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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.  

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 5. ročníku jsou 

mailto:zsjarniorlova@seznam.cz
http://zsjarni.org/
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spojené. V rámci inkluze jsou na 1. stupni vzděláváni celkem tři žáci se zdravotním postižením, 

kterým je jako podpůrné opatření přiznán asistent pedagoga. Dále na škole 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. 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. 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 s inkluzí žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

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

uklízečky a školní asistent.  

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.  
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2. OBORY VZDĚLÁNÍ 

 

2.1. Obory vzdělávání 

 

Kód oboru Popis oboru Počet tříd Počet žáků (k 30. 6. 2021) 

79-01-C/01 Základní škola 

ZŠ - třídy podle § 16 

odst. 9 

4 

6 

64 

70 

79-01-B/01 Základní škola 

speciální 

5 29 

Celkem  15 163 

 

 

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. 2021) Fyzické osoby Přepočtení pracovníci 

pedagogičtí 38 34,79 

       v tom učitelé 19 18,82 

       vychovatelky 2 1,48 

       asistenti pedagoga 17 14,49 

nepedagogičtí 8 5,65 

Celkem 46 40,44 

 

 

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 5 

 

Ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pracovaly 4 nekvalifikované učitelky, 

které si doplňují své vzdělání a jsou stále studující.  Jedna z nich má vystudovaný magisterský 

obor Speciální pedagogiku a doplňuje si vzdělání v oboru učitelství.  

V jedné speciální třídě pracovala 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 od školního roku 2013/2014 pouze I. stupeň běžných tříd. Pro malý počet 

žáků došlo ke spojení 3. a 5. ročníku.  

Stupeň Počet tříd Počet žáků 

k 30. 9. 2020 

Počet žáků 

k 30. 6. 2021 

1. 4 79 64 

 

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

 

Stupeň Počet tříd Počet žáků  

k 30. 9. 2020 

Počet žáků  

k 30. 6. 2021 

1. 3 25 30 

2. 3 38 40 

 

Na 1. stupni probíhala výuka ve třídách se spojenými ročníky, a to 2. + 3. ročník a 4. + 5. ročník. 

První ročník tvořil samostatnou třídu.   

Na 2. stupni byly samostatné třídy 6. a 8. ročníku. V jedné třídě probíhala výuka se spojením 

7. + 9. ročníku.  

 

4.3. Základní škola speciální 

 

Počet tříd Počet žáků 

k 30. 9. 2020 

Počet žáků 

k 30. 6. 2021 

5 28 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. 2020 nastoupilo do 1. třídy běžné základní školy celkem 23 žáků. Během měsíce 

října a listopadu byl, na základě žádosti zákonných zástupců a na základě doporučení třídní 

učitelky, doporučen dodatečný odklad školní docházky čtyřem žákům. Od ledna 2021 byl jeden 

žák na základě doporučení SPC přeřazen do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.  

K 30. 6. 2021 bylo v 1. ročníku celkem 19 žáků.  

Do 1. třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona nastoupilo v záři celkem 6 žáků. V průběhu 

školního roku byl do této třídy přeřazen jeden žák z běžné třídy, a to na základě doporučení 

SPC a jedna žákyně byla ze třídy přeřazena do třídy speciální, rovněž na doporučení SPC.  

Do 1. ročníku školy speciální nastoupil v září 2020 jeden nový žák.   

4.5. Žáci – cizinci 

 

V letošním školním roce plnili povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona celkem 

tři žáci. Dva z nich se v únoru 2021 vrátili zpět do ČR, ale zároveň přestoupili na jinou základní 

školu.  K 30. 6. 2021 evidujeme jednoho žáka, který se vzdělává podle § 38 školského zákona.  

5. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ  

 

5.1. Školní družina 

 

Oddělení Počet oddělení Počet žáků k 31. 10. 2020 

oddělení pro žáky běžné ZŠ 1 23 

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

Celkem 2 37 

 

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

V průběhu školního roku jsme plnili jednotlivé Šablony. V září a říjnu proběhly dva projektové 

dny mimo školní družinu a to 22. 9. 2020 do Archeoparku v Chotěbuzi a 6. října do Světa 

techniky v Dolní oblasti Vítkovic (výukový program dopravní prostředky a kouzelný Oxid). 

Současně jsme plnili i další šablonu, a to Využití ICT ve ŠD, kterou jsme ukončili v červnu.  

7. června 2021 jsme zorganizovali projektový den ve školní družině zaměřený na výtvarnou 

výchovu a ekologii „Příroda nás baví“. 

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

postižením. V období března, kdy děti byly na distanční výuce, jsme se snažili dětem předávat 

balíčky se zábavnými úkoly, aby po vyučování zaplnily svůj volný čas vhodnými aktivitami. 

