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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@seznam.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.  

Budova Jarní 400 je určena pro výchovu a vzdělávání žáků 1. stupně základní školy. Žáci se 

zde vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Škola – strom života.  

mailto:zsjarniorlova@seznam.cz
http://zsjarni.org/
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Pro integrované žáky se zdravotním postižením využíváme podpůrná opatření - asistenty 

pedagoga. V jedné třídě působí školní asistent, který je financován z prostředků projektu Děti 

– naše budoucnost II.  Od první třídy probíhá výuka anglického jazyka. Při výchovně 

vzdělávacím procesu využíváme rovněž počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní hřiště.  

Dále se zde nachází jedna třída Základní školy speciální, se vzdělávacím programem Učíme 

se pro život. V této třídě působí dva asistenti pedagoga.  

V této budově se rovněž nachází kancelář ředitelství školy a sekretariát. 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. V areálu školy je budova, ve které jsou k dispozici 

dvě dílny, které využívají žáci základní školy praktické. K výuce tělesné výchovy a k různým 

sportovním aktivitám slouží víceúčelové sportovní hřiště, běžecký ovál a menší hřiště s hracími 

prvky. 

Odloučeným pracovištěm je škola sídlící na ulici Slezská 200. 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. 

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. Téměř 

všichni žáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů. 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, učitelé, asistenti pedagogů  

a vychovatelky školní družiny. Učitelé mají bohaté zkušenosti s inkluzí 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. 2020) 

79-01-C/01 Základní škola 

ZŠ - třídy podle § 16 

odst. 9 

4 

7 

59 

60 

79-01-B/01 Základní škola 

speciální 

6 32 

Celkem  17 151 

 

 

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 Oddělení školní družiny 
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poznáváme sami sebe 

 

 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

3.1. Pracovníci školy 

 

Pracovníci (k 30. 6. 2020) Fyzické osoby Přepočtení pracovníci 

pedagogičtí 46 39,84 

       v tom učitelé 23 20,41 

       vychovatelky 2 1,48 

       asistenti pedagoga 21 17,95 

nepedagogičtí 8 5,65 

Celkem 54 45,49 

 

 

3.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

Počet fyzických osob 

(k 30. 6. 2020) 

Pedagogičtí 

pracovníci celkem 

S odbornou 

kvalifikací 

Bez odborné 

kvalifikace 

54 46 41 5 

 

Na 1. stupni základní školy pracovala z počátku jedna nekvalifikovaná učitelka, která si 

ovšem kvalifikaci v průběhu prvního pololetí úspěšně dodělala. Také jedna asistentka 

pedagoga byla nekvalifikovaná. V současné době studuje.  

Ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pracovala 1 nekvalifikovaná 

učitelka s dlouholetou praxí a 1 začínající učitelka, která má vystudovaný magisterský obor 

Speciální pedagogiku a doplňuje si vzdělání v oboru učitelství.  
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V jedné speciální třídě pracovala nekvalifikovaná studující učitelka, a to z důvodu změny 

organizace v přípravném týdnu.  

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

kvalifikace.  

4. POČTY TŘÍD A POČTY ŽÁKŮ 

 

4.1. Základní škola – 1. stupeň 

Základní škola má od školního roku 2013/2014 pouze 1. stupeň běžných tříd. Pro malý počet 

žáků došlo ke spojení 4. a 5. ročníku.  

Stupeň Počet tříd Počet žáků 

k 30. 9. 2019 

Počet žáků 

k 30. 6. 2020 

1. 4 56 59 

 

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

 

Stupeň Počet tříd Počet žáků  

k 30. 9. 2019 

Počet žáků  

k 30. 6. 2020 

1. 4 29 30 

2. 3 31 30 

 

Na 1. stupni probíhala výuka ve třídách se spojenými ročníky, a to 1. + 2. ročník a 3. + 4. 

ročník. Naopak 5. ročník byl zastoupen ve dvou samostatných třídách.  

Na 2. stupni byly samostatné třídy 6. a 7. ročníku. V jedné třídě probíhala výuka se spojením 

8. + 9. ročníku.  

 

4.3. Základní škola speciální 

 

Počet tříd Počet žáků 

k 30. 9. 2019 

Počet žáků 

k 30. 6. 2020 
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6 32 32 

 

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 dvě třídy pro žáky s více vadami.  

4.4. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

 

K datu 1. 9. 2019 nastoupilo do 1. třídy běžné základní školy celkem 16 žáků. Jedna žákyně 

byla v průběhu září na základě doporučení SPC přeřazena do třídy zřízené podle § 16 odst.  

9 školského zákona, jedna žákyně se navrátila ze zahraničí a jednomu žákovi byl udělen 

dodatečný odklad školní docházky. K 30. 6. 2020 bylo v 1. ročníku celkem 18 žáků.  

Do 1. třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona nastoupili v záři celkem 2 žáci, z nichž 1 

žákyně byla přeřazena z běžné základní školy. 

Do 1. ročníku školy speciální nastoupili v září 2019 dva noví žáci.   

4.5. Žáci – cizinci 

 

V letošním školním roce plní školní docházku podle § 38 školského zákona jedna žákyně. 

