy běžné základní školy celkem 20 žáků. Od října 2021 

byla jedna žákyně na základě doporučení SPC přeřazena do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 

školského zákona.  K 30. 6. 2022 bylo v 1. ročníku celkem 24 žáků.  

Do 1. třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona nastoupili v záři celkem 3 žáci.  

Do 1. ročníku školy speciální nastoupili v září 2021 4 žáci. V měsíci lednu 2022 byl jednomu 

žákovi udělen dodatečný odklad školní docházky.   

 

4.5. Žáci – cizinci 

 

V letošním školním roce jsme nevzdělávali žádné žáky podle § 38 školského zákona.  

5. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

 

5.1. Školní družina 

 

Oddělení Počet oddělení Počet žáků k 31. 10. 2021 

oddělení pro žáky běžné ZŠ 1 20 

oddělení pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠZ 1 14 

Celkem 2 34 

 

Ve škole pracovala dvě oddělení školní družiny. V průběhu školního roku navštěvovalo obě 

oddělení celkem 49 žáků.  

Školní družina Základní školy pracovala podle ŠVP Strom života, aneb poznáváme sami sebe.  

Školní rok byl bohatý na akce ve školní družině. Za zmínku stojí zejména tyto akce: Halloween, 

Mikulášská nadílka, vánoční besídka, karneval, účast na školní velikonoční výstavce, výtvarná 

dílnička ke Dni matek, Olympiáda na školním hřišti, Den dětí. Program ŠD byl vytvořen tak, 

aby se ho mohly zúčastnit všechny děti i se zdravotním postižením.  
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V pracovních činnostech jsme pracovali s přírodninami, barevnými a krepovými papíry  

a látkou. Ve výtvarné výchově děti nejčastěji malovaly pastelkami, vodovými a temperovými 

barvami, voskovkami, suchými pastely, tuší a inkoustem. V průběhu školního roku si žáci 

vyzkoušeli různé výtvarné techniky.  

Tělovýchovná činnost se letos uskutečňovala především na školním hřišti, kde jsme hráli různé 

pohybové a míčové hry na hřišti.  V květnu jsme měli již výše zmíněnou Olympiádu. V tomto 

školním roce děti více upřednostňovaly pohybové aktivity před výtvarnými a pracovními 

činnostmi, kdy obě třídy ŠD měly více chlapců, kteří vyhledávali více pohybových aktivit.  

S dětmi jsme četli pohádky, příběhy a recitovali básničky a hráli maňáskové divadlo. Také jsme 

poslouchali písničky a hudbu z internetu. Děti si také rády zazpívaly s klavírem i bez a někteří 

žáci projevili zájem o hru na klavír. Tito žáci si zkusili zahrát jednoduché lidové písničky na 

klavír s větším či menším úspěchem, ale s velkým nadšením. Děti také velmi rády tancovaly, 

obzvláště se vyřádily tanečně na karnevalu a na diskotéce. 

 Na vycházky do přírody jsme na rozdíl od minulého roku chodili podstatně méně. V přírodě 

jsme si všímali změn počasí podle ročního období. Na konci roku měly děti akci Odpoledne 

s baťůžkem. Cestou jsme si opakovali dopravní značky nejen pro chodce a vysvětlovali si různé 

dopravní situace, které mohou nastat například během cesty do školy. 

V tomto školním roce jsme se zaměřili hlavně na kázeň dětí a správné chování ve ŠD, ke 

spolužákům a k pedagogům. 

 

5.2. Akce školní družiny  

 

Datum Název akce 
Počet dětí 

z 1. odděl. 

Počet dětí 

z 2. odděl. 

Celkem 

dětí 

13. 9. 2021 Turnaj v pexesu 17 10 27 

16. 9. 2021 
„Podzimní drak“ 
výtvarná soutěž 

18 11 29 

20. 9. 2021 Drakiáda 20 12 32 

29. 9. 2021 
Recitační soutěž 
na téma: Podzim 

10 8 18 

11. 10. 2021 
Turnaj ve hře 

„Člověče, nezlob se“ 
14 7 21 

18. 10. 2021 
Podzimní tvořivá 
dílnička - dýně 

 
17 10 27 
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6. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

Letos probíhaly zápisy do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 v měsíci dubnu. Jelikož na základě 

usnesení Rady města Orlové č. 2464/69 ze dne 7. 4. 2022 dochází v rámci optimalizace 

naplněnosti základních škol od 1. 9. 2022 k přesunu žáků ZŠ Jarní 400 na ZŠ Slezská 850, 

neprobíhaly zápisy do běžné třídy základní školy.  

U zápisů jsme přijímali pouze žáky na základě Doporučení speciálně pedagogického centra, 

kteří budou vzdělávání podle § 16 odst. 9 Školského zákona.  Celkem bylo zapsáno 10 žáků. 

Byl udělen jeden odklad školní docházky. 

  

26. 10. 2021 Halloween 12 8 20 

4. 11. 2021 Turnaj v kuželkách 13 10 23 

6. 12.2021 Mikuláš 14 8 22 

22. 12. 2021 Vánoční besídka 9 11 20 

17. 1. 2022 Pohádková soutěž 16 12 28 

24. 1. 2022 Stavění sněhuláka 15 8 23 

31. 1. 2022 Divadélko 9 13 22 

14. 2. 2022 Karneval 12 10 22 

2. 3. 2022 Velikonoční dílnička 13 11 24 

8. 4. 2022 Odpoledne plné her 13 10 23 

11. 4. 2022 Dopravní soutěž 15 9 24 

21. 4. 2022 Den Země 16 13 29 

27. 4. 2022 Den matek - tvoření 15 10 25 

28. 4. 2022 Slet čarodějnic 14 9 23 

26. 5. 2022 Olympiáda 11 10 21 

1. 6. 2022 Den dětí 10 11 21 

22. 6. 2022 Odpoledne s baťůžkem 5 6 11 

23. 6. 2022 Závěrečná letní diskotéka 11 9 20 
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7. PEDAGOGICKÁ ČINNOST ŠKOLY 

 

7.1. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků podle cílů stanovených ve 

vzdělávacích programech 

 

