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1. Základní údaje o škole  

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, 
  příspěvková organizace 

Sídlo školy: Karviná – Nové Město, Sokolovská 1758/1 
Zřizovatel školy:  statutární město Karviná 
 

Ředitel školy: Mgr. Petr Juras 
Zástupce ŘŠ pro 2. stupeň: Mgr. Irena Morávková (statutární zástupce) 
Zástupce ŘŠ pro 1. stupeň a MŠ: Mgr. Iva Vráblíková 
Zástupce ŘŠ pro věci ekonomické: Ing. Hana Maršálková 

Vedoucí učitelka – MŠ U Máji: Mgr. Ing. Regina Hoffmanová 

Vedoucí učitelka – MŠ U Vilíka: Lada Wojaczková 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Barbara Popiolková 
 
Školská rada: 

● předseda (škola) Mgr. Eva Runštuková 

● člen (rodiče) Ing. Bc. Regina Hoffmanová 

● člen (zřizovatel) Mgr. Andrzej Bizoń 

 

IČO:    62331418 

Identifikátor zařízení: 600 136 523 

IZO:    102 168 083 

Právní forma:   právní subjekt od 1. 1. 1995 

Datum zařazení do sítě: 25. 1. 1996 
E-podatelna:   skola@zs-delnicka.cz 
Datová schránka:  wievgch 
 

Součástí školy:  Školní družina IZO: 119 701 171 

    Školní jídelna  IZO: 102 892 016 

  

mailto:skola@zs-delnicka.cz
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1.2 KONCEPCE ŠKOLY – ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

Koncepce školy byla stanovena na začátku školního roku 2004/2005 vedením školy. Je 

postavena na základních třech pilířích: informační gramotnost, jazyková gramotnost a 

rozvoj tělovýchovy a sportu. V roce 2015 vznikl další (čtvrtý) pilíř – čtenářská gramotnost. 

1. Informační gramotnost: hlavním cílem je nastavení takových znalostí, které 

povedou k účelnému vyhledávání (kdy a proč) potřebných informací, kde je nalézt 

a jak je vyhodnotit, použít a sdělovat etickým způsobem. Proto byla provedena 

změna v učebním plánu školy a posílena hodinová dotace výuky informatiky 

v rámci praktických činností v devátém ročníku. Podle školního vzdělávacího 

programu Pilná včelka byl zaveden volitelný předmět Informatika, výuka předmětu 

Design a konstruování, v zájmových útvarech výuka ZAVu.  

2. Jazyková gramotnost: primárním úkolem je zvládnutí konverzace v základních 

životních situacích a překonání jazykové bariéry. Nadále posilujeme hodinové 

dotace Konverzace v anglickém jazyce – od 3. ročníku, od 1. třídy v povinných 

předmětech a zájmových útvarech byly vyučovány základy AJ. Od 7. ročníku 

vyučujeme druhý cizí jazyk. Žáci si volí mezi němčinou nebo ruštinou. ZŠ a MŠ 

Dělnická Karviná si uvědomuje potřebu rozvíjet znalost anglického jazyka u svých 

žáků. Proto jsme navázali spolupráci s British Council a získali jsme statut 

Cambridge English School jako jediná škola v Moravskoslezském kraji. Cílem této 

spolupráce není jen rozvoj klíčových jazykových kompetencí žáků v anglickém 

jazyce, ale také možnost absolvovat mezinárodní Cambridge zkoušky. Za účelem 

přípravy žáků k těmto zkouškám nabízí škola specializované jazykové kroužky 

podle jednotlivých úrovní, které probíhají od října do března. Tyto kroužky jsou 

zdarma a žáci si hradí pouze učebnice.  

3. Rozvoj sportu: základem je otevření tříd s rozšířenou výukou tělesná výchova od 

2. ročníku. Na prvním stupni jsou tyto třídy zaměřeny na všeobecnou 

tělovýchovnou průpravu. Na druhém stupni se žáci již profilují na konkrétní sporty. 

Máme propracovaný systém začlenění nových talentovaných žáků do kolektivu 

sportovních tříd, spolupracujeme se sportovními kluby, zejména MFK Karviná, MTK 

Karviná, GC Lipiny, a TJ Sokol Karviná. Žáci jsou vedeni ke správné životosprávě. Od 

září 2016 v 8. a 9. ročníku jsou zřízeny třídy pro žáky „Fotbalové akademie České 

republiky“. 

4. Čtenářská gramotnost: v rámci výuky českého jazyka a literatury máme 

zavedeny čtenářské dílny. Konají se vždy jednou za měsíc. K výuce těchto hodin 

využíváme především čtenářský klub v přilehlé budově školy, k dispozici jsou pro 

výuku venku také piknikové deky, dále slouží jako pomůcky například čtenářské 

kostky a další materiály. Pravidelně obnovujeme fond žákovské knihovny, která 

disponuje stovkami nejnovějších titulů.  
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1.2.1 Nabídka výuky cizích jazyků 

Povinný předmět AJ  (1. až 2. ročník – 1 h týdně) 

    AJ  (3. až 9. ročník – 3 h týdně) 

Volitelný předmět: NJ, RJ  (7. až 9. ročník – 2 h týdně)   

    KAJ 1  (3. až 5. ročník – 1 h týdně)  

KAJ 2  (7. až 9. ročník – 2 h týdně)   

KAJ  1 

Tento povinně volitelný předmět je vyučován hravou formou. Děti se učí mezi sebou 

komunikovat v anglickém jazyce. Gramatika, která je probírána v hodinách běžného 

anglického jazyka, je v tomto předmětu procvičována pro lepší uchování v paměti.  

KAJ  2 

Cílem těchto hodin je prohloubit lásku a zájem o anglický jazyk. Obsahem těchto 2 hodin 

týdně jsou hlavně tzv. "soft skills" jako jsou dovednosti v oblastech: poslech, psaní, mluvení 

a čtení v AJ. Pro rozšíření čtenářské gramotnosti je žákům k dispozici knihovna anglické 

beletrie z edice "Easy Reading" a časopisy "Ready to Read". 

1.2.2 Nabídka volitelných předmětů 

1. stupeň 

PILOT      (1. až 5. ročník – 1 h týdně)  

Čtenářské dílny   (1. až 5. ročník – 1 h týdně) 

Základy golfu    (3. až 5. ročník – 1 h týdně) 

2. stupeň 

Seminář z informatiky   (7. až 9. ročník – 2 h týdně)  

Sportovní hry     (7. až 9. ročník – 2 h týdně)  

Projekt PILOT  

V předmětu PILOT nastavuje pedagog (leader) takové didaktické situace, kdy se žák stává 

badatelem, řešitelem, výzkumníkem, objevitelem. Žák sám klade otázky, řeší problémové 

situace, luští šifry a hledá způsoby, jak danou situaci vyřešit. Cílem je nabídnout žákům 

široké spektrum podnětů a snažit se rozvinout jejich talent co nejvíce. 

Čtenářská dílna 

Cílem čtenářské dílny je přivést děti ke čtení a rozvíjet u nich čtenářskou gramotnost, 

čtení s porozuměním a kritické myšlení. Žáci čtou souvislé texty, v pozdějších ročnících 

vlastní knihy a pomocí čtenářských strategií s textem pracují.  

 

Základy golfu 

Dlouhodobě spolupracujeme s Českou golfovou federací (ČGF) v projektu „Se školou na 

golf“, který slouží jako prostředek k propagaci golfu mimo golfové prostředí. Cílem 

projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší 

počet dětí, aby získaly povědomí o tomto sportu. 
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Seminář z informatiky  

Seminář se věnuje tématům jako je tvorba webových stránek, blokové programování nebo 

počítačové grafice. Značná pozornost je zaměřena na ZAV – kybernetické výuce psaní 

všemi deseti. Žáci se mohou účastnit mistrovství ČR v ZAV a postoupit až do mezinárodní 

soutěže.  

Sportovní hry  

Jsou určeny pro sportovní třídy druhého stupně. Žáci mají možnost rozvíjet své schopnosti 

a naučit se novým dovednostem zejména: 

a) v kolektivních sportech – softbal, florbal, frisbee, tenis, beachvolejbal a další. 

b) v individuálních sportech – základ tenisu nebo badmintonu.  

Tyto dvě hodiny týdně sportovní třídy využívají sportovní zázemí školy. 

1.2.3 Nabídka přípravy na zkoušky Cambridge 

Škola nabízí zájemcům o mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English bezplatné 

kroužky připravující žáky na tyto zkoušky. Kroužky probíhají ve čtyřech úrovních: Starters 

(4. ročník), Movers (6. ročník), KET (8. ročník), PET (9. ročník). Motivujeme žáky, aby 

posilovali zájem o anglický jazyk a prohlubovali praktické dovednosti. 

Naše škola má v organizování těchto zkoušek již 8letou tradici a během těchto let jsme 

navázali úzkou spolupráci s British Council Praha a Cambridge University Press.  

1.3 POHLED DO ŠKOLY  

Základní školu tvoří celkem 27 kmenových tříd. 14 tříd je na prvním stupni, nachází se na 

1. a 3. patře. V přízemí školy jsou převážně sportovní třídy z druhého stupně, jeho zbývající 

třídy jsou umístěné na druhém patře školy. 

 

Ve škole – hlavní budova – jsou zřízeny: 

● učebna ICT 1, které slouží nejen pro výuku předmětů souvisejících s informatikou, 

ale i pro ostatní předměty (např. cizí jazyky, přírodopis, zeměpis, matematika, svět 

práce apod.), 

● učebna pro výuku cizích jazyků, jazyková laboratoří Robotel 1, 

● učebna hudební a dramatické výchovy, která slouží pro výuku prvního i druhého 

stupně. Také se využívá pro zájmovou činnost žáků. Tato učebna je klimatizovaná, 

● učebna multimediální, ve které se učí především předměty jako je matematika, 

přírodopis a zeměpis. Vzhledem k tomu, že tato učebna je prostorově největší, 

organizujeme v ní také různá setkání žáků nebo rodičů, 

● odborná učebna chemie je také vybavena pro multimediální výuku. Učebna slouží 

také pro činnost zájmových útvarů, jako je například projekt “Globe”.  