V zahraničí je od února 2018, po celou dobu se nedostavila k přezkoušení, zákonní zástupci 

neinformovali školu o výsledcích a průběhu vzdělávání. Zákonní zástupci jednoho žáka 

zažádali v lednu 2020 o možnost plnění povinné školní docházky svého syna v zahraničí, po 

dvou měsících se vrátili zpět.  

5. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  
 

5.1. Školní družina 

 

Oddělení Počet oddělení Počet žáků k 31. 10. 2019 

oddělení pro žáky běžné ZŠ 1 24 
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oddělení pro žáky podle § 16 odst. 9 ŠZ 1 14 

Celkem 2 38 

 

Ve škole pracovala dvě oddělení školní družiny. V průběhu roku počty žáků školní družiny 

kolísaly. Jelikož oddělení školní družiny jsou umístěna na budově Jarní 400, bylo nutné, pro 

některé imobilní žáky s těžším zdravotním postižením, zajišťovat činnosti školní družiny také 

na budově Slezská 200, a to včetně donášky obědů.  

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

Program ŠD byl vytvořen tak, aby se ho mohly zúčastnit všechny děti i se zdravotním postižením. 

V tomto školním roce jsme uskutečnili 13 společných akcí obou tříd školní družiny, dalších 8 akcí 

spadalo do období uzavření škol a omezení činnosti ŠD. V tomto období byl vytvořen blog školní 

družiny, kde paní vychovatelky přispívaly různými náměty na výtvarné a pracovní činnosti, které 

mohly děti doma sami zvládnout. Rovněž zde byly vkládány náměty na činnosti v přírodě, různé 

básničky  

a písničky. Od uvolnění mimořádného opatření a návratem žáků zpět do školních lavic, školní družinu 

navštěvovalo celkem 6 žáků, kteří byli rozděleni do skupin. Jelikož se jednalo o žáky z různých tříd 

základní školy speciální, tak při zajišťování dohledů nad žáky pomáhaly ve velké míře asistentky 

pedagogů.  

5.2. Akce školní družiny ve školním roce 2019/2020 

 

Datum Název akce 
Počet dětí 

z 1. odděl. 

Počet dětí 

z 2. odděl. 

Celkem 

dětí 

17. 9. 2019 Turnaj v pexesu 22 14 36 

23. 9. 2019 
„Podzim očima dětí“ 

výtvarná soutěž 
18 14 32 

14. 10. 2019 
Turnaj ve hře 

„Člověče, nezlob se“ 
15 13 28 

24. 10. 2019 
Recitační soutěž 

na téma: Podzim 
17 14 31 

31. 10. 2019 Halloween 17 14 31 

4. 11. 2019 
Dýně – podzimní tvoření 

 
18 14 32 

11. 11. 2019 Turnaj v kuželkách 18 14 32 
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6. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

Zápisy k povinné školní docházce probíhaly z důvodu uzavření škol během celého měsíce 

dubna 2020, a to bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci byli informováni o způsobu zápisů na 

webových stránkách školy a informačním letákem, který byl vyvěšený na budově školy. 

Během měsíce dubna jsme zapsali celkem 17 nastupujících prvňáčků. Tři děti přišli zapsat 

jejich zákonní zástupci mimo termín zápisů, tedy v pozdějších měsících.  

 

Počet tříd Zapsaní žáci Přijatí žáci Odklady PŠD 

1 (běžná ZŠ) 13 11 2 

1 (§ 16 odst. 9 ŠZ) 7 7 0 

Z toho ze spádového 

obvodu 
14 12 2 

 

7. PEDAGOGICKÁ ČINNOST ŠKOLY 

 

7.1. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2019/2020     

 

1. pololetí Základní škola 

Třída 
Počet 

hodnocených 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměr 

26. 11. 2019 
Vánoční tvořivá dílnička 

Andílek z keramiky 
19 14 33 

6. 12.2019 Mikuláš 10 12 22 

17. 12. 2019 Vánoční besídka 12 12 24 

29. 1. 2020 Maňáskové divadlo 15 14 29 

12. 2. 2020 Karneval 14 10 24 

26. 2. 2020 Soutěž - puzzle 12 14 26 
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I. A 18 5 10 3 0 1,54 

II. A 11 3 6 2 0 1,80 

III. A 17 3 12 2 0 1,90 

IV. A (4., 5.) 17 3 14 0 0 1,97 

 63 14 42 7 0 1.80 

2. pololetí  

I. A 18 6 7 5 0 1,62 

II. A 11 3 8 0 0 1,92 

III. A 17 3 14 0 0 1,98 

IV. A (4., 5.) 13 3 10 0 0 1,93 

 59 15 39 5 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 (1., 2.) 11 7 4 0 0 1,28 

III. B (3., 4.) 8 5 3 0 0 1,25 

V. A 6 2 4 0 0 1,55 

V. B 6 2 4 0 0 1,52 

VI. A 8 2 5 0 0 1,54 

VII. A 10 5 5 0 0 1,49 

VIII. A (8., 9.) 11 3 8 0 0 1,56 

 60 26 33 0 0 1,45 

2. pololetí  

II. B (1., 2.) 11 6 4 1 0 1,48 

III. B (3., 4.) 8 6 2 0 0 1,21 

V. A 5 2 3 0 0 1,55 

V. B 6 2 4 0 0 1,52 

VI. A 8 3 5 0 0 1,54 

VII. A 11 5 6 0 0 1,52 

VIII. A (8., 9.) 11 3 8 0 0 1,60 

 60 27 32 1 0 1,44 
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7.1.1. Neprospívající žáci 