1. pololetí Základní škola 

Třída 
Počet 

hodnocených 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměr 

I. A 22 13 7 2 0 1,45 

II. A 12 4 8 0 0 1,55 

III. A (3., 4.) 19 3 10 6 0 2,18 

V. A  10 0 8 2 0 2,02 

 63 20 33 10 0 1.80 

2. pololetí  

I. A 24 11 8 5 0 1,68 

II. A 10 3 6 1 0 1,71 

III. A (3., 4.) 20 4 14 2 0 2,13 

V. A  9 1 8 0 0 1,93 

 63 19 36 8 0 1,86 

 

 

1. pololetí Základní škola – třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 

Třída 
Počet 

hodnocených 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměr 

II. B 7 4 3 0 0 1,21 

III. B (1., 3.) 11 5 6 0 0 1,35 

V. B (4., 5.) 15 7 8 0 0 1,32 

VII. A 11 3 7 1 0 1,67 

VIII. A  9 2 6 1 0 1,83 

IX. A (6., 9.) 15 9 6 0 0 1,55 

 68 30 36 2 0 1,49 

2. pololetí  

II. B 7 4 3 0 0 1,17 

III. B (1., 3.) 13 3 9 1 0 1,55 
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V. B (4., 5.) 16 8 8 0 0 1,43 

VII. A 10 2 8 0 0 1,82 

VIII. A  8 1 7 0 0 2,04 

IX. A (6., 9.) 15 7 6 2 0 1,69 

 69 25 41 3 0 1,62 

 

 

7.1.1. Neprospívající žáci 

 

Ve druhém pololetí školního roku neprospělo celkem 11 žáků. Z tohoto počtu je 8 žáků prvního 

stupně běžné základní školy, z nichž 6 bude opakovat příslušný ročník, dva žáci postupují do 

vyššího ročníku, jelikož již na daném stupni jednou opakovali.  

Ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona neprospěli ve druhém pololetí celkem 

3 žáci. 2 žáci budou opakovat příslušný ročník a 1 žák bude v měsíci srpnu konat opravné 

zkoušky.  

 

1. pololetí Základní škola speciální 

Třída 
Počet 

hodnocených 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

VI. A 6 2 4 0 0 

VI. B 6 1 5 0 0 

VII. B 7 1 5 1 0 

VIII. B 6 1 5 0 0 

IX. B 6 0 6 0 0 

 31 5 25 1  

2. pololetí  

VI. A 6 3 3 0 0 

VI. B 5 1 4 0 0 

VII. B 6 1 5 0 0 

VIII. B 6 1 5 0 0 

IX. B 6 0 6 0 0 

 29 6 23 0  
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Žáci Základní školy speciální jsou hodnocení slovně. Z celkového počtu 29 žáků měli celkem 

4 žáci doporučeno vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP).  

 

7.1.2. Hodnocení chování žáků, výchovná opatření  

 

 
chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

počet žáků % počet žáků % 
počet 

žáků 
% 

1. pololetí 154 95,06 4 2,47 4 2,47 

2. pololetí 155 96,27 1 0,62 5 3,11 

 

 

Počet výchovných opatření za 
celý školní rok 

Třídní učitel Ředitel školy 

důtka napomenutí pochvala důtka pochvala 

ZŠ 1. stupeň 5 7 37 2 10 

ZŠ třídy podle § 16 odst. 9 3 6 36 2 1 

ZŠ speciální 1 1 33 1 1 

celkem 9 14 106 5 12 

 

 

7.1.3. Zameškané hodiny 

 

zameškané hodiny neomluvené za celý 
školní rok 

počet hodin počet žáků 

ZŠ 1. stupeň 335 6 

ZŠ třídy podle § 16 odst. 9 1035 11 

ZŠ speciální 9 1 

celkem 1379 18 
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7.2. Žáci vycházející a přestupující 

 

7.2.1. Základní škola 

 

Od 1. 9. 2022 dochází na naší škole ke změně, a to na základě usnesení Rady města č. 2464/69 

ze dne 7. 4. 2022. Tímto usnesením byla schválena optimalizace naplněnosti základních škol 

v Orlové. Proto všichni žáci prvního stupně běžných tříd základní školy v letošním školním 

roce ukončili vzdělání na naší škole a přestoupili na ZŠ Slezskou 850 v Orlové, nebo do jiných 

škol na základě žádostí zákonných zástupců.  

7.2.2. Základní škola – třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 

 

Devět let povinné školní docházky splnilo celkem 10 žáků. 3 žáci pokračovali na žádost 

zákonných zástupců ve vzdělávání desátým rokem a splněním devátého ročníků získali 

základní vzdělání.  Dva žáci budou opakovat 9. ročník.  Z vycházejících žáků: 

 přechází 7 žáků na odborné učiliště, 

 4 žáci ukončili školní docházku v nižším ročníku – bez stupně vzdělání. 

7.2.3. Základní škola speciální 

 

V Základní škole speciální se v 9. nebo 10. ročníku vzdělávalo celkem 7 žáků. Zákonní zástupci 

všech 5 žáků zažádali o povolení pokračovat v základním vzdělávání ve školním roce 2022-

2023 a bylo jim vyhověno. Jeden žák přechází na Praktickou školu dvouletou do Bohumína. 

7.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb jsme úzce spolupracovali se školskými 

poradenskými zařízeními, jako jsou PPP Orlová, PPP Karviná, PPP Bohumín, SPC Karviná, 

SPC Ostrava, SPC Frýdek – Místek. Se všemi pracovišti byla velmi dobrá spolupráce.  

 Počet žáků se SVP Počet žáků s IVP 

Základní škola 11 3 

ZŠ – třídy podle § 16 odst. 9 70 9 

Základní škola speciální 32 8 

Celkem 112 20 
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7.3.1. Základní škola 

 

V běžných třídách základní školy jsme vzdělávali celkem 11 žáků se speciálními vzdělávac ími 

potřebami. Na základě doporučení školského poradenského zařízení měli 2 žáci jako podpůrné 

opatření asistenta pedagoga. Tři žáci se vzdělávali podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Dále jsme v letošním roce poskytovali na základě doporučení 1 hodinu speciální pedagogické 

péče.  

7.3.2. Základní škola – třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 

 

V šesti třídách se vzdělávalo celkem 70 žáků. Z tohoto počtu byl 9 žákům vytvořen IVP.  

