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Učit se pro život, ne pro školu. 
 
Seneca  
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, 
ale samy nejdou. 
 
Jan Amos Komenský  
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1. Základní údaje o škole 

 
Název školy            Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,     
                                               příspěvková organizace 

 
Sídlo                                        Ostrava-Radvanice, Vrchlického 401/ 5 

 
Právní forma                         Do 31.12.2002 zálohová organizace  
               Od  1. 1.2003 příspěvková organizace  s právní subjektivitou 

 
Identifikační číslo                 70987700 

Daňové ident.číslo                388 - 70987700 

Identifikátor zařízení            650 026 322 

Škola sdružuje: 

1. Základní škola  IZO 102 508 488 

2. Školní družina  IZO 120 100 681 

3. Školní klub       IZO 174 101 724  

4. Školní jídelna         IZO 102 956 723 

5. Školní výdejna  IZO 174 106 971 

 
Telefon   596 232 129  
e-mail    zsvrchlickeho@seznam.cz 
ID datové schránky  44smqww 

www    www.zsvrchlickeho.cz                                 

mailto:zsvrchlickeho@seznam.cz
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Zřizovatel školy                Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice 

Právní forma :                      část obce 

Identifikační číslo:                00845451(7) 
Sídlo:                                     Těšínská 281, 716 00 Ostrava-Radvanice 

Datum zařazení do sítě       15.3.1996, 1.1.2003 

         
Ředitel školy                         Mgr. Hana Ostřanská, J. Šoupala 1603/13, 708 00  
                                               Ostrava-Poruba 

 
Kapacita školy    Škola                 560 žáků  
                                           Školní družina                          155 žáků 

           Školní klub       25 žáků  
                                          Školní jídelna                                                  400 jídel 
                                                     
 
Školská rada 

 

Při škole je zřízena Školská rada. Je to orgán, který umožňuje zákonným zástupcům 
nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům i zřizovateli podílet se na správě školy.  
Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který zároveň stanovuje počet jejích členů a vydává 
volební řád. Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice vydal zřizovací listinu rady při 
ZŠ Vrchlického 5 s účinností k 1. říjnu 2002. Školská komise má 6 členů. Funkční období 
členů je tříleté. 
 
Členové školské rady : 
 
Předseda školské rady :  Šárka Ševčíková (zástupce ped. pracovníků) 
Jednatelka školské rady:   Mgr. Jana Naarová (zástupce ped. pracovníků) 
Členové školské rady :  Mgr. Šárka Tekielová (zástupce zřizovatele) do 10. 01. 2019 

    Bc. Martina Stankušová (zástupce zřizovatele) od 16. 01. 2019 

                                            Mgr. Martina Škovránová (zástupce zřizovatele) 
                              Monika Suchá (zástupce rodičů) 
                                              Jana Škarbanová (zástupce rodičů) 
     

Základní informace o činnosti školské rady ve školním roce 2018/2019: 
° Schválila školní řád pro školní rok 2018/2019: 
° Schválila výroční zprávu o činnosti školy. 
° Projednala a schválila změny ve školním řádu 

° Projednala s ředitelem školy návrh rozpočtu právnické osoby na další školní rok.  
 ° Vyjádřila se k rozborům hospodaření. 
 
Další údaje o škole 

 
Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace je úplnou základní 
školou s právní subjektivitou. Vyučování probíhá v 1. - 9. ročníku dle učebních plánů 
vycházejících ze Školního vzdělávacího programu.  
Tematické plány byly zpracovány všemi pedagogickými pracovníky a bylo s nimi pracováno 
po celý školní rok.  
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Žáci byli vedeni k zodpovědnosti za své vzdělávání a byli připravováni k celoživotnímu 
učení. Učili se organizovat a řídit své učení, systematicky a samostatně se učit, kriticky 
posuzovat výsledky své práce a překonávat obtíže při učení. Ve výuce bylo rozlišováno, co 
je základní, rozšiřující a doplňující. Umožňovali jsme žákům pozorovat, experimentovat, 
porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. Pozornost byla věnována kladení otevřených 
otázek. Žáci byli povzbuzováni, aby se hodně ptali a snažili se nalézt na otázky odpovědi. 
Žáci se učili vyhledávat, zpracovávat a použít potřebné informace v literatuře – pracovat 
s učebnicemi, učebními texty, slovníky a další literaturou, a na internetu.  
U žáků byla podporována samostatnost, tvořivost a logické myšlení.  Ve všech předmětech 
byli žáci vedeni ke srozumitelnému a kultivovanému písemnému i ústnímu projevu.  
Bylo usilováno o vytváření příjemné atmosféry ve třídách, byli vedeni k toleranci 
a ohleduplnosti k jiným lidem. Vyučující se snažili podporovat u žáků takové hodnoty, jako 
je upřímnost, spravedlnost a schopnost reflexe, sebehodnocení. 
Ve školním roce 2018/2019 byly postupně plněny jednotlivé cíle stanovené školním 
vzdělávacím programem a ročním plánem školy.   
Školu navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 425 žáků  - chlapců 233, dívek 192 
(údaj k 17. 06. 2019). 
Vyučování a výchova probíhaly celkem ve 24 třídách. 
Z toho bylo: 
8 tříd v budově Vrchlického 5 (V. A, VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VIII. A, IX. A a IX. B) 
6 tříd na odloučeném pracovišti Havláskova 1 (I. A, II. A, II.B,  III. A, IV. A a IV.B) 
3 třídy na odloučeném pracovišti Bartovická 59 (I. B, II. C, V. B) 
7 tříd na odloučeném pracovišti Trnkovecká (I. C, II. D, III. B, IV. C, V. C, VI. C, VIII. B). 
V režimu malotřídní školy probíhala výuka na odloučeném pracovišti Bartovická 59 a to ve 
II. C (spojením 2. a 4. ročníku) a V. B (spojením 3. a 5. ročníku) a na odloučeném pracovišti 
Trnkovecká spojením tříd II. D a III. B, IV. C a V. C. 
Součástí školy je školní družina s pěti odděleními (z toho dvě oddělení na odloučeném 
pracovišti Bartovická 59, jedno oddělení na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55) a školní 
klub na odloučeném pracovišti Havláskova 1. 
Školní jídelna se nachází na ulici Vrchlického 5, výdejna stravy na odloučeném pracovišti 
Bartovická 59 a na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55. Školní jídelna poskytuje stravování 
nejen žákům a zaměstnancům školy, ale od května 2008 také cizím strávníkům. 
Školní jídelna se řídí „Nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu 
koši“. 
Všechny pracovnice školní jídelny absolvovaly jedenkrát  ročně školení hygienického minima 
a školení Znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví. 
Vedoucí školní jídelny navštěvuje dvakrát ročně Krajskou konferenci hromadného 
stravování. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán a s jejím 
souhlasem vydává řád školy i řády jednotlivých učeben a odborných pracoven. 
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žákům i pracovníkům školy, řídí se platnými 
zákony a vyhláškami. 
Na škole pracuje aktivně Unie rodičů (odlouč. prac. Bartovická ul.)  a Školská rada. 
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Materiálně technické zabezpečení, BOZP 

 
Vyučování probíhá ve čtyřech samostatných objektech. Kromě kmenových tříd probíhá 
výuka i v odborných pracovnách (viz tabulka). 
V srpnu tohoto školního roku byly zakoupeny další učebnice pro žáky 2. stupně. 
 
 

 

 Učebny ve šk. roce 2018/2019 

Vrchlického 5 

+Havláskova 1 

odlouč.pracoviště 

Bartovická 59 

odlouč.pracoviště 

Trnkovecká 55 

Počet stálých tříd 14 3 5 

Počet odborných učeben 8 3 7 

učebna technické výchovy 1 - 1 

učebna informatiky 2 1 1 

interaktivní učebna 1 - 1 

učebna těl. vých. s posilovnou 1 1 1 

učebna fyziky a chemie, EVVO - - - 

učebna hudební výchovy - - 1 

učebna jazyků I 2 1 1 

učebna environ.výchovy 1. st. 1 - - 

multisenzorická místnost - - 1 

žákovská knihovna 1 - 1 

oddělení školní družiny + ŠK 3 2 1 

 
 
 
 

 
 

Vybavení učebny informatiky 

Vrchlického 5 Bartovická 59 Trnkovecká 55 

PC                47 16 29 

Připojení na internet                47 16 29 

 

 

  

Bezpečnost a hygiena práce 

 

 
          Ve školním roce 2018/2019 bylo na všech čtyřech pracovištích zaevidováno 114 
úrazů, 8 úrazů bylo registrováno a zasláno na příslušná místa, 3 úrazy byly odškodněny. 
Nejvíce úrazů se stalo v hodinách tělesné výchovy. Z tohoto zjištění lze vyvodit , 
 že se fyzická kondice a aerobní schopnosti dětí a mladých lidí značně snižují. 
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Pro prevenci vzniku školních úrazů jsme se snažili zachovávat a vytvářet bezpečné prostředí 
ve škole i v okolí školy, žáci byli pravidelně poučeni o rizicích, následcích a bezpečnosti při 
činnostech, kdy může dojít ke vzniku úrazu.  
Před zahájením každé pohybové činnosti proběhlo poučení žáků o chování a bezpečnosti. 
Také pravidelné kontroly technického zařízení tělocvičen a hřišť jsou spojeny se snížením 
rizik vzniku úrazu. 
Poučení žáků probíhalo na začátku nového školního roku, před odchodem na podzimní, 
vánoční, jarní i velikonoční prázdniny i před každým dnem volna (státní svátky, volno pro 
žáky) a před odchodem na letní prázdniny. Poučení provádí třídní učitel a učitel provádějící 
výuku v předmětech: pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova, informatika, 
chemie v první vyučovací hodině. O provedených školeních byly vypracovány záznamy 
s podepsanými prezenčními listinami. Ostatní poučení byla zapsána do třídních knih. 
Školení zaměstnanců o BOZP a PO a školení první pomoci proběhlo v srpnu před začátkem 
školního roku.  
Za sledované období byly zaznamenány 2 pracovní úrazy bez absence. Zaměstnanci se 
pravidelně účastní preventivních zdravotních prohlídek a jsou vybaveni ochrannými 
pracovními prostředky. 