Ve druhém pololetí školního roku neprospělo celkem 6 žáků. Jednalo se o žáky prvních 

ročníků. Jedna žákyně třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona na naši školu 

přestoupila v průběhu školního roku, konkrétně ve druhém pololetí. Učivo nezvládla, bude 

opakovat první ročník. Z pěti žáků první třídy běžné základní školy mohli tři žáci vykonávat 

opravné zkoušky, ke kterým se žádný z nich nedostavil. Nevyužili ani možnosti konzultací. 

Zůstávají jim tedy závěrečná hodnocení z 30. června 2020.   

Jedna žákyně plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona. Na základě 

žádosti zákonných zástupců a na doporučení lékařů byla 6 žákům tříd podle § 16 odst. 9 

školského zákona rozhodnutím ředitele školy snížena míra vyučovací povinnosti.  

 

1. pololetí Základní škola speciální 

Třída 
Počet 

hodnocených 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

IV. B 6 2 4 0 0 

VI. B 5 0 5 0 0 

VII. B 6 1 3 2 0 

VIII. B 5 0 4 1 0 

IX. A 5 4 1 0 0 

IX. B 5 0 5 0 0 

 32   3  

2. pololetí  

IV. B 6 2 4 0 0 

VI. B 5 0 3 2 0 

VII. B 6 1 2 3 0 

VIII. B 5 0 4 1 0 

IX. A 5 4 1 0 0 

IX. B 5 0 3 2 0 

 32   8  
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Žáci Základní školy speciální jsou hodnocení slovně. Z celkového počtu 32 žáků mělo celkem 

18 žáků doporučeno vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP). Ve 2. pololetí 

neprospělo celkem 8 žáků. 7 žáků bude opakovat ročník z prospěchových důvodů,  

1 žák ze zdravotních důvodů. Celkem 3 žáci měli na základě žádosti zákonných zástupců a na 

doporučení lékaře snížený počet vyučovacích hodin.  

7.1.2. Hodnocení chování žáků 

 

 

chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

počet žáků % počet žáků % 
počet 

žáků 
% 

1. pololetí 154 100 0 0 0 0 

2. pololetí 151 100 0 0 0 0 

 

 

7.1.3. Zameškané hodiny 

 

zameškané hodiny neomluvené počet hodin počet žáků 

ZŠ 1. stupeň 10 2 

ZŠ třídy podle § 16 odst. 9 31 3 

ZŠ speciální 0 0 

celkem 41 5 

 

7.1.4. Distanční vzdělávání 

 

Kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru v České republice vláda rozhodla od středy  

11. března 2020  uzavřít školy. Den po zavření škol byl vyhlášen nouzový stav. Vzdělávání 

žáků v době nouzového stavu a v době mimořádných opatření probíhalo distanční formou. 

Třídní učitelé komunikovali s žáky nebo jejich zákonnými zástupci různými způsoby. Snažili 

se najít nejvhodnější způsoby komunikace, které přizpůsobovali potřebám, možnostem  

a schopnostem jednotlivých rodin. Na webových stránkách školy byly vytvořeny blogy 

jednotlivých tříd, někteří komunikovali prostřednictvím mailů nebo telefonicky. Velké 
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procento našich žáků pochází z rodin s nízkým sociálním statutem, nemají počítačové 

vybavení ani internetové připojení, a proto měli možnost docházet pravidelně jednou za týden 

do školy pro domácí úkoly za předpokladu dodržování mimořádných opatření.  

Od 25. 5. 2020 byla možná přítomnost žáků 1. stupně základní školy, ale pouze za přísných 

hygienických opatření a velmi specifických podmínek. Této možnosti využili a k docházce se 

přihlásili pouze 4 žáci.  

S účinností od 1. června 2020 bylo umožněno „znovuotevření“ i těch základních škol 

zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které v souladu s původním harmonogramem 

uvolňování opatření měly zůstat uzavřeny až do 30. 6. 2020. Konkrétně se jednalo o žáky 

základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále o žáky 1. stupně 

základních škol/tříd zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, 

souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování, 

a o děti zařazené  

v přípravných stupních základní školy speciální. Od tohoto data se k dobrovolné docházce 

přihlásilo celkem 19 žáků.  

Od 8. června 2020 byla možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně základních škol/tříd 

zřízených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více 

vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování za účelem konání konzultací 

či třídnických hodin, přičemž docházka nebyla pro tyto žáky povinná. Přihlásilo se 5 žáků. 

7.2. Žáci vycházející a přestupující 

 

7.2.1. Základní škola 

 

V letošním školním roce ukončilo vzdělávání v 5. ročníku celkem 5 žáků. Všichni přestupují 

na 2. stupeň různých základních škol v Orlové.  