7.3.3. Základní škola speciální 

 

Ve speciálních třídách se vzdělávalo celkem 32 žáků se středně těžkým, těžkým a hlubokým 

mentálním postižením, žáci s autismem a s více vadami. IVP mělo doporučeno 8 žáků.  

 

7.4. Výuka anglického jazyka 

Podle ŠVP ZŠ Škola – strom života vyučujeme v ZŠ anglický jazyk v 1. a 2. ročníku s časovou 

dotací jedné hodiny za týden. Od 3. třídy se děti učí anglický jazyk 3 hodiny za týden. Učitelé 

nejsou pro výuku anglického jazyka aprobovaní, prošli ale řadou jazykových a metodických 

kurzů a mají v této oblasti dlouhodobě praktické zkušenosti.  

Ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona probíhá výuka od 6. třídy s časovou 

dotací 1 hodina za týden. Výuka byla podpořena řadou interaktivních a didaktických materiálů.  

 

7.5. Výuka informatiky 

Žáci 1. stupně ZŠ v budově na ulici Jarní 400 mají k dispozici počítačovou učebnu. Vybavení 

učebny počítači bylo již velmi zastaralé a nefunkční, proto došlo k vyřazení starých 

repasovaných počítačů. Ty byly nahrazeny notebooky, které byly pořízeny pro výuku ICT 

v rámci projektu Děti – naše budoucnost II.  Učebna je dále vybavena dataprojektorem a 

promítacím plátnem. Na všech počítačích je internetové připojení. Učebna je využívána k  výuce 
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informatiky v 5. ročníku. Počítačovou učebnu dále využívají žáci 3. – 5. ročníku k procvičování 

učiva pomocí výukových programů a k vyhledávání různých informací.  

Žáci tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona na budově Slezská 200 mají předmět 

Informatika zařazen jako samostatný předmět od 4. třídy. Ve speciálních třídách pak od  

5. ročníku. Žáci mají k dispozici jednu počítačovou učebnu, která je vybavena 11 počítači a 10 

notebooků, které jsme pořídili z projektu Děti – naše budoucnost II. 

K výuce informatiky jsou maximálně využívané interaktivní tabule, stahovací plátna  

a počítačová i softwarová 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 tabule, různé prezentace, procvičování a opakování učiva podporují atraktivitu 

výuky ve všech třídách. 

 

7.6. Účast a výsledky v soutěžích 

Školní soutěže 

Veselá olympiáda – sportovní olympiáda žáků speciálních tříd 

Legohrátky – celoškolní soutěž tříd o nejoriginálnější stavbu z lega 

Poznáváme podzim všemi smysly – celoškolní soutěž  

Nejhezčí perníková chaloupka – soutěž tříd ZŠS 

Recitační soutěž – žáci ZŠ Jarní 400 

Městská kola soutěží 

Městské kolo dopravní soutěže – dopravní soutěž mladých cyklistů, účast žáků V. A 

Běh osvobození – štafetový závod, žáci V. A se umístili na 8. místě 

Výtvarné a jiné soutěže 

Svět dětské duše – XXVI. ročník výtvarné soutěže ZUŠ Orlová 

 3. místo: Martin J. Karas 

 3. místo: žáci třídy 7. A 
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Tvorba městského kalendáře 2022 - zaslány obrázky žáků, kresby vybraných lokalit 

Do kalendáře byly vybrány obrázky žáků: Kristýny Prokopové, Martina J. Karase   

a Nikolase Babičky. 

Záložka do knihy spojuje školy – 12. ročník mezinárodního projektu 

Legendy pogranicza-utopiec i czarownice – přeshraniční spolupráce, výroba strašidelných 

klobouků, čarodějnic a skřítků, výstava v DKMO Orlová 

Barevný podzim 2021 - soutěž DDM Ostrava – Poruba 

Naše planeta, naše zdraví – kampaň SZÚ, účast tří žáků, kteří obdrželi drobou odměnu od SZÚ 

Dej plastu II. šanci – účast na výtvarné soutěži Střediska volného času Moravská Ostrava 

Ukliďme svět – soutěž vyhlášená Českým svazem ochránců přírody – účastí v soutěži jsme 

získali diplom a věcné ceny pro žáky. Paní učitelka Bc. Marie Šidlová zpracovala video, které 

se stalo v soutěži vítězným, a žákům byly zaslány drobné ceny.  

Abilympiáda – účast žáků speciálních tříd na soutěži pořádané MŠ, ZŠ a SŠ Karviná 

 1. místo: Patrik Okruhlica za práci se dřevem 

 2. místo: Kristýna Fábryová za aranžování květin 

 3. místo: Patrik Okruhlica za malování kamínků 
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8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

8.1. Studium k získání odborné kvalifikace 

Jedna učitelka s magisterským titulem v oboru speciální pedagogiky si již druhým rokem 

doplňovala kvalifikaci pro obor učitelství ve speciální pedagogice. Toto studium úspěšně 

ukončila. Jedna učitelka s bakalářským titulem pokračuje ve vzdělávání k získání 

magisterského titulu v oblasti speciální pedagogiky.  

Dvě učitelky tříd zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou stále studující a doplňují 

si své kvalifikace.  

 

8.2. Další vzdělávací programy, kurzy a semináře 

 

Vzdělávací instituce Název semináře Termín Účast 

Nakladatelství 

ALTER, s. r. o.  

Svět učebnic 

Nakladatelství ALTER 

26. 8. 2021 Podzimková E. 

VERLAG 
DASHOFER 

Virtuální realita jako 
nástroj k překonávání 

strachu z veřejného 
vystupování 

31. 8. 2021 ZŘŠ 

MŠ Klíček Karviná Makaton (výcvik gest) 9. – 12. /2021 Duszková R., Bačová L., 

MAP II Orlová  Školení první pomoci  15. 9. 2021 Koštialiková I. 

MAP II Orlová  Finanční gramotnost 20. 10. 2021 Marečková P., Febrová 

T. 

ZŠS Slezská 
Ostrava 

Metoda 3D stimulace na 
speciální škole - 

představení a workshop  

21. 10. 2021  Koštialiková 
Chvějová 

UPOL  Kurz pro začínající 

učitele 

16. 11. 2021 Šidlová M. 

Nakladatelství 
Thovt s.r.o.  