 
 
2. Přehled oborů základ. vzdělávání, vzdělávací programy, 
organizace  výuky 

 
Vzdělávací program     
                                                 ŠVP ZŠ Ostrava-Radvanice,  
                                                 Vrchlického 5,  příspěvková organizace, 1.9.2016    
                                                + RVP s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně  
                                                 postižené   

 
Údaje o organizaci výuky 

 
 
A: Počty tříd a žáků 

 
 2017/2018 2018/2019 

Počet tříd 23, 5 odd. ŠD, 1 odd. ŠK 24, 5 odd. ŠD, 1 odd. ŠK 

Počet žáků 432 (k 18.6.2018) 425 (k 17.6.2019) 

Prům.poč. žáků na třídu 18,78 17,71 
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B: Učební plány  
 
Učební plán pro 1. stupeň 

 
Vzdělávací 

oblast 

 
Vzdělávací obory 

Časová dotace Celkový 
počet 
hodin 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 9 10 9 8 7 43 

Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 

Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 

Informační a komunikační 
technologie 

 
Informatika 

 

0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 6 

Vlastivěda 0 0 0 1,5 1,5 3 

Přírodověda 0 0 0 2,5 1,5 4 

 
Člověk, společnost a zdraví 

 
Tělěsná výchova 

 

2 
 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
11 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celková povinná časová 
dotace 

  

20 
 
22 

 
24 

 
26 

 
26 

 
118 

 

Učební plán pro 2. stupeň 

 
Vzdělávací 

oblast 

 
Vzdělávací obory 

Časová dotace Celkový 
počet 
hodin 

6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

 
Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 5 4 5 4 18 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Německý jazyk 0 2 2 2 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 5 5 18 

Informační a komunikační 
technologie 

 
Informatika 

 

1 
 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
Člověk, společnost a zdraví 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Výchova k občanství a zdraví 2 1 1 2 6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Člověk a příroda Fyzika 1 2 2 2 7 

 Chemie 0 0 2 2 4 

 Přírodopis 2 2 2 1 7 

 Zeměpis 2 2 1 1 6 

 
Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 4 

Volitelné   2 1 2 2 6 

Celková povinná časová 
dotace 

  

30 
 
30 

 
31 

 
31 

 
122 
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C: Volitelné a nepovinné předměty 

 
Volitelné předměty na 2. stupni ve školním roce 2018/2019 

 

Seminář z českého jazyka v 9. ročníku 

Seminář z matematiky v 9. ročníku 

Seminář z přírodovědných předmětů v 8. ročníku  

Počítačová grafika v 8. ročníku 

Sportovní hry v 6. a 7. ročníku 

Kulturněhistorický seminář v 6. a 7. ročníku 

Seminář z informatiky v 6. a 7. ročníku 
 

Nepovinné předměty ve školním roce 2018/2019 

Náboženství v 1. – 4. ročníku 

 
3. Personální zabezpečení školy  

 
A: Údaje o pedagogických pracovnících 

 
Pedagogický kolektiv ZŠ tvořilo ve školním roce 2018/2019  31 učitelů, 5 vychovatelek 
školní družiny, 1 vychovatelka školního klubu a 11 asistentů pedagoga k dětem se 
zdravotním postižením. 
Pedagogický sbor je stabilizován a lze konstatovat, že počet zaměstnanců odpovídá 
reálným potřebám, a to včetně odborné kvalifikace zaměstnanců. Ředitel školy má 
vysokoškolské pedagogické vzdělání se specializací pro výuku na 1. stupni ZŠ a speciální 
pedagogické vzdělání, absolvoval funkční studium (F I).  
 

Věková struktura pedagogických pracovníků (učitelé+vychovatelé + AP) 
 

věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let 

počet 3 4 16 11 14 

z toho žen 2 4 15 11 12 

 
 

Přehled – odchod učitelů šk. rok 2018/2019 

Na jinou školu 0 

Mimo školství 1 

Mateřská dovolená 0 

Rodičovská dovolená 3 

Odchod do důchodu 1 

Ukončení pracovního poměru  5 
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B: Údaje o nepedagogických pracovnících 

 
Na škole pracovali ve školním roce 2018/2019 tři THP pracovníci – referent personalista, účetní 
a finanční referent (přepočtený úvazek 2,4) a 7 správních zaměstnanců – 2 školníci, 4 uklízečky a 
1 bezpečnostní pracovník. 
O stravování se ve škole staralo pod vedením vedoucí školní jídelny 5 kuchařek (přepoč. počet v 
ŠJ 4,63). Na odloučeném pracovišti v Bartovicích 59 a na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 
pracovaly ve výdejně stravy dvě pracovnice v provozu. 

 
4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu do 1. tříd k PŠD 

 
A: Počty žáků, kteří odešli ze ZŠ k 31. 8. 2019 

 
Žáci, kteří ukončili školní docházku:  

v 7. ročníku 7 

v 8. ročníku 4 

v 9. ročníku 35 

Umístění žáků:    

                            Gymnázium 1 

                            Studijní obory čtyřleté 21 

                            Učební obory tříleté  14 

Žáci, kteří přešli na gymnázia:  

                                    po 5. ročníku 1 

                                    po 7. ročníku 0 

Pozn.: 10 žáků nikde po ukončení PŠD nenastoupilo 

            

B: Zápis do prvních tříd 

 
Zápis do 1. tříd: údaje k 17. 4. 2019 

 Vrchlického      odl.prac. Bartovická    odl.prac. Trnkovecká 

 
Počet dětí poprvé u zápisu 

 
    23                               10                                      4 

Počet dětí, které nastupují 
po odkladu PŠD 

 
      2                                 1                                       2 

Počet odkladů PŠD pro  
šk. rok 2018/2019 

 
     5                                  0                                      1 

Počet zapsaných žáků pro 
školní rok 2018/2019 

 
    20                                11                                     5 
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5. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019 
 

A: Prospěch žáků 
 

Prospěch žáků ve šk.roce 2018/2019 

I.pololetí II. pololetí 

Třída 
počet 
žáků 

z toho 
neprospělo 

nehodnoceno průměr 
počet 
žáků 

z toho 
neprospělo 

nehodnoceno průměr 

I. A 18 0 0 1,4 18 0 0 1,53 

I. B 8 0 0 1,04 8 0 0 1,07 

I. C 18 1 1 1,67 19 7 0 2,06 

II. A 16 0 1 1,26 16 0 1 1,4 

II. B 16 0 0 1,37 14 0 0 1,24 

II. C (2) 14 0 0 1,11 14 0 0 1,1 

II. D 16 4 0 1,84 17 4 0 2,2 

III. A 25 1 1 1,71 24 1 1 1,77 

III. B 11 1 1 1,63 11 1 2 2,06 

V. B (3) 11 0 0 1,16 12 0 0 1,25 

IV. A 18 0 0 1,72 17 1 0 1,98 

IV. B 17 3 0 2,05 16 2 0 1,94 

IV. C 14 5 2 2,39 15 2 3 2,4 

II. C (4) 11 0 0 1,33 12 0 0 1,36 

V. A 25 1 0 1,79 26 3 0 1,84 

V. B (5) 12 0 0 1,31 12 0 0 1,39 

V. C 9 0 0 1,91 9 0 1 1,93 

celkem 1. st. 259 16 6 1,57 260 21 8 1,68 

VI. A 16 1 2 1,84 16 2 1 1,84 

VI. B 18 2 0 1,82 18 3 0 1,8 

VI. C 20 4 1 2,29 20 4 1 2,58 

VII. A 23 10 1 3,6 23 7 1 2,54 

VII. B 19 3 2 2,07 19 3 2 2,19 

VIII. A 21 1 0 1,4 21 0 0 1,98 

VIII. B 13 1 0 2,35 13 2 0 2,38 

IX. A 14 1 0 2,19 15 0 0 2,43 

IX. B 20 1 0 1,63 20 1 0 1,65 

celkem 2. st. 164 24 6 2,13 165 22 5 2,15 

Celkem 

423 40 12 1,85 425 43 13 1,92 
1. - 9. ročník 
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Prospěch s vyznamenáním ve šk. roce 2018/2019 

Třída I. pololetí II. pololetí 

I. A 11 10 

I. B 8 7 

I. C 8 5 

II.A 11 8 

II. B 13 11 

II. C (2) 12 12 

II. D 4 3 

III. A 9 10 

III. B 4 3 

V. B (3) 10 9 

IV. A 6 5 

IV. B 7 8 

IV.C 0 0 

II. C (4) 7 8 

V. A 11 12 

V. B (5) 9 9 

V. C 1 1 

celkem 1. st. 131 121 

VI. A 6 4 

VI. B 4 5 

VI. C 2 1 

VII. A 3 4 

VII. B 2 2 

VIII. A 5 4 

VIII. B 1 2 

IX. A 0 0 

IX. B 8 9 

celkem 2. st. 31 31 

Celkem ZŠ 162 152 

tj. % žáků 38,30% 35,76% 
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B: Absence žáků ve školním roce 2018/2019 

 
 
Omluvené a neomluvené hodiny ve šk. roce 2018/2019 

 

 I. pololetí II. pololetí 

Počet omluvených hodin celkem  35004 45854 

Průměr na žáka 82,75 107,89 

Počet žáků s neoml. hodinami 26 35 

Počet neoml. hodin celkem 459 988 

Průměr za školu na 1 žáka 1,09 2,32 

 

C: Výchovná opatření ve školním roce 2018/2019   
 
 
Výchovná opatření ve šk. roce 2018/2019 

Ročník za I. pololetí za II. pololetí 

Pochvala 
ŘŠ 

ŘD 2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

Pochvala 

ŘŠ 

ŘD 2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. 0 4 0 0 1 11 4 0 

2. 0 0 0 0 1 2 0 0 

3. 0 0 0 0 0 1 0 0 

4. 1 2 0 0 4 9 0 2 

5. 2 2 0 0 4 2 1 0 

celkem1. st. 3 8 0 0 10 25 5 2 

6. 0 2 0 0 3 2 4 2 

7. 0 7 2 3 1 6 3 4 

8. 0 5 0 1 3 2 1 0 

9. 0 1 0 0 0 1 0 0 

celkem2. st. 0 15 2 4 7 11 2 2 

celkem ZŠ 3 23 2 4 17 36 7 4 

 

 
D: Údaje o integrovaných žácích 
 

 Integrovaní žáci  
ve šk. roce 2018/2019 

Počet integrovaných žáků 58 

Individ. výuka (SPP+PI) 30 

Plán pedagogické podpory 1 

Plán IVP 41 

Asistent pedagoga 11 

Domácí vyučování 1 

Osvobozen od školní docházky  0 
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E:  Zdravý životní styl 

 
Škola i tento školní rok zorganizovala ve spolupráci se Sportovním a rekreačním zařízením 
města Ostravy  v rámci propagace zdravého životního stylu plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. 
ročníku ve Vodním světě Sareza Ostrava . Zúčastnilo se ho celkem 106 žáků. 
V letošním školním roce probíhal projekt Ovoce do škol a Mléko do škol pro všechny žáky 
školy.  
MK Fruit s.r.o. byl dodavatelem v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“. 
Prostřednictvím distributorů dodávky zajišťoval dovoz dotovaného čerstvého ovoce a 
zeleniny, ovocných a zeleninových šťáv nejméně dvakrát měsíčně. 
 