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

 

Devět let povinné školní docházky splnilo celkem 6 žáků. Z tohoto počtu: 

 přechází 3 žáci na odborné učiliště, 

 2 žáci ukončili školní docházku v nižším ročníku – bez stupně vzdělání, 



16 
 
 

 zákonní zástupci 1 žáka požádali o prodloužení školní docházky a bylo jim vyhověno.  

 

 

7.2.3. Základní škola speciální 

 

V Základní škole speciální se v 9. nebo 10. ročníku vzdělávalo celkem 5 žáků. Zákonní 

zástupci všech 5 žáků zažádali o povolení pokračovat v základním vzdělávání a bylo jim 

vyhověno.  

 

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 9 7 

ZŠ – třídy podle § 16 odst. 9 60 15 

Základní škola speciální 32 18 

Celkem 101 40 

 

7.3.1. Základní škola 

 

V běžných třídách základní školy jsme vzdělávací celkem 9 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Na základě doporučení školského poradenského zařízení měli 3 žáci jako 

podpůrné opatření asistenta pedagoga. Dále jsme v letošním roce poskytovali na základě 

doporučení  

1 hodinu pedagogické intervence a 1 hodinu speciální pedagogické péče.  

U jednoho žáka jsme vyučovali dva předměty speciálně pedagogické péče, které vychází ze 

školního vzdělávacího programu. Jsou to Řečová výchova Zdravotní tělesná výchova 

s časovou dotací 1 hodiny za týden.  
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7.3.2. Základní škola – třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 

 

V sedmi třídách se vzdělávalo celkem 60 žáků. Z tohoto počtu byl 15 žákům vytvořen IVP. 

Ve třídách působilo na základě doporučení ŠPZ celkem 6 asistentů pedagoga.  

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 18 žáků.  

 

7.4. Výuka anglického jazyka 

Podle ŠVP ZY 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 s 18 

repasovanými počítači, dataprojektorem a promítacím plátnem. Na všech počítačích je 

internetové připojení. Učebna je využívána k výuce 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. 
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K výuce informatiky jsou maximálně využívané 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 tabule, různé prezentace, procvičování a opakování učiva podporují 

atraktivitu výuky ve všech třídách.  

7.6. Účast a výsledky v soutěžích 

Městská kola soutěží 

Recitační soutěž – zúčastnili se 2 žáci, jeden se umístil na 3. místě 

Naše město – soutěže se zúčastnila jedna žákyně – bez umístění. 

Výtvarné soutěže 

Vysněný design ručičkových náramkových hodinek - společnost RAUL, Kamsdětmi.com ve spolupráci 

se společnosti DESIGN TRADE připravila pro žáky základních škol výtvarnou soutěž. 

Andělé a andílci – školní soutěž 

O nejhezčího anděla – soutěž DKMO Orlová 

List za listem – baví mě číst – 10. ročník mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy 

spojuje školy.  

 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

8.1. Studium k získání odborné kvalifikace 

V období od září 2019 do června 2020 absolvovaly ředitelka školy a zástupkyně ředitelky 

vzdělávací program „Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení“. Tímto 

studiem splnila ředitelka školy potřebné kvalifikační předpoklady k vykonávání své funkce.  

V měsíci prosinci 2019 dokončila studium jedna učitelka 1. stupně základní školy, která měla 

magisterské vzdělání pro předškolní pedagogiku. Tímto studiem získala kvalifikaci učitelky  

1. stupně základní školy.  
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Jedna učitelka s magisterským titulem v oboru speciální pedagogiky si již druhým rokem 

doplňovala kvalifikaci pro obor učitelství ve speciální pedagogice.  

 

8.2. Další vzdělávací programy, kurzy a semináře 

Vzdělávací 

instituce 
Název semináře Termín Účast 

KVIC 
Kariérové poradenství ve 

škole prakticky 
Září 2019 ŘŠ, výchovný poradce 

PARIS 
Fond FKSP, tvorba a použití 

ve školství 
Listopad 2019 ŘŠ 

PARIS Spisová služba Prosinec 2019 
Spisový a administrativní 

pracovník 

NPIČR 
Konzultace pro příjemce 

k výzvám Šablony II 
Leden 2020 ŘŠ, ekonom 

 

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. Tři zaměstnankyně navštěvovaly v rámci svého osobního rozvoje kurz Výcvik gest, 

který byl věnován jedné z alternativních forem komunikace a byl pořádán MŠ Klíček 

v Karviné. 

9. ICT – STANDART A PLÁN 

Plněním ICT plánu pro školní rok 2019/2020 bylo zajištěno: 

 byl udržen stav ICT techniky, 

 průběžné zvyšování ICT úrovně kmenových pedagogických pracovníků podle potřeby 

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

pedagogové byli seznámeni s možnostmi distanční výuky žáků. 
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 byla zajištěna možnost barevného tisku pro pedagogické pracovníky v budově Slezská 

200 instalací tiskárny do sborovny školy, 

 byly modernizovány některé počítače instalací rychlých SSD disků, 

 byly modernizovány webové stránky školy, 

 byla zahájena realizace projektu „DĚTI NAŠE BUDOUCNOST II“ - aktivita: Využití 

ICT ve vzdělávání. V rámci projektu bylo zakoupeno 20 mobilních zařízení – 

notebooků, 

 v souvislosti s nutností distanční výuky z důvodu uzavření škol byly vytvořeny blogy 

     třídních učitelů. 