Kritické myšlení  25. 11. 2021  Febrová T., Duszková R. 

UPOL Kurz sdílení a efektivní 
komunikace mezi 

začínajícím a uvádějícím 
učitelem 

11.-12. /2021 Šidlová M. 

Mgr. J. Vlček,Dis., 

Zlín 

Příprava na školní 

inspekci 

13. 12. 2021 ZŘŠ 
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UPOL (FTK) Psychologie sportu v 

praxi 2022 aneb jak 
máme mluvit o 
mentálním zdraví ve 

sportu 

29.1.2022) Šidlová M. 

EDUARDO Zásadní změny ve 
spisové službě pro školy 

v roce 2022 

31. 1. 2021 ZŘŠ 

NPI Oblastní workshop PV - 
Tvorba PL pro 
začátečníky 

15. 2. 2022 Koštialiková I. 

Seminář – 
MS,P.Zeman 

Novely právních 
předpisů ve školství 

2021/2022 

15. 2. 2022 ZŘŠ, Špandelová D. 

MAP II  Myšlenkové mapy 16. 2. 2022 Podzimková E., 
Siwiecová M. 
 

NPI Oblastní workshop PV – 
Tvorba PL v programu 

Canva  

18. 2. 2022 Koštialiková I. 

Firma GORDIC Ginis - spisová služba 

pro školy 

22. 2. 2022 Kuzníková D. 

Firma GORDIC Ginis - spisová služba 
pro školy 

24. 2. 2022 Kuzníková D. 

Firma GORDIC Ginis - spisová služba 
pro školy 

1. 3. 2022 Kuzníková D. 

Firma GORDIC Ginis - spisová služba 
pro školy 

3. 3. 2022 Kuzníková D. 

KVIC Formativní a normativní 

hodnocení žáků 

3. 3. 2022 ŘŠ 

NPI Oblastní workshop PV – 
Canva pro pokročilé 

9. 3. 2022 Koštialiková I. 

Elixír do škol Papírová věda 6. 4. 2022 Grygárková H. 

NPI Workshop Nová 
informatika  

11. 4. 2022 Koštialiková I. 

Mgr. Lucie 
Samková  

Kurz formativní 
hodnocení s klidem  

11. 4. - 8. 5. 
2022  

Koštialiková I. 

NPI Workshop k rozvoji 
digitální kompetence – 
Canva pro pokročilé – 1. 

stupeň  

14. 4. 2022 Koštialiková I. 
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Krajský úřad 

Moravskoslezského 
kraje 

Jak pracovat s žáky 

s poruchou pozornosti 

20. 4. 2021 Russnáková A. 

KVIC Stříháme a upravujeme 
výukové video OKAP II  

27. 4. 2022 Koštialiková I. 

 E-manažer, Praha   SW E-manazer    27. 4. 2022 Špandelová D. 

Krajský úřad MSK Principy rozpisů 
rozpočtu přímých výdajů 

na rok 2022 

3. 5. 2022 ŘŠ 

 E-manažer, Praha   SW E-manazer    11.5.2022 Špandelová D. 

 E-manažer, Praha   SW E-manazer    25. 5. 2022 Špandelová D. 

Univerzita Karlova Seminář: preventivní 
program Unplugged 

26. - 27. 5. 
2022 

Šnokhousová M. 

Centrum 

volnočasových 
aktivit Havířov 

nPREVENCE 9. 6. 2022  Marečková P. 

Univerzita Karlova  Kočičí zahrada 10. 6. 2022 Podzimková E. 

KVIC Mentorské dovednosti 

pro vedoucí pracovníky  

říjen 2021-

červen 2022  

ŘŠ 

Mgr. Poláčková 
Petra 

3D stimulace 20. 1. 2022 sborovna 

Mgr. Poláčková 
Petra 

Robotizace do škol 12. 5. 2022 sborovna 

 

8.3. Další vzdělávání 

V rámci vlastního vzdělávání sledovali zaměstnanci různé metodické materiály, studovali 

odbornou literaturu, novely školských vyhlášek a zákonů. Pedagogové se zaměřovali na 

vyhledávání nových forem a metod výuky, aby co nejvíce výuku přiblížili potřebám každého 

jedince. 

9. ICT – STANDART A PLÁN 

Plněním ICT plánu pro školní rok 2021/2022: 

 byl udržen stav ICT techniky a probíhala postupná výměna některých počítačů, 

 průběžné zvyšování ICT úrovně kmenových pedagogických pracovníků podle potřeby 

a finančních možností, a to současně s uskutečňováním technických úkolů, 

 byly vyměněny zastaralé počítače v PC učebně budovy Jarní 400, 

 byly nakoupeny nové tablety. 
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Škola v současné době zcela splňuje ICT standard vydaný v metodickém pokynu MŠMT č. j. 

30799/2005-551.  

9.1. Počty počítačů 

 

Budova Jarní 400 

Místnost, třída 
Počet 

počítačů 
Stáří počítače 

Operační 

systém 
Typ 

Prezentační 

technika 

Ředitelna 2 <  2 roky Windows 10 Stolní PC Ne 

Sekretariát 2 <  2 roky Windows 10 Stolní PC Ne 

Kabinet 

asistentů 
1 >  2 roky Windows 7 Stolní PC Ne 

Sborovna 1 < 2 roky Windows 10 Stolní PC Ne 

Třídy 5 >  5 let Windows 7 Stolní PC 5x Dataprojektor 

Školní družina 1 > 2 roky Windows 7 Notebook 1x Dataprojektor 

PC učebna 16 > 2 roky Windows 10 Notebook Ne 

Notebooky 8 > 2 roky Windows 10 Notebook Ne 

Notebooky pro 
distanční výuku 

22 < 2 roky Windows 10 Notebook Ne 

Tablet 10 < 2 roky Android Tablet Ne 

 

 

Budova Slezská 200 

Místnost, třída 
Počet 

počítačů 
Stáří počítače 

Operační 

systém 
Typ 

Prezentační 

technika 

Sborovna  3 > 5 let Windows 10 Stolní PC Ne 

Místnost 
zástupkyně  

1 < 2 roky Windows 10 Stolní PC Ne 

Třídy 15 > 10 let Windows 7 

Windows 10 

Stolní PC 7x dataprojektor 

3x Interaktivní 
tabule 

PC učebna 12 > 5let Windows 10 Stolní PC Ne 

Server 1 > 5 let Windows 
server 2008 

Server Ne 
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Notebook 3 > 2 roky Windows 10 Notebook Ne 

Tablet 22 > 2 roky Android, 
MacOS 

Tablet Ne 

 

V současné době je na obou budovách celkem 125 funkčních počítačů. 