 S některými dětmi se nám podařilo navázat přes classroom a google meet spojení. Často jsme 

jim také dávali na blog ŠD různé aktivity, které by mohly doma samy nebo s rodiči či sourozenci 

dělat a psali pro děti zajímavé články. V době, kdy chodily děti do školy jsme na blog dávali 

fotky a krátké zprávy z akcí nebo společných aktivit. 

 

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 

10. 9. 2020 
Výtvarná soutěž „Podzimní ovoce 

a zelenina“ - modelování 
14 11 25 

22. 9. 2020 
Projektový den 

Archeopark Chotěbuz 
14 7 21 

29. 9. 2020 Turnaj v pexesu 13 13 26 

6. 10. 2020 
Projektový den 

Svět techniky - Vítkovice 
5 5 10 

4. 12. 2020 Mikulášská nadílka 5 8 13 

18. 12. 2020 Vánoční nadílka 5 8 13 

7. 5. 2021 Den matek -výtvarná dílnička 5 8 13 

1. 6. 2021 Olympiáda - Den dětí 4 7 11 

7. 6. 2021 
Projektový den ve ŠD 

„Příroda nás baví“ 
5 8 13 
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6. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

V letošním školním roce probíhaly zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 opět bez 

přítomnosti dětí. O průběhu zápisů byli zákonní zástupci informováni prostřednictvím 

webových stránek školy a letáků, které byly vyvěšeny na obou budovách školy. Během měsíce 

dubna jsme zapsali celkem 30 prvňáčků. Z tohoto počtu bylo celkem 5 odkladů školní 

docházky. Do první třídy tedy nastoupí 18 žáků a do Speciálních tříd 7 žáků.  

 

Počet tříd Zapsaní žáci Přijatí žáci Odklady PŠD 

1 (běžná ZŠ) 18 18 0 

1 (§ 16 odst. 9 ŠZ) 12 7 5 

 

7. PEDAGOGICKÁ ČINNOST ŠKOLY 

 

7.1. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021     

 

1. pololetí Základní škola 

Třída 
Počet 

hodnocených 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměr 

I. A 20 10 7 3 0 1,53 

II. A 15 7 6 0 0 1,49 

III. A (3.,5.) 21 3 17 1 0 1,89 

IV. A  16 0 12 3 0 2,16 

 72 20 42 7 0 1.77 

2. pololetí  

I. A 17 5 8 4 0 1,68 

II. A 14 5 6 2 0 1,68 

III. A (3.,5.) 18 4 12 2 0 2,02 

IV. A  15 2 11 2 0 2,14 

 64 16 37 10 0 1,88 



13 

 

 

 

 

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

Třída 
Počet 

hodnocených 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměr 

I. B 9 4 3 2 0 1,64 

III. B (2., 3.) 12 8 3 1 0 1,36 

IV. B (4.,5.) 9 4 5 0 0 1,50 

VI. A 13 2 10 1 0 1,92 

VII. A (7.,9.) 15 3 11 1 0 1,94 

VIII. A  13 6 7 0 0 1,52 

 71 27 39 5 0 1,65 

2. pololetí  

I. B 9 5 2 2 0 1,53 

III. B (2., 3.) 12 9 1 2 0 1,40 

IV. B (4.,5.) 9 4 4 1 0 1,44 

VI. A 12 2 10 0 0 1,90 

VII. A (7.,9.) 15 3 12 0 0 1,82 

VIII. A  13 4 9 0 0 1,90 

 70 27 38 5 0 1,66 

 

 

7.1.1. Neprospívající žáci 

 

Ve druhém pololetí školního roku neprospělo celkem 15 žáků. Z tohoto počtu je 10 žáků 

prvního stupně běžné základní školy, z nichž 8 bude opakovat příslušný ročník, jedna žákyně 

prvního ročníku bude konat opravné zkoušky a jedna žákyně postupuje do vyššího ročníku, 

jelikož již na daném stupni jednou opakovala.  

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

5 žáků. 2 žáci budou opakovat příslušný ročník a 3 žáci budou v měsíci srpnu konat opravné 

zkoušky.  
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1. pololetí Základní škola speciální 

Třída 
Počet 

hodnocených 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

VI. B 6 1 5 0 0 

VII. B 6 1 5 0 0 

VIII. B 6 0 6 0 0 

IX. A 5 5 0 0 0 

IX. B 5 0 5 0 0 

 28   0  

2. pololetí  

VI. B 6 1 5 0 0 

VII. B 6 1 4 1 0 

VIII. B 6 0 6 0 0 

IX. A 5 4 1 0 0 

IX. B 6 0 6 0 0 

 29   1  

 

Žáci Základní školy speciální jsou hodnocení slovně. Z celkového počtu 29 žáků mělo celkem 

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

neprospěl jeden žák, a to z předmětů výchovného zaměření. Bude postupovat do vyššího 

ročníku. 2 žáci měli na základě žádosti zákonných zástupců a na doporučení lékaře snížený 

počet vyučovacích hodin.   