Ve škole – nástavba – jsou zřízeny: 

● učebna pro výuku cizích jazyků, jazyková laboratoří Robotel 2, 

● učebna přírodopisu a fyziky, 

● učebna ICT 2, 
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● INKLUZIVNÍ učebna pro žáky se specifickými poruchami učení a nadané žáky, 

● učebna pro výuku anglického jazyka na I. stupni.  

Ve školní družině – jsou zřízeny: 

● odborná učebna „Čtenářská dílna“, 

● klubovna s hygienickým zázemím pro potřeby sportovních tříd. Je rovněž využívána 

pro přípravky MFK Karviná. 

Sportovní zázemí školy: 

● dvě tělocvičny se standardním vybavením, 

● 3 tenisové kurty s alternativou házenkářského hřiště, 

● dva beachvolejbalové kurty s vyhřívaným pískem, 

● tří dráhová atletická dráha s umělým povrchem a dálkařským sektorem, 

● hřiště pro malou kopanou, 

● součástí areálu je budova se šatnami a společenskou místností, která je určena 

především pro akce sportovců a sportovních klubů. 

Většina sportovišť je využívána i veřejností v odpoledních hodinách a víkendu  

V zimním období jsou nad hřišti postaveny tři přetlakové haly. 

 

Na naší škole neustále dochází k modernizaci ICT – aktuálně škola disponuje: 

● 25 stolními počítači a 101 notebooky, 

● počítačová učebna 1 má k dispozici pro žáky 30 SINO Zero Client ("bez diskové 

stanice“ místo počítačů), 

● počítačová učebna 2 má k dispozici 25 notebooků, 

● pro výuku informatiky, zejména však pro výuku cizích jazyků používáme jazykovou 

laboratoř Robotel 1 a 2, v každé s 24 stolními počítači, 

● využíváme také dvě mobilní učebny, které mají 44 Ipadů.  

● všechny třídy na 1. stupni mají počítač připojen k interaktivní tabuli,  

● všechny třídy na 2. stupni jsou vybaveny výpočetní technikou pro potřeby učitele a 

dataprojektory, čtyři z nich také interaktivní tabulí,  

● všechny odborné učebny mají k dispozici multimediální techniku 

Počítačová síť ve škole je řízena serverem s operačním systémem MS Windows 

Server®Standart. Kromě kabelových rozvodů kategorie 5c a 6a využíváme i technologii 

WIFI, pro využití notebooků, tabletů a Apple TV v kmenových třídách.  

Internet je dostupný prakticky na všech počítačích ve škole, přičemž celková přenosová 

rychlost je cca 300 Mbps. 

Pro vedení administrativy školy je využívána on-line aplikace Škola online. Pro 

elektronickou komunikaci a pro další kancelářské potřeby pracujeme s balíčkem programů 

od firmy Google G Suite for Education. 
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1.4 POČTY TŘÍD A POČTY ŽÁKŮ 

 

I. stupeň 

Počet tříd Počet žáků 

1. 10. 2021 30. 6. 2022 1. 10. 2021 30. 6. 2022 

14 14 273 276 

 

II. stupeň 

Počet tříd Počet žáků 

1. 10. 2021 30. 6. 2022 1. 10. 2021 30. 6. 2022 
 

13 13 294 296 

 

Celkem 

Počet tříd Počet žáků 

1. 10. 2021 30. 6. 2022 1. 10. 2021 30. 6. 2022 

27 27 567 572 

 

Školní družina 

Počet oddělení Počet žáků 

1. 10. 2021 30. 6. 2022 1. 10. 2021 30. 6. 2022 

5 5 140 137 
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2. Obor vzdělávání a ŠVP 

● Název oboru vzdělávání: 7901C01 – Základní škola (9 let, denní) 

● „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Pilná včelka, od 1. 9. 2020“ 

(včetně Dodatku č. 1 a č. 2) 

● „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Pilná včelka – Sport, od 1. 9. 2020“ 

(včetně Dodatku č. 1 a č. 2) 

● „Školní vzdělávací program – Pojď, pohádko mezi nás, od 1. 9. 2017“  

(včetně Dodatku č. 1) 

● „Školní vzdělávací program – Kdo si hraje, nezlobí, od 1. 9. 2020” 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Škola pracuje ve čtyřstupňovém systému řízení. Na vlastní realizaci úkolů se podílí 60 

pedagogických pracovníků, 19 správních zaměstnanců a 12 zaměstnanců školních jídelen, 

tj. celkem 91 zaměstnanců. V počtu pedagogických zaměstnanců jsou zahrnuty také funkce 

speciálního pedagoga a asistentů pedagoga. 

K zajištění personálních činností je využíváno více zdrojů finančních prostředků: 

● státní rozpočet – zabezpečení hlavních úkolů školy – poskytování předškolního a 

základního vzdělávání a školských služeb, 

● rozpočet statutárního města Karviné – sportovního areálu školy a pradleny 

mateřské školy, 

● doplňková činnost – stravování cizích strávníků a provoz bufetu ve sportovním 

areálu, 

● projekty z rozpočtů EU. 

Některé činnosti např. pro projekty EU, provoz mateřské a základní školy, školní družiny a 

sportovní areál školy jsou zabezpečovány dalšími pracovníky zaměstnávanými na základě 

dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce. 

3.1 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY  

 vedení pedagog správní 
ved. 

kuchařka 
kuchařka 

Základní škola 4 34 9 XXX XXX 

Školní družina 1 4 1 XXX XXX 

MŠ – U Máji 1 7 3 XXX XXX 

MŠ – U Vilíka 1 5 1 XXX XXX 

Jídelna ZŠ 1 XXX XXX 1 6 

Jídelna MŠ – U Máji 1 XXX XXX 1 1 

Jídelna MŠ – U Vilíka XXX XXX XXX 1 1 

Sportovní areál XXX XXX 4 XXX XXX 

SUMA 9 50 18 3 8 

88 + 1 MD (Kovaříková) + 1 asist. pedagoga (Thienelová) + 1 školní asistent (Monczková) =  

= 91 zaměstnanců 
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3.2 VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY  

věk do 30 31–40 41–50 51–60 61 a více 

počet  
(fyz. osoby) 

4 9 11 12 2 

3.3 VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ 

ŠKOLY  

 

věk do 30 31–40 41–50 51–60 61 a více 

počet  
(fyz. osoby) 

2 5 1 2 3 

 

3.4 VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÍ 

DRUŽINY  

 

věk do 30 31–40 41–50 51–60 61 a více 

počet  
(fyz. osoby) 

1 1 3 - - 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy, žáci dle stupně pedagogické podpory 

4.1 ÚDAJE O ZÁPISU 

Počet dětí zapsaných do 1. tříd  63  

Počet dětí s odloženou školní docházkou  13  

 PPP SPC lékařem 

Z celkového počtu odložení doporučeno 9 4 13 

 

Počet žáků přijatých do osmiletých gymnázií 5 

Počet žáků přijatých do šestiletých gymnázií 0 

Počet žáků přijatých do čtyřletých gymnázií 17 

4.2 PŘEHLED ŽÁKŮ DLE STUPNĚ PEDAGOGICKÉ PODPORY 

Ročník 
Počet 

žáků 

Stupeň pedagogické podpory Mimořádně 
nadaní žáci 

Pedagogická 
intervence 1 2 3 4 5 

1. 7  7      

2. 10 2 8      

3. 8 2 4 1   1  

4. 12 4 8      

5. 13 1 11 1     

Celkem 1. stupeň 50 9 38 2   1 0 

6. 10  8 2     

7. 7  7      

8. 7  7      

9. 9  9      

Celkem 2. stupeň 33 0 31 2   0 0 

Celkem ZŠ 83 9 69 4   1 0 

MŠ 2   2     

Škola celkem 85 9 69 6 0 0 1 0 

 

Během školního roku byla věnována péče žákům s poruchami učení, poruchami chování a 
žákům s jiným zdravotním postižením i se zdravotním znevýhodněním. Na základě 
vyšetření a doporučení PPP nebo SPC byla některým žákům stanovena 1 vyučovací hodina 
speciální pedagogické péče týdně nad rámec výuky. Na I. i II. stupni s těmito žáky pracoval 
pravidelně od září do června školní speciální pedagog. Na doporučení PPP pro některé žáky 
byl vypracován individuální vzdělávací plán. Při klasifikaci učitelé přihlíželi k vývojové 
poruše či zdravotnímu postižení, poskytovali žákům podpůrná opatření 1. až 3. stupně 
pedagogické podpory a žáky hodnotili s tolerancí.  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků – MŠ 

S vedoucími učitelkami a následně se všemi učitelkami mateřské školy byl aplikováno 

metodické doporučení MŠMT „Návrat dětí do škol“ – komunikace s rodiči, adaptační 

období, varovné signály naznačující ohrožení dětí a práce se vzdělávacím obsahem. 

5.1 MATEŘSKÁ ŠKOLA – U Máji 

a) Statistické údaje 

Počet tříd:  4 

Průměrná naplněnost tříd (k 30. 6. 2022):  24 dětí na třídu 

Naplněnost školy % vyjádření:  100 % (94 dětí) 

Počet dětí k 1. 9. 2021: 94 

Počet dětí k 30. 6. 2022: 95 

Počet dětí odcházejících do 1. tř. ZŠ k 31. 8. 2022  26 

Provoz školy od – do 6.00 -16.00 h 

 

b) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

● 7 odborně kvalifikovaných pedagogických pracovnic (úvazek 7,5 h – 100 %),                 

1 odborně kvalifikovaná pedagogická pracovnice (úvazek 5,2 h – 83,87 %) 

● školní asistent (úvazek 0,5) 

● 1 školnice (úvazek 1,0) 

● 2 uklízečky (úvazek 1,32), zároveň 2 pradlenky (úvazek 0,8) 

● vedoucí ŠJ a personalista pro odloučené pracoviště Sokolovská a Družby (úvazek 

1,0) 

● 1 kuchařka (úvazek 1,0) - odborně kvalifikovaná 

● 1 pracovnice provozu v kuchyni 

c) Specifika školního roku 2021/2022 

Filozofií školy zůstává naplnění hesla: “Vše, co je dítěti prospěšné, je správné“.  Po dvou 

letech omezení, způsobené vládními nařízeními v návaznosti na epidemii Covid -19 byl 

školní rok 2021/2022 ve znamení návratu k běžnému provozu mateřské školy. Vzdělávání 

probíhalo podle ŠVP „Pojď, pohádko mezi nás“. Přílohou ŠVP je projekt Zahrada v 

přírodním stylu u MŠ Dělnická v Karviné. Naplňováním projektu poskytujeme dětem 

množství podnětů pro utváření vztahu k přírodě a ochraně životního prostředí.  