 

10. ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) znamená výchovu k odpovědnému 

zacházení se životním prostředím. 

Na I. stupni ZŠ se výuka uskutečňovala téměř ve všech vzdělávacích oblastech, především 

v předmětech Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy, ale také v Pracovních činnostech, Výtvarné 

výchově a Tělesné výchově. 

Průřezové téma EVVO zahrnuje v základní škole pro žáky ve třídách zřízených podle § 16 i v 

základní škole speciální (ZŠS) tematické okruhy Ekosystémy, Základní podmínky života, 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k přírodě. 

  

Ve školním roce 2021/2022 jsme se zaměřili: 

 na podporu žáků k nabytí vědomostí a dovedností v oblasti ekologické výchovy  

 na poznávání regionálních a místních problémů životního prostředí 

 na vedení kladného vztahu žáků k prostředí, ve kterém žijí 

 na ochranu a šetrný přístup k místu bydliště 

 na vytvoření návyků potřebných pro ochranu životního prostředí 

 na vnímání důsledků přístupu lidí k přírodě 

 na začlenění EVVO do jednotlivých předmětů 

 

Vzdělávací cíle 

 Vztah k přírodě: 

 potřeba kontaktu s přírodou,  

 schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím, 

 citlivost k přírodě.  
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 Vztah k místu: 

 znalost místní krajiny, jejích jedinečností,  

 vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj. 

 

 Ekologické děje a zákonitosti: 

 zájem o pochopení ekologických dějů a jejich zkoumání,  

 dovednosti pro zkoumání přírody a životního prostředí, 

 porozumění základním ekologickým dějům. 

 

 Environmentální problémy: 

 schopnost spolupráce a komunikace při řešení environmentálních konfliktů. 

 

 Připravenost jednat ve prospěch životního prostředí: 

 znalost základních principů ochrany životního prostředí a šetrného zacházení 

s přírodou, 

 znalosti a dovednosti pro spotřebitelské chování. 

 

10.1. Témata EVVO ve třídách 

 

Třídy pojaly EVVO jako každoročně svědomitě a zodpovědně. Učitelé zapracovali témata 

ekologie do výuky. 

Hlavním tématem bývá Den Země. Jednotlivé třídy uspořádají projektové dny podle schopností 

svých žáků. Zaměřují se na teoretickou část – ochrana životního prostředí, hromadění odpadů, 

znečišťování ovzduší a vody (videa, výukové programy). V praktické části se žáci sami podílejí 

na ekologizaci, šetření vodou a energiemi, sběr vysloužilých baterií, udržování příjemného 

prostředí kolem školy. 

Žáci mají povědomí o sběrném dvoru v Orlové a jeho využití. Vědí, jak správně třídit odpad 

do barevných kontejnerů.  

Žáci rozpoznají znaky jednotlivých ročních období, na vycházkách vnímají změny v přírodě. 

Učitelé vhodně zařazují také výuku ve venkovním prostředí. Na vycházkách žáci poznávají 

rostliny, keře a stromy podle listů i plodů. Ze suchých plodů pak vyrábějí věnce i klobouky, 

figurky, suché vazby. Žáci pozorují zvířata domácí i volně žijící. Učí se vhodně přikrmovat 



26 

v zimě ptáky v krmítkách. Pro žáci ZŠS byl zorganizován projektový den Poznáváme podzim 

všemi smysly. Učitelé zprostředkovali pro své žáky ochutnávku bylinek, sázení semínek do 

truhlíků, pozorování klíčení, jednoduché pokusy s vodou a vzduchem. Žáci pracují 

s obrázkovým materiálem, na kterém si ukazují zvířata, rostliny, práce na poli a zahradě, nářadí, 

ekosystémy lesa, pole, rybníku. Pozorují proměnlivost počasí v závislosti na ročním období. 

Žáci dvou tříd ZŠS nacvičili hudební pohádku Jarněnky. 

Pravidelně děti dostávají z projektu Ovoce do škol různé druhy zeleniny a ovoce a mléčné 

výrobky. Ve školní kuchyňce připravují pokrmy s ohledem na zdravou výživu, sestavují 

pyramidu zdravých potravin. 

Učíme děti chápat důsledky vlastního chování k přírodě, rozvíjet citové vazby k prostředí, ve 

kterém vyrůstají. Připomínáme světové dny týkající se životního prostředí (Den stromů, Den 

bez aut, Den vody). 

Žáci ZŠS navštívili ZOO v Ostravě, Dětský ranč v Hlučíně, pozorovali exotická i domácí 

zvířata, projeli se na koních, sledovali krmení zvířat. Akce byla financovaná z projektu OKD. 

V Orlové děti krmily domácí zvířata na soukromé farmě.  

Žáci 6.-9. ročníku ve třídách zřízených podle §16 školského zákona se zúčastnili exkurze do 

DOV – Malý svět techniky, U2 Ostrava. Zúčastnili se také interaktivní výstavy – Dary a chutě 

podzimu. 

Vybraní žáci byli účastníky 8. Abilympiády na ZŠ Komenského v Karviné, kde soutěžili 

v disciplínách – např. aranžování květin, výrobky ze dřeva, pletení pomlázky, studená kuchyně 

apod.  

Některé třídy ZŠS uspořádaly v rámci „Šablon III“ zahradnický den, žáci sázeli květiny do 

truhlíku před školu a bylinky do truhlíků na chodbách. 

Žáci 1.-5. ročníku ZŠ navštívili Ekocentrum Hubert Hukvaldy. 

 

10.2. Recyklohraní 

Nadále spolupracujeme se školním recyklačním programem Recyklohraní, který prohlubuje 

znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT 

České republiky.  



27 

V letošním školním roce jsme plnili úkol Spočítej si vodní stopu, aneb Krtek vám napoví. 