 

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 10 < 2 roky Windows 10 notebook 1x Dataprojektor 

PC učebna 14 >  5 let Windows 7 Stolní PC 1x Dataprojektor 

Sklad 1 < 2 roky Windows 10 Notebook Ne 

 

Budova Slezská 200 

Místnost, třída 
Počet 

počítačů 
Stáří počítače 

Operační 

systém 
Typ 

Prezentační 

technika 
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Sborovna 3 > 5 let Windows 10 Stolní PC Ne 

Místnost 

zástupkyně 
1 > 5 let Windows 7 Stolní PC Ne 

Výchovný 

poradce 
1 > 5 let Windows 10 Stolní PC Ne 

Třídy 15 > 5 let Windows 7 Stolní PC 

7x dataprojektor 

3x Interaktivní 

tabule 

PC učebna 12 > 5let Windows 10 Stolní PC Ne 

Sklad 1 > 5let Windows 7 Notebook Ne 

 1 > 5 let 
Windows 

server 2008 
Server Ne 

 3 > 5 let Windows 10 Stolní PC Ne 

 10 < 2 roky Windows 10 Notebook Ne 

 

V současné době je na obou budovách celkem 83 funkčních počítačů. 

 

10. ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA 

 

Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je výchova k odpovědnému zacházení  

s životním prostředím. Enviromentální výchova je průřezovým tématem, které se prolíná ve 

ŠVP a prostupuje výukou po celou dobu školní docházky.  

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. Na II. Stupni hlavně v Přírodopise, Chemii, Fyzice, Zeměpise, 

ale také v Občanské výchově a Výchově ke zdraví.  

Průřezová témata EVVO zahrnuje v základní škole ve třídách zřízených podle § 16 odst.  

9 školského zákona a ve třídách základní školy speciální tematické okruhy Ekosystémy, 
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Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka 

k přírodě.  

Žáci po celý školní rok třídili odpad a starali se o květinovou výzdobu školy.  

 

10.1. Témata EVVO v jednotlivých třídách 

 

Třída Průřezová témata 

1. stupeň ZŠ  

I. A 
Cesta do školy, Barvy podzimu, Podzim v poli, Zvířátka v zimě, Péče o 

tělo, Příroda na jaře. 

II. A 

Smyslů plný les, Barevný podzim, Světový den zvířat – 4. 10., Den bez 

aut, Lidské aktivity ve vztahu k životnímu prostředí, V korunách stromů, 

Odpady, Zvířata v zimě, Ekoprvky, Hmyzí povídání 

III. A 
Cesta do školy, Den bez aut, Svět kolem nás, Žijeme zdravě, Živé 

organismy. 

IV. A (4., 5.) 
Zdravá výživa, Výstava Spolková činnost, Vánoční zvyky a tradice, 

Putování za minulostí. 

ZŠ-třídy § 16  

II. B 

Zelenina a ovoce, Podzim v přírodě, Práce na poli, Zima a její znaky, 

Ptáci a zvířata v zimě, Jaro a jeho znaky, Zahrada, pole, louka, Domácí 

zvířata 

III. B 
Léto, Domov, Živá a neživá příroda, Orientace v přírodě, Ochrana 

přírody, Krajina. 

V. A 
Šetříme naše lesy, Péče o rostliny, Péče o ptáky, Život rostli, Životní 

prostředí. 

V. B 
Ekosystém pole, lesa, řeky, Světový den zvířat, Poznáváme ptáky, Roční 

doby, Ekologizace domácnosti, Péče o pokojové rostliny. 

VI. A Zážitky z prázdnin, Podmínky života, Rostliny, Ochrana přírodních 



23 
 
 

památek, Ochrana vody, Ochrana zdraví, Půda. 

VII. A 
Pozorování podzimní přírody, Péče o pokojové rostliny, Zimní příroda, 

Třídění odpadů. 

VIII. A (8.,9.) 
Vánoční zvyky a tradice, Zdravá výživa. 

 

ZŠ speciální  

IV. B Světový den výživy, Den hospodářských zvířat, Den vody, Den dětí. 

VI. B 
Naše škola, Plody zahrad a polí, Podzim je barevný, Zima je bílá, 

Poznávání jarních rostlin, Třídění odpadů, Letní plody, Hmyz 

VII. B 
Plody podzimu, Způsoby obživy kdysi a dnes, Národní parky v ČR, 

Význam vody pro život, Ptáci a zvířata v zimě, Životní prostředí v MSK 

VIII. B 

Orientace v prostředí, Domácí a volně žijící zvířata, Dary podzimu, 

Světový den zvířat, Práce na zahradě, Podzim v přírodě, Zima a její 

znaky, Ptáci a zvířata v zimě, Zahrada a louka na jaře, Péče o zeleň ve 

třídě 

IX. A 

Naše škola, Zdravá výživa, Plody podzimu, Den bez aut, Negativní 

dopady ve vztahu k životnímu prostředí, Ptáci v zimě, Voda a vzduch, 

Vítání jara, Péče o zeleň. 