 

Hlavní cíle předškolního vzdělávání byly naplněny: 

 rozvoj samostatného, zdravého a sebevědomého dítěte, se schopností aktivně se 

vyrovnat s přirozenou životní realitou, 

 vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj jeho osobních předpokladů, zájmů, 

možností a potřeb, 

 posilovat u dětí přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, 

komunikativní dovednosti,  
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 rozvíjet u dětí estetické činnosti a ekologické aktivity, 

 u předškolních dětí se zaměřujeme na rozvoj schopností, dovedností a návyků 

nutných pro vstup do ZŠ.  

d) Přehled aktivit a prezentace školy na veřejnosti 

Pokračuje projekt: Zahrada v přírodním stylu u MŠ Dělnická v Karviné. 

● pořádání akcí pro děti – Drakiáda, Mikulášská nadílka, předvánoční zdobení 

perníčků, výjezdový lyžařský kurz, karneval v MŠ, Velikonoce v MŠ, TOP Hrádek ve 

Slezsku, dravci na zahradě, čarodějnický den, loutkové divadlo Ostrava, 

planetárium Ostrava, piknik v parku, školní výlet Dinopark Ostrava, Námořnický 

den dětí, želvy na školní zahradě, noc ve školce, 

● pořádání divadelních a hudebních představení v MŠ (Veverka Terka a myška Klárka, 

hudební skupina Marbo, loutkové divadlo Dan Taraba, africká skupina Emongo), 

● spolupráce s dětskou knihovnou MěDK - „Malování na chodníku“, 

● pasování předškoláků – ilustrátor A. Dudek, 

● kroužek AJ pro předškolní děti “Hippo and friends”, 

● zápis do MŠ 

● pedagogická praxe žákyň Střední odborné školy managementu a práva, s.r.o., 

● pedagogická praxe VOŠ a SŠ Dakol, VOŠ Prigo, 

● pravidelná aktualizace stránek www. 

 

e) Údaje o spolupráci s různými organizacemi a partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 

● spolupráce se ZUŠ Karviná, 

● spolupráce se ZŠ Dělnická a MŠ U Vilíka, 

● spolupráce se MěDK – dětskou knihovnou, výstavky, nabídky představení umělecké 

výchovy, 

● spolupráce s PPP Karviná, logopedy, SPC Karviná 6, 

● spolupráce s dětským lékařem,  

● spolupráce s divadelními společnostmi, agenturami, spolupráce se STARS Karviná, 

● spolupráce s MMK, 

● Vyšší odborná škola Prigo, SOŠMaP Karviná, Vyšší Odborná Škola a Střední Škola 

Dakol 

Závěr: 

Po téměř dvouleté kulturní pauze při pořádání akcí, která byla způsobena epidemií Covid-

19 a vládními opatřeními s ní spojenými se nám podařilo obnovit tradiční kulturní i 

sportovní akce. Byly obnoveny nejen dopolední akce pořádané v prostorách MŠ, ale také 

výjezdové akce a odpolední akce s rodiči. Mimo tradičních společností jsme zařadili také 

nové kulturní agentury. Opětovně probíhal také kroužek angličtiny pro předškolní dětí 

“Hippo and friends”.  Rovněž se podařilo uskutečnit výjezdový lyžařský kurz a TOP na chatě 

Energetika, Hrádek ve Slezsku.  

https://sosmapkarvina.cz/


 

16/73 

 

5.2 MATEŘSKÁ ŠKOLA – U Vilíka 

a) Statistické údaje 

Počet tříd:  3 

Průměrná naplněnost tříd (k 30. 06. 2022): 19 dětí/třída 

Naplněnost školy % vyjádření:  82 % 

Počet dětí k 1. 9. 2021:  61 dětí 

Počet dětí k 30. 06. 2022:  58 dětí 

Počet dětí odcházejících do 1. třídy ZŠ k 31. 08. 2022:  19 dětí 

Provoz školy od – do:  06:00 – 16:00 hod 

b) Rámcový popis personálního zabezpečení školy včetně kvalifikace 

● 6 učitelek s kvalifikací, 5 ped. 100 %, 1 učitelka s kvalifikací – překrývání (0,403 %) 

● školní asistent (úvazek 0,5) – pro obě MŠ  

● 1 školnice - 1,0 úvazek 

● 1 kuchařka - 1,0 úvazek, 1 pracovnice provozu - 0,7 úvazek 

● Vedoucí školní jídelny a personalista pro odloučené pracoviště MŠ Družby a 

Sokolovská 

c) Specifika školního roku 2021/2022  

Školní rok 2021/2022 probíhal v běžném provozu mateřské školy. MŠ pracovala podle 

platného ŠVP: „Pojď, pohádko, mezi nás“.  Přílohou ŠVP jsou také projekty, které jsou 

zaměřené na ochranu životního prostředí a využití volného času dětí. Formou 

prožitkového učení jsme se snažili o vzdělávání dětí ve všech oblastech osobnosti dítěte. 

 

Hlavní cíle tohoto školního roku byly naplňovány v: 

●  harmonickém a všestranném rozvoji osobnosti dítěte 

●  vytváření základních kompetencí pro další vývoj dítěte, jeho vzdělávání  

●  podporování u dětí zájmu, zvídavosti a radosti z objevování   

●  umění chránit si své soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí  

Projekt: Přírodní zahrada 
I v letošním školním roce pokračuje, ve spolupráci s Magistrátem města Karviná, projekt 

Přírodní zahrady z Národního programu Životní prostředí. Úkolem této výzvy je rozvoj 

environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí, kdy dojde ke zkvalitnění 

celkového zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí školní zahrady. Do 

projektu jsou zapojeni rodiče, děti i zaměstnanci. Postupně probíhá revitalizace zahrady 

naší MŠ a my plníme dané úkoly, které je potřeba splnit k jejímu dokončení.  

Během tohoto roku došlo ke komplikacím s původními herními prvky zahrady, kdy musela 

být odstraněna průlezka, která již nevyhovovala bezpečnostním podmínkám. 

Nyní čekáme na možnost zakoupení průlezky nové. 

 
Plánované aktivity probíhaly v plném rozsahu. Veškerá dění prezentujeme na www, FB.  
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d) Přehled aktivit a prezentace školy na veřejnosti 

● Vánoční spirála  

● Účast v projektu ČOS – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 

● Mikuláš v MŠ 

● Podzimní veselí – zapojení rodičů (dlabání dýní doma s dětmi) 

● Zápis do MŠ  

● Pedagogické praxe 

● Den matek 

● Den dětí 

● Celodenní výlety  

● Rozloučení předškoláků – setkání s ilustrátorem A. Dudkem                

e) Údaje o spolupráci s různými organizacemi a partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 

● spolupráce se ZUŠ Karviná 

● spolupráce se ZŠ Dělnická a MŠ U Máji 

● spolupráce se MěDK – dětskou knihovnou, výstavky, nabídky představení 

umělecké výchovy 

● spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Karviná 

● spolupráce s logopedy – Speciálně pedagogické centrum Karviná 6 

● spolupráce s dětským lékařem  

● spolupráce s divadelními společnostmi, agenturami, spolupráce se STARS Karviná 

● spolupráce s MMK 

● Ostravská univerzita Pedagogická fakulta  

● SOŠMaP Karviná 

● Vyšší Odborná Škola a Střední Škola Dakol, VOŠ Prigo 

Závěr: 

Ve školním roce 2021/2022 učitelky pro děti připravily velké množství kulturních, 

sportovních i společenských aktivit v MŠ i mimo ni. Některé akce probíhaly za přítomnosti 

zákonných zástupců. Společná setkání rodičů a zaměstnanců jsou příležitostí k 

neformálním rozhovorům. Ve spolupráci s rodiči je i nadále záměrem přispívat k jejímu 

prohlubování. Naším dalším úkolem je naplňovat stanovené cíle, působit na děti jako 

sehraný tým a vytvářet stále příjemné a klidné prostředí. V oblasti zabezpečení provozu 

pokračovat v nastaveném plánu oprav za podpory vedení ZŠ a MŠ a města Karviná.  

 

https://sosmapkarvina.cz/
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků – ZŠ 

6.1 PROSPĚCH A ZAMEŠKANÉ HODINY 

Třída 
Průměr Vyznamenaní Prospěli Neprospěli Prům. oml. abs. 

Prům neoml. 
abs. 