Naší škole byl v tomto školním roce opět poskytnut účelový neinvestiční příspěvek z Fondu 
pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, usnesením rady města č. 09981/RM1418/134 ve 
výši 1.155.000,- Kč  
Tento příspěvek byl využit na výdaje spojené s ozdravným pobytem dětí. 
 
 Adresa objektu: HOTEL Petr Bezruč,  

    Malenovice 327, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  

Termín 1:      03. 03. 2019 (neděle) – 16. 03. 2019 (sobota) 
Počet žáků:  74  z I. stupně  
Pedagogický pracovník pověřený vedením školy v přírodě: Mgr. Hana Němcová, zástupce 
ředitele školy 

 
Termín 2:     31. 03. 2019 (neděle) – 13. 04. 2019 (sobota) 
Počet žáků:  114 (I. stupeň - 49, II. stupeň – 65) 
Pedagogický pracovník pověřený vedením školy v přírodě: Mgr. Martina Linhartová, 
vedoucí učitelka odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 

 
Celkem za čerstvým vzduchem vyjelo 188 žáků výše uvedené školy. Na ozdravný pobyt se 
jelo ve dvou termínech na jedno místo. Dopravu zajišťovaly autobusy. Příjezd i odjezd byl 
situován vždy k hlavní budově školy na ulici Vrchlického 401/5, Ostrava-Radvanice. Žáci i 
pedagogové byli ubytováni ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s televizí a 
sociálním zařízením. Stravovali se pětkrát denně, pitný režim byl zajištěn celodenně - 
teplým čajem nebo vodou se šťávou, kterou si žáci i pedagogové mohli nabrat v jakémkoli 
množství v jídelně hotelu. Snídaně probíhala formou bufetu, poté se rozdávala první 
svačina - ovoce nebo mléčné výrobky, druhá svačina - pečivo s pomazánkou, sýrem nebo 
šunkou. Oběd se skládal z  polévky, hlavního chodu + kompotu nebo salátu, večeře byly 
teplé. Úklid pokojů byl prováděn dle úklidového plánu, který zařízení předložilo při 
výběrovém řízení. Lokalita, ve které se ozdravný pobyt konal, byla pro pobyt žáků velmi 
vhodná. V dopoledních hodinách probíhala výuka v budově nebo venku dle počasí 
a odpoledne žáci podnikali pěší výlety do okolí, navštěvovali bazén, solnou jeskyni, využívali 
venkovního hřiště a účastnili se animačního programu ozdravného charakteru. Pro  žáky 
druhého stupně byl zorganizován výstup až na Lysou horu. První stupeň navštívil Pustevny, 
odkud se podnikl výstup k soše Radegasta. V prvním termínu si žáci užili i trochu sněhu ,na 
kterém sáňkovali, bobovali a stavěli sněhuláky. Ve večerních hodinách hráli společenské, 
poznávací a pohybové hry.   
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Žákům devátých tříd byla poskytnuta osvěta při přípravě na volbu povolání - práce 
náborářů, návštěva Úřadu práce, aktualizovaná nástěnka výchovného poradce.  
Žáci devátých tříd se i v tomto školním roce zúčastnili zdravotního školení “První pomoc pro 
život”, kde se 15. 5. 2019 seznámili s teorií a 17. 5. 2019 čekala žáky IX. A praktická část, 
kde mohli předvést svou zručnost a dovednost. Po absolvování dvoudenního školení získali 
průkaz zdravotníka. 
     V tomto školním roce bylo zohledňováno celkem 58 žáků podle Směrnice MŠMT ČR 
13711/2001-24 a příslušného metodického pokynu pro práci s žáky se specifickými 
poruchami učení a chování. Pro 41 z nich byl vypracován individuální vzdělávací plán, pro 1 
žáka plán pedagogické podpory a byla jim věnována speciální péče ze strany učitelů.  
Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním byly 
zabezpečeny tyto podmínky: 
- uplatňování zdravotních hledisek a respektování individuality a potřeb žáka 

- uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci  
  činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky 

- zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků 

  vzdělávání 
- úzká spolupráce se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními  
- podpora nadání a talentu žáků 

 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce    

    2018/2019 

 
1. Prevence sociálně patologických jevů ve vyučovacím předmětu výchova k občanství a 

zdraví: 
V předmětu výchova k občanství a zdraví byla v tomto školním roce probírána a 
diskutována tato témata: 
                                 - šikana 

                                 - závislost na alkoholu a ostatních drogách 

                                 - projevy agresivity a násilí v třídním kolektivu 

                                 - domácí násilí 
                                 - násilí na dětech 

                                 - kriminalita a delikvence 

                                 - vandalismus 

                                 - projevy rasismu a xenofobie 

                                 - náboženský extrémismus 

                                 - nástrahy internetu 

 
2.  Prevence dalších negativních jevů: 

V předmětech přírodopis, prvouka a výchova k občanství a zdraví byla dále rozebírána           
tato témata: poruchy příjmu potravy a situace ohrožující život a zdraví s praktickým 
nácvikem poskytování první pomoci. 
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3. Preventivní programy realizované v průběhu školního roku 2018/2019: 
-  V 1. a 2. pololetí proběhl cyklus besed pro žáky1.a 2.stupně: Chraňme naše děti 
uskutečněný ve spolupráci s Městskou policií. 
Cyklus byl zaměřen především na prevenci vzniku závislostí, šikany, vandalismu a násilí a 
také na prevenci úrazů a dopravních nehod. 
- Ve 2. pololetí škola realizovala preventivní  program Policie ČR zaměřený  tematicky podle 
věku žáků a aktuálních potřeb školy. Zúčastnili se ho žáci 1. i 2.stupně. Preventivní program 
Hasik se setkal s pozitivním ohlasem u žáků 1.stupně. 
- Pro pedagogy zajistil MMO cyklus besed a workshopů na pomoc řešení vztahů s žáky se 
specifickými potřebami.   
- V  květnu 2019 absolvovali žáci deváté třídy školení poskytování první pomoci, zajištěné 
zkušenými pracovníky Českého červeného kříže. 
- Pro žáky 1. stupně  se od září do června uskutečnil cyklus dopravní výchovy Mladý cyklista 
zakončený soutěží vybraných žáků 1. a 2. stupně.                                                                                                                                 
 
4. Vzdělávací akce pro žáky:  
Žáci 2. stupně se zúčastnili filmového festivalu T- film s ekologickou a lidskoprávní 
tematikou, mladší děti navštívily Planetárium, kde absolvovaly několik besed pořádaných 
knihovnou v Ostravě- Radvanicích s cílem rozvíjet jejich čtenářskou dovednost. V průběhu 
školního roku  děti 1.a 2. stupně zhlédly také řadu výstav, aktivně pracovaly během 
projektových dnů různého zaměření, předvedly, co umí na besídkách, navštívily Ostravské 
muzeum a soutěžily na sportovních turnajích. Zapojily se také do soutěže pořádané Svazem 
zahrádkářů v Radvanicích.  
 
5. Zájmová činnost organizovaná školou: 
Na naší škole byla ve školním roce 2018/2019 zajištěna pestrá nabídka volnočasových 
aktivit pro žáky 1. a 2.stupně: zájmové kroužky sportovního a uměleckého zaměření, výuka 
náboženství, školní klub a školní časopis. 

 
 6. Spolupráce s výchovným poradcem, třídními učiteli a rodiči: 
Konkrétní problémy související s výskytem sociálně patologických jevů byly řešeny ve 
spolupráci s vedením školy, s výchovným poradcem a třídními učiteli individuálními 
pohovory se žáky a rodiči a na výchovných komisích za účasti kurátora Odboru péče o děti a 
mládež 

 

7. Vyhodnocení DVPP ve školním roce 2018/2019 

 
Datum 

 
Téma 

Počet 
zúčastněných 

11. 09. 2018 Výchovné problémy 1 

26. 09. 2018 Podzimní dekorativní tvoření 1 

08. 10. 2018 Vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra 1 

09. 10. 2018 Batikovaný papír aneb jak vést děti k tvořivosti 2 

25. – 26. 10. 2018 Seminář metodiků dopravní výchovy 2 

26. 11. 2018 Tvorba IVP žáka ZŠ 17 

22. 1. 2019 GDPR ve školství 2 
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05. 02. 2019 Jak podpořit gramotnost materiálem se zajímavou grafikou 1 

27. 03. 2019 ADHD 6 

28. 03. 2019 Asertivita a agresivita ve škole  2 

07. 05. 2019 Individualizovaný přístup v kontextu inkluze 26 

21. 05. 2019 Jak naučit děti toleranci a akceptaci menšin 25 

28. 05. 2019 Metody zvyšování tolerance u dětí 6 

19. – 22. 08. 2019 Letní škola AJ 1 

 

 
8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
  A: Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 

Školní družina a školní klub jsou školská zařízení, která zabezpečují náplň volného času 
dětem v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných 
zájmových aktivit. Klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti.  