IX. B 
Péče o zeleň, Podzimní plody, Podzimní příroda, Ptačí krmítka, Třídění 

odpadů, Příchod jara. 

 

 

11. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 

V souladu s vládní strategií prevence a legislativou MŠMT byla pro školní roky 2015/2020 

vytvořena Školní preventivní strategie a pro školní rok 2019/2020 Preventivní program. Za 

jejich realizaci odpovídala školní metodička prevence s podporou celého pedagogického 

sboru. 
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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 

činnosti 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. 

11.1. Specifická prevence 

Od září 2019 probíhaly na škole preventivní programy, Trestní odpovědnost a Alkoholismus, 

ve spolupráci s Městskou policií. Programy probíhaly formou besed s žáky 8. a 9. ročníků. 

V celoročním plánu bylo rovněž realizovat program Láska je láska, který se z důvodu 

distančního vzdělávání nemohl uskutečnit.  

 

Datum Název programu Poskytovatel programu 

21. 11. 2019 Trestní odpovědnost Městská policie Orlová 

10. 2. 2020 Trestní odpovědnost Městská policie Orlová 

11. 2. 2020 Alkoholismus Městská policie Orlová 

12. 2. 2020 Alkoholismus Městská policie Orlová 

 

11.2. Průřezová témata v jednotlivých třídách 

Třída Průřezová témata 

1. stupeň ZŠ  

I. A Tvorba pravidel třídy, Využití volného času, Zimní sporty, Domácí a 

školní prostředí. 

II. A Záškoláctví, Vánoční zvyky a tradice, Snažím se být čtenář, Já a moje 

zdraví, Klima třídy, dopravní prevence, Dodržování pravidel hygieny. 

III. A Tvorba pravidel třídy, Využití volného času, Zimní sporty, Domácí a 

školní prostředí. 

IV. A (4., 5.) Beseda se spisovatelem, Zdravá výživa, Vánoční tradice, Ochrana zdraví. 

ZŠ-třídy § 16  

II. B Správný oděv a obuv, Záložka do knihy spojuje, Bavíme se navzájem, 

Zdravá výživa, sport, Vánoční zvyky a tradice. 
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III. B Zážitky z prázdnin, Čte celá třída, Vánoční zvyky a tradice, Bavíme se 

navzájem, Školní řád, Rodina, Umíme se chovat, Dopravní situace. 

V. A Školní řád, Chování ve společnosti, U lékaře, Co lidskému tělu škodí a co 

prospívá. 

V. B Chodíme do školy, Volný čas, Správné chování, Práva dětí, Nebezpečná 

místa v okolí. 

VI. A Školní řád, Bezpečí a nebezpečí, Rodina, Umíme se chovat. 

VII. A Toxikománie, Vánoční zvyky a tradice, Rasismus, Trestný čin a 

přestupek, Návykové látky, Alkoholismus 

VIII. A (8.,9.) Toxikománie, Příprava na povolání, Trestní odpovědnost, alkoholismus, 

Lidé s handicapem. 

ZŠ speciální  

IV. B Jsme kamarádi, Pečujeme o své zdraví. 

VI. B 
Chování v autobuse, Vzájemná spolupráce, V zdravém těle zdravý duch, 

Nosím roušku, myji si ruce, Bezpečně na ulici, Cvičíme doma, Chování 

v přírodě. 

VII. B Vztahy mezi spolužáky, Alkohol, drogy, kouření, Když dojde k úrazu, 

Práva a povinnosti dětí, zneužívání. 

VIII. B Cesta do školy, Vztahy v rodině, Všichni jsme kamarádi, Ochrana zdraví, 

Poznáváme své tělo, Bezpečné chování, Canisterapie, Hygiena 

IX. A Spolužáci, Vánoční svátky, Já a moje zdraví, Chování ve třídě. 

IX. B Vzájemné vztahy, Zdravá výživa, Chování u stolování, Rodina, 

Hygienické návyky, Vzájemná pomoc. 

 

 

12. ÚRAZY 

V letošním školním roce byly zaznamenány dva školní úrazy. Jeden úraz byl lehčího rázu, šlo 

o lehké pohmoždění kotníku, žákyni bylo doporučeno navštívit lékaře, toho však nenavštívili. 

Druhý úraz byla komplikovaná zlomenina prstu na levé noze, šlo o dlouhodobou léčbu 

s odškodněním 7650 Kč. V tomto školním roce nebyl hlášen žádný úraz zaměstnance školy. 

13. INSPEKČNÍ ČINNOST A JINÉ KONTROLY ORGANIZACE 

 

13.1. Inspekční činnost ČŠI 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná inspekční činnost ČŠI. 
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13.2. Další kontroly organizace 

Dne 14. 10. 2019 byla provedena kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. 

Byly kontrolovány platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny splatné závady vůči VZP ČR ani jiné 

evidenční nedostatky.  

Dne 2. 12. 2019 byla provedena kontrola ze strany zřizovatele, která byla zaměřena na 

prověření souladu nastavených procesů se směrnicí, nařízením GDPR a dalšími předpisy. Ze 

závěru kontroly vyplynuly drobné nedostatky, které byly následně odstraněny. Provedli jsme 

aktualizaci interních dokumentů a na webových stránkách školy jsme kontakt na pověřence 

umístili také do záložky – kontakty školy.  