 

7.1.2. Hodnocení chování žáků, výchovná opatření  

 

 

chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

počet žáků % počet žáků % 
počet 

žáků 
% 

1. pololetí 168 100 1 1,71 1 1,71 

2. pololetí 161 100 1 1,63 0 0 
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Počet výchovných opatření za 

celý školní rok 

Třídní učitel Ředitel školy 

důtka napomenutí pochvala důtka pochvala 

ZŠ 1. stupeň 0 2 18 0 0 

ZŠ třídy podle § 16 odst. 9 1 7 23 8 2 

ZŠ speciální 0 2 35 0 0 

celkem 1 11 76 8 2 

 

 

7.1.3. Zameškané hodiny 

 

zameškané hodiny neomluvené za celý 

školní rok 
počet hodin počet žáků 

ZŠ 1. stupeň 43 2 

ZŠ třídy podle § 16 odst. 9 331 12 

ZŠ speciální 3 2 

celkem 377 16 

 

7.1.4. Distanční vzdělávání 

 

Zákonem č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 bylo do školského zákona vloženo 

ustanovení § 184a, které stanovuje podmínky a pravidla pro přechod na distanční vzdělávání, 

povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 

způsobem a zároveň určuje povinnost dětí, žáků a studentů vzdělávat se tímto způsobem.  

Během celého školního roku bylo vzdělávání v České republice velmi ovlivněno pandemickou 

situací, což výrazně ovlivňovalo provoz škol. Na základě nařízení vlády ČR byly školy 

několikrát uzavřeny a výuka probíhala distančním způsobem. Na distanční způsob vzdělávání 

jsme se připravovali postupně, a to na základě zkušeností z předchozího školního roku. Založili 

jsme jednotnou komunikační platformu Google Classroom, provedli dotazníkové šetření, 

kterým jsme zjišťovali názory zákonných zástupců, možnosti žáků k internetovému připojení  

a druh zařízení, které by k výuce využívali. Šetřením se zjistilo, že ne všichni žáci mají stejné 

vzdělávací podmínky, což je způsobeno rozdílnými socioekonomickými faktory jednotlivých 
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rodin. Žáci měli možnost zapůjčit si od školy potřebné vybavení a zařízení. Této možnosti 

využili dva žáci, kterým byl pro výuku na základě smlouvy zapůjčen tablet.  

 

Výsledky dotazníkového šetření 

Základní škola Jarní 400/ I. stupeň  

 

 

 

45%

17%

38%

Možnosti žáka připojení k internetu

stále občas nemá internet

12%

9%

4%

53%

22%

Při distanční výuce žák používá zařízení

počítač notebook tablet mobil nemá žádné
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Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona/ I. i II. stupeň 

 

 

 

 

 

 

12%

9%

4%

53%

22%

Při distanční výuce žák používá zařízení

počítač notebook tablet mobil nemá žádné

22%

20%

1%

51%

6%

Při distanční výuce žák používá zařízení

počítač notebook tablet mobil nemá žádné
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Základní škola speciální 

 

 

 

 

MŠMT poskytlo mimořádné prostředky na pořízení technického vybavení pro ZŠ. Naše škola 

obdržela 407. 280,- Kč, za které jsme pořídili celkem 22 notebooků.  

 

67%

22%

11%

Možnosti žáka připojení k internetu

stále občas nemá internet

12%

22%

41%

9%

16%

Při distanční výuce žák používá zařízení

počítač notebook tablet mobil nemá žádné
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Formy distanční výuky 

Ve většině případů probíhala výuka off-line formou – předávání a odevzdávání vypracovaných 

domácích úkolů. Téměř všichni toto ustanovení dodržovali a přicházeli ve stanoveném čase. 

Někteří žáci využili i osobních konzultací k vysvětlení učiva a porozumění zadané práci. Každá 

třída má vytvořený blog, kde jsou pravidelně vkládány informace k domácí přípravě a k plnění 

úkolů. Blogy jsou obohacovány dobrovolnými úkoly, vzdělávacími videi a náměty pro tvořivé 

činnosti a pohybové aktivity.  

Na on-line výuku se žáci přihlašovali dle aktuálního rozvrhu, a to nejdéle na dobu dvou 

vyučovacích hodin. Čas výuky jsme se snažili přizpůsobit tak, aby se neprolínal s časem, kdy 

se vzdělávali sourozenci žáků. V průběhu on-line přenosu se občas vyskytovaly problémy 

s internetovým připojením, a to ze strany žáků. Všichni žáci, kteří se vzdělávali on-line 

přenosem byli rovněž zapojeni do off-line vzdělávání.  