Činnost na naší škole byla zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami s pomocí asistentů 
pedagoga. Jejich cílem byla snaha o vytvoření pozitivního prostředí, ve kterém dochází 
k rozvoji aktivit dětí tak, aby se rozvíjela jejich přirozená individuální osobnost. 
Vychovatelky podporovaly a zároveň respektovaly individuální schopnosti a dovednosti 
dětí. Žáci byli vedeni k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem. Základem výchovně 
vzdělávací práce ve školní družině a školním klubu bylo vytváření pocitu zázemí dětem, 
zprostředkování takových činností, při nichž děti objevovaly samy sebe ve světě her. 
Citlivým pedagogickým přístupem byly děti vedeny k účelnému využití volného času a učily 
se správně a vhodně odpočívat. Vychovatelky zajišťovaly dětem odpočinkovou, zájmovou a 
rekreační činnost. Při všech činnostech bylo dbáno na bezpečnost. Bylo dbáno na 
dodržování základních pravidel společenského chování, zodpovědného přístupu 
k povinnostem.  

 
Počty dětí ve ŠD a ŠK v červnu 2019: 
 
I. oddělení – budova Vrchlického 5                  22 dětí (14 děvčat, 8 chlapců)             
 
II. oddělení – budova Vrchlického 5                21 dětí (8 děvčat, 13 chlapců)
  

III. oddělení – odloučené pracoviště Bartovická 59        25 dětí (11 děvčat, 14 chlapců)      
 
IV. oddělení – odloučené pracoviště Bartovická 59         25 dětí (15 děvčat, 10 chlapců)      
   
V. oddělení – odloučené pracoviště Trnkovecká 55          13 dětí (3 děvčata, 10 chlapců)  
 
Školní klub – odloučené pracoviště Havláskova 1           24 dětí (13 děvčat, 11 chlapců)      
           

V září se uskutečnily Radvanické slavnosti. Děti z loňské ŠD I své umění předvedly 
radvanické veřejnosti i na těchto slavnostech. Vystoupení mělo veliký úspěch.  
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Derniéra loňského vystoupení „Pohádky s Arabelkou“ proběhla v lednu v Divadle loutek na 
moravské přehlídce dětské dramatické činnosti „Arénka 2019“. 

Celý podzim školního roku 2018/2019 nacvičovaly děti v družině pásmo koled a básní se 
zimní tématikou na rozsvěcení vánočního stromku před radnicí a na vánoční besídku. Ta se 
letos uskutečnila poprvé v sále na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55. Měla nevídanou 
účast i atmosféru.  

V květnu děti připravily besídku k Svátku matek a zde předvedly premiéru nového 
vystoupení „Indiánské pohádky“. Scénář vznikl na podzimní akci starších žáků „Noc 
v družině“. S tímto svým autorským programem vystoupily děti v červnu i v mateřské škole. 
Malí herci z II. tříd tak zlepšili svůj přednes, a proto byli velice úspěšní  na školní recitační 
soutěži. V tomto školním roce byly zakoupeny další step židličky, protože step tance chtějí 
tančit i druháci. S tanečky také děti vystoupily na celoškolní soutěži Vrchličácký labyrintík, 
kterou pomáhaly připravit. 

Na začátku září se uskutečnilo školení malých redaktorů školního časopisu. Podruhé strávili 
malí redaktoři víkend v Beskydech na konci dubna. Tito redaktoři se scházejí v ŠD-I 
celoročně při tvorbě školního časopisu „Listy Vrchličáku“. 

Každý měsíc jsme se zúčastnili výtvarných dílen v knihovně. Největší úspěch měla dubnová 
dílna, kde jsme vyráběli Patchworkové kraslice. 

Proběhla úspěšná soutěž O zlatého slavíka.  

V Bartovicích děti v odpoledních hodinách tvořily výrobky na téma Roční období.  Zdobily 
dýně na výstavu zahrádkářů a výrobky na Bartovickou růži. Taneční a sportovní kroužek 
pokračoval ve své činnosti. Žáci se zúčastnili videoprojekce v Minikinokavárně, navštívili 
filmovou pohádku „Když draka bolí hlava“ ve spolupráci s Unií rodičů. Proběhlo zábavné 
odpoledne a diskotéka na závěr školního roku. Během II. pololetí bartovické děti vyráběly 
trička a tašky na léto a připravily růžičky a jiné drobnosti na výstavu pořádanou spolkem 
zahrádkářů v Bartovicích. Na svá dílka a díla ostatních vystavovatelů se šly také podívat. 
Paní, která je provázela celou výstavou, děti zkoušela ze znalostí květin.  

S dětmi z bartovického dramatického kroužku "Pohádky z kufru" paní vychovatelka v 
květnu navštívila loutkové divadlo. Děti zhlédly  představení Dášeňka, aby viděly, jak to 
dělají profesionálové. Nastudovaly v družině pohádky Perníková chaloupka a Hrnečku, vař 
pro spolužáky, zahraniční studenty a rodiče. 

Na Trnkovci děti tvořily všechny výrobky v duhových barvách a proběhla oblíbená 
Vlaštovkiáda. Také se procvičovaly v rámci projektu “Prodejní stánek z lepenky“ (slouží 
k procvičování matematiky). Proběhlo Malování na chodník a třikrát i projekt Barevný 
týden. Uskutečnila se soutěž o nejorioginálnější velikonoční vajíčko a Čarodějnické 
odpoledne.  

Děti ze školního klubu se letos opět úspěšně zúčastnily soutěže O nejkrásnější dýni. Školní 

klub vyráběl pro jubilanty v KD Bartovice keramické dárky. Děti navštívily výstavu Život na 

zahradě a několikrát i ozdravné centrum Ještěrka. Vyráběly z barevných kartonů a hrály 

stolní hry. Navštívily filmové představení v CinemaCity. Na podzim proběhlo zábavné Noční 

čtení.                                                                                                                                  
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 Činnost všech oddělení byla za pěkného počasí situována zejména na hřiště a do parku, 

v nepříznivém počasí byla věnována pozornost  rozvíjení výtvarných a pracovních schopností dětí..  

Všechna oddělení vyráběla dárky a přáníčka k mnoha příležitostem v průběhu celého 
školního roku.  

Jedenkrát týdně navštěvovali školní družiny zahraniční studenti z projektu Trendum. 
Aktivně se zapojovali do činnosti prvního oddělení. Německá studentka Leonie Becker 
v indiánské pohádce hrála indiánku a Francouz Valentin Argevin předvedl mluvenou roli 
padoucha Setlera. Pomáhali vytvářet choreografii tanců, vystupovali na našich besídkách    
a s dětmi procvičovali anglickou konverzaci. Také v odloučeném pracovišti Bartovická 59 se 
zapojovali do činnosti družiny. Jejich přítomností byla obohacena činnost a všichni jsme si 
procvičili slovíčka v angličtině formou hry a dorozumívání.  
                                       
 B: Výchovné poradenství ve školním roce 2018/2019 

Výchovný poradce je spolu se školním metodikem prevence hlavní osobou, která 
zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole. Výchovný poradce při své činnosti 
úzce spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky školy, zejména pak s třídními učiteli, 
se kterými řeší kázeňské problémy a porušování školního řádu. Dále pak poskytuje odborné 
podpory za účelem zvýšení kvality poradenských služeb. Do této oblasti spadá především 
včasná diagnostika vývojových poruch učení a chování žáků školy a následná práce s nimi. 
Důležitá je také úzká spolupráce se školskými poradenskými zařízeními. V letošním školním 
roce navštívily naši školu pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně 
pedagogického centra, které nabízely konzultace v otázce problematiky práce žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami.  

Činnost výchovného poradce probíhá podle rámcového plánu vytvořeného na začátku 
školního roku. Její výsledky jsou podmíněny dobrou spoluprací s příslušnými institucemi a 
zejména s rodiči, vedením školy a všemi pedagogickými pracovníky. 

Spolupráce s rodiči a žáky byla zajištěna pravidelnými konzultačními hodinami (budova 
Vrchlického a Havláskova čtvrtek 12:30 – 13:30, budova Trnkovecká  úterý 12:00 -13:00, 
budova Bartovická  pondělí 13:00-14:00), v době třídních schůzek, případně dle domluvy. 

Při řešení problémových situací, záškoláctví i jiných přestupků, se projevila již tradičně 
dobrá součinnost policie, OSPOD s vedením školy a výchovným poradcem. Třídní učitelé 
zodpovědně zpracovávali požadavky výše uvedených institucí.   

V tomto školním roce jsme se ve škole sešli na 36 výchovných komisích. 

Psychologická a pedagogická vyšetření poskytuje naší škole především Pedagogicko-
psychologická poradna, Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy, odloučené pracoviště 17. listopadu, 
708 00 Ostrava – Poruba, Speciálně pedagogické centrum Kpt. Vajdy 1 a, 700 30 Ostrava – 
Zábřeh a Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Těšínská 41/98, 710 00 Ostrava 
– Slezská Ostrava.  

V letošním roce jsme požádali o 29 vyšetření, a to buď k prvotnímu, nebo kontrolnímu 
vyšetření.  

K 22. 6. 2019 bylo 58 žáků vzděláváno dle doporučení ŠPZ, 41 žáků mělo IVP, 17 žáků 
docházelo na hodiny speciálně pedagogické péče, 13 na hodiny pedagogické intervence.  
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15 žáků pracovalo s pomocí asistenta pedagoga, 4 měli sdíleného asistenta pedagoga, 1 žák 
měl vypracovaný plán pedagogické podpory. 

Také v letošním školním roce bylo žákům devátých tříd ze strany VP zajištěno dostatečné 
množství informací k výběru středních škol: informační nástěnky, besedy se zástupci škol, 
společná schůzka žáků a rodičů se zástupci středních škol a VP, konzultace s VP na třídních 
schůzkách, zajištění informačních brožur (Atlasy škol) a lekce IPS ÚP v Ostravě, návštěva 
prezentace středních škol na Černé louce v Ostravě.  

