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1. Základní údaje o škole 

Název školy:                             Základní škola a mateřská škola Ostrava -Svinov, příspěvková organizace 

Adresa školy:                           Bílovecká 10/7, 721 00 Ostrava-Svinov 

Právní forma:                           příspěvková organizace 

IČO:                                                     706 418 71 

IZO základní škola:                                        102 832 625 

IZO mateřská škola:                                 107 630 788 

IZO školní družina:                                120 100 339 

IZO školní jídelna základní školy:               102 968 195 

IZO školní výdejna:                                        150 074 085 

Rezortní identifikátor právnické osoby:   600 144 925 

 

Vedení školy 

ředitelka:                                                                  Mgr. Iveta Komorášová 

zástupce ředitelky:                                                 Mgr. Petra Bystroňová 

zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání:   Bc. Eva Ulmannová 

 

Kontakt  

tel.: 596 961 425, 734 201 859 

e-mail: zssvinov@zssvinov.cz 

www.zssvinov.cz 

 

Zřizovatel 

název zřizovatele:  SMO, Městský obvod Svinov 

adresa zřizovatele: Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov 

Kontakt               

tel.: 599 421 020 

e-mail: posta@svinov.ostrava.cz 

www.svinov.ostrava.cz 

1.1. Odloučená pracoviště: 

 

ZŠ Bílovecká ul. 1/27, Ostrava-Svinov 

ZŠ E. Rošického 1082/22,Ostrava-Svinov 

ŠD E. Rošického 1082/22, Ostrava-Svinov 

MŠ E. Rošického 1082/22, Ostrava-Svinov 
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MŠ Polanecká 92/4, Ostrava-Svinov 

MŠ Stanislavského 1247/5, Ostrava-Svinov  

Školní jídelna - výdejna, E. Rošického 1082/22, Ostrava-Svinov 

Školní jídelna - výdejna, Polanecká 92/4, Ostrava-Svinov 

Školní jídelna - výdejna, Stanislavského 1247/5, Ostrava-Svinov  

1.2. Součásti školy   

Mateřská škola 181 dětí 

Základní škola 420 žáků 

Školní družina 200 žáků 

Školní jídelna ZŠ a vývařovna MŠ a ZŠ 600 jídel 

Školní jídelna - výdejna 305 jídel 

 

1.3. Základní údaje o součástech školy 

 
Součásti školy 
 

 
Počet tříd/ 
oddělení 
 

 
Počet dětí / žáků 
k 30. 9. 2018 

 
Počet dětí / žáků 
na třídu 

Mateřská škola 7 172 24,57 

Základní škola 18 391 21,72 

Školní družina 7 178 25,43 

1.4. Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 17 učeben, 4 herny  

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

1 žákovská knihovna, 6 odborných učeben 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Ano 

Sportovní zařízení Ano 

Dílny a pozemky Ano 

Žákovský nábytek Je v souladu s ergonom. požadavky. 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

Je standardní. 
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Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Je v souladu s požadavky MŠMT a dostačující. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Je dostačující, doplňuje se dle možností 
rozpočtu. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

72 počítačů s připojením na internet. Připojení 
na internet umožněn ve všech učebnách a 
kabinetech školy, televize, 12 ks dataprojektorů, 
10 ks interaktivních dataprojektorů, 9 ks 
interaktivních tabulí, magnetofony, DVD, 10 ks 
vizualizérů, doplňuje se dle možností rozpočtu 

Investiční rozvoj  

1.5. Údaje o školské radě 

Datum zřízení 15. 11. 2005 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt Bc. Jana Štekbauerová, tel.: 599 421 036 

1.6. Údaje o občanském sdružení při škole 

Registrace SRPŠ Platná 

Zaměření Standardní 

Kontakt Bc. Jana Štekbauerová, tel.: 599 421 036 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní škola RVP 1.-9. 

2.2. Vzdělávací programy  

Vzdělávací program Zařazené ročníky 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

1.- 9. 
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2.3. Přehled pracovníků školy k 30. 6. 2019 

V tomto školním roce ve škole pracuje na základě pracovní smlouvy celkem 63 pedagogických 
pracovníků a 29 nepedagogických pracovníků. Z uvedeného celkového počtu má 5 zaměstnanců 
souběh dvou pracovních poměrů.  

Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Celkem 

Fyzických Přepočtených Fyzických Přepočtených Fyzických Přepočtených 

63 54,345 29 25,3275 92 79,6725 

 

2.4. Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí pracovníci dle vzdělání 

Dosažené 
vzdělání 

Muži Ženy celkem % 

Základní 0 0 0 0 

Vyučen 0 0 0 0 

Střední odborné 0 1 1 2 

Úplné střední 0 19 19 30 

Vyšší odborné 0 3 3 5 

Vysokoškolské 3 37 40 63 

Celkem 3 60 63 100 

Pedagogičtí pracovníci dle praxe ve školství 

 

Doba trvání Počet % 

Do 2 let 2 3 

Do 6 let 7 11 

Do 19 let 22 35 

Do 27 let 12 19 

Nad 27 let 20 32 

Celkem 63 100 
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2.5. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Učitelé ZŠ a MŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé ŠD i psycholog splňují předepsané požadavky 
vyplývající ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění mimo 1 učitelku 
MŠ se 100% úvazkem, která dokončí studium v srpnu letošního roku. 

2.6. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby  

 muži Ženy celkem % 

do 20 let 
0 0 0 0 

21 až 30 let 1 7 8 13 

31 až 40 let 0 11 11 17 

41 až 50 let 1 21 22 35 

51 až 60 let 0 15 15 24 

61 a více 1 6 7 11 

celkem 3 60 63 100 

% 5 95 100 100 

 

2.7. Údaje o nepedagogických pracovnících 

Nepedagogičtí pracovníci pracují na pozicích: referent, referent - personalista, ekonom, školník, 
uklízečka, vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka, kuchařka, zaučená kuchařka, pracovnice v provozu, 
pradlena, chůva a asistent sociální inkluze. 

Dosažené 
vzdělání 

muži ženy celkem % 

základní 
0 3 3 10 

vyučen 
0 0 0 0 

střední odborné 
0 17 15 52 

úplné střední 
0 8 10 35 

vyšší odborné 
0 0 0 0 

vysokoškolské 
0 1 1 3 

celkem 
0 29 29 100 
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3. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních 
škol 

3.1. Zápis k povinné školní docházce 

Počet prvních tříd 
počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších sedmi let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 2019-20 

3 54 9 10 

3.2. Výsledky přijímacího řízení  

a) na víceletá gymnázia přijato:   

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřízená krajem 16 0 

soukromá gymnázia 0 X 

církevní gymnázia 1 X 

Taneční konzervatoř 1 X 

 
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia 
obchodní 

akademie 
zdravotní školy 

průmyslové 

školy 
 
ostatní střední 

školy 

střední 
odb. 

učiliště 

celkem 

 

3 0 2 8  11 5 29 

 
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 
střední školy 

střední odb. 
učiliště 

Celkem 

3 X 2 3 2 X 7 

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

4 X 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

41 0 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

4.1. Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami podle výkazu 
k 30. 9. 2018:  

Stupeň: Počet žáků 

1. 0 

2. 18 

3. 13 

4. 0 

5. 0 

Celkem 31 

4.2.    Počet tříd a žáků v ročnících základní školy  

Počet tříd a žáků v ročnících základní školy 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet tříd 2 2 2 3 2 2 2 1 2 

Počet žáků 44 44 47 53 52 41 32 29 40 

 

Žáci plnící školní 

docházku podle § 38, 41 a 

42 Školského zákona  

1 2 0 0 1 1 2 0 2 

Průměrný počet žáků ve třídě 22 22 23,5 17,7 26 20,5 16 29 20 

 Výše uvedené údaje vychází ze zahajovacích statistických výkazů podle stavu k 30. 9. 2018. 

4.3. Přehled o celkovém prospěchu 

Přehled o celkovém prospěchu žáků na 1. stupni 

 Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. pololetí 244 215 27 2 0 

2. pololetí 243 213 29 1 0 
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Přehled o celkovém prospěchu žáků na 2. stupni 

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. pololetí 145 51 90 4 0 

2. pololetí 143 52 88 3 0 

 

Poznámka:  V údaji „Nehodnoceno“ jsou uvedeni žáci, kteří nemohli být hodnoceni v řádném termínu.  