Zapojení žáků jednotlivých tříd do distanční výuky 

třída 
Celkový počet 

žáků 

Žáci vzdělávající se 

on-line 

Žáci vzdělávající 

se off-line 

ZŠ 1. stupeň 63 19 63 

ZŠ třídy podle § 16 odst. 9 71 27 71 

ZŠ speciální 29 12 29 

celkem 163 58 163 

 

Kvalita distančního vzdělávání je ovlivněna možnostmi rodin umožnit svým dětem přístup ke 

vzdělávání v moderním způsobu on-line výuky. Přístup ke vzdělávání se ovšem přechodem na 

distanční výuku nezměnil. Žáci, které rodina ve vzdělávání podporuje a motivuje, se snaží, jak 

v prezenční, tak v distanční formě. Bohužel ti, kteří tuto podporu nemají, jsou distanční výukou 

znevýhodněni, nemají možnost on-line výuky a doma je ve školní práci nepodporují.  

Distanční výuka má také svá pozitiva. Můžeme říci, že se zintenzivnila spolupráce rodiny  

a školy, zlepšila se komunikace mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci, nová 

situaci a zkušenost s on-line výukou sblížila a zlepšila vztahy mezi učitelem a rodičem. Žáci si 

uvědomili, jak je pro ně důležité prostředí školy a soužití se spolužáky.  
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7.2. Žáci vycházející a přestupující 

 

7.2.1. Základní škola 

 

V letošním školním roce ukončilo vzdělávání v 5. ročníku celkem 9 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 10 žáků. Z tohoto počtu: 

 přechází 3 žáci na odborné učiliště, 

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

 zákonní zástupci 3 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 9 žáků. Zákonní zástupci 

všech 9 žáků zažádali o povolení pokračovat v základním vzdělávání ve školním roce 2021-

2022 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 6 

ZŠ – třídy podle § 16 odst. 9 70 11 

Základní škola speciální 29 17 

Celkem 108 34 
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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  

2 hodiny 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.  

 

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 11 žákům vytvořen IVP.  

 

7.3.3. Základní škola speciální 

 

Ve speciálních třídách se vzdělávalo celkem 29 žáků se středně těžkým, těžkým a hlubokým 

mentálním postižením, žáci s autismem a s více vadami. IVP mělo doporučeno 17 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.  
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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. V učebně jsou také k dispozici notebooky, které byly 

pořízeny pro výuku ICT v rámci projektu Děti – naše budoucnost II. Tato zařízení převážně 

využívá školní družina, a to k realizaci šablon ICT ve výuce. Celkem se jedná o 10 zařízení.  

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. 

Taktéž tady je škola vybavena 10 notebooky z projektu Děti – naše budoucnost II, které 

využívají žáci k plnění šablon ICT ve výuce.  

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 

V letošním školním roce se kvůli mimořádným opatřením a celkové pandemické situaci 

nekonaly žádné městské soutěže.  

Výtvarné  a jiné soutěže 

Kouzla a čáry – školní výtvarná soutěž 

Vánoční ozdoby – školní výtvarná soutěž 

Ruku v ruce k e správné hygieně – soutěž vyhlášená SZÚ 

Chráníme planetu Zemi – školní výtvarná soutěž 

Záložka do knihy spojuje školy – 11. ročník mezinárodního projektu 
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Ukliďme svět – soutěž vyhlášená Českým svazem ochránců přírody – účastí v soutěži jsme 

získali diplom a věcné ceny pro žáky.  

 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

8.1. Studium k získání odborné kvalifikace 

V letošním školním roce jedna učitelka s magisterským titulem v oboru speciální pedagogiky 

si již druhým rokem doplňovala kvalifikaci pro obor učitelství ve speciální pedagogice. Toto 

studium nemá ještě dokončeno a bude pokračovat v následujícím roce.  

Ve speciální třídě pracuje plně kvalifikovaná učitelka s magisterským titulem, která ještě 

dokončuje druhý magisterský obor speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii.  

Ve škole pracuje asistentka pedagoga, která v letošním školním roce úspěšně ukončila 

bakalářské studium pedagogiky pro první stupeň. Ve studiu bude pokračovat, její navazující 

obor je se zaměřením na speciální pedagogiku.  

Dvě učitelky tříd zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou studující v oblasti 

učitelství.  

 

8.2. Další vzdělávací programy, kurzy a semináře 

 

Vzdělávací 

instituce 
Název semináře Termín Účast 

MAP Orlová 

IT ve škole – příprava na 

novelu školského zákona –

distanční vzdělávání 

3. 9. 2020 ŘŠ, metodik ICT 

ADUPRAXE 

s. r. o. 