V letošním školním roce ukončilo na naší škole povinnou devítiletou docházku 46 žáků, 
z toho 35 v IX. třídě (9. ročníku), 4 v VIII. třídě (8. ročníku), 7 v VII. třídě (7. ročníku), z toho 
10 žáků nepokračuje v dalším vzdělávání.  1 žák z páté třídy odešel na víceleté gymnázium. 

Výchovný poradce se pravidelně zúčastňoval seminářů a konzultačních schůzek na PPP a 
prezentací vybraných středních škol. Informace týkající se poskytování kariérového 
poradenství a přijímacího řízení byly vyhledávány na stránkách Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Krajského úřaduj Ostrava a na stránkách Krajského zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků (KVIC).  
 

C: Činnost metodického sdružení a předmětových komisí 

 Metodické sdružení I. stupně se ve školním roce 2018/2019 sešlo pětkrát, poprvé na začátku 
školního roku a poté vždy v den konání třídních schůzek.  
 
Byla probírána tato témata: 

 Tematické plány 

 IVP žáků a speciální vzdělávací potřeby žáků 

 Konzultace písemných prací a hodnocení žáků (třídní učitelé a vyučující jiných 

předmětů dané třídy) 

 Akce tříd (plavání, knihovna apod.) 

 Akce školy (workshopy, vánoční besídky, sportovní akce, kulturní akce, soutěže, 

akce preventivního charakteru apod.) 

 Chování žáků a kázeňské problémy během výuky a o přestávkách 

 Řešení aktuálních organizačních problémů  

 Zvýšený dohled o přestávkách nad některými žáky 

 Docházka a absence žáků 

 Jednání s rodiči – plánování potřeby  

Průběžně bylo kontrolováno dodržování zásad bezpečnosti a společenského chování a prevence 
záškoláctví. Důležitým úkolem byla příprava zápisu dětí do prvních tříd a organizace zábavného 
odpoledne pro budoucí prvňáčky v měsíci červnu. 

 
Předmětová komise jazyků 

Program schůzek předmětové komise jazyků byl dán plánem, který si komise schválila na 
začátku školního roku, a aktuálními problémy v daném období. Vyučující ČJ a cizích jazyků se 
sešli v tomto školním roce pětkrát na počátku školního roku a v době konání třídních schůzek. 
Projednávalo se: rozdělení žáků do skupin, tematické plány, písemné práce, úprava sešitů. 
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Tradičně bylo uspořádáno ve spolupráci s vyučujícími I. stupně školní kolo recitační soutěže. Žáci 
se v průběhu roku zúčastnili divadelních představení a přednášek v knihovně. Měli možnost 
vypůjčovat si knihy z obou žákovských knihoven – podpora čtenářské gramotnosti.  
Písemné práce a diktáty byly v pololetí a na konci roku sjednoceny podle probraného učiva. 
Ty se zakládají a archivují dle jednotlivých ročníků.   
Z grantového programu Magistrátu města Ostravy byla rozšířena anglická knihovna v prvním 
pololetí školního roku o nové knižní tituly, v druhém pololetí se anglická knihovna změnila 
na cizojazyčnou knihovnu a přibyly také tituly v německém jazyce. 
 

Předmětová komise matematiky a informatiky  
Předmětová komise se uskutečnila čtyřikrát, vždy v den třídních schůzek. 

Matematika 

V předmětu byla rozvíjena matematická gramotnost žáků. Byly sestaveny tematické plány 
podle školního vzdělávacího programu. Průběžně byly žákům zadávány jednotlivé celky 
učiva, logické a nestandardní úlohy.  
Také slabým žákům bylo pomáháno zvládnout základy učiva. Byli doučováni v rámci 
projektů Vzdělání, základ života a Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, 
rodiny, okolí. Nadaným žákům byly zadávány náročnější úkoly a bylo u nich rozvíjeno jejich 
logické myšlení. 
Žákům, kteří se účastnili jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, byla nabídnuta 
příprava na zkoušky nad rámec povinných hodin matematiky.  
Žáci se zúčastnili dvou matematických soutěží - Pythagoriády a Matematického klokana.  
Pythagoriády se zúčastnili jen přihlášení žáci, soutěž Matematický klokan byla pojata jako 
celoškolní záležitost a proběhla tedy ve všech daných kategoriích. 
Ve výuce matematiky byla využívána informační technologie, hlavně počítače, tablety 
a dataprojektory. K dispozici měli žáci výukové programy a digitální výukové materiály. 
V semináři jsme se zaměřili na řešení obtížnějších úloh z matematiky. Věnovali jsme se 
nestandardním aplikačním úlohám.  

Informatika, Seminář z informatiky a Počítačová grafika 

Informatika jako povinný předmět byla zařazena v pátém, šestém a sedmém ročníku. Na 
znalosti a dovednosti z povinných hodin informatiky mohli žáci navazovat ve volitelných 
předmětech – v šestém a sedmém ročníku v Semináři z informatiky a v osmém ročníku v 
Počítačové grafice. 
Ve všech těchto předmětech si žáci rozvíjeli schopnost pracovat s výpočetní technikou 
a využívat ji také v ostatních předmětech a ve svém dalším vzdělávání. Zpracovávali 
na počítačích referáty a vyhledávali informace. Pracovali s grafickými programy, s textovými 
a tabulkovými procesory, s programy pro tvorbu prezentací, s výukovými programy 
a s multimediálními aplikacemi. Žáci měli možnost vyzkoušet si také programování, k tomu 
využívali freewarový program Scratch. 
Při práci byli žáci vedeni k respektování autorských práv a nepoužívání nelegálního 
softwaru. Opakovaně byli varováni před nebezpečím internetu a před kyberšikanou. 

 
Předmětová komise dějepisu a VOZ  
Akce a činnost žáků II. stupně  
* Pravidelné příspěvky do školního časopisu a do RaB novin. 
* Organizace a vedení přednáškového cyklu doc. PhDr. V. Čechové, CSc. 
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* Pravidelné návštěvy přednášek v GVUO – M. Zágora – Rukopisy, vizuální prameny středověku 

*příprava cyklu návštěv divadel v Ostravě 

*organizační zajištění školy v přírodě 

 

Předmětová komise fyziky a chemie 

V předmětech chemie a fyziky byl u žáků rozvíjen přírodovědný přehled a znalosti.  
V hodinách pracovali s výukovými programy na PC, procvičovali názvosloví. V rámci 
skupinové práce vytvářely projekty – např. Voda, Železo, Alternativní zdroje energie, Drogy, 
Přírodní látky. Dále žáci dělali chemické  a fyzikální pokusy. 
Žáci 8. ročníku se zúčastnili akce Chemie na hradě. Na této akci si mohli sami vyzkoušet 
některé chemické a fyzikální pokusy. Soutěžili v matematických a logických rébusech. 
Navštívili Svět techniky, kde se zúčastnili Mezinárodního filmového festivalu T-film. Festival 
představil krátké dokumentární filmy s tematikou ekologie, trvale udržitelného rozvoje, 
ochrany fauny a flóry, přírodních a kulturních památek apod. 
 

Předmětová komise přírodopisu a zeměpisu 

Komise se v průběhu školního roku sešla čtyřikrát. 
Hlavní body jednání: 
1) tematické plány, rozpracování minimálních výstupů, individuální plány žáků 

2) práce s integrovanými žáky, výměna zkušeností, společné postupy 

3) výměna učebních pomůcek mezi odloučenými pracovišti, požadavky na dokoupení 
učebních pomůcek 

4) výměna zkušeností při využívání interaktivní učebny, výukových programů, novinek a 
webovém portálu 

5) protidrogová prevence v předmětech přírodopis a zeměpis 

 

Předmětová komise tělesné výchovy  

Ve školním roce 2018/2019 se zúčastnili žáci VI. B třídy sportovní akce pořádané 
Střediskem volného času Ostrava se sídlem na Ostrčilově ulici s názvem POZOR-START 07. 
11. 2018. Jednalo se o sportovní dopoledne s řadou různorodých sportovních disiplín. Dále 
se naši vybraní žáci ze 6. a 7. ročníků (chlapci) zúčastnili obvodního kola v halové kopané na 
ZŠ Šenov, kde obsadili 4. místo 20. 11. 2018. Žáci 6. a 7. ročníků (vybraní chlapci) se také 
zúčastnili turnaje ve florbale na ZŠ Rychvald 26. 02. 2019. 

 

 

D: Činnost žákovské rady 

Podíl žáků na řízení školy byl realizován prostřednictvím školního parlamentu. Žáci měli 
příležitost podávat připomínky a podněty k životu ve škole a také sami navrhovali 
a uskutečňovali své nápady. 
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F: Činnost zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019 

Nabídka zájmových útvarů by měla žákům pomoci při profesní orientaci. Snažili jsme se u nich 
rozvíjet objektivní sebehodnocení a posouzení vlastních schopností.  
Kroužky byly vedeny převážně pedagogickými pracovníky školy a umožňovaly žákům smysluplně 
využívat volný čas. Do vedení kroužků se také zapojili rodiče a přátelé školy. Tato skutečnost je 
velmi potěšující a vážíme si jí.  
Na škole pracovalo 12 zájmových kroužků, z toho 4 na odloučeném pracovišti v Bartovicích  
a 1 na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55. 
Náplň kroužků a docházka byly vedeny v Záznamech o činnosti zájmových útvarů. 
Přehled zájmových kroužků na odl. pracovišti Havláskova 1 a pracovišti Vrchlického 5 

 

Poř.č. Název kroužku Třída  Vedoucí kroužku 

1 Dramatický kroužek Žáci I. stupně ved. vychovatelka 

2 Tvořivá dílna rodiče s dětmi          vychovatelka 

3 Školní časopis Žáci I. stupně a II. stupně ved.vychovatelka 

4 Keramický kroužek I. I.A vychovatelka 

5 Keramocká kroužek II. II. A vychovatelka 

6 Keramický kroužek III. II. B vychovatelka 

7 Keramický kroužek IV. III. A vychovatelka 

8 Knihovnický kroužek VI. A (pouze I. pololetí) učitelka 

 
Přehled zájmových kroužků na odloučeném pracovišti Bartovická 59 

 