Cílem osvětového úkolu bylo přiblížit dětem, že existuje takzvaná virtuální voda neboli vodní 

stopa. Jde o vodu, která musela být spotřebována na produkci potravin, produktů nebo služeb, 

které využíváme.  

Prostřednictvím úkolu Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí  

jsme nabídli žákům možnost nahlédnout na výrobu, využívání, šetrnou spotřebu a recyklaci 

mobilních telefonů trochu jinak. Žákům jsme přiblížili, jaké množství materiálů, tedy  

i nerostných surovin, musí být zpracováno při výrobě 1 mobilního telefonu.  

Cílem úkolu Závody naruby bylo žákům zprostředkovat informace o tom, že  

ještě lepší než odpad recyklovat, je ho vůbec nevytvářet. Prostřednictvím deskové hry jsme  

se zamysleli nad šetrným využíváním baterií a elektra. Pokyny na kartičkách a odpovědi na 

otázky týkající se recyklace a šetrné spotřeby baterií a spotřebičů je po políčkách posouvaly 

vpřed nebo vzad. Hlavní pointa byla v tom, že vyhrává ten, kdo do cíle dorazí poslední. Tedy 

ten, který udrží svou baterii či spotřebič nejdéle ve hře. 

V Celoroční hře v republice jsme se prozatím umístili na 446 místě a v kraji na 54. místě. 

 

11. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

V souladu s vládní strategií prevence a legislativou MŠMT byla pro školní roky 2020/2025 

vytvořena Školní preventivní strategie a pro školní rok 2021/2022 Preventivní program. Za 

jejich realizaci odpovídala školní metodička prevence s podporou celého pedagogického sboru.  

 

Při naplňování strategie škola úzce spolupracovala s oblastním metodikem prevence, 

pracovníky PPP v Karviné a Orlové, Policií ČR a Městskou policií v Orlové. 

 

Školní preventivní strategie a Preventivní program byly zaměřeny nejen na edukativní činnost i 

v rámci zdravého životního stylu, ale i na efektivní rozvoj a seberozvíjení sociálních  

a komunikativních kompetencí žáků. Pedagogové byli vedeni k diferencovanému uplatňování 

preventivních aktivit, které by měly vést k minimalizaci nežádoucího rizikového chování. 
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11.1. Témata RPCH ve třídách 

Na začátku školního roku si každá třída nastavuje pravidla a seznamuje se se školním řádem. 

Budujeme klima třídy a důvěru mezi učitelem a žáky. Utváříme pozitivní vzájemné vztahy. 

Žáci jsou seznámeni s bezpečností a riziky. Posilujeme sebevědomí, sebeúctu a zodpovědnost 

žáků. 

Na podzim třídy navštívily Spolkovou a klubovou činnost v DKMO, děti pozorovaly  

a seznamovaly se s různými profesemi lidí, kteří vykonávají užitečnou práci. 

Žáci ZŠS vyrazili do ZOO Ostrava a na Dětský ranč v Hlučíně, akce byla financovaná 

z projektu OKD. 

Zdravá výživa, zdravý životní styl, smysluplné trávení volného času se prolínalo učivem 

v průběhu celého školního roku. Upevňujeme hygienické návyky a předcházení nemocem. Žáci 

znají důležitá telefonní čísla, kterými si mohou přivolat pomoc. 

Učitelé zmínili tradice a zvyky Vánoc a Velikonoc, vždy v této době připomínají významnou 

funkci rodiny, vztahy mezi členy rodiny, vzájemnou pomoc. Vztahy mezi žáky a eliminace  

a předcházení konfliktům jsou důležitou součástí prevence. Učíme děti zodpovědnosti za své 

chování. 

Průběžně po celý rok se snažíme snížit míru vysoké omluvené absence . Oslovujeme rodiče, 

spolupracujeme s OSPOD, přestupkovým oddělením MÚ a Policií ČR. 

Vhodnou formou byli žáci seznámeni s riziky spojenými s kouřením, požíváním alkoholu, 

experimentováním s drogami, nechráněným sexem, pohlavně přenosnými nemocemi. 

Neustálým dozorem nad žáky hlavně o přestávkách předcházíme výskytu šikany ve školním 

prostředí. Upozorňujeme žáky na rizika v internetovém prostředí na sociálních sítích. 

Třídy navštívily služebnu Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. 

11.2. Specifická prevence – besedy pro žáky 

 

Datum Název programu Poskytovatel programu 

22. 3. 2022 Edukace HIV, alkohol, 

kouření 

Zdravotní ústav Ostrava 

 

27. 4. 2022 Přestupky řešené MÚ a MP, 
právní vědomí 

MÚ Orlová 

13. 5. 2022 Láska je láska PPP Orlová 
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květen /2022 Návštěva služebny Policie 

ČR 

PČR 

květen /2022 Návštěva Hasičského 
záchranného sboru 

HZS 

31. 5. 2022 Den s bezpečnostními 
složkami 

Elektrokoloběžky 

Policie ČR, HZS, IZS 

7. 6. 2022 Unplugged interaktivní 
program pro žáky 6. ročníku 

MP Orlová 

 

 

12. ÚRAZY 

V letošním školním roce bylo zaznamenáno třináct školních úrazů žáků. Všechny byly lehčího 

rázu. Žádný z těchto úrazů nevyžadoval lékařské ošetření.  

13. INSPEKČNÍ ČINNOST A JINÉ KONTROLY ORGANIZACE 

 

13.1. Inspekční činnost ČŠI 

V měsíci květnu 2022 proběhlo testování žáků v rámci výběrového zjišťování výsledků žáků 

na úrovni 5. ročníků. Výsledky a závěrečné hodnocení tohoto šetření nám bude teprve sděleno.  

 

13.2. Další kontroly organizace 

Dne 6. 9. 2021 byla provedena veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele. Předmětem této 

kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020. Kontrolou nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. 

Dne 4. 4. 2022 bylo kontrolováno hospodaření s veřejnými prostředky za období 2021. 

Kontrolou bylo zjištěno, že byla ukončena smlouva na provádění elektro prací a uzavřená nová 

smlouva bez výběrového řízení. Opatřením bylo upozornění, že při ukončení smluv a uzavírání 

nových je nutné provést výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 
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14.   PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ 

 

14.1. Projekty financované z OP VVV 

 
Projekt Děti – naše budoucnost II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který byl 

spolufinancován Evropskou unií, byl ukončen v měsíci prosinci 2022. Byla odeslána  

a schválena závěrečná zpráva o realizaci.  