14. 2. 2020 proběhla na naší škole kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě. Kontrola byla zaměřena na plnění podmínek stanovených v zákoně 

o ochraně veřejného zdraví, ve vyhlášce o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Ve dvou kmenových 

učebnách bylo provedeno měření koncentrace CO2. které bylo na hranici limitu. Učitelé byli 

poučeni o pravidelném větrání výukových prostor. Jiné nedostatky nebyly kontrolou zjištěny.  

Další uskutečněná kontrola byla dne 14. 5. 2020 ze strany zřizovatele. Šlo o kontrolu 

hospodaření školy s veřejnými prostředky. Byl zjištěn jeden nedostatek – nezveřejnění 

zřizovací listiny ve Sbírce listin. Náprava byla provedena neprodleně.  

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 je 

spolufinancován Evropskou unií probíhá od září 2019 – července 2021. Cílem tohoto projektu 

je podpora personálního, materiálního a vzdělávacího rozvoje školy. Během realizace jsme 

podporovali a nadále budeme podporovat tyto aktivity:  

 Školní asistent – personální podpora ZŠ   

 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
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 Využití ICT ve vzdělávání 48 hodin 

 Využití ICT ve vzdělávání 32 hodin 

 Projektový den ve škole 

 Projektový den mimo školu 

 Projektový den v ŠD/ŠK  

 Projektový den mimo ŠD/ŠK 

V měsíci květnu 2020 byla odeslána první zpráva o realizaci projektu.  

 

14.2. Projekty financované z prostředků MŠMT 

Využili jsme dotace Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2020. Z této dotace byla hrazena 

doprava našich žáků na výuku plavání.  

 

14.3. Projekty financované spolupracujícími firmami 

Zábavná tvoření a manipulační cvičení aneb terapie hrou byl projekt financovaný firmou 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s.. Byl určen pro žáky Základní školy speciální. 

Škola získala finanční dar ve výši 10 000,- Kč na nákup speciálních pomůcek a materiálů do 

výtvarné výchovy a pracovních činností. Cílem projektu bylo poskytnout žákům s mentálním 

postižením zajímavé možnosti kreativního tvoření a manipulačního cvičení s pomocí 

terapeutických prostředků a hraček. Projekt byl ukončen v prosinci 2019. 

Komunikujeme se světem kolem nás byl projekt podpořený Nadací OKD. Probíhal 

v období duben 2019 – březen 2020. Získali jsme nadační příspěvek ve výši 70 000,- Kč, 

který jsme využili na nákup tabletů, bubínků Djembe a služeb – muzikoterapie a canisterapie. 

Byl určen pro žáky Základní školy speciální.  

 

15. SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ 

V letošním školním roce 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, jedna zaměstnankyně čerpala výpůjčku 

v nouzi. Ti, kteří slavili životní jubilea, získali z prostředků FKSP nepeněžní dar. 
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Z důvodu koronavirové situace v letošním roce neproběhlo tradiční setkání zaměstnanců 

k příležitosti oslavy Dne učitelů.  

 

 

 

16. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2019 

 

16.1. Výnosy 

Přímé výdaje na vzdělávání 26 298 575,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 

  

19 063 895,00 Kč 

 

ONN 

   

47 685,00 Kč 

 

odvody zaměstnavatele 

 

6 462 535,00 Kč 

 

odvody na FKSP 

  

383 678,00 Kč 

 

ONIV 

   

340 782,00 Kč 

      
Rozvojový program Částečné vyrovnávání mezikrajových rozdílů 

v odměňování pedagogických pracovníků 156 948,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 

  

115 403,00 Kč 

 

odvody zaměstnavatele 

 

39 237,00 Kč 

 

odvody na FKSP 

  

2 308,00 Kč 

      Podpora výuky plavání 23 280,00 Kč 

 

dopravné na plavání 

  

23 280,00 Kč 

      Projekt Děti - naše budoucnost I 
285 375,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 

  

149 193,00 Kč 

 

ONN 

 

15 000,00 Kč 

 

odvody zaměstnavatele 

 

50 677,00 Kč 

 

ostatní soc. pojištění 

  

892,00 Kč 

 

odvody na FKSP 

  

3 073,00 Kč 

 

ONIV 

   

66 540,00 Kč 

      Projekt Děti - naše budoucnost II 83 186,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 

  

47 586,00 Kč 

 

ONN 

 

11 250,00 Kč 
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odvody zaměstnavatele 

 

16 084,00 Kč 

 

ostatní soc. pojištění 

  

48,00 Kč 

 

odvody na FKSP 

  

1 012,00 Kč 

 

ONIV 

   

7 206,00 Kč 

      
Výnosy ze státního rozpočtu 26 847 364,00 Kč 

      Příspěvek města 1 758 000,00 Kč 

Vlastní příjmy 

 

42 295,37 Kč 

z toho: užívání tělocvičen 

  

9 150,00 Kč 

 

úplata školní družiny 

  

24 050,00 Kč 

 

úroky 

   