5. Základní škola 

5.1. Školní vzdělávací programy ZŠ 

Školní vzdělávací program 1. stupeň 

Všichni žáci 1. stupně jsou vzděláváni podle našeho platného školního vzdělávacího programu včetně 
jeho dodatků. Vyučující postupují podle časových plánů, které podle potřeb žáků upravují. Jednotlivé 
školní výstupy jsou v souladu s očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu i s časovými 
plány pedagogů. Výuka na 1. stupni probíhá převážně v kmenových třídách, často je využívána i 
knihovna, dále je pravidelně zařazována výuka v OZO, ve Světě techniky Ostrava, v Planetáriu Johanna 
Palisy, vzdělávací exkurze v okolí Svinova, divadelní představení v Divadle loutek. Od 3. ročníku žáci 
pravidelně navštěvují dopravní hřiště. 

Školní vzdělávací program 2. stupeň 

Všichni žáci 2. stupně jsou vzděláváni dle platného školního vzdělávacího programu včetně jeho 
dodatků. Vyučující postupují podle časových plánů, které podle potřeb žáků upravují.  Jednotlivé školní 
výstupy jsou v souladu s očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu i s časovými plány 
pedagogů. Výuka na 2. stupni je realizována jak v kmenových třídách, tak v odborných učebnách. Výuka 
žáků byla vhodně doplňována exkurzemi do výrobních podniků i středních škol, přírodovědnými 
vycházkami, návštěvami filmových a divadelních představení, sportovních utkání a soutěží. 

5.2. Úrazy školy 

V knize úrazů bylo ve školním roce 2018-2019 zaznamenáno 131 úrazů. Všechny byly řádně ošetřovány, 
evidovány a případně odškodňovány. Na všech budovách školy jsou umístěny nástěnné lékárničky pro 
první pomoc na 12 místech včetně mateřských škol. Tyto jsou pravidelně doplňovány léky a obvazovým 
materiálem podle platných vyhlášek a norem. Byly vybaveny dvě lékárničky na školní zotavovací 
pobyty. Učitelé a personální pracovníci jsou průběžně proškolováni a poučováni o prevenci proti 
úrazům a dostupně možném ošetření a odškodnění úrazů, které by mohly nastat nebo již nastaly. 
V současné době má odbornou zdravotní kvalifikaci na naší škole 11 učitelek základní školy a mateřské 
školy. 

5.3. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů se řídila Minimálním programem vypracovaným 
pro letošní školní rok. 
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Žáci všech ročníků byli ihned při zahájení školního roku seznámeni s tím, jak postupovat v případě,  
že by se setkali (ve škole i mimo školu) s negativními sociálně-patologickými jevy.  
Další otázky spojené s prevencí patologických jevů a výchovou ke zdravému životnímu stylu jsou 
začleněny do ŠVP a učebních plánů všech vyučovacích předmětů, především však  
do plánů prvouky, přírodovědy, výchovy ke zdraví a občanské výchovy. Nastavení pravidel a zlepšení 
vztahů v třídních kolektivech je hlavní náplní třídnických hodin. Program dlouhodobé kontinuální 
specifické primární prevence je u žáků 1.-9. ročníku je zajišťován SVČ Ostrava-Zábřeh, p.o.  
ve spolupráci s Poradnou primární prevence zastoupenou jejím ředitelem, a to formou dvou 
dvouhodinových workshopů (u žáků 1.-3. ročníku), nebo půldenních prevenčních workshopů (u žáků 
4.-9. ročníku). Ve všech ročnících se na jaře uskutečnily besedy s městskou policií. V rámci nastavení a 
posílení zdravých vztahů mezi žáky 6. ročníku se uskutečnil na začátku školního roku dvoudenní 
adaptační kurz. Na podzim byl na naší škole realizován studenty a pedagogy Střední zdravotnické školy 
v Ostravě-Vítkovicích kurz první pomoci, kterého se v rámci projektu „To dám“ zúčastnili žáci  
6. a 9. ročníku. Na jaře se žáci 7. a 8. ročníku zapojili do edularpového programu – aktivita byla 
zaměřena na sebepoznávání, realizátorem akce byli členové spolku EduLudus.  