Prevence a řešení školní 

neúspěšnosti – 8 h 
30. 9. 2020 1 pedagogický pracovník 

NPI ČR 
Strategické řízení a 

plánování ve školách 

říjen 2020 – 

květen 2021 
ŘŠ, ZŘŠ 
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KVIC Metodická poradna 2. 10. 2020 ZŘŠ 

Gordic Účetnictví a rozpočet 5. 11. 2020 
Spisový a administrativní 

pracovník 

INFRA,  

s. r. o. 

Hodnocení žáků v průběhu 

distanční výuky 
10. 11. 2020 1 pedagogický pracovník 

Gordic 
Účetnictví a rozpočet pro 

pokročilé 
10. 11. 2020 

ekonom, spisový a 

administrativní pracovník 

NPI ČR 

Monitoring a evaluace pro 

zvyšování kvality, profesní 

rozvoj zaměstnanců 

13. 11. 2020 ŘŠ 

V lavici  

s. r. o. 

Psychoterapie – jak může 

pomáhat? 
9. 12. 2020 1 pedagogický pracovník 

V lavici  

s. r. o. 

Meditace a relaxace u dětí – 

jak využít ve vzdělávacím 

procesu 

11. 12. 2020 1 pedagogický pracovník 

KVIC Rozpočet školy 14. 12. 2020 ŘŠ 

Škola 

OnLine 

Jak na tisk a zadávání 

vysvědčení 
6. 1. 2021 ŘŠ 

NPI ČR 
Psychohygiena 

ped.pracovníka 
 ŘŠ 

V lavici  

s. r. o. 

Psychoterapie, meditace, 

relaxaxe 
 1 pedagogický pracovník 

KVIC Jak na formativní hodnocení 
5. 3. 2021 

10. 3.2021 

výchovný poradce, 1 

učitelka 

Janíková 

Hana 

Pardubice 

Jak motivovat a hodnotit ped. 

a neped. pracovníky 
11. 3. 2021 ŘŠ 

HELLO 

 s. r. o. 

Tvořivost přináší do 

matematiky radost 

19. 3. 2021 

26. 3. 2021 
2 pedagogičtí pracovníci 

Paris 
Účetnictví příspěvkových 

organizací 
20. 4. 2021 ekonom 
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MAP Orlová 
Třídním učitelem 

v postcovidové době 
6. 4. 2021 14 pedagogů 

MAP Orlová  
Třídním učitelem v 

postcovidové době 2 
22. 4. 2021 14 pedagogů 

Nová škola 

s.r.o. Brno 

AMOS-soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník 
4. 5. 2021 4 pedagogové 1. stupně 

MAP Orlová Čtenářská gramotnost 12. 5. 2021 2 pedagogové 1. stupně 

PARIS 

Vnitřní kontrola v praxi 

školských příspěvkových 

organizací 

20. 5. 2021 ŘŠ, ekonom 

 

8.3. Další vzdělávání 

Všichni pedagogové získávali poznatky a zkušenosti v oblasti distanční výuky, práce 

v prostředí komunikační platformy Google Classroom a v možnostech zavádění nových forem 

on-line výuky do vzdělávacího procesu.  

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. 

Jedna asistentka pedagoga se v rámci sebevzdělávání zúčastnila několika seminářů zaměřených 

na žáky se zdravotním postižením na tyto témata: Sexualita lidí s mentálním hendikepem, Jak 

motivovat děti s poruchami autistického spektra?, Jak naučit dítě či dospělého člověk 

s mentálním znevýhodněním vnímat soukromí a respektovat soukromí ostatních lidí?, 

Modelové situace a jejich využití při sexuální výchově lidí s hendikepem, Práce s doteky u dětí 

a dospělých s mentálním postižením. 

 

9. ICT – STANDART A PLÁN 

Plněním ICT plánu pro školní rok 2020/2021 bylo zajištěno: 

 byl udržen stav ICT techniky, 
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 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. 

 nákup nových mobilních zařízení pro distanční výuku a příslušného softwarového 

vybavení, 

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

ICT ve vzdělávání, 

 zavedení on-line vzdělávacích nástrojů pro distanční výuku, platforma Google 

Classroom, zřízení nových e-mailů pro tuto platformu, registrace domény, 

 nákup nových routerů, posílení pokrytí wifi sítě v budově Slezská 200, 

 vyřazeno a odvezeno k likvidaci 6 počítačů. 