Poř.č. Název kroužku Třída   Vedoucí kroužku 

1 Dopravní kroužek II. C, V. B učitelka  

2 Literární kroužek I. B, II. C, V. B učitelka 

3 Pohybové hry I.B, II. C.  vychovatelka 

4 Pohádky z kufru II. C, V. B vychovatelka 

 

Hodnocení práce zájmových kroužků   
 
Dramatický kroužek 

Při I. oddělení ŠD pracuje dramatický kroužek.  
Děti pro rodiče připravují každoročně pestrý program na besídky před Vánoci a k Svátku 
matek. Také se svým vystoupením reprezentují školu na přehlídce dětské divadelní tvorby 
Arénka v Divadle loutek v Ostravě. Letos se po dvanácti letech neuskutečnila přehlídka ŠD 
Matička. 
Nejprve jsme se museli naučit výrazně přednášet. Trénovali jsme básně i jazykolamy. 
Přibývá dětí s logopedickými problémy, takže práce s malými herci není jednoduchá. Pak 
jsme třeba pantomimou předváděli reklamu a pohádku. S básněmi jsme vystoupili na 
besídkách, na recitační soutěži i na představení v mateřské škole. Nejlepší recitátoři byli pak 
vybráni hlasováním do hlavních rolí.  Celou zimu vytvářeli kostýmy a kulisy.  
Děti na Arénce rády každoročně zhlédnou představení dramatických kroužků moravských 
škol. Je to pro ně inspirací a minulou zimu v družině také sepisovaly a nacvičovaly 
dramatizaci nové pohádky. Na akci „Noc v družině“ děti sepsaly samy autorskou indiánskou 
pohádku. Tvorba scénáře pak pokračovala v družině. S tímto představením vystoupily 
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v květnu na Trnkovci na besídce pro rodiče, v červnu pro děti z mateřské školy. Taneční 
představení také děti připravily na červnový Labyrintík. Výroba kostýmů a kulis na tuto 
pohádku se velice podařila.Děti si při výrobě kulis a rekvizit osvojily nové výtvarné techniky 
(práci s korálky, barvami na textil, apod.) 
V září může radvanická veřejnost zhlédnout naše country tanečky opět na radvanických 
slavnostech a derniéra celé pohádky proběhne na přehlídce dětské dramatické činnosti 
„Arénka 2020“ v lednu v Divadle loutek. 
 
Tvořivá dílna 

V letošním školním roce navštěvovalo tvořivou dílnu 11 maminek a 1 dítě, pravidelně 1x 
týdně v rozsahu 2,5 hodin.  
Tvořivá dílna funguje již několik let a mnohé maminky jsou zde již od založení. Ty, které se 
k nám připojily v letošním roce, se velmi rychle zařadily do kolektivu a pracovního tempa. 
Dílna je zaměřena převážně na práci s keramickou hlínou, glazurami a engobami. Maminky 
i děti jsou velmi kreativní a nápadité. Vytvořily mnoho zajímavých výrobků, které si 
následně odnesly domů a vyzdobily si své domy a zahrady. Neustále prohlubují své znalosti 
a dovednosti. Tento rok jsme se převážně zaměřily na výrobu keramických koulí, svícnů, 
květináčů a různých ozdob do zahrad a bytů. 
Maminky s dětmi práce v kroužku bavila a rády jej navštěvovaly. Už nyní se těší na naši 
spolupráci v příštím školním roce. 
 
Školní časopis 

Školní časopis „Listy Vrchličáku“ se edituje již od roku 2007. Časopis vychází čtvrtletně, 
v barevném provedení je vyvěšen žákům na chodbě školy a černobílý výtisk putuje do 
každé třídy. Na internetu je vždy do týdne po uzávěrce. 
V redakční radě školního časopisu v tomto školním roce pracovali zase zejména mladší žáci, 
těch starších stále ubývá. Malí žáci své články diktovali starším žákům, což bylo velice 
náročné. 
Školení v základech práce na PC bylo obsahem činnosti každý týden, protože mladší děti 
toho moc nezvládnou.  
I malí redaktoři si letos troufli psát své články o školních akcích i do RaB novin.  
Za odměnu pro nejpilnější redaktory se uskutečnil dvoudenní výlet se školením v Beskydech 
v září a v dubnu. Kolektiv redaktorů se tam velice stmelil a děti se mnohému naučily. 
 
Keramický kroužek I. 
Keramický kroužek navštěvuje 5 žáků I. A třídy. Z toho 4 dívky a 1 chlapec. Děti se zpočátku 
seznamovaly s prací s keramickou hlínou a glazurami. Děti si v kroužku vyrobily tužkovníky, 
misky, květináče, jarní věnečky, kachle, ovečky, zajíce a další výrobky, které si následně 
odnesly domů. Děti byly velmi zručné a jejich výrobky zdařilé. Všichni byli pozorní a velice 
dobře spolupracovali. Keramický kroužek dopomáhá k rozvoji jemné motoriky. 
 
Keramický kroužek II. 
Keramický kroužek navštěvují 4 žáci II. A třídy. Z toho 3 dívky a 1 chlapec. Děti 
v keramickém kroužku pokračovaly z minulého školního roku. Děti zde byly více samostatné 
a tvůrčí. Uplatňovaly své nabyté zkušenosti z předchozího školního roku. Děti si v kroužku 
vyrobily aroma lampy, koule, svícny, tužkovníky, misky, květináče, kachle, zajíce a další 
výrobky, které si následně odnesly domů. Děti byly velmi zručné a jejich výrobky zdařilé. 
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Všichni byli pozorní a velice dobře spolupracovali. Keramický kroužek dopomáhá k rozvoji 
jemné motoriky. 

 

Keramický kroužek III. 
Keramický kroužek navštěvuje 6 žáků II. B třídy. Z toho 3 dívky a 3 chlapci. Děti 
v keramickém kroužku pokračují z minulého školního roku. Děti zde byly více samostatné 
a tvůrčí. Uplatňovaly zde své nabyté zkušenosti z předchozího školního roku. Děti si 
v kroužku vyrobily aroma lampy, koule, svícny, tužkovníky, misky, květináče, kachle, zajíce 
a další výrobky, které si následně odnesly domů. Děti byly velmi zručné a jejich výrobky 
zdařilé. Všichni byli pozorní a velice dobře spolupracovali. Keramický kroužek dopomáhá 
k rozvoji jemné motoriky. 
 
Keramický kroužek IV. 
Keramický kroužek navštěvuje 8 žáků III. A třídy. Z toho 6 dívek a 2 chlapci. Děti 
v keramickém kroužku pokračují již třetím rokem. Zdokonalují své schopnosti a získané 
dovednosti. Děti  byly skoro samostatné a velice kreativní. Děti si v kroužku vyrobily aroma 
lampy, koule, svícny, lodě, velikonoční výzdobu, tužkovníky, talíře, misky, květináče, kachle 
se stromem života, a také výrobky dle své fantazie v níž zúročily své dovednosti. Následně 
si své výrobky odnesly domů. Děti byly velmi zručné a jejich výrobky zdařilé. Všichni byli 
pozorní a velice dobře spolupracovali. Keramický kroužek dopomáhá k rozvoji jemné 
motoriky. 
 
Knihovnický kroužek 

Kroužek pracoval pouze v prvním pololetí, v druhém pololetí 2018/2019 se změnil na 
Čtenářský klub, který byl financován z projektu Šablony II. 
V žákovské knihovně se scházelo 10 žáků z VI. A a VI.B.  
Náplní byla nejen četba a zájem o knihy, ale především práce. Žáci vřazovali tituly knih podle 
autorů, lepili vazby a měnili obaly poškozených knih. Naučili se rozpoznávat jednotlivé typy 
literatury a rozšiřovali si znalosti o literatuře. 
Školní knihovna je otevřena všem žákům školy a rádi se do ní vracejí. 
 
Dopravní kroužek  
Kroužek byl určen žákům 4. a 5. ročníku a přihlásilo se 13 žáků. V listopadu se odhlásily 2 
žákyně čtvrtého ročníku a přihlásil se 1 žák pátého ročníku.  
Na začátku činnosti byla žákům sdělena důležitost znalosti pravidel silničního provozu a 
bezpečnosti na cestách. V podzimních a zimních měsících jsme se věnovali teorii - znalosti 
dopravních značek, řešení různých dopravních situací, řešení křižovatek, ovládání základů 
první pomoci, práci s mapou v pozici chodce.  
Na jaře jsme se pak věnovali jízdě zručnosti, kde si žáci vyzkoušeli různé překážky 
s rozdílnou obtížností. V průběhu měsíce dubna bylo vyhlášeno školní kolo v dopravní 
soutěži – žáci v teoretické části psali testy pravidel silničního provozu, dále si vyzkoušeli 
znalost dopravních značek, základy poskytování první pomoci. V praktické části si žáci na 
školním hřišti projeli jízdu zručnosti s různě obtížnými překážkami. Na závěr byli soutěžící 
seznámeni s výsledky soutěže. Všichni byli odměněni drobnými dárky v podobě 
bezpečnostních prvků. Dvě žákyně a dva žáci s nejlepšími výsledky reprezentovali školu 
v obvodním kole dopravní soutěže, které se konalo 30. 4. 2019 na ZŠ Alberta Kučery. 
V tomto kole získali 1. místo a postoupili do okresního kola soutěže, které se uskutečnilo  
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10. 05. 2019 v areálu základní školy Alberta Kučery v Ostravě – Hrabůvce. Zde získali žáci 
v obrovské konkurenci krásné 2. místo.  
 