ŠMP se účastnil metodických setkání ŠMP pořádaných PPP, na podzim se zúčastnil přednášky 
zaměřené na právní prostředí České republiky, které upravuje oblast problematiky rizikového chování 
jako celku, 4 pedagogové absolvovali semináře o kyberšikaně a 5 pedagogů semináře o sexualitě a 
sexuální výchově. 3 pedagogové se zúčastnili semináře o emocích, emoční inteligenci a ovládání emocí 
a 4 pedagogové absolvovali dva semináře zaměřené na specifika heterogenní skupiny a zvláštnosti 
integrovaných žáků. 

V oblasti prevence SPJ jsme řešili drobnější negativní jevy, které se v kolektivech žáků vyskytly, formou 
pohovoru s žákem za účasti ŠMP, VP, školního psychologa popř. tř. učitelů. V letošním školním roce 
bylo iniciováno 35 jednání se zákonnými zástupci žáků, v 7 případech jednání neproběhlo, jelikož 
zákonný zástupce se k jednání nedostavil. Vzhledem ke sporné absenci byl  
u 7 žáků upraven způsob omlouvání absence. Ve třídě 5.B, kde se již delší dobu řešily nezdravé vztahy 
v třídním kolektivu, bylo pracovnicí PPP provedeno sociometrické šetření a následně se s touto třídou 
pracovalo v rámci dlouhodobého intervenčního programu. V letošním školním roce jsme však museli 
řešit i tři závažné případy vysoké neomluvené absence. V těchto složitých situacích jsme úzce 
spolupracovali s orgány sociálně právní ochrany dětí, přestupkovým oddělením, Policií ČR a dalšími 
organizacemi.  

Školní psycholožka mimo jiné prováděla depistáž, účastnila se, resp. realizovala v některých třídách 
skupinové aktivity, individuální schůzky s žáky, rodiči, asistenty pedagoga, učiteli. Svými aktivitami se 
snažila předcházet popř. pomáhala řešit konkrétní problémy - začleňování žáků do kolektivu, vztahy 
mezi kamarády, problémy se soustředěním, projevy separační úzkosti v souvislosti s rozchodem rodičů, 
spolupráce žáka s asistentem pedagoga, složitá komunikace mezi učitelem a rodičem aj. Účastnil se 
metodických setkání školních psychologů pořádaných Magistrátem města Ostravy a vzdělávacích 
seminářů a přednášek např. na téma Poruchy příjmu potravy, Patologické osobnostní rysy v dětství a 
dospívání, Tikové poruchy, Úzkostné poruchy, Sebepoškozování, Autismus aj. 

5.4. Výchovné poradenství 

V oblasti kariérového poradenství výchovný poradce spolupracuje zejména s vyučujícími vzdělávacího 
oboru Člověk a svět práce, v rámci něhož především jsou žáci seznamováni se světem práce a volbou 
povolání. Deváté ročníky se zúčastnili pravidelné besedy na ÚP a navštívili střední školu AHOL. Pro 
rodiče žáků 9. ročníků byly uspořádány třídní schůzky. 

Ve spolupráci se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů a školním psychologem 
výchovný poradce pracuje především v oblasti preventivní a řešení výchovných problémů. 
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5.5. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Činnost výchovného poradce byla i v letošním školním roce zaměřena na péči o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, kariérové poradenství a prevenci negativních jevů.   

K dnešnímu dni je na naší škole evidováno 32 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Na škole působí 10 asistentů pedagoga u 12 dětí se stupni podpůrných opatření 2. – 5. 

V rámci předmětu speciálně pedagogická péče pracuje 6 skupin. Další dvě skupiny pracují s dětmi 
v rámci pedagogické intervence.  

V průběhu roku škola průběžně konzultuje integrované žáky s příslušnými SPC a PPP, dosud nás 
navštívili zástupci PPP Poruba, SPC Zábřeh a SPC U Studia. 

Výchovný poradce se zúčastnil pravidelné schůzky VP na PPP Poruba, dále pracovních setkání 
s dětským psychiatrem, speciálními pedagogy pro děti s LMP a školními speciálními pedagogy. VP úzce 
spolupracuje s PPP, s SPC Zábřeh, Frýdek-Místek, Nový Jičín a jinými. Pravidelné se zúčastňuje 
odborných seminářů. 