1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

I. A 1,10 1,13 14 13 3 4 0 0 53,33 57,12 0,00 0,00 

I. B 1,07 1,10 15 14 2 3 0 0 58,42 59,41 0,00 0,00 

I. S 1,00 1,05 17 16 0 2 0 0 78,59 41,78 0,00 0,00 

II. A 1,02 1,03 23 24 1 0 0 0 54,17 40,83 0,00 0,00 

II. B 1,23 1,22 21 20 1 2 0 0 60,50 47,82 0,00 0,00 

III. A 1,24 1,41 16 16 5 6 0 1 69,05 53,83 0,00 0,00 

III. B 1,26 1,35 14 13 4 5 0 0 68,50 45,00 0,00 0,00 

III. S 1,08 1,14 19 18 0 1 0 0 53,68 52,05 0,00 0,00 

IV. A 1,47 1,38 10 11 8 7 0 0 77,11 59,22 0,00 0,00 

IV. B 1,25 1,33 14 10 4 8 0 0 57,11 48,78 0,00 0,00 

IV. S 1,21 1,20 17 17 1 1 0 0 79,22 64,28 0,00 0,00 

V. A 1,36 1,34 14 14 8 8 0 0 70,91 58,09 0,00 0,00 

V. B 1,48 1,49 7 9 11 9 0 0 52,57 73,22 0,00 0,00 

V. S 1,41 1,31 11 18 12 6 0 0 80,48 58,29 0,00 0,00 

VI. A 1,53 1,34 13 12 10 11 1 0 66,58 78,29 0,00 0,00 

VI. B 1,33 1,29 16 16 5 5 0 0 98,14 86,29 0,00 0,00 

VI. S 1,47 1,34 15 16 7 6 0 0 70,71 71,55 0,00 0,00 

VII. A 1,72 1,62 10 15 16 12 0 0 74,93 77,48 1,11 0,00 

VII. B 1,85 1,72 6 9 20 17 1 1 95,46 81,74 0,14 0,05 

VII. S 1,76 1,62 8 10 15 12 0 0 105,96 87,50 0,00 0,00 

VIII. A 1,75 1,64 8 10 16 14 0 0 67,33 86,29 0,00 0,00 

VIII. B 1,71 1,67 7 7 18 18 0 0 101,76 92,08 0,00 0,00 

VIII. S 1,53 1,42 8 14 14 8 0 0 91,64 86,23 0,00 0,00 

IX. A 1,84 1,73 6 6 10 11 0 0 117,94 94,88 0,00 0,24 

IX. B 1,65 1,54 7 9 14 13 1 0 92,86 80,41 0,00 0,00 

IX. C 1,77 1,79 6 7 11 11 1 0 72,72 86,83 0,00 0,00 

IX. S 1,53 1,62 14 9 12 17 0 0 98,23 100,58 0,00 0,04 

Celkem:     336 353 228 217 4 2         

Průměr 1,43 1,40             77,27 70,19 0,06 0,01 
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6.2 KLASIFIKACE CHOVÁNÍ 

  
Počet žáků 1. st. z chování 2. st. z chování 3. st. z chování 

1. pol./ 2. pol. 1. pol./ 2. pol. 1. pol./ 2. pol. 1. pol./ 2. pol. 

1. stupeň 272/276 271/276 0/0 1/0 

2. stupeň 296/296 294/295 0/1 2/0 

Celkem 568/572 565/571 0/1 3/0 
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6.3 ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI  

Příjmení a 

jméno Třída Popis úspěchu 

Konkolska Theresie VII. A úspěšná řešitelka v krajském kole astronomické olympiády (6. místo) 

Kožušníková Tereza VII. A reprezentace školy v zahraničí v rámci projektu Erasmus+ 

Kožušníková Tereza VII. A 3. místo v okresním kole v konverzaci v anglickém jazyce 

Pindorová Julie VII. A reprezentace školy v zahraničí v rámci projektu Erasmus+ 

Pindorová Julie VII. A úspěšná řešitelka v krajském kole astronomické olympiády (11. místo) 

Pindorová Sofie VII. A reprezentace školy v zahraničí v rámci projektu Erasmus+ 

Pindorová Sofie VII. A úspěšná řešitelka v krajském kole astronomické olympiády (9. místo) 

Pietraszová Kateřina VII. B úspěšná řešitelka v krajském kole astronomické olympiády (14. místo) 

Gletová Nikola VIII. A mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English KET - úroveň B 1 

Ngo Duc Anh VIII. A mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English KET - úroveň B 1 

Cieślarová Nika VIII. B mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English KET - úroveň B 1 

Cieślarová Nika VIII. B reprezentace školy v zahraničí v rámci projektu Erasmus+ 

Františová Samira VIII. B mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English KET - úroveň B 1 

Kamenská Laura VIII. B reprezentace školy v zahraničí v rámci projektu Erasmus+ 

Bednarská Vendula VIII. S mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English KET - úroveň B 1 

Černá Natálie VIII. S mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English KET - úroveň B 1 

Pečonka Ondřej VIII. S mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English KET - úroveň B 1 

Guziurová Klára IX. B mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English PET - úroveň B 2 

Jägerová Adéla IX. B úspěšná řešitelka MO - okresní kolo (2. místo) 

Mrózek Tobiáš IX. B úspěšný řešitel MO - okresní kolo (3. místo) 

Rodák Jakub IX. B reprezentace školy v zahraničí v rámci projektu Erasmus+ 

Rodák Jakub IX. B úspěšný řešitel MO - krajské kolo 

Rodák Jakub IX. B úspěšný řešitel v okresním kole FO, reprezentace školy v krajském kole FO 

Hansel Tomáš IX. C mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English PET - úroveň B 2 

Slavíková Petra IX. C mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English PET - úroveň B 2 

Vavrečková Adéla IX. C mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English PET - úroveň B 2 
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7. Základní škola – aktivity předmětových komisí (PK) 

V rámci distanční výuky: 

1. Pokračovali jsme v zaběhlém systému komunikace se žáky a jejich zákonnými 
zástupci pomocí on-line aplikace Škola online a nástrojů od firmy Google G Suite for 
Education.  

2. Dle metodického doporučení MŠMT ČR probíhala synchronní a asynchronní výuka.  
3. Současně bylo učiteli monitorováno zapojení jednotlivých žáků do výuky a byly 

poskytovány individuální konzultace a studijní podpora.  
4. S předsedy předmětových komisí a následně se všemi učiteli bylo aplikováno 

metodické doporučení „Návratu žáků do škol“ – komunikace pedagogů s žáky, 
s rodiči, adaptační období, průběžné a závěrečné hodnocení, včetně činnosti školní 
družiny, varovné signály naznačující ohrožení dětí a práce se vzdělávacím obsahem. 

 

7.1 PK 1. AŽ 3. TŘÍD 

Předseda: Mgr. Lenka Böhmová 

a) Činnost PK 

Září 

● Schůzka PK: plán práce na školní rok 2021/2022 

● Adaptace prvňáčků na nové prostředí 

● 1. den prvňáčků ve škole, slavnostní přivítání prvňáčků 

● Logická olympiáda 

● Plavecký výcvik (září–únor) 

Říjen 

 60. výročí školy 

Listopad 

● Schůzka PK: hodnocení prospěchu, chování a absence žáků za 1. čtvrtletí 

● Slavnostní předávání Slabikářů – Adolf Dudek 

● Exkurze Karviné 3. ročníků 

Prosinec 

● Projektový den „Mikuláš“ pro 1. a 2. ročníky 

Leden 

 Karnevalové předávání vysvědčení 1. ročníků 

 

Únor 

 výjezdový lyžařský výcvik 2. ročníků 
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Březen 

 Matematický KLOKAN 

Duben 

● Schůzka PK 1. – 3. ročníků 

 Projektová výuka „Happy Day, Happy Earth”, žáci I. stupně 

● Happy Day a Den otevřených dveří 

● Zápisy do 1. ročníků  

● Česká školní inspekce 

● TOP 2. ročníků  

Květen 

● Na Hrádek do Říše pohádek 

 Červen 

● Schůzka PK 1. - 3. ročníků, zhodnocení celého školního roku 

● Třídní schůzky pro rodiče a budoucí prvňáčky – Školička nanečisto 

● Exkurze u hasičů - 2. ročníky – spojené s výletem do Parku Boženy 

Němcové  

● Školní výlety 1. ročníky Dinopark v Doubravě, 3. ročníky Hornické muzeum 

Landek v Ostravě 

● Kontrola a úpravy v ŠVP, TP a učivu 

b) Celoroční akce 

PILOT – povinně volitelný předmět, 3 skupiny po 10–12 žácích, žáci 2. – 5. ročníků. Jedna 

žákyně 1. ročníku. 

Zahájena spolupráce s Ostravskou univerzitou. Výlety do Světa Techniky v Ostravě, 

Archeoparku v Chotěbuzi, lov vážek v Parku Boženy Němcové v Karviné. Badatelská výuka, 

pokusy, projektové a problémové situace, luštění šifer, rozvíjení všech druhů nadání. 

NEBUĎ BALVAN – mimoškolní výlety pro rodiče a žáky 

c) Hodnocení školního roku 

Během prvního pololetí školního roku docházelo k omezování výuky vzhledem ke 

koronavirovým omezením.  

Koronavirová opatření se velice rychle měnila. Na začátku roku končili v karanténách celé 

třídy na 14 dní. Okamžitě se přecházelo na distanční výuku pomocí Google Classroom a 

Seesaw. 

Později se karanténa zkrátila na 10 a poté na 7. Poté docházelo k hybridní výuce, kdy ke 

karanténám docházelo pouze v některých případech. 

Žáci i rodiče, stejně tak učitelé se naučili s neustálými změnami pracovat. Docházelo k 

hybridní výuce, kdy část žáků byla přítomna ve škole a část žáků zároveň online. Přesto se 

podařilo dodržovat tematické plány a rozvíjet v dětech všechny kompetence. 
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Od druhého pololetí docházelo ke zlepšování situace a karantény ustaly a omezení 

postupně také. 

Po návratu k “normálnímu” způsobu výuku došlo k uklidnění situace. Bylo znatelné, jak se 

žáci zlepšují a upevňují si učivo mnohem lépe, než během distanční či kombinované a 

hybridní výuky. 

 

7.2 PK 4. až 5. TŘÍD 

Předseda: Zdeňka Juroszková 

a) Činnost PK 

Září  

● Schůzka PK: plán práce na školní rok 2021/2022 

● Pilot: exkurze do Světa techniky V6, žáci 4. a 5. tříd 

● Listování: beseda o knize v Regionální knihovně v Karviné, žáci 5. tříd 

Říjen 

● RENARKON: program prevence BUĎ OK, žáci 4. a 5. tříd 

● Dopravní výchova: Cyklista, žáci 4.  