Od 1. 9. 2021 jsme začali realizovat projekt Děti – naše budoucnost III v rámci OP VVV 

Šablony III. Projekt potrvá do 30. 6. 2023 

Cílem tohoto projektu je podpora personálního, materiálního a vzdělávacího rozvoje školy. 

Během realizace podporujeme tyto aktivity:  

 Školní asistent – personální podpora ZŠ   

 Projektový den mimo školu 

 Projektový den ve výuce 

Školního asistenta využíváme od října 2022. V rámci této výzvy jsme ve školním roce 

uskutečnily dva Projektové dny ve výuce a jeden Projektový den mimo školu.  

 

14.2. Projekty financované spolupracujícími firmami 

 

V letošním školním roce dobíhaly projekty podpořené Nadací OKD, a to projekty Tvořivá škola 

a Zooterapie.  

Projekt Tvořivá škola byl zaměřen na podporu pracovních a sociálních kompetencí, na rozvoj 

tvořivého myšlení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Byl určen pro všechny žáky se 

zdravotním postižením. Realizace projektu byla určena na období 1. 5. 2021 – 30. 11. 2021. 

Obdrželi jsme nadační příspěvek ve výši 35 000 Kč. Pořídili jsme do každé třídy stavebnice 

Lega. Dalším záměrem projektu bylo zestetizovat školní prostředí, a proto jsme za příspěvek 

pořídili barvy, kterými jsme namalovali betonovou zeď před vstupem do školy.  

 

Projekt Zooterapie, který byl určen pro žáky speciálních tříd. Aktivity v projektu byly 

realizovány v období 1. 5. 2021 – 30. 4. 2022. V rámci Zooterapie jsme pořídili didaktické 

pomůcky se zvířecí tématikou, probíhaly canisterapeutické lekce, navštívili jsme ZOO  

v Ostravě a byly uskutečněny terapie pomocí hospodářských zvířat na dětském ranči v Hlučíně.  
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V lednu 2022 jsme podali žádost do grantového programu Nadace OKD – výzva Pro region  

o finanční podporu našich dalších projektových záměrů Šikovné ruce a Divadlo dětem. Oba 

tyto projekty nám nadací OKD byly podpořeny celkovou částkou 80 000 Kč.  

Projekt Divadlo dětem je určen pro všechny žáky se zdravotním postižením. Realizací tohoto 

projektu bychom chtěli u žáků podpořit prožívání emocí, zvýšit sociální interakci, podpořit 

navazování a rozvoj sociálních vztahů a rozvíjet smyslové vnímání. V rámci projektu 

spolupracujeme se spolkem Theatrludem, který přijíždí za námi do školy s realizac í 

dramaterapií – terapie loutkou, dramadílny a divadelní přestavení.  

Projekt Šikovné ruce je určen pro žáky ZŠ Jarní 400. Pořídili jsme keramickou pec a potřebný 

materiál. Cílem projektu je seznámit žáky s keramickou hlínou, naučit je pracovat s tímto 

netradičním materiálem, rozvíjet jemnou motoriku, manuální zručnost, fantazii a trpělivost, 

rozvíjet jejich estetické vnímání.  

 

V měsíci dunu 2022 jsme podali žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, a to na Podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů 

chování. Tato žádost nám byla podpořena, s realizací začneme v září 2022.  

15.  PREZENTACE ŠKOLY 

O činnostech, aktivitách a událostech ve škole jsou žáci, zákonní zástupci i celá veřejnost 

informováni pravidelně prostřednictvím webových stránek školy. Mnoho příspěvků je 

zveřejňováno na webových stránkách Města Orlové a také v Orlovských novinách.  

16. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ 

Jako každý rok spolupracovalo vedení školy se zástupkyní odborové organizace na návrhu 

čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).  

Zaměstnanci využívali příspěvek na rekreační pobyt. V prosinci byl všem zaměstnancům 

pořízen vitamínový balíček. Ti, kteří slavili životní jubilea, získali z prostředků FKSP 

nepeněžní dar. 

V říjnu 2021 byl zorganizován dvoudenní výjezd pro všechny zaměstnance školy do hotelu 

Relax a v červnu 2022 do hotelu Horal v Rožnově pod Radhoštěm.  

Dále proběhla dvě, již tradiční setkání zaměstnanců, a to u příležitosti ukončení kalendářního 

roku a oslavy Dne učitelů. 
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17. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2020 

 

17.1. Výnosy 

  

     
Přímé výdaje na vzdělávání 27 079 570,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 19 558 330,00 Kč 

 mzdové náklady – DPP 25 000,00 Kč 

 odvody 6 610 686,00 Kč 

 FKSP 395 824,00 Kč 

 ONIV 489 730,00 Kč 

  

Bezúplatné převzetí ochranných pomůcek 135 410,56 Kč 

 AG testy, roušky, respirátory 135 410,56 Kč 

  

Projekt Děti naše budoucnost II 354 172,40 Kč 

z toho: mzdové náklady 117 351,00 Kč 

 mzdové náklady DPP 65 050,00 Kč 

 odvody 39 659,00 Kč 

 FKSP 2 347,00 Kč 

 ONIV – materiál, služby 129 765,40 Kč 
   

Projekt Děti naše budoucnost III  56 965,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 35 639,00 Kč 

 mzdové náklady DPP 3 300,00 Kč 

 odvody 12 043,00 Kč 

 FKSP 713,00 Kč 

 ONIV – materiál, služby 5 270,00 Kč 

Výnosy ze státního rozpočtu 27 626 117,96 Kč 

   

Neinvestiční příspěvek na provoz 1 678 000,00 Kč 

  

Vlastní příjmy 46 084,23 Kč 

z toho: užívání tělocvičen 1 400,00 Kč 

 úplata školní družiny 18 525,00 Kč 

 úroky 1 083,11 Kč 

 nahodilé příjmy – dar 22 000,00 Kč 

 čerpání rezervního fondu 3 076,12 Kč 
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Projekty podpořené Nadačním fondem OKD 55 287,00 Kč 