 

5.6. Školní družina 

Ve školním roce 2018/2019 jsou 4 paní vychovatelky na celý úvazek, 3 na částečný úvazek a 1 paní 
asistentka. Ve školní družině bylo přihlášeno 178 dětí.  
Děti školní družiny byly zapojeny do projektu “Sportuj ve škole“, který je realizován pro 2 skupiny žáků 
od 1. do 5. ročníku a do projektu „Škola vážně i nevážně 2019“, kdy připravili projektovou aktivitu Vítání 
jara. Děti všech oddělení školní družiny pravidelně navštěvovaly filmová představení v kině 
v Klimkovicích a Stanici mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě. Podílely se na realizaci vánočních 
dílen, vánočního jarmarku, velikonočních dílen, karnevalu, programu pro svinovské seniory před 
Vánoci i ke Dni matek. Byly pořádány výlety do okolí Ostravy, Opavy (Opavského zemského muzea) a 
jednodenní výlet do Úvalna. 
Motivační a zájmová činnost je v souladu s Kurikulem školní družiny „Tvoření pro radost a radost ze 
života“. 

5.7. Projektové aktivity 

Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol 

Škola vážně i nevážně 2018 

Škola vážně i nevážně 2019 

Projekt Sportuj ve škole 

Abeceda peněz 

Hřiště 2019 

Otevřená škola 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I 

MŠMT – doprava, plavání 2. a 3. tříd v rámci TV 

Cesta 
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5.8. Akce Základní školy 

 

 

Akce základní školy  

 Velikonoční a vánoční dílny  

Velikonoční turnaj  

Halloween  

Valentýn  

Vánoční jarmark 

Vánoční koncert žáků 2. stupně  

Zotavovací pobyty, Lyžařský výcvik, Adaptační kurz 

 Sběr starého papíru v ZŠ i MŠ 

 Sběr víček z PET lahví v ZŠ i MŠ 

 Návštěva ZOO a Stanice ml. přírodovědců v O.-Porubě 

 Den Země, Lesní škola 

 Exkurze do Rezavky, na Polanecké rybníky 

 

5.9. Účast žáků základní školy v soutěžích  

 Název soutěže: Počet žáků 

Výtvarné 
soutěže: 

  

 Barevný podzim  16 

 Požární ochrana očima dětí 28 

 Landecké pověsti 22 

 Děti, pozor, červená  70 

 Pod pirátskou vlajkou 21 

   

Pěvecká 
soutěž 

  

 Talenti domečku 2 

Literární 
soutěže: 

  

 Čertovské pohádky 2018  7 

Soutěže 
v cizím jazyce: 

  

 Brich dir die Zunge nicht 4 

Matematické:   

 Matematický Klokan 150 

 Pythagoriáda 18 



Výroční zpráva 2018-2019 
ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p. o. 

 

16 

 

 Logická olympiáda 10 

 Matematická olympiáda 6 

 Matematický šampionát 4 

Jiné:   

 Archimediáda  6 

 Dopravní soutěž 22 

 Hledáme nejlepšího mladého chemika 5 

 Dějepisná olympiáda 15 

 Bobřík informatiky 29 

 Battelfield 6 

Sportovní 
soutěže: 

  

 Turnaj ve florbalu 8.- 9.tříd, Plesná 10 

 Ostravská školní liga miniházené (závěrečný 
turnaj Polanka Children’s Cup) 

34 

 Turnaj ve florbalu 6.-7.tříd, Plesná 9 

 Sazka olympijský víceboj 320 

 Velikonoční trunaj (4.-5.) vybíjená 50 

 Velikonoční turnaj (6.-9. dívky) přehazovaná 42 

 Velikonoční turnaj (6.-9. chlapci) volejbal 28 

 Pohár rozhlasu – atletika 20 

 Porubská laťka 16 

 

5.10. Spolupráce školy s dalšími subjekty 

Spolupráce školy a dalších subjektů ÚMOb Svinov - Den matek, setkání se seniory,  bruslení, 
vánoční koncerty,  Vánoční dílna a Velikonoční dílna 

Městská policie Ostrava  

Pedagogicko-psychologická poradna  

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh p. o.  