1 095,37 Kč 

 

ostatní výnosy 

  

7 500,00 Kč 

 

nahodilé příjmy 

 

500,00 Kč 

      Projekty 

     Zábavné tvoření a manipulační cvičení, aneb terapie hrou 10 000,00 Kč 

 

materiál 10 000,00 Kč 

      Komunikujeme se světem 55 200,00 Kč 

 

materiál, služby  55 200,00 Kč 

      Výnosy z příspěvku města 

 (příspěvek na provoz + příspěvky na projekty + vlastní výnosy) 1 865 495,37 Kč 

      
VÝNOSY CELKEM 28 712 859,37 Kč 
 

16.2. Náklady 

Přímé výdaje na vzdělávání 26 298 575,00 Kč 

z toho: mzdy 

   

19 063 895,00 Kč 

 

ONN 

   

47 685,00 Kč 

 

odvody zaměstnavatele 

 

6 462 535,00 Kč 

 

odvody na FKSP 

  

383 678,00 Kč 

 

ONIV 

   

340 782,00 Kč 

      
Rozvojový program Částečné vyrovnávání mezikrajových rozdílů 

v odměňování pedagogických pracovníků 156 948,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 

  

115 403,00 Kč 

 

odvody zaměstnavatele 

 

39 237,00 Kč 

 

odvody na FKSP 

  

2 308,00 Kč 
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Podpora výuky plavání 23 280,00 Kč 

 

dopravné na plavání 

  

23 280,00 Kč 

    Projekt Děti - naše budoucnost I 
285 375,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 

  

149 193,00 Kč 

 

ONN 

 

15 000,00 Kč 

 

odvody zaměstnavatele 

 

50 677,00 Kč 

 

ostatní soc. pojištění 

  

892,00 Kč 

 

odvody na FKSP 

  

3 073,00 Kč 

 

ONIV 

   

66 540,00 Kč 

      Projekt Děti - naše budoucnost II 83 186,00 Kč 

z toho: mzdové náklady 

  

47 586,00 Kč 

 

ONN 

 

11 250,00 Kč 

 

odvody zaměstnavatele 

 

16 084,00 Kč 

 

ostatní soc. pojištění 

  

48,00 Kč 

 

odvody na FKSP 

  

1 012,00 Kč 

 

ONIV 

   

7 206,00 Kč 

      Náklady ze státního rozpočtu 26 847 364,00 Kč 

      Náklady z příspěvku města, vlastních příjmů      1 742 787,00 Kč  

z toho: plyn, tepelná energie 

 

          517 036,67 Kč  

 

elektrická energie 

 

211 205,48 Kč 

 

vodné, stočné, srážková voda 

 

106 300,09 Kč 

 

opravy a údržba 

  

279 545,94 Kč 

 

platy, dohody 

  

14 760,00 Kč 

 

ostatní náklady 

  

613 938,82 Kč 

Projekty: 

Zábavné tvoření a manipulační cvičení, aneb terapie 

hrou         10 000,00 Kč  

 

Komunikujeme se světem 

 

        55 200,00 Kč  

    Náklady z příspěvku města a vlastních příjmů      1 807 987,00 Kč  

  
NÁKLADY CELKEM        28 655 351,00 Kč 
 

16.3. Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření ze státního rozpočtu 0,00 Kč 

Výsledek hospodaření z příspěvku města a vlastních příjmů 57 508,37 Kč 
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CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   57 508,37 Kč 

 

17. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

17.1. Inventarizace 

V roce 2019 probíhala fyzická a dokladová inventarizace  k 31. 12. 2019. Inventarizační 

komise neshledala žádné nedostatky. 

 

Majetek školy k 31. 12. 2019 

 

Druh majetku Částka 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 60 705,45 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek  (022) 102 406 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 4 605 598,01 Kč 

Kulturní předměty (032) 8 000 Kč 

Drobný nehmotný majetek  (901) 120 870,70 Kč 

Drobný hmotný majetek (902) 2 567 949,51 Kč 
 

     

 

Od zřizovatele má organizace majetek ve výpůjčce 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. Šárka Janalíková 

 metodička prevence:    Mgr. Marie Šnokhousová 

 metodik ICT:     Mgr. Michal Sebroň 

 vedoucí vychovatelka školní družiny: Marcela Šokalová 

 

Zprávu o hospodaření školy v roce 2019 zpracovala: 

 ekonomka školy:    Ing. Dana Špandelová 

 

 

 

 

 

V Orlové 5. 9. 2020       PhDr. Soňa Balonová 

                                     ředitelka školy 

 

 

Výročí zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla projednána pedagogickou radou 

dne 30. 9. 2020 a schválena Školskou radou dne 13. 10. 2020. 
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18. PŘÍLOHA - FOTODOKUMENTACE 

BAVÍME SE NAVZÁJEM 

 

 

HALLOWEE 
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VÝSTAVA SPOLKOVÝCH ČINNOSTÍ 

 

 

KARNEVAL VE ŠD

 



35 
 
 

  CANISTERAPIE                                                 MUZIKOTERAPIE 

               

   

ZHOTOVENÍ DÁREČKŮ Z KERAMIKY PRO RODIČE – ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 