 

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 

1 

< 2 roky 

> 2 roky 

Windows 10 

Windows 7 

Notebook 

Notebook 

Ne 

1x Dataprojektor 

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

Notebooky 4 < 2 roky Windows 10 Notebook Ne 

Notebooky 

pro distanční 

výuku 

23 < 2 roky Windows 10 Notebook Ne 
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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 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 

Server 1 > 5 let 
Windows 

server 2008 
Server Ne 

Notebook 10 < 2 roky Windows 10 Notebook Ne 

 

V současné době je na obou budovách celkem 105 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.  
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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, 

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 ve třídách 

 

Každá třída se zapojila do výuky témata EVVO. Témata se týkají ochrany přírody, ekologie, 

šetření vodou a energiemi, třídění odpadů. 

Jednotlivé třídy uspořádaly Den Země se zaměřením na třídění odpadů, rozpoznávání 

kontejnerů na tříděný odpad, návštěvu sběrného dvora a úklid kolem školy. 

Žáci se ve vyučování věnovali ochraně přírody, získali povědomí o krmení zvěře v zimních 

měsících (sypání do krmítek), výrobě krmítka pro ptáky, vhodnému a bezpečnému chování 

v přírodě, získávání citlivého přístupu. Učili se rozlišovat znaky jednotlivých ročních období, 

pozorovat změny v přírodě. Znají význam půdy pro pěstování rostlin. Rozpoznávají základní 

druhy rostlin, keřů a stromů. Vyrábějí a zdobí ze suchých plodů. Vědí o vitamínech v ovoci  

a zelenině a racionálním zdravém životním stylu. V rámci projektu Ovoce do škol ochutnávají 

tradiční i exotické ovoce a mléčné výrobky.  

Své poznatky zvládnou výtvarně vyjádřit malbou, modelováním, zpracováním přírodních 

materiálů. Z ovoce a zeleniny v kuchyňce připravují pokrmy.  

Žáci rozlišují hospodářská zvířata a jejich význam chovu pro člověka. Poznají exotická zvířata. 

Některé třídy se v projektech ze šablon zaměřily právě na zvířata chovaná v domácím prostředí, 

na péči o ně. Jiné třídy se účastnily akce Ztracená vejce ve Spirále, zaměřené na poznávání 

živočichů, kteří snášejí vejce. 

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.  
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V letošním roce žáci ZŠS plnili úkol Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici. Při 

plnění úkolu měli žáci zapátrat, jak se dostane pitná voda až do sklenice, jak se postupně 

upravuje, než si ji můžeme napustit z kohoutku. Důležité bylo, aby se také seznámili s cestou 

odpadní vody zpět do přírody. Měli se zajímat, jak se opět čistí a kam se vypouští. Hlavním 

úkolem bylo vytvořit schéma koloběhu vody ve vodárenství. Popsat, co se v jednotlivých fázích 

děje a proč. Při tvorbě schématu měli zohlednit reálná místa ve svém regionu, včetně jména  

a polohy vodního zdroje, čistírny odpadních vod atp. Pro žáky nižších tříd a pro mateřské školy 

Recyklohraní zadání úkolu zjednodušilo, aby odpovídalo možnostem a znalostem žáků.  

Za splněný úkol jsme získali diplom. 

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 2020/2021 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 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. Témata RPCH ve třídách 

Úvodním tématem s preventivní tematikou bylo nastavení pravidel třídy, seznámení se školním 

řádem, bezpečné chování ve třídě, ve škole i mimo školu. Učitelé se věnovali také bezpečnému 

chování dětí cestou do školy, chování na cestách, chování v přírodě, bezpečnosti při sportování, 

hygienickým návykům, zásadám stolování. Na modelových situacích seznamovali žáky  

s vhodným a nevhodným chováním, vzájemnou pomocí, vztahy mezi spolužáky, vztahy  

v rodině. Žáci znají důležitá telefonní čísla složek záchranného sytému a vědí, kdy je použít.  

V projektu Finanční gramotnost byli žáci upozorněni na riziko gamblerství. Žáci byli seznámeni 

s riziky a dopadem užívání tabáku a tabákových výrobků na zdraví. V besedě diskutovali  
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o dětských právech a povinnostech. Formou webináře se mohli zapojit do diskuze o kyberšikaně 

a AIDS. 

 

11.2. Specifická prevence – besedy pro žáky 

 

Datum Název programu Poskytovatel programu 

leden 2021 Webinář o AIDS  

únor 2021 Webinář o kyberšikaně  

duben 2021 Beseda s příslušníky MP Městská policie 

květen 2021 Dětská práva a povinnosti M. Šnoknousová 

květen 2021 Tvoje cesta on-line Policie ČR 

 

 

12. ÚRAZY 

V letošním školním roce byly zaznamenány čtyři školní úrazy žáků. Všechny byly lehčího rázu. 