Poradna pro primární prevenci o. s.   

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Divadlo loutek Ostrava  

Arcelor Mittal, Vítkovice Machinery Group  

Stanice mladých přírodovědců O.- Poruba  

Kino Klimkovice, Cinestar, kino Polanka nad Odrou  

Dětské dopravní hřiště ZŠ A. Kučery, O.-Hrabůvka  

Knihovna Ostrava-Poruba, na ul. Vietnamská  

Knihovna Ostrava-Svinov, na ul. Bílovecká  

Spolupráce s farností Ostrava-Svinov  

Galerie Plato  
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OZO Ostrava  

ZOO Ostrava  

Planetárium Ostrava  

Středisko DDM O.-Poruba ul. Polská  

Ostravská univerzita 

Slezská univerzita v Opavě 

Sbor dobrovolných hasičů Svinov 

Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves 

Základní školy a střední školy v Ostravě  

Spolupráce  MŠ – viz samostatné hodnocení MŠ  

 

5.11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních 
pracovníků školy ZŠ 

Název kurzu, semináře Počet zúčastněných 

Vzdělávání v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě 

Ostrava I.: 

 

Žák s rizikovým chováním a kyberšikana 4 

Sexualita, sexuální výchova a společné vzdělávání 5 

Jak pracovat s emocemi a sebeovládáním při práci se třídou I.,II. 5 

Metodické setkání speciálních pedagogů 2 

Metody zvyšování tolerance u dětí pomocí sebepoznání a budování 

sebevědomí I.II 
1 

Individuální přístup v kontextu inkluze 1 

Schůzka pracovní skupiny 3.a4. obvodu 1 

Seminář k projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání 1 

ADHD – jak komunikovat s dítětem, rodičem 2 

Jak řídit školu a nezbláznit se 1 

Spolupráce základní školy s mateřskou školou 1 

Zvláštnosti integrovaných žáků a vhodné přístupy 4 

Práce s heterogenní skupinou žáků 8 

Vzdělávání v projektu Cesta:  

Interní mentoring 1 

Kolegiální podpora 1 

Zahraniční stáž projektu 1 

Dílna před vzájemnými návštěvami 1 

Dílna pro vedoucí pracovníky škol zapojených v projektu cesta 1 

Vzdělávání v projektu Otevřená škola, Šablony I.:  

Čtyři kroky k inkluzivní škole 2 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 

Další vzdělávání:  

Letní škola pro učitele češtiny ZŠ a ŠŠ 2 



Výroční zpráva 2018-2019 
ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p. o. 

 

18 

 

Rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti právního povědomí při 

realizaci primární prevence ve školách 
1 

Geometrie činnostně v 1.-3. ročníku 3 

Netradiční hry I 2 

Netradiční hry II. 1 

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách HV 1 

Jak být autoritou 3 

Jak na pravopis 2 
Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání 1 

Seminář metodiků DV 1 

Fyzika pro učitele 1 

Edukační hra ve výuce 1 

Vstupní seminář k projektu Sportuj ve škole 1 

Žák s Aspergrovým syndromem 1 

Pracovní setkání k problematice žáků s LMP 1 

Aktualizace obecného nařízeni GDPR a novinky ve výkladu 1 

Porada  ředitelů – rozpis rozpočtu na rok 2019 1 

Metodická poradna pro vedoucí zaměstnance ZŠ a MŠ 1 

Metodická poradna – správní řízení a vybrané problémy rodinného 

práva 
1 

Konzultace pro žadatele k výzvám šablony II 1 

Kvalifikační studium pro ředitele škol 1 

Kulatý stůl – finanční gramotnost do škol 1 

OKAP – spolupráce SŠ a ZŠ 1 
Přírodní materiály ve Vv 1 

Adolescence – norma a poruchy 3 

Jak dělat matematiku zábavně 1 

Inspirace při zkvalitňování výuky čtení 2 

Tolerance – in B 1 

Emoce – in B 1 

Jak vyučovat o holokaustu 1 

POKOS 1 

První pomoc 36 

Čs. legie na Těšínsku 1 

Jak naučit dítě, aby se ovládalo? Emoční inteligence 3 

Návštěva Science centra 1 

Jak být autoritou 2 
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6. Mateřská škola 