Zooterapie  materiál, služby 20 287,00 Kč 

Tvořivá škola materiál služby 35 000,00 Kč 

Výnosy z neinvestičního příspěvku, vlastní, projekty 1 779 371,23 Kč 

VÝNOSY CELKEM 29 405 489,19 Kč 

      
 

17.2. Náklady 

Přímé výdaje na vzdělávání 27 079 570,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 19 558 330,00 Kč 

 mzdové náklady – DPP 25 000,00 Kč 

 odvody 6 610 686,00 Kč 

 FKSP 395 824,00 Kč 

 ONIV 489 730,00 Kč 
  

Bezúplatné převzetí ochranných pomůcek 135 410,56 Kč 

 AG testy, roušky, respirátory 135 410,56 Kč 
  

Projekt Děti naše budoucnost II 354 172,40 Kč 

z toho: mzdové náklady 117 351,00 Kč 

 mzdové náklady DPP 65 050,00 Kč 

 odvody 39 659,00 Kč 

 FKSP 2 347,00 Kč 

 ONIV – materiál, služby 129 765,40 Kč 
   

Projekt Děti naše budoucnost III  56 965,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 35 639,00 Kč 

 mzdové náklady DPP 3 300,00 Kč 

 odvody 12 043,00 Kč 

 FKSP 713,00 Kč 

 ONIV – materiál, služby 5 270,00 Kč 

Náklady ze státního rozpočtu 27 626 117,96 Kč 
   

Náklady z neinvestičního příspěvku a vlastních příjmů 1 724 084,23 Kč 

z toho: plyn, tepelná energie 594 152,32 Kč 

 elektrická energie 215 301,75 Kč 

 vodné, stočné, srážková voda 106 957,27 Kč 

 oprava a údržba 292 308,32 Kč 

 mzdové náklady 15 800,00 Kč 

 ostatní náklady 499 564,57 Kč 
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Projekty podpořené Nadačním fondem OKD 55 287,00 Kč 

Zooterapie  materiál, služby 20 287,00 Kč 

Tvořivá škola materiál služby 35 000,00 Kč 

Náklady z neinvestičního příspěvku a vlastních příjmů 1 779 371,23 Kč 

NÁKLADY CELKEM 29 405 489,19 Kč 

 

17.3. Výsledek hospodaření 

VH - státní rozpočet  0,00 Kč 

VH – neinvestiční příspěvek a vlastní příjmy 0,00 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM 0,00 Kč 

 

18. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

18.1. Inventarizace 

V roce 2021 probíhala fyzická a dokladová inventarizace k 31. 12. 2021. Inventarizační 

komise neshledala žádné nedostatky. 

Majetek školy k 31. 12. 2021 
 

Druh majetku Částka 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 60 705,40 Kč 

dlouhodobý hmotný majetek (022) 102 406,00 Kč 

drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 5 368 679,57 Kč 

kulturní předměty (032) 8 000 Kč 

Drobný nehmotný majetek (901) 62 885,50 Kč 

Drobný hmotný majetek (902) 2 583 670,44 Kč 
 

     

 

Ve výpůjčce od zřizovatele má organizace majetek ve výši 16 421 860,27 Kč – budovy  

a IT technika. 
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Výroční zprávu zpracovala ředitelka školy PhDr. Soňa Balonová 

 

Podklady pro výroční zprávu zpracovali: 

 ředitelka školy:    PhDr. Soňa Balonová 

 zástupkyně ředitelky školy:   Mgr. Jiřina Mačáková 

 výchovná poradkyně:    Mgr. Edita Jámborová 

 metodička prevence:    Mgr. Marie Šnokhousová 

 metodik ICT:     Mgr. Michal Sebroň 

 vedoucí vychovatelka školní družiny: Marcela Šokalová 

ekonomka školy:    Ing. Dana Špandelová 

fotodokumentace:    Beata Twardziková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Orlové 10. 7. 2022       PhDr. Soňa Balonová 

                                     ředitelka školy 

 

Výročí zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla projednána pedagogickou radou 

dne 31. 8. 2022 a schválena Školskou radou dne 12. 9. 2022. 
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Příloha č. 1  Výroční zpráva o poskytování informací 

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací  

 

 

Při poskytování informací postupovala Základní škola Orlová – Poruba Jarní 400 okres Karviná, 

příspěvková organizace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím 

v platném znění.  

 

 

Údaje za období  1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Opis podstatné části každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informace 

0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradní licence, 
0 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný 
popis způsobu jejich vyřízení 

0 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 

 

 

V Orlové 28. 1. 2022       PhDr. Soňa Balonová 

              ředitelka školy 
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Příloha č. 2   Fotodokumentace 

 

Veselá olympiáda v ZŠ speciální 
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      Speciální třídy navštívily Dětský ranč v Hlučíně 

 

     Výlet do Zoo z projektu Zooterapie 
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Den stromů 

 

       Puntíkový den 
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       Canisterapie 

       

 
 



41 

 

Mikulášská nadílka 

 



42 

 

    Robotické berušky 

 

Recyklohraní 
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Karneval 

  



44 

 

 Karneval ve ŠD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní kolo recitační soutěže 
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Pohádka „O Sněhurce a sedmi 

trpaslících“ 

 

 

      Pohádka „Jarněnky“ 



46 

 

Pohádka „O neposlušných 

kůzlátkách“ 

 

 

Pohádka „O Kohoutkovi a slepičce“ 
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Běh Osvobození 

 

 

Výlet do Hukvaldské obory 



48 

Finanční 

gramotnost 

 

 

Světový den oceánů 
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Výhra v soutěži „Ukliďme svět“ 

 

  Projektový den ,,Čte celá škola“ 
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Veselá olympiáda ve ŠD 

 

                                

 

Den Afriky 
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         Výlet u SDH Doubrava 

 

        Projektový den ,,Bylinkové a květinové kouzlení“ 
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Den dětí 
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  Unplugged                                                                                                                                                                                                            

    

 

Projektový den ,,Rozkvetlá louka“ 
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Školní výlet do Karviné 

 

                                                                                         

Odpoledne s baťůžkem ve ŠD 
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Branné cvičení 

 

                      Výlet do Dinoparku 
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Návštěva NDZ DUHA 

 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů na ZŠ K. Dvořáčka 
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Den Země 

 

 Exkurze do Malého světa techniky v Ostravě 