Šlo o píchnutí vosou, pád na hřišti, zvrtnutý kotník a říznutí do prstu stéblem trávy. Žádný 

z těchto úrazů nevyžadoval lékařské ošetření.  

13. INSPEKČNÍ ČINNOST A JINÉ KONTROLY ORGANIZACE 

 

13.1. Inspekční činnost ČŠI 

V měsíci červnu 2021 proběhlo tematického šetření České školní inspekce zaměřené na návrat 

žáků k prezenčnímu vzdělávání. Výsledky a závěrečné hodnocení tohoto šetření nám bude 

teprve sděleno.  

13.2. Další kontroly organizace 

Dne 12. 10. 2020 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Karviná. 

Předmětem této kontroly bylo plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. Kontrolované období od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2020. Touto kontrolou 

nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
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Dne 4. 1. 2021 byla provedena veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele. Předmětem byla 

kontrola Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Kontrolovaným obdobím 

byly roky 2016 až 2020. Nebyly zjištěny vážné nedostatky, nebylo uloženo opatření k nápravě.  

Dne 18. 6. 2021 byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě. Předmětem kontroly byl zákon č. 258/20000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon  

č. 91/2021, o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně 

některých souvisejících zákonů, plnění povinností stanovených v Mimořádných opatřeních 

MZDR ČR. Byla kontrolována evidence testování žáků a zaměstnanců školy a dodržování 

platných mimořádných opatření. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

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 měl probíhat od září 2019 – července 2021. Z důvodu 

pandemické situace jsme nestihli realizovat všechny aktivity, z tohoto důvodu jsme zažádali  

o prodloužení realizace, a to do 31. 12. 2021. V tomto termínu budeme dokončovat šablony 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a jeden měsíc podporu školního asistenta.  

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

Během realizace jsme podporovali tyto aktivity:  

 Školní asistent – personální podpora ZŠ   

 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 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 lednu 2021 byla odeslána druhá monitorovací zpráva o realizaci projektu.   
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14.2. Projekty financované spolupracujícími firmami 

V lednu 2021 jsme podali žádost do grantového programu Nadace OKD – výzva Pro region  

o finanční podporu našich projektových záměrů Tvořivá škola a Zooterapie. Oba tyto projekty 

nám nadací OKD byly podpořeny celkovou částkou 65 000 Kč.  

 

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

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

zdravotním postižením. Realizace projektu je 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.  

 

Druhým podpořeným projektem nadací OKD je projekt Zooterapie, který je určen pro žáky 

speciálních tříd. Aktivity v projektu budou realizovány v období 1. 5. 2021 – 30. 4. 2022. 

V rámci Zooterapie pořídíme didaktické pomůcky se zvířecí tématikou, probíhají a budou 

probíhat canisterapeutické lekce, navštívíme ZOO Ostrava a uskutečníme terapie pomocí 

hospodářských zvířat na dětském ranči v Hlučíně. Těmito aktivitami bychom chtěli podpořit 

návrat k přirozenému biorytmu a respektu k životnímu prostředí, pomocí terapií bychom chtěli 

zmírnit nežádoucí důsledky postižení žáků a působit příznivě na všechny složky jejich 

osobnosti.  

 

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.  

Velmi významnou aktivitou pro nás bylo zapojení se do celosvětové výzvy boje proti 

koronaviru tancem Jerusalema. Nácviku tance se zúčastnili téměř všichni žáci školy, včetně 

těch se zdravotním postižením, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Z těchto 

tanečních dnů vzniklo krásné video, které je důkazem nasazení pro „dobrou věc“, kterou jsme 

chtěli vyjádřit podporu všem lidem, které tato nepěkná doba zasáhla. Video, které zachycuje 

nezapomenutelné okamžiky, radost v očích a úsměvy na tvářích dětí je zveřejněno na webových 

stránkách školy.  
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16. DARY 

V letošním školním roce se nám podařilo získat věcný dar v podobě výtvarného materiálu pro 

potřeby výuky výtvarné výchovy a pracovních činností všech žáků naší školy. Jednalo se  

o výkresy, barevné papíry, velké sady temperových barev, lepidla, nůžky, keramickou hlínu  

a mnoho dalšího. Finanční hodnota daru byla 22 000 Kč. Tento dar škole poskytla Apoštolská 

církev, sbor Karviná.  

 

17. 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 červnu byl zorganizován dvoudenní výjezd pro všechny zaměstnance školy na Sepetnou 

v Beskydech. Z důvodu koronavirové situace v letošním roce proběhlo tradiční setkání 

zaměstnanců k příležitosti oslavy Dne učitelů až v měsíci červnu.  

18. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2020 

 

18.1. Výnosy 

Přímé výdaje na vzdělávání 26 704 257,00 Kč 

z toho: mzdové náklady   19 108 061,00 Kč 

 ONN    0,00 Kč 

 odvody zaměstnavatele  6 458 517,00 Kč 

 odvody na FKSP   382 161,00 Kč 

 ONIV    755 518,00 Kč 

      

Podpora výuky plavání 9 360,00 Kč 

 dopravné na plavání   9 360,00 Kč 

      

Projekt Děti - naše budoucnost II 436 236,60 Kč 

z toho: mzdové náklady   162 758,00 Kč 
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 ONN  23 300,00 Kč 

 odvody zaměstnavatele  55 012,00 Kč 

 odvody na FKSP   3 339,00 Kč 

 ONIV    191 827,60 Kč 

      

Výnosy ze  státního rozpočtu 27 149 853,60 Kč 

      

Příspěvek města 1 678 000,00 Kč 

Vlastní příjmy  47 355,91 Kč 

z toho: užívání tělocvičen   2 750,00 Kč 

 úplata školní družiny   14 470,00 Kč 

 úroky    1 190,61 Kč 

 ostatní výnosy   28 945,30 Kč 

 nahodilé příjmy  0,00 Kč 

      

Projekty:      

Komunikujeme se světem 14 800,00 Kč 

 materiál, služby  14 800,00 Kč 

      

Výnosy z příspěvku města 

 (příspěvek na provoz + příspěvky na projekty + vlastní výnosy) 1 740 155,91 Kč 

      

VÝNOSY CELKEM: 28 890 009,51 Kč 
 

18.2. Náklady 

Přímé výdaje na vzdělávání 26 696 856,00 Kč 

z toho: mzdy    19 102 610,00 Kč 

 ONN    0,00 Kč 

 odvody zaměstnavatele  6 457 695,00 Kč 

 odvody na FKSP   385 761,00 Kč 

 ONIV    750 790,00 Kč 

      

Podpora výuky plavání 9 360,00 Kč 

 dopravné na plavání   9 360,00 Kč 

      

Projekt Děti - naše budoucnost II 436 236,60 Kč 

z toho: mzdové náklady   162 758,00 Kč 

 ONN  23 300,00 Kč 
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 odvody zaměstnavatele  55 012,00 Kč 

 odvody na FKSP   3 339,00 Kč 

 ONIV    191 827,60 Kč 

      

Náklady ze státního rozpočtu 27 142 452,60 Kč 

      

Náklady z příspěvku města, vlastních příjmů       1 713 441,15 Kč  

z toho: plyn, tepelná energie             480 925,92 Kč  

 elektrická energie  186 166,47 Kč 

 vodné, stočné, srážková voda  90 054,20 Kč 

 opravy a údržba   195 270,02 Kč 

 platy, dohody   8 160,00 Kč 

 ostatní náklady   752 864,54 Kč 

 Komunikujeme se světem             14 800,00 Kč  

    

Náklady z příspěvku města a vlastních příjmů       1 728 241,15 Kč  

  

celkové náklady        28 870 693,75 Kč 
 

18.3. Výsledek hospodaření 

 

 

Státní rozpočet - vratka za neodučenou ped. intervenci   7 401,00 Kč 

Výsledek hospodaření z příspěvku města a vlastních příjmů 11 914,76 Kč 

 

Celkový výsledek hospodaření   11 914,76 Kč 
 

19. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

19.1. Inventarizace 

V roce 2020 probíhala fyzická a dokladová inventarizace  k 31. 12. 2020. Inventarizační 

komise neshledala žádné nedostatky. 

Majetek školy k 31. 12. 2020 

 

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

Dlouhodobý hmotný majetek (022) 102 406 Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 5 381 256,17 Kč 

Kulturní předměty (032) 8 000 Kč 

Drobný nehmotný majetek  (901) 120 870,70 Kč 

Drobný hmotný majetek (902) 2 599 986,35 Kč 
 

 

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

a IT technika. 

 

     

 

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 

 

Zprávu o hospodaření školy v roce 2020 zpracovala: 

 ekonomka školy:    Ing. Dana Špandelová 

 

 

V Orlové 10. 7. 2021       PhDr. Soňa Balonová 

                                     ředitelka školy 

 

Výročí zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla projednána pedagogickou radou 

dne 31. 8. 2021 a schválena Školskou radou dne 7. 10. 2021. 
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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. 2020 – 31. 12. 2020 

 

 

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 25. 1. 2021       PhDr. Soňa Balonová 

              ředitelka školy 
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Příloha č. 2   Fotodokumentace 

 

        Legohrátky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda ve 

školní družině 
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Finanční gramotnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet 
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Projektový den mimo školu 

 

 

Malování zdi před školou 
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Výhra v soutěži Ukliďme svět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