6.1. Charakteristika mateřské školy 

 

Odloučená pracoviště:  

MŠ Polanecká 92/4, provozní doba od 6:00 do 16:00 hodin 

MŠ E. Rošického 1082/22, provozní doba od 6:00 do 16:30 hodin 

MŠ Stanislavského 1247/5, provozní doba od 6:00 do 16:00 hodin  

 

Školní rok 2018/2019 – stav dětí k 30. 9. 2018 

Mateřská škola 
Počty 
tříd 1. třída 2. třída 3. třída Celkem dětí 

Stanislavského 1247/5 2 třídy 23 dětí 22 dětí  46 dětí 

Polanecká 92/4  2 třídy 23 dětí 24 dětí  47 dětí 

Rošického 1082/22 3 třídy 25+2 dětí 26 dětí 26 dětí 78+2 dětí 

Celkem 7 tříd    172 dětí 

Individuální vzdělávání – MŠ E. Rošického 10822/22 – 2 děti. 

V průběhu školního roku 2018/2019 došlo k navýšení stavu dětí na jednotlivých MŠ. 

MŠ Stanislavského 1247/5                                                                45 dětí 

MŠ Polanecká 92/4                                                                                                 47 dětí 

MŠ Rošického 1082/22                                                                                            78 dětí + 2 individuální vzděl. 

Celkem:                                                                                                                  172 dětí 

Mateřská škola Pedagog. zaměstnanci Provozní  zaměstnanci Pradlena   

Stanislavského 1247/5 4 1    

Polanecká 92 /4 4 1    

Rošického 1082/22  6 2 1   

Celkem 14 4 1   

Od 1. 9. 2017 – přijaty na 50%  úvazek 2 chůvy, hrazeno z projektu Otevřená škola. 

Od 1. 9. 2017 – přijata na 100 % úvazek asistentka sociální inkluze, hrazeno z projektu KPSVL II. 
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6.2. Výsledky zápisu přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2019-2020 

Mateřská škola 
Počet zapsaných 

dětí 
Z toho nepravidelná 

docházka Zůstávající děti Celkem 

Stanislavského 1247/5 15 0 30 45 

Polanecká 92/4  9 0 38 47 

Rošického 1082/22 23 0 55 78 

Školní rok 2017/2018  41 0 123 170 

6.3. Počty dětí odcházejících do ZŠ, počty dětí s OŠD 

Mateřská škola Děti odcházející do ZŠ Děti s OŠD 

 50 7 

6.4. Výchovně vzdělávací proces 

Vzdělávání v mateřské škole probíhalo dle školního vzdělávacího programu „Trojlístek III“, který 
naplňuje rámcové cíle dané RVP PV č.j. 32405/2004-22. Byla provedena úprava tohoto školního 
vzdělávacího programu, který byl tímto uveden do souladu s RVP PV č.j. 38628/2016-1. Do dodatku 
byly zapracovány také konkrétní změny na pracovišti. 

Vzdělávací nabídka byla uspořádána do těchto integrovaných bloků:  

MŠ Rošického: Poznávám a objevuji, se vším novým se seznamuji - (6 integrovaných bloků) 

MŠ Polanecká: Strom poznání aneb hrátky se skřítky - (5 integrovaných bloků) 

MŠ Stanislavského: Hrajeme si celý rok - (4 integrované bloky). 

Předáváme dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou 
výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.  

Snažíme se zajistit optimální podmínky pro vzdělávání všech dětí. Proto byl personálně tým MŠ opět 
posílen nově o chůvu. Tato pracovní pozice byla zajištěna ze Šablon – MŠMT – výzva 22. Velkým 
přínosem pro zkvalitnění vzdělávání dětí, ale také při zapojení rodičů do výchovně vzdělávacího 
procesu školy, byla asistentka sociální inkluze (KPSVL). Vedle plnění povinného předškolního vzdělávání 
v mateřské škole probíhalo u dvou dětí také individuální vzdělávání po celý školní rok. Na základě 
doporučení SPC bylo vzděláváno také jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, za podpory 
asistenta pedagoga.  