Literární kroužek  
Do kroužku se přihlásilo celkem 11 žáků. Z prvního ročníku 1 žák, z druhého ročníku 2 žáci, ze 
třetího ročníku 2 žáci, ze čtvrtého ročníku 2 žáci a z pátého ročníku 4 žáci. Žáci byli 
seznámeni s půjčovním řádem knihovny, s rozdělením knihovny pro dětské a dospělé 
čtenáře, s pravidly vypůjčování knih domů. Knihovnu jsme navštěvovali pravidelně. Žáci se 
mohli seznámit s novými tituly pro dětské čtenáře. Vždy si z knihovny odnesli domů spoustu 
zajímavých knih k přečtení nebo jen k prohlížení. 
Od druhého pololetí školního roku se z literárního kroužku stal Čtenářský klub a  byl 
financován z projektu Šablony II, schůzky probíhaly každý týden a přihlásily se další 2 žákyně 
třetího ročníku. Na konci března se přihlásil 1 žák třetího ročníku a 1 žákyně čtvrtého 
ročníku. Práce v klubu byla intenzivnější a seznámili jsme se s procesem vzniku knihy, 
zaměřili na různá témata -  Dinosauři, Živočichové, Čarodějnice a Pohádky. Některá setkání 
byla zaměřena na tvorbu slov, vět, hledání písmen, odpovědí na otázky a slovní hry. Hlavním 
cílem tohoto klubu byla podpora zájmu o knihu, aby se kniha stala dětem přítelem a 
vylepšení čtenářské gramotnosti. 
 
Pohybové hry 

Zájmový útvar byl určen žákům 1. a 2. ročníku a probíhal 1 x týdně. Přihlásilo se 16 dětí, 1 
žák se odhlásil v  prosinci. V úvodní hodině se žáci seznámili s bezpečností a chováním při 
pohybu v tělocvičně a na venkovním hřišti. Kromě fyzické zdatnosti si žáci upevňovali 
koordinaci pohybů při hře, rychlost a obratnost, držení těla a pohybovou kulturu. Využívali 
jsme různá nářadí a náčiní, hudební doprovod a žáci si osvojovali manipulaci s míčem. Cílem 
pohybového kroužku byl tělesný rozvoj, smysl pro fér sportovní chování, sportovní vyžití, 
radost z pohybu, upevňování kamarádských vztahů při společné činnosti a podřízení se 
pravidlům při sportovním vyžití. 
 
Pohádky z kufru 

Zájmový útvar Pohádky z kufru byl zahájen 18. 10. 2019. Celkem se přihlásilo 12 žáků. 
Z třetího ročníku 7 žáků , ze čtvrtého ročníku 3 žáci a z pátého ročníku 2 žáci. Žáci byli 
seznámeni s významem pojmu divadlo. Také se seznámili s hraním divadla, výrobou loutek 
a kulis. Žáci se naučili rozpoznat divadelní žánry. V druhém pololetí navštívili Divadlo loutek 
v Ostravě, kde zhlédli divadelní představení Dášeňka Karla Čapka. Během školního roku 
jsme nastudovali dvě divadelní pohádky, Perníková chaloupka a Hrnečku, vař.  Tato 
představení jsme zahráli mladším žákům, zahraničním studentům a rodičům. Cílem tohoto 
kroužku byla podpora zájmu o divadlo a take šlo o spolupráci mezi žáky, tvořivost a 
komunikaci.  
 
Škola se snaží nabídnout žákům co nejvíce možnosti, jak efektivně volný čas využít. K tomuto 
účelu bylo žákům umožněno využívat v odpoledních hodinách školní hřiště na ulici 
Vrchlického a na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55 v období od měsíce května do konce 
září. V tomto období se o provoz hřiště stará správce. Hřiště bylo využíváno žáky i veřejností 
v odpoledních hodinách a také ve dnech pracovního volna. Návštěvníci i sportovci ocenili 
možnost zapůjčení sportovních pomůcek a potřeb, které byly k dispozici u správce hřiště.  
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Funkce správce hřiště byla hodnocena občany velmi kladně, jeho přítomnost na hřišti 
zaručuje bezpečnost všech návštěvníků, bezproblémový a klidný průběh sportovního vyžití. 
Tím byl splněn hlavní účel realizace projektu a tím je zapojení našich žáků a široké veřejnosti 
do sportovních aktivit. 
 

F: Kulturní a vzdělávací akce navštívené žáky ve šk. roce 2018/2019 

 
ZÁŘÍ 
VIII. B  Výstava „Život na zahradě“ 

 
ŘÍJEN 

Zájemci  štrúdlování 
IV. A  Knihovna Radvanice 

IV. B  Knihovna Radvanice 

V. B  Knihovna Radvanice 

IX. A  Knihovna Radvanice 

LISTOPAD 

I.B  Knihovna Radvanice 

II. C  Knihovna Radvanice 

IV. A  Knihovna Radvanice 

IV. B  Knihovna Radvanice 

V. B  Knihovna Radvanice 

IV. A  Loutka a stín (DL, prac.dílna) 
IV. B  Loutka a stín (DL, prac.dílna) 
VI. B  „Pozor, start!“ (SVČ) 
IX. A  Den řemesel 
PROSINEC 

I.stupeň H, T Jak nás vidí andělé (sál Trnkovec) 
I. B  Knihovna Radvanice 

V. B  Knihovna Radvanice 

LEDEN 

II. C  Knihovna Radvanice 

V.B  Knihovna Radvanice 

ÚNOR 

I.B  Knihovna Radvanice 

IV. A  Knihovna Radvanice 

IV. B  Knihovna Radvanice 

BŘEZEN 

I.B  Knihovna Radvanice 

DUBEN 

IV. A  Knihovna Radvanice 

IV. B  Knihovna Radvanice 

V. B  Knihovna Radvanice 

KVĚTEN 

Školní KOLO  Recitační soutěže 

I.B  Knihovna Radvanice 

II.stupeň V  T-film (Gong) 
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ČERVEN 

I.B  Knihovna Radvanice 

II. C  Knihovna Radvanice, ZOO exkurze 

IV. A  Knihovna Radvanice 

IV. B  Knihovna Radvanice 

V. B  Knihovna Radvanice, ZOO exkurze 

B  divadlo (KD Bartovice) 
 
V průběhu školního roku se žáci 3. a 4. ročníků zúčastnili postupně několikrát výuky na 
DOPRAVNÍM HŘIŠTI. 
V průběhu školního roku se žáci různých tříd, především prvního stupně, účastnili 
PROJEKTOVÉHO DNE  
T Podzimní variace 

T Čteme pro radost 
V. B Halloweenské dopoledne 

H Čertovská škola 

T Vánoční dílničky (sál) 
T Velikonoce 

V. B Čarodějnické dopoledne 

H, V  Sportovní den 

III. A Lidské tělo 

I.C, IV. C, V. C Poznáváme Radvanice 

AKCE jiného charakteru: Objevujeme ping pong, Fantazie ze stavebnic, Vrchličácký 
labyrintík, Ámosovo vrchličácké dopoledne, Projektový den Planetárium Poruba – tyto akce 
byly hrazeny z účelových neinvestičních příspěvků SMO a z projektu Šablony II 
 
ŠD, ŠK 

Vystoupení na „Radvanických slavnostech“, účast na výstavě „ŽIVOT NA ZAHRADĚ“, 
vystoupení žáků u „ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU“, vánoční besídka pro rodiče 

ŠD I, besídka ke DNI MATEK Přehlídka dětské dramatické činnosti „ARÉNKA 2019“,  
vystoupení dramatického kroužku v MŠ Slunečnice 

 

9. Kontrolní činnost ČŠI a dalších kontrolních orgánů  
1.  
KDY:  24. 09. 2018 

KDO: Městský obvod Radvanice a Bartovice 

PŘEDMĚT KONTROLY: vnitřní kontrolní systém – kontrola inventarizace majetku a závazků 
příspěvkové organizace 

ZÁVĚR KONTROLY:  nedostatky nebyly zjištěny 

 

2.  
KDY: 30. 05. 2019 

KDO: Krajská  hygienická stanice Moravskoslezského  kraje se sídlem v Ostravě 

PŘEDMĚT KONTROLY:   školní jídelna, odloučené pracoviště Bartovická 59 

ZÁVĚR KONTROLY: nedostatky nebyly zjištěny 
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3. 
KDY: 30. 05. 2019  
KDO: Krajská  hygienická stanice Moravskoslezského  kraje se sídlem v Ostravě 

PŘEDMĚT KONTROLY:   školní jídelna, odloučené pracoviště Trnkovecká 55 

ZÁVĚR KONTROLY: nedostatky nebyly zjištěny 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Viz „Rozbory hospodaření za rok 2018“ z  14. 03. 2019 

 
 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Z projektu TRENDUM, což je organizace, se kterou již nějakou dobu probíhá spolupráce naší 
školy, nastoupili do školních družin dva asistenti ze zahraničí. 
Oba studenti k nám do České republiky přijeli v rámci jednoho z programů Erasmus+, a to 
v rámci tzv. Evropské dobrovolné služby. Tento program je určen mladým lidem ve věku 18 
– 30 let ze zemí Evropské unie a jejích partnerských zemí. Dobrovolníci mají možnost strávit 
v cizí zemi rok a zapojují se do chodu a programu organizace, která se o ně stará. Jejich 
práce může být zaměřena různými směry, od práce s dětmi a mládeží přes administrativu 
po různé sportovní, kreativní nebo ekologické činnosti. Protože se jedná o program 
vzdělávací, cílem je dobrovolníky nejen seznámit s novou zemí a kulturou, naučit je náš 
jazyk, ale také by si měli odvézt mnoho nových zkušeností a dovedností, které budou moci 
využít ve svém dalším profesním i osobním životě. 
Studentka pocházela z Německa, student z Francie. Oba zvládali komunikaci v angličtině. 
Navštěvovali školu každý měsíc: v pondělí ve školních družinách ŠD I, ŠD II, ŠK  na ulici 
Vrchlického a Havláskova. Ve středu navštěvovali oba studenti školní družinu ŠD III a ŠD IV 
na ulici Bartovická. 
 