● Planetárium Ostrava: exkurze, žáci 5. tříd 

● 60. výročí školy 

Listopad 

● Schůzka PK: hodnocení prospěchu, chování a absence žáků za 1. čtvrtletí 

Prosinec 

● RENARKON: program prevence BUĎ OK, žáci 4. a 5. tříd 

● PILOT: Archeopark Chotěbuz „Tesáno, ryto, psáno”, žáci 4. a 5. tříd 

Leden 

● Schůzka PK: hodnocení prospěchu, chování a absence žáků za 1. pololetí 

● ŠVP: úpravy RVP z ledna 2021 

● Hodnocení vzájemných hospitací za 1. pololetí 

Březen 

● Hodnocení vzájemných hospitací za 1. pololetí 

● Projektová výuka „Happy Day”, žáci I. stupně 

● Matematický KLOKAN: Klokánek, účast 32 žáci, 1. místo Bára Richterová z 

V. A, 2. místo Tereza Liszoková z V. A, 3. - 4. místo Sofie Paszková z V. A, 

Jakub Holeček z V. S  
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Duben 

● Schůzka PK: hodnocení prospěchu, chování a absence žáků za 3. čtvrtletí 

● ČŠI 

Květen 

● Dopravní výchova: Cyklista, žáci 4. tříd 

● Kreativní kurz v přírodě, žáci IV. A 

● NHK GLOBAL FAN TOUR, žáci 4. a 5. tříd 

● Den bezpečnosti, žáci 4. tříd 

● Vlastivědná exkurze po okolí Karviné, žáci 4. tříd 

● 60. výročí školy: Z pohádky do pohádky, žáci 1. stupně s rodiči 

Červen 

● PILOT: badatelská výprava v parku ve spolupráci s Ostravskou Univerzitou, 

žáci 4. a 5. tříd 

● SPŠ: programování lego robotů, práce s 3D tiskárnou, žáci IV. S 

● Golfový turnaj: Svratka, žáci 4. a 5. tříd  

● 100 let školy Komenského: stezka, žáci IV. B a V. B       

● Vlastivědné výlety 

●  Schůzka PK: hodnocení prospěchu, chování a absence žáků za 2. pololetí 

● Hodnocení vzájemných hospitací za 2. pololetí 

● Digitální kompetence v konkrétních předmětech 

● Kontrola a úpravy TP 

b) Celoroční akce 

● Kroužek Cambridge Starters, 18 žáků 4. tříd 

● Hory s rodiči „Nebuď balvan a drž pevně”, rodiče s dětmi 1. stupně 

● Doučování: Národní plán podpory pro návrat žáků do škol  

c)  Hodnocení školního roku 

V 1. pololetí školního roku 2021/2022 probíhala v některých třídách prezenční, distanční 

nebo hybridní výuka z epidemiologických důvodů.  Přesto vyučující plnili tematické plány, 

realizovali program doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, rozvíjeli všechny 

kompetence, čtenářskou, matematickou a jazykovou gramotnost žáků a realizovali 
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individuální přístup a diferenciaci při každodenním vzdělávání. Rovněž plnili podpůrná 

opatření u žáků s poruchami učení.                                                            

Velkým přínosem pro žáky v tomto školním roce byla možnost zúčastnit se zajímavých 

exkurzí, vycházek, besed a akcí pořádané školou.  

 

7.3 PK ČESKÉHO JAZYKA, HUDEBNÍ VÝCHOVY A VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

Předseda: Mgr. Stanislava Bandorová  

a) Činnost PK 

Září  

● Čtenářská gramotnost: zavedení čtenářských deníků, školní knihovna, 

zavedení pravidel pro půjčování knih, pravidla čtenářských dílen 

● Počátek přípravy žáků k přijímacímu řízení na SŠ dle aktuálních testů 

CERMAT 

Říjen 

● Adaptační noci ve škole – rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností  

Listopad  

● Inventarizace školní knihovny  

● Výzdoba prostor školy  

Prosinec    

● Výběr a nákup nových knih do školní knihovny  

Leden 

●  Příprava a účast žáků 8. - 9. ročníků na školním kole Olympiády v českém 

jazyce   

Březen  

● Zavedení projektu “Čtenářem už od školky”  

● Příprava a účast žáků 8. - 9. ročníků na městském kole Olympiády v českém 

jazyce  

Duben  

● Příprava žáků k přijímacímu řízení na SŠ 

● Workshop pro vyučující prvního stupně a MŠ na téma práce s knihou ve 

výuce  

Květen           

 Příprava a realizace “Kreativního kurzu v přírodě”  

 Spolupráce 9. ročníků s MŠ U Máji v rámci projektu Čtenářem už od školky  
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Červen  

● Spolupráce 9. ročníků s MŠ U Vilíka v rámci projektu Čtenářem už od školy  

b) Celoroční akce  

Z důvodů nejisté situace kolem lockdownu a omezení účasti na kulturních akcích nebyli v 

tomto školním roce realizovány besedy v knihovně ani divadelní představení. Po dvouleté 

pauze se vybraní žáci 8. - 9. ročníků zúčastnili Olympiády v českém jazyce. V rámci příprav 

na 60. výročí školy se uskutečnil Kreativní kurz v přírodě.  

c) Hodnocení školního roku 

První pololetí školního roku 2021/22 bylo poznamenáno nejistou situací ohledně 

testování žáků ve školách a jejich případného odchodu na distanční výuku. Kvůli této 

epidemiologicky nepříznivé situaci nebyly objednány žádné besedy v knihovnách a 

divadelní představení. Důraz byl kladen na obnovení školních návyků, sociální kontakt, 

spolupráci a čtenářskou gramotnost. V rámci posílení čtenářské gramotnosti byl 

připravován projekt Čtenářem už od školky.  

V druhém pololetí školního roku byl připraven workshop pro vyučující prvního stupně a 

MŠ, na kterém se seznámili s různými možnostmi práce s knihou ve výuce, jak pro čtenáře, 

tak nečtenáře. Na jaře se deváté ročníky zúčastnily čtenářských lekcí v mateřských školách. 

Školní knihovny byla doplněna o nové tituly pro žáky 4. až 9. ročníků.   

 

7.4 PK MATEMATIKY 

Předseda: Mgr. Hana Boniattiová 

a) Činnost PK 

Září  

● Schůzka PK: plán práce PKM 2021/2022, metodické doporučení ČŠI pro 

práci se vzdělávacím obsahem, interní evidence úpravy rozvržení 

vzdělávacího obsahu, klasifikační hlediska, kritéria hodnocení žáků, 

srovnávací testy, využívání technologického vybavení školy, spolupráce 

vyučujících 5. a 6. ročníku v projednání návaznosti učiva  

Listopad  

● Schůzka PK: srovnávací testy, čtvrtletní písemné práce, MO, 

PYTHAGORIÁDA, vzájemné hospitační hodiny 

● Čtvrtletní písemné práce – procentuální vyhodnocení, opatření pod 25% 

● PYTHAGORIÁDA – školní kolo, organizace, vyhodnocení 
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Leden 

● Schůzka PK: 2. čtvrtletní písemné práce, MO, vzájemné hospitační hodiny, 

opravné srovnávací testy, specifikace pro jednotnou přijímací zkoušku v 

přijímacím řízení na střední školy, kompetence digitální, Inspirace pro 

rozvoj dovedností ČŠI 

● 2. čtvrtletní písemné práce – procentuální vyhodnocení, opatření pod 25% 

● MO9 – domácí kolo, oprava jednotlivých úloh a jejich odevzdávání do OSMO 

● MO9 – okresní kolo, organizace, odevzdání úloh do OSMO  

Březen 

● MO9 – krajské kolo, příprava žáků 

● MO6, MO7 – domácí kolo, oprava jednotlivých úloh a jejich odevzdání do 

OSMO 

● MATEMATICKÝ KLOKAN – organizace soutěže 

● 3. čtvrtletní písemné práce, 9. ročník, procentuální vyhodnocení, opatření 

pod 25% 

Duben 

● Schůzka PK: 3. čtvrtletní písemné práce, KLOKAN – statistické vyhodnocení 

● MO6, MO7 – okresní kolo, příprava žáků 

● Vzájemné hospitační hodiny a jejich přínos 

● 3. čtvrtletní písemné práce, 6. - 8. ročník, procentuální vyhodnocení, opatření 

pod 25%  

Květen 

● Vzájemné hospitační hodiny a jejich přínos 

● Plošné testování žáků 9. ročníku 

Červen 

● Schůzka PK: 4. čtvrtletní písemné práce, výsledky soutěží, pochvaly ŘŠ, 

hodnocení činnosti ve školním roce 2021/2022, náměty pro práci v příštím 

školním roce 

● 4. kontrolní písemné práce – procentuální hodnocení jednotlivých úloh, 

opatření pod 25% 

● Udělení pochval ŘŠ úspěšným řešitelům matematických soutěží  
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b) Celoroční akce 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala celoroční aktivita v matematických soutěžích.  

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA: 

kategorie Z9/domácí kolo/12. 1. 2022/úspěšní řešitelé:  

 Adéla Jägerová, IX. B 

 Jakub Rodák, IX. B 

 Tobiáš Mrózek, IX. B 

 

kategorie Z9/okresní kolo/26. 1. 2022/úspěšní řešitelé: 

 1.místo, Jakub Rodák 

 2.místo, Adéla Jägerová 

 3.-6.místo, Tobiáš Mrózek 

 

kategorie Z9/krajské kolo/29. 3. 2022/úspěšný řešitel: 

 19. místo, Jakub Rodák 

 

kategorie Z7/domácí kolo/29. 3. 2022/úspěšní řešitelé: 

 Theresie Konkolská, VII. A 

 Tereza Kožušníková, VII. A 

 Kateřina Pietraszová, VII. B 

 Julie Pindorová, VII. A 

 Sofie Pindorová, VII. A 

 

kategorie Z6/domácí kolo/29. 3. 2022/úspěšný řešitel: 

 Jakub Skulina, VI. A 

 

PYTHAGORIÁDA pro 6. -9. ročník: 

školní kolo/2. 11. 2021/účast 22 žáků/úspěšný řešitel 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN: 

kategorie BENJAMÍN/18. 3. 2022/účast: 10 žáků 

kategorie KADET/18. 3. 2022/účast: 2 žáci  
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c)  Hodnocení školního roku 

V některých třídách byla aktivována distanční výuka z důvodu karanténních opatření. V 

konferenční místnosti školy proběhla také i výuka kombinovaná (hybridní). Během 

prezenční výuky byly využívány aplikace z distanční výuky. 

Schůzky PKM se konaly dle plánu práce. Dané úkoly byly průběžně plněny. Učitelé 

pracovali dle tematických plánů. Neprobrané učivo bylo zařazeno do výuky v jednotlivých 

ročnících paralelně s učivem stávajícího školního roku. Konaly se vzájemné hospitace 

učitelů se zaměřením na výměnu zkušeností s důrazem na jejich přínos. Proběhlo plošné 

testování žáků 9. ročníku. 