Naši pedagogové předávali své zkušenosti studentům střední školy IUVENTUS a také studentům 
střední odborné školy, s.r.o. AHOL. 

6.5. Úrazy dětí  

V knize úrazů nebyl zaznamenán žádný úraz dítěte. Nadále budou naplňována bezpečnostní opatření 
na jednotlivých pracovištích mateřské školy. 
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6.6. Projektové aktivity 

Cesta 

Šablony – MŠMT 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II. 

Státní fond životního prostředí – Dětské hřiště E. Rošického 1082/22 

Chci vědět víc 2018, 2019 

6.7. Akce mateřské školy 

Akce mateřské školy  

 Velikonoční a vánoční dílny  

Halloween – dlabání dýní 

Broučkiáda 

Čertí rojení 

Mikulášské a vánoční besídky 

Dětské karnevaly 

Oslavy MDD 

Besídka ke Dni matek 

Pasování na školáky  

Chci vědět víc 2019: Vítání jara  

Zotavovací pobyt, Lyžařský výcvik, Plavecký výcvik 

 Ekologické aktivity 

 Sběr starého papíru v ZŠ i MŠ 

 Sběr víček z PET lahví v ZŠ i MŠ 

 Návštěva ZOO a Stanice ml. přírodovědců v O.-Porubě 

 Exkurze do Rezavky, na Polanecké rybníky 

 Zdravý způsob života a prevence závislosti 

 Delfínek 

 Na policejní služebně 

 Integrovaný záchranný systém 

6.8. Účast mateřské školy v soutěžích  

Název soutěže Počet zúčastněných 

Malovaná písnička – MŠ Stanislavského             3 dětí 

Požární ochrana očima dětí – MŠ Polanecká             3 dětí 
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6.9. Spolupráce mateřské školy s dalšími subjekty  

 

Spolupráce školky a dalších subjektů ÚMOb Svinov - setkání se seniory, vánoční koncerty,  
Vánoční dílna a Velikonoční dílna 

Divadlo loutek Ostrava  

Stanice mladých přírodovědců O.- Poruba  

Knihovna Ostrava-Svinov, na ul. Bílovecká  

Spolupráce s farností Ostrava-Svinov   

OZO Ostrava  

ZOO Ostrava  

Planetárium Ostrava  

Spolupráce  ZŠ  

 
 

6.10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů MŠ  

Název kurzu, semináře Počet zúčastněných 

Metodická poradna 4 

Vzdělávání žáků s poruchami učení 1 

Připravenost dětí v oblasti čtenářské gramotnosti na vstup do ZŠ 2 

Autismus 2 

Specifika práce předškolního pedagoga s dítětem mladším tří let v MŠ 2 

Život zachraňující úkony ve školství  4 

Příroda jako prevence 2 

Vzdělávání v projektu CESTA  3 

Inkluze 2 

Stáže v rámci projektu „Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava II“. 4 
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7. Ostatní údaje a spolupráce 

 

7.1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2018-2019 nebyla provedena kontrola ČŠI.  

7.2.Údaje o hospodaření příspěvkové organizace 

Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. v roce 2018 – příloha č. 1 

  Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. za období 1. 1.- 30. 6. 2019 – příloha č. 2 

7.3. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. se prezentuje na internetových stránkách www.zssvinov.cz, dále     
ve Svinovském hlasateli. 

7.4. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programech 

 ZŠ a MŠ Ostrava Svinov, p.o. nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

7.5. Údaje o spolupráci s odborovou organizací 

Ve škole je zřízená samostatná základní odborová organizace pracovníků ve školství. 

Spolupráce s vedením školy je korektní, avšak nijak intenzivní. Omezuje se hlavně na revizi 

kolektivní smlouvy, vytváření zásad pro hospodaření s FKSP a výměnu informací stanovenou 

právními předpisy.  V případě potřeby se obě strany setkávají a řeší vzniklé situace, nebo 

požadavky.  

7.6. Údaje k výroční zprávě 

Výroční zprávu v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. zpracovala Mgr. Iveta Komorášová, 
ředitelka školy. Přílohy k výroční zprávě jsou rozbory hospodaření za rok 2018 a rozbory 
hospodaření za 1. pololetí kalendářního roku 2019. 
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