 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava (MAP) 
V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava byly nabídnuty 
akce a semináře, kterých se zúčastnili někteří naši pedagogičtí pracovníci.  
Témata seminářů:  

- Jak naučit děti toleranci a akceptaci menšin  
- Individualizovaný přístup v kontextu inkluze  
- Tvorba IVP žáka ZŠ 

Na seminářích byly probírány metody a postupy, kterými jsou kompenzovány 
znevýhodňující podmínky pro vzdělávání a zkušenosti se začleňováním dětí a žáků, inkluze, 
tvorba IVP a další informace týkající se těchto témat. 
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13. Realizované projekty – financování z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2018/2019 jsme získali tyto příspěvky a dotace: 
1. Účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 17/1114 ve výši 80.000,- Kč - akce probíhají 
vždy v květnu a červnu a pak následující školní rok v září a říjnu. 
* Anglická knihovna – doplnili jsme knižní fond na všech pracovištích. Školní anglická 
knihovna je zpřístupněna žákům i pedagogům ve čtyřech budovách školy. Výměna knih 
mezi budovami probíhá dvakrát ročně, s postřehy a žádostmi pověřených učitelů. Mají 
přehled o tom, co žáky zaujalo, co je zajímá a líbí se jim číst, popřípadě která kniha byla 
vypůjčena nejčastěji.  Nově nakoupené knihy jsou žáky vždy vítány. Klasická anglická 
a americká literatura a plné verze nezjednodušených textů jsou určeny především 
budoucím studentům. Číst anglickou knížku v originále je totiž u našich žáků – in. Dále jsme 
také vybavili odloučené pracoviště v Bartovicích policovou knihovničkou a na Vrchlického 
jsme zakoupili sedací pytle, které se těší velké oblibě.  
* Čteme pro radost – cílem bylo zdokonalit čtenářskou gramotnost žáků. Akce proběhla 1x 
jako noční čtení na pracovišti Havláskova v rámci Školního klubu a 1x jako noční čtení, které 
druhý den se pokračovalo projektovým dnem na pracovišti Trnkovecká. Zakoupili jsme 
knihy s různými tématy. Na odloučeném pracovišti Trnkovecká jsme měli např. téma 
VEČERNÍČEK. Četli jsme knihy, vyráběli Rákosníčka, záložky z keramiky jsme vyrobili 
Večerníčka a hledali pohádkové dvojice. Pohádky byly předány do školní družiny a školního 
klubu, kde si je děti čtou odpoledne a dále si je budou půjčovat pedagogové do hodin 
českého jazyka a žáci si je budou v těchto hodinách číst. 
* Objevujeme Ping - pong 

Této aktivity se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníků, kteří soutěžili v ping pongu a jiných  aktivitách 
spojených s ping pongem. Škola vybavila tělocvičny potřebnými ping pongovými sety a na 
odloučené pracoviště Bartovická zakoupila malý ping pongový stůl, na kterém si děti hrají o 
přestávkách. Soutěžící neodešli s prázdnou a vítězové si odnesli krásné ceny.  
* Fantazie ze stavebnic 

Žáci školy soutěžili ve stavbách ze stavebnice LEGO. Jejich fantazie a motorické schopnosti 
se zdokonalily a postavili krásné stavby. Škola vybavila školní klub stavebnicemi, které 
budou žáci používat v odpoledních hodinách a velice se na to těší. Vítězové si odnesli 
krásné dárky – stavebnice LEGO a mohou si stavět i doma.  
 
2. Účelový neinvestiční příspěvek SMO, kód 18/0852, ve výši 70.000,- Kč - sem patří i akce, 
které budou probíhat  ve školním roce 2019/2020. 
 * Cizojazyčná knihovna – doplnění knižního fondu probíhalo od května do června 2019. Byl 
doplněn knižní fond na všech pracovištích školy, knihovnu mohou navštěvovat žáci 
i pedagogové. Knihovna byla rozšířena také o německou literaturu. 
 * Vrchličácké zábavné a vědomostní dopoledne 

1. Vrchličácký labyrintík  - akce pro žáky 4. - 6. ročníků. Tříčlenná družstva soutěžila ve 
vědomostních disciplínách (poznávání pohádek, otázky z oblasti přírodních věd atd.), 
motorická (přemísťování kuličky do otvoru pomocí provázků atd.) a sportovních (opičí 
dráha, skok přes švihadlo atd.). Akce proběhla 20. 06. 2019. 
2. Amosovo vrchličácké dopoledne, akce pro žáky 7. - 9. ročníků. Žáci soutěžili jako 
jednotlivci v každé třídě. Soutěž byla zaměřena na předměty vyučované ve škole formou 
her, kvízů a sportovních aktivit. Jednalo se o matematiku, anglický jazyk a přírodovědu. 
Tato aktivita proběhla 21. 06. 2019. 
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* Sportovní dny  
První část „Florbal a vybíjená, jak ji umíme“ proběhla 05. 06. 2019 v tělocvičně na budově 
Vrchlického 5. Této akce se zúčastnili žáci druhého stupně. Soutěžící neodešli s prázdnou 
a vítězové si odnesli krásné ceny a medaile.  
 
 
3. Navýšení příspěvku městským obvodem RaB ve výši 10.000,- Kč  
* Sportovní den dětí  
Akce proběhla 31. 5. 2019, kdy děti na všech pracovištích školy a děti na odloučeném 
pracovišti Trnkovecká 55 spolu s dětmi z mateřské školy chodili po stanovištích a plnili 
sportovní disciplíny. Do školy se zakoupily sportovní potřeby, které budou žákům sloužit 
v hodinách tělesné výchovy. 
  
4. Transfer Statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality  
na rok 2019 „Sportujeme s městským obvodem společně, radostně, bezpečně“ – 
usnesení rady města č. 0174/RM1822/19 ze dne ze dne 23. 04. 2019 ve výši 105.000,-Kč. 
Tento projekt probíhal od května do září 2019. Z finančních prostředků byly financovány 
výlohy na mzdové prostředky pro správce hřiště. Projekt byl určen na prevenci kriminality 
a rozvoj sportovních aktivit dětí. 
 
5. „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“ ve výši 50.941,- 
Kč 

Dotace MŠMT, která financovala dopravu dětí na plavání a zpět ke škole v druhém pololetí 
školního roku 2018/2019. 
 
 6. Účelový neinvestičního příspěvk z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší SMO – 
usnesení rady města č. 09981/RM1418/134 ve výši 1.155.000,- Kč . 

Tato dotace byla určena pro ozdravné pobyty dětí, které se konaly v objektu: Hotel Petr 
Bezruč, Malenovice 327, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí ve dvou termínech.     

 
7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytovatol z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II, dotaci ve výši 1 388 869,00 Kč, reg. 
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084, název projektu Šablony II - Škola plná nápadů. 

Dotace je na období od 01. 02. 2019 – 31. 01. 2021. V tomto období budou realizovány 
kluby pro žáky (Klub komunikace v cizím jazyce, Čtenářský klub, Klub zábavné logiky 
a deskových her), školní asistent, školení pedagogů (matematická gramotnost, čtenářská 
gramotnost a cizí jazyky), doučování, projektové dny ve škole a projektové dny mimo školu. 
 

 
 
14. Spolupráce s organizacemi, subjekty 

 
Spolupráce s organizacemi i nadále pokračuje a stala se nedílnou součástí činnosti školy. 
Škola spolupracuje ve všech směrech se svým zřizovatelem, s Městským obvodem 
Radvanice a Bartovice, který zabezpečuje provozní a ekonomické zabezpečení školy. 
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Spolupráce byla realizována prostřednictvím schůzek ředitelů škol a mateřských škol, která 
se scházela dle potřeby zřizovatele.  
Škola i nadále spolupracuje s Českým zahrádkářským svazem, Českým červeným křížem, 
Českým svazem chovatelů drobného zvířectva, Kluby důchodců, oddílem kopané, obyvateli 
DPS, Svazem včelařů, Římskokatolickou farností Ostrava – Radvanice, Trendum o.p.s., hasiči 
– zejména  SDH Ostrava – Radvanice, 
Ve škole pravidelně probíhají besedy s příslušníky Městské policie a Policie ČR. Besedy jsou 
zaměřeny především na prevenci kriminality a negativních jevů ve společnosti.  
Dopravní výchovu na hřišti v Ostravě-Přívoze pro žáky čtvrtých ročníků zajistila skupina 
prevence Městské policie Ostrava.  
Na dobré úrovni je spolupráce s místní pobočkou Knihovny města Ostravy, která pro žáky 
naší školy pořádá zajímavé literární besídky a soutěže. 
Na vynikající úrovni je i spolupráce se Školskou radou a Unií rodičů. Rodiče se zapojují do 
života školy při organizování akcí pro děti.  
Nelze opomenout i spolupráci s mateřskými školami v Radvanicích (ul. Těšínská) a 
v Bartovicích (ul. Za Ještěrkou).  
V rámci Evropské unie spolupracovala škola se Slezskou univerzitou v Opavě na projektu 
„Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí. Projekt byl zaměřen na 
doučování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.  
I v tomto školním roce pokračovala spolupráce v rámci projektu Vzdělání základ života se 
sdružením „Vzájemné soužití o.p.s.“ Tento projekt je spolufinancován EU v rámci 
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Vzájemné soužití poskytlo svého zaměstnance na pracovní pozici asistenta 
pedagoga, který v rámci projektu pomáhal ve výuce i po vyučování žákům z prostředí, kde 
se jim nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání a dětem s potřebou 
podpůrných opatření.   
Projekt „S obědem je škola veselejší“ se zaměřuje na podporu školního stravování pro 
znevýhodněné žáky. 
Dále jsme také od února 2019 zapojeni do projektu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, který je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání – Šablony II. Název Šablony II - Škola plná nápadů, reg. číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010084. Z projektu byly v tomto školním roce financovány 
tyto aktivity: školní asistent, Klub komunikace v cizím jazyce, Čtenářský klub a Klub zábavné 
logiky a deskových her, Projektové dny ve škole a Projektové dny mimo školu. 
 

 
15. Závěr 
 

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 
Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke 
vzdělání. 
Škola dosahuje požadovaných výstupů podle realizovaných školních vzdělávacích 
programů. Současně je realizována inovace obsahu, metod a forem práce. Na velmi dobré 
úrovni je podpora individuálního rozvoje osobnosti žáka a osvojování si klíčových 
kompetencí, zejména žáků z nepodnětného sociálně kulturního prostředí. V oblasti 
hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, pravidelně sleduje a 
vyhodnocuje úspěšnost žáků. 
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Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví. 
Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. 
Škola určovala priority podle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve 
sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školních vzdělávacích 
programů. 

 
 
 
Zpracovala:                                                                              Schválila: 
Mgr. Martina Linhartová     Mgr. Hana Ostřanská 

zástupce ředitele školy                                                          ředitel školy 