 

7.5 PK CIZÍCH JAZYKŮ 

Předseda: Mgr. Romana Suchánková 

a) Činnost PK 

Září 

● Nábor do kroužků Cambridge 

● Setkání s vedoucími pracovníky British Council Praha 

● Výměna učebnic v 5. a 6. ročníku – anglický jazyk 

● Výměna učebnic v 7. ročníku – německý jazyk 

Říjen 

●  Zahájení kroužků Cambridge 

Listopad 

● Mezinárodní projektové setkání Erasmus+ - Karviná: 15. - 19. 11. 2022 

o počet zúčastněných: 3 

Leden 

●  Zkušební test Cambridge KET: 11. 1. 2022 

o počet zúčastněných: 22 

 Zkušební test Cambridge PET: 11. 1. 2022 

o počet zúčastněných: 11 

Únor 

 Školní a okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce  
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o počet zúčastněných: 26 školní kolo, 2 okresní kolo 

o úspěšná kandidátka v okresním kole – Tereza Kožušníková - 3. místo 

Březen 

● Cambridge English YLE: 2. 3. 2022 

o počet zúčastněných: 42 

o počet úspěšných: 42 

● Cambridge English KET: 12. 3. 2021 

o počet zúčastněných: 21 

o počet úspěšných: 19 (7 dosáhlo úroveň B1) 

Nikola Gletová, VIII. A 

Ngo Duc Anh, VIII. A 

Nika Cieslarová, VIII. B  

Samira Františová, VIII. B 

Vendula Bednarská, VIII. S 

Natálie Černá, VIII. S 

Ondřej Pečonka, VIII. S 

● Cambridge English PET: 5. 3. 2021 

o počet zúčastněných: 12 

o počet úspěšných: 10 (4 dosáhlo úroveň B2) 

Klára Guziurová, IX.B 

Tomáš Hansel, IX.C 

Petra Slavíková, IX.C 

Adéla Vavrečková, IX.C 

 Mezinárodní projektové setkání Erasmus+ - Kypr: 5. - 12. 3. 2022 

o počet zúčastněných: 3 

Květen 

 Mezinárodní projektové setkání Erasmus+ - Španělsko: 7. - 15. 5. 2022 

o počet zúčastněných: 3 

Červen 

● Ceremoniál u příležitosti předávání Cambridge certifikátů 

● Zahraniční výjezd do Vídně: 19. 6. 2022  

o počet zúčastněných: 14 

b) Celoroční akce 

Naše škola jako jeden z partnerů se aktivně zapojila do projektu Erasmus+ a 

spolupracovala s jinými školami z Portugalska, Španělska, Kypru, Litvy a Rumunska. 

Kromě toho také již 9. rokem organizovala mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge 

English. Do této akce se až na malé výjimky zapojili hlavně žáci ZŠ Dělnická. Úspěšnost žáků 

u zkoušek byla 97% 
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 Starters Movers KET PET 

ZŠ Dělnická 18 24 21 12 

Cizí kandidáti 4 9 2 1 

Celkem 22 33 23 13 

Úspěšní 22 33 21 11 

 

c) Hodnocení školního roku 

Během prvního pololetí školního roku byla ve většině tříd obnovena distanční nebo 

kombinovaná výuka z důvodu karanténních opatření. Bylo využito již známé Google 

prostředí, včetně práce v classroom. Veškeré schůzky PK, spolupráce mezi učiteli i 

vzájemné hospitace proběhly dle plánu. Tematické plány se podařilo splnit a rovněž byly 

upřesněny digitální kompetence pro jednotlivé ročníky. Realizace projektu Erasmus+ 

předčila veškerá očekávání a práce se velmi zdařila. Taktéž všechny 4 kroužky Cambridge 

proběhly s velmi dobrými výsledky.  

 

7.6 PK PŘÍRODOPISU, CHEMIE A FYZIKY 

Předseda: Mgr. Lenka Grygová 

a) Činnost PK 

Září 

● Zážitkový program zdravovědy SZŠ Karviná 

Říjen 

● Přírodovědný Klokan 

● Školní kolo Astronomické olympiády 

● Školní kolo Fyzikální olympiády 

Listopad 

● GLOBE – Noc ve škole 1 

Prosinec 

● GLOBE – Noc ve škole 2 

Leden 

● Krajské kolo Astronomické olympiády (úspěšní řešitelé – Konkolská, 

Pindorová S., Pindorová J., Pietraszová) 
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Březen 

● Okresní kolo Fyzikální olympiády  

Duben 

● Krajské kolo Fyzikální olympiády (účast Jakub Rodák) 

Květen 

● GLOBE – exkurze Bílý Kříž  

Červen 

● GLOBE – exkurze Dlouhé Stráně  

b) Celoroční akce 

Projekt GLOBE, kroužky GLOBE a Fyzika hravě. 

c) Hodnocení školního roku 

Schůze PK proběhly v obvyklých termínech. V průběhu roku pracovali vyučující na malé 

revizi ŠVP (informatika), byly upraveny výstupy a učivo v předmětech Př, F, Ch (platnost 

1. 9. 2022). Byly také konkretizovány digitální kompetence pro jednotlivé ročníky a 

předměty. Učitelé spolupracovali, proběhly vzájemné hospitace.  Při dvou dlouhodobých 

absencích vyučujících byla zajištěna výuka, klasifikace, metodické vedení zastupujících 

učitelů. 

Žáci měli dostatek času na aklimatizaci po distanční výuce. V průběhu celého roku byla 

využívána platforma Google classroom včetně online výuky (v případě karantény nebo 

vysoké nemocnosti).  Tematické plány byly splněny. Počet neprospívajících žáků byl jejich 

aktivizací minimalizován.   

 

7.7 PK DĚJEPISU, ZEMĚPISU, VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A SVĚTU PRÁCE 

Předseda: Mgr. Jakub Bilko 

a) Činnost PK 

Září 

 Na úvodní schůzi PK došlo k seznámení s manuálem ČŠI nazvaným 

doporučení pro organizaci vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem ve 

školním roce 2021/2022. V této souvislosti došlo mezi členy PK ke shodě, že 

stěžejní učivo loňského školního roku je potřeba zopakovat (kvůli pandemii 

koronaviru).  

 Došlo také ke shodě v rámci užívání platformy Google Classroom, kterou je 

možné využívat i mimo distanční výuku (zadávání úkolů, projektů či 

materiálů pro chybějící žáky). 
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Říjen 

 V rámci předmětu svět práce se žáci 9. ročníku zúčastnili besedy k volbě 

povolání na IPS na Úřadu práce v Karviné. 

4. 10. 2021 - IX. A 

6. 10. 2021 - IX. C 

11. 10. 2021 - IX. S 

13. 10. 2021 - IX. B 

Listopad 

● Na schůzi PK byla s vyučujícími výchovy k občanství projednána podoba 

titulní strany žákovského portfolia a další náležitosti týkající se jeho 

hodnocení, ukládání apod. 

Leden 

● Schůze PK – plnění tematických plánů, neprospívající žáci, vzájemné 

hospitace 

● Žáci 9. ročníku se dne 13. 1. 2022 zúčastnili dne otevřených dveří na škole 

Dakol v Petrovicích u Karviné. 

Březen 

● Na schůzi PK byli její členové seznámeni s dopisem ministra školství a 

metodickým doporučením ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině. S 

pedagogy bylo projednáno téma poučení žáků, především pak v rámci 

předmětů dějepis a výchova k občanství. S ohledem na vzniklou situaci bylo 

také doporučeno, aby se žáci ve výuce zaměřili na témata diskriminace, 

rovnosti, tolerance. 

Duben 

● Schůze PK – prospěchově ohrožení žáci, plnění tematických plánů, vzájemné 

sdílení poznatků 

Červen 

 Schůze PK – vzájemné hospitace, žákovská portfolia 

 Žáci v předmětu výchova k občanství obohatili svá digitální portfolia. 

Pomocí tabletů si nafotili své práce, které následně nahráli na disk Google. 

b) Celoroční akce 

● V rámci nových badatelských metod pro výuku dějepisu moderních dějin se 

škola zúčastnila celorepublikového projektu Dějepis+ pro učitele dějepisu.    

V tomto projektu, který slouží ke zkvalitnění výuky dějepisu, pracovali žáci 

9. ročníků. 
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● Školní kolo dějepisné olympiády se mělo uskutečnit v měsíci lednu, avšak 

vlivem nepříznivě se vyvíjející epidemiologické situaci se dějepisná 

olympiáda nekonala. Školní kolo zeměpisné olympiády se z organizačních 

důvodů taktéž neuskutečnilo. 

c) Hodnocení školního roku 

Schůze PK proběhly v plánovaných termínech, březnová schůze byla mimořádná 

(kvůli situaci na Ukrajině a k tomu se vztahujícím doporučením ministra školství). 

Členové PK spolupracovali, sdíleli své poznatky, vzájemné hospitace proběhly bez 

problémů. Žákům byl na začátku školního roku ponechán dostatečný prostor pro 

aklimatizaci a zopakování učiva. Při zhoršené epidemiologické situaci byla tradičně 

využívána platforma Google Classroom. Počet neprospívajících žáků byl jak ve 

čtvrtletí, tak na třetí čtvrtletí minimální. Tematické plány byly v časové relaci 

splněny. 

 

7.8 PK INFORMATIKY, DESIGNU A KONSTRUOVÁNÍ (DaK), VYUŽITÍ 

DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (Vdt) A SEMINÁŘ Z INFORMATIKY 

(SzI) 

Předseda PK: Ing. Alexandr Spasov  

a) Činnost PK  

Září 

● Na prvním setkání PK byli členové seznámeni s manuálem ČŠI “Doporučení 

pro organizaci vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 

2021/2022”. Členové PK se shodli na zopakování hlavních témat učiva 

loňského školního roku z důvodu pandemie koronaviru.  

● Členové PK se také shodli na dalším využívání platformy Google Classroom 

žáky i mimo distanční výuku. Učitelé zde mohou vkládat úkoly, materiály pro 

výuku a mohou komunikovat s chybějícími žáky.  

● Aktualizace programu SMART Notebook a kalibrace interaktivních tabulí; 

tvorba a úprava emailových listů; aktualizace uživatelů v systému G Suite for 

Education; aktualizace databáze pro výuku klávesnicové gramotnosti ZAV; 

zahájení výuky ZAV (včetně tréninku na Mistrovství ČR v ZAVu); 

implementace výuky programování a práce s Lego roboty.  

Říjen 

● Příprava žáků na soutěž “Bobřík informatiky 2021”, která se bude konat          

v listopadu.  

● Dne 12. 10. 2021 proběhla online soutěž v psaní všemi deseti “Šenovský 

datel 2021”, které se za naši školu zúčastnili žáci Jakub Rodák (208.), 

Gabriela Hoffmanová (265.) a Adéla Jägerová (266.) ze třídy IX. B.  
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Listopad 

● Dne 5. 11. 2021 proběhla online soutěž v psaní všemi deseti “ZAV Olomouc 

2021”, které se za naši školu zúčastnili žáci Jakub Rodák (330.), Adéla 

Jägerová (382.) a Gabriela Hoffmanová (393.) ze třídy IX. B.    

● Ve dnech 8. - 19. 11. 2021 se žáci naší školy (4. - 9. ročník) zúčastnili soutěže 

“Bobřík informatiky 2021”.   

Nejúspěšnější žáci:  

MINI: 

● Liszoková Tereza - 1. místo 

● Kytka Martin - 1. místo 

● Kozáková Hana - 3. místo  

● Waloszek David - 3. místo  

BENJAMIN: 

● Hawranová Dominika - 1. místo 

● Šotkovský Tobias - 2. místo 

● Miczka Oliver - 3. místo  

KADET: 

● Potkan Matúš - 1. místo 

● Slavíková Petra - 2. místo 

● Tománek Matěj - 3. místo  

Leden  

● Na schůzi PK byla diskutována tato témata: plnění tematických plánů, 

neprospívající žáci a vzájemné hospitace.  

● Zhodnocení stavu učeben – doporučení na upgrade a upgrade notebooků ve 

třídách.  

● Hodnocení výsledků výuky klávesnicové gramotnosti.  

● Od 1. 2. 2022 byly pro žáky se zájmem o informatiku vytvořeny dva kroužky. 

Klub ICT I zaměřený na ZAV – psaní všemi deseti a Klub ICT II, který byl 

zaměřen na programování a robotiku.  

Březen  

● Členové PK byli na schůzi seznámeni s obsahem dopisu ministra školství a 

metodickým doporučením ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině.  

● Dne 29. března 2022 proběhlo online krajské kolo Mistrovství ČR ve 

zpracování textů 2022. Naši žáci se letošního Mistrovství ČR nezúčastnili.  

Duben 

● Na schůzi PK byla diskutována tato témata: plnění tematických plánů a 

prospěchově ohrožení žáci.  
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Červen 

● Na schůzi PK byla diskutována tato témata: vzájemné hospitace, 

vyhodnocení práce, návrhy na kroužky pro školní rok 2022/2023.  

b) Celoroční akce  

V průběhu školního roku 2021/2022 se naši žáci zúčastnili meziškolní soutěže ZAV, ve 

které se umístili na skvělém 18. místě z celkového počtu 128 škol. 

c) Hodnocení školního roku  

Schůze členů PK se uskutečnily dle plánu, mimořádně proběhla jen schůze v měsíci březnu, 

kdy důvodem byla situace na Ukrajině a s ní související doporučení ministra školství. 

Spolupráce členů PK, jejich sdílení poznatků a vzájemné hospitace proběhly bez problémů. 

Členové PK se řídili manuálem ČŠI a zopakovali se žáky hlavní témata učiva minulého 

školního roku. V průběhu celého školního roku byla využívána platforma Google Classroom 

včetně online výuky. Tematické plány byly splněny.   

 

7.9 PK TĚLESNÉ VÝCHOVY A VÝCHOVY KE ZDRAVÍ 

Předseda: Mgr. Aleš Hujík 

 Činnost PK 

 

Srpen 

● schůze PK (rozbor plánu činností na školní rok 2021/2022) 

Říjen 

 schůze PK 

 sportovní den pro sportovní třídy 

Prosinec 

● schůze PK  

Leden 

● schůze PK (stanovení úkolů k plánovanému Lyžařskému výchovně 

vzdělávacímu zájezdu) 

Únor 

● Lyžařský kurz (chata Třeštík, Beskydy) 

Březen 

● florbal 

● městské kolo: st. žáci (2. místo) 

● městské kolo: mladší žáci (1. místo) 
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● Basketbal 

● městské kolo: st. žáci (3. místo) 

● městské kolo: mladší žáci (1. místo) 

● městské kolo v sálové kopané 1. stupeň (1. místo) 

Duben 

● vybíjená 

● městské kolo: st. žáci (1. místo) 

● okresní kolo: st. žáci (3. místo) 

● schůze PK 

Květen 

● Mc´Donalds Cup 

● okresní kolo: 1. stupeň (1. místo) 

● krajské kolo: 1. stupeň (2. místo) 

Červen 

 Minifotbal 

 okresní kolo: mladší žáci (1. místo) 

 krajské kolo: starší žáci (1. místo) 

 schůze PK (shrnutí školního roku 2021/22) 

a) Celoroční akce 

I tento rok jsme se zúčastnili Poháru primátora. 

 

b) Hodnocení školního roku 

Schůze PK proběhly v plánovaných termínech. Členové PK spolupracovali, sdíleli své 

poznatky, vzájemné hospitace proběhly bez problémů. Dané úkoly byly průběžně plněny. 

Učitelé pracovali dle tematických plánů. Tematické plány byly splněny. 
Vzhledem k situaci okolo Covid-19 se všechny soutěže přesunuly do posledních čtyř 

měsíců školního roku (březen–červen). 
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8. Výchovné poradenství 

Výchovný poradce: Mgr. Ondřej Mokroš 

Konzultační hodiny: 

 čtvrtek 14:00 – 15:00 

 dále dle potřeby rodičů, po telefonické nebo osobní domluvě 

 pro žáky kdykoli o přestávkách 

Činnost výchovného poradce probíhala soustavně v průběhu celého školního roku 

2021/2022. 

a) Výchovný poradce – vedení školy: 

 byl vytvořen nový plán práce a předložen vedení školy, 

 byla vypracována tabulka s evidencí žáků, kteří jsou v péči PPP Karviná, či SPC 

Karviná, byla hlídána platnost jejich doporučení, evidovány předměty speciálně 

pedagogické péče, asistenti pedagoga apod. v systému UIV, 

 na společném Google disku ve složce Sborovna byla vytvořena evidence žáků 

s platným doporučením, ke kterému mají přístup všichni vyučující daného žáka, 

 probíhala spolupráce se zástupcem pro 1. stupeň při diagnostice, kontrole a 

evidenci žáků s platným doporučením, 

 probíhala spolupráce se zástupcem pro 2. stupeň při kontrole matriky školy, 

 probíhala spolupráce s TU při vytváření zpráv o žácích pro OSPOD Karviná, 

 1x měsíčně, případně dle potřeby probíhaly pravidelné schůzky s metodikem 

prevence a ředitelem školy, kde se řešily aktuální sociálně patologické problémy.  

b) Výchovný poradce – žáci 

Byla vedena individuální a skupinová konzultace se žáky v otázkách školní problematiky. 

Při zajištění péče o žáky s neprospěchem, jsme společně s vyučujícími, postupovali dle 

platné školní legislativy, pokud žák neprospíval na konci čtvrtletí. Třídní učitel po 

předchozí konzultaci s vyučujícím daného předmětu, domluvil schůzku se žákem a jeho 

zákonným zástupcem, kde byl navržen další postup, tak, aby žák při splnění dohodnutých 

podmínek nebyl na konci klasifikačního období hodnocen nedostatečnou známkou. 

Současně byli rodiče požádáni o častější konzultace s vyučujícím daného předmětu a 

o důslednější kontrolu žáka.  

Od 1. 2. 2021 vešla v platnost novelizace vyhlášky č.27/2016 Sb., kde byla pedagogická 

intervence přesunuta mezi podpůrná opatření 1. stupně, pedagogickou intervenci jsme 

navrhovali pro žáky s potřebou okamžité podpory v rámci pedagogické intervence bez 

prodlení a nutnosti vydání doporučení školským poradenským zařízením. 

Pedagogickou intervenci jsme v tomto školním roce nezavedli. 
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c) Volba povolání 

Pravidelně byly žákům a jejich rodičům poskytovány aktuální informace o možnostech 

studia na středních školách. Informace o konání dne otevřených dveří jsme poskytovali 

žákům i jejich rodičům, informovali jsme je o změnách termínů vydávání zápisových lístků, 

konání přijímacího řízení, vydávali jsme jim předtištěné přihlášky na střední školy a 

zápisové lístky. V listopadu proběhla beseda s rodiči vycházejících žáků, kde jim 

prostřednictvím prezentace bylo vysvětleno, jak mají postupovat při vyplňování přihlášek 

na SŠ. Všechny informace, které na této besedě zazněly, byly vyvěšeny také na www 

stránkách naší školy, včetně vzorů vyplnění, kontaktů na výchovného poradce apod. 

Žáci napříč devátými ročníky se zúčastnili besedy na volbu povolání v IPS v Karviné, veletrh 

středních škol v Obecním domě Družba, nebyl bohužel ani letos otevřen. 

Žákům byly rozdány Atlasy středních škol, které pro žáky vydává IPS. 

Žáci, kteří si nebyli jisti výběrem povolání, se mohli objednat na konzultaci v PPP Karviná. 

Informace ohledně přijímacího řízení na střední školy byly předávány rodičům a žákům 

emailem, případně osobně. 

d) Výchovný poradce – pedagogové 

Byla poskytována metodická pomoc pedagogům při diagnostice žáků, poskytovány 

potřebné podklady pro vyšetření daných žáků v PPP, či SPC. Pedagogové byli seznámeni s 

novým plánem práce na školní rok 2021/2022. Probíhala spolupráce s metodikem 

prevence v otázkách prevence rizikových jevů, ve spolupráci s třídními učiteli bylo 

poskytováno individuální poradenství zákonným zástupcům při řešení výchovných a 

výukových problémů. V tomto školním roce proběhlo celkem 11 výchovných komisí. 

e) Výchovný poradce – speciální pedagog 

Během školního roku byla poskytována péče žákům s poruchami učení, poruchami chování 

a žákům s jiným zdravotním postižením či se zdravotním znevýhodněním. Na základě 

vyšetření a doporučení PPP nebo SPC byla některým žákům stanovena 1 vyučovací hodina 

speciální pedagogické péče týdně nad rámec výuky. Na I. i II. stupni s těmito žáky pracoval 

pravidelně od září do června školní speciální pedagog. 

f) Výchovný poradce – ostatní instituce: 

Spolupráce s PPP Karviná, SPC Karviná, OSPOD Karviná, Krajský úřad Ostrava – Odbor 

školství, mládeže a sportu. 
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g) Rozmístění vycházejících žáků ve šk. roce 2021/2022 – IX. ročník 

Škola Chlapci Dívky Celkem 

Gymnázium Karviná 4 10 14 

Střední průmyslová škola Karviná 11 0 11 

Střední zdravotnická škola Karviná 0 3 3 

SŠTaS Karviná 12 3 15 

Obchodní akademie Karviná  13 1 14 

Gymnázium a obchodní akademie Orlová 0 3 3 

SOU, Dakol Petrovice u Karviné 2 0 2 

Střední škola Dakol, Petrovice u Karviné 1 1 2 

Střední odborná škola Dakol, Orlová 0 2 2 

Střední odborná škola Dakol, Havířov 1 0 1 

Střední zdravotnická škola Agel, Český Těšín 0 1 1 

Albrechtova střední škola Český Těšín 1 1 2 

AHOL Střední odborná škola Ostrava 1 1 2 

Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola Krnov 0 1 1 

Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice 1 0 1 

PRIGO Ostrava 1 0 1 

Střední odborná škola Net Office Orlová 3 0 3 

Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov 1 0 1 

Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá 0 2 2 

Střední škola polytechnická Havířov – Šumbark 1 0 1 

Třinecká obchodní akademie 1 0 1 

   83 

Z nižších ročníků:  

Gymnázium 5. ročník 5 žáků 

ze 7. ročníku: 

Střední škola techniky a služeb 1 žák 
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9. Environmentální výchova a vzdělávání 

Koordinátor: Jana Divišová 

Během školního roku 2021/2022 došlo k naplnění téměř všech stanovených cílů: 

 

● úklid v okolí školy a třídění odpadu (papír, plasty a ostatní odpad),  

 

● činnost žáků v projektu Recyklohraní – žáci odevzdávali použité baterie, jiných 

aktivit jsme se nezúčastnili, 

 

● činnost žáků v programu GLOBE – pravidelné monitorování dat, činnost kroužku 

GLOBE probíhala, GLOBE Games 2022 ve Zbirohu jsme se nezúčastnili, 

 

● výsadba stromů – pokračovali jsme v projektu zaměřeném na vzdělávání v oblasti 

městské zeleně, na vytipovaných místech v areálu školy proběhla výsadba nových 

stromů, projekt byl koordinován Magistrátem města Karviná. 



 

42/73 

 

10. Školní družina 

Ve školním roce 2021/2022 k pravidelné docházce do školní družiny bylo přijato 140 žáků. 

Bylo otevřeno 5. oddělení. V průběhu roku se odhlašovali stávající žáci, následně jsme 

přijali další zájemce. 

Po společné dohodě vznikl nový celoroční plán „Životní prostředí“, kde hlavním cílem bylo 

seznámit s prostředím, ve kterém žijeme. V souladu se ŠVP pro školní družiny byly 

prohlubovány a upevňovány jednotlivé kompetence. 

 

a) Průřez aktivitami 

Všechny akce a činnosti z důvodu koronavirové pandemie se nemohly uskutečnit. Některé 

aktivity probíhaly v jednotlivých odděleních. Děti si zahrály piškvorky, Superfarmáře a 

sportovní hry probíhaly na školním hřišti.  Na konci června jsme společně připravili 

rozloučení se školním rokem – Noc ve ŠD.  

 

b) Další informace  

V červnu proběhly zápisy do školní družiny na příští školní rok. 

 

c) Zájmové útvary 

V tomto školním roce jsme opět nabídly dětem zájmové kroužky: keramiku, kreativní 

kroužek, sálovou kopanou, deskové hry. 

Informace a fotografie dokumentující aktivity ve ŠD pořizovaly a zpracovávaly jednotlivé 

vychovatelky.  
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11. Žákovská samospráva 

Koordinátor: Ing. Marta Mütherová 

Ve školním roce 2021/2022 se schůzek žákovské samosprávy pravidelně účastnilo 32 žáků 
jako zástupci tříd 5. - 9. ročníku.  
 
V průběhu školního roku se žákovská samospráva aktivně podílela na chodu školy a 
realizovala následující akce: 
 

● V září proběhla první informativní schůzka, na které byli žáci po delší covidové 
pauze seznámeni s principem a fungováním žákovské samosprávy, také byly 
navrženy akce pro celý školní rok.  

● V říjnu se konal Halloween ve skvělých kostýmech, do akce se zapojil především 
druhý stupeň. 

● Na konci listopadu se na schůzce věnoval čas přípravám Mikuláše, v pátek 3. 
prosince se tak školou prohnaly dvě skupinky Mikuláše, čertů a andělů – něžnější 
prvním stupněm a drsnější skupina druhým stupněm.  

● V prosinci byla vyhlášena soutěž o “Nej vánoční výzdobu třídy”, třídy byly 
rozděleny podle věku do tří kategorií a vítězové v každé z nich si zasloužili sladkou 
odměnu pro vlastní Vánoční besídku. 

● V lednu se zástupci devátých ročníku zapojili do příprav Karnevalu pro žáky 1. tříd 
jako odměna za jejich první vysvědčení. 

● V únoru udělala radost žákům i učitelům Valentýnská pošta, která měla obrovský 
úspěch. 

● V březnu se konal projektový den Happy day-Happy earth, žákovská samospráva 
využila příležitosti krásně nazdobených tříd a opět vyhlásila soutěž o nejlepší, 
nejoriginálnější výzdobu. 

● V dubnu bylo žákům umožněno se na chodu školy podílet i po finanční stránce, a to 
formou Participativního rozpočtu. Žáci přes své zástupce žákovské samosprávy 
předkládali návrhy, ty byly poté probrány s vedením školy a realizovány. 

● V květnu byla vyhlášena soutěž o “Nové logo pro školní projekt PILOT”, do které 
se zapojily desítky žáků napříč celou školou, vítězné logo bylo vybráno online 
hlasováním a projekt PILOT bude reprezentovat. 
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12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Evaluace Minimálního preventivního programu provádíme elektronicky na webu 
preventivni-aktivity.cz. Tištěnou podobu dokumentu si zakládá metodik prevence. 
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13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Titul, příjmení, jméno Poskystovatel školení Název vzdělávacího programu 

Mgr. Böhmová Lenka 
REGIO - Výzkumné a rozvojové 
centrum, z. ú.  

Program specialista - systémová 
práce s nadaným žákem ve škole 

Mgr.  Gilová Jana 
REGIO - Výzkumné a rozvojové 
centrum, z. ú.  

Program specialista - systémová 
práce s nadaným žákem ve škole 

Vraníková Jana KVIC Nový Jičín Rozvíjení dítěte v předškolním věku 

Wojaczková Lada KVIC Nový Jičín Metodická poradna 

Zbořilová Eva KVIC Nový Jičín 
Tvořivá hra v MŠ a její začleňování do 
výchovně vzd. procesu 

Ing. Hoffmanová Regina KVIC Nový Jičín 
Právní předpisy v praxi 
pedagogických pracovníků 

Ing. Olšar Petr KVIC Nový Jičín 
Netradiční formy rozvoje matematiky 
a logického nadání 

Mgr. Paszová Jana KVIC Nový Jičín Žák a ADHD/ADD ve výuce 

Wojaczková Lada KVIC Nový Jičín 
Právní předpisy v praxi 
pedagogických pracovníků 

Mgr. Novák Daniel 
Střední zdravotnická škola, 
Karviná, přísp.org., Karviná 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Mgr. Uchytilová Jana 
Střední zdravotnická škola, 
Karviná, přísp.org., Karviná 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Popiolková Barbara 
Střední zdravotnická škola, 
Karviná, přísp.org., Karviná 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Onderková Andrea 
Střední zdravotnická škola, 
Karviná, přísp.org., Karviná 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Mgr. Mokroš Ondřej Nakladatelství FORUM s.r.o., Praha 
Nové povinnosti škol jménem 
whistleblowing 

Ganczarczyková Tereza Banszel Freyová - Milíkov Zajímavé výtvarné techniky 

Mgr. Morávková Irena Nakladatelství FORUM s.r.o., Praha 
Přímá vs. nepřímá pedagogická 
činnost 

Mgr. Ing.  Hoffmanová Regina Mgr. Simona Vyhnánková, Ostrava Strategické řízení 

Mgr. Ing.  Hoffmanová Regina Mgr. Simona Vyhnánková, Ostrava 
Dítě současnosti a předškolní 
vzdělávání 

Wojaczková Lada Mgr. Simona Vyhnánková, Ostrava 
Dítě současnosti a předškolní 
vzdělávání 

Mgr. Vráblíková Iva Nakladatelství FORUM s.r.o., Praha Interní směrnice ve škole 

Mgr. Fischerová Jana 
Střední zdravotnická škola, 
Karviná, přísp.org., Karviná 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Mgr. Bandorová Stanislava 
Střední zdravotnická škola, 
Karviná, přísp.org., Karviná 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Mgr. Musiolková Michaela 
Střední zdravotnická škola, 
Karviná, přísp.org., Karviná 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Mgr. Ing.  Hoffmanová Regina NIDV Ostrava Pedagogické hodnocení dítěte 

Wojaczková Lada NIDV Ostrava Pedagogické hodnocení dítěte 

42 x pedagog. pracovníků 
REGIO - Výzkumné a rozvojové 
centrum, z. ú.  

Kudy z nudy 
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14. Stručné vyhodnocení naplňování cílů ŠVP  

Cíle ŠVP Pilná včelka a Pilná včelka – sport vycházejí z platného RVP ZV 2017. Při 
naplňování cílů se opíráme o základní strategii rozvoje školy, která zahrnuje následující 
okruhy: 

-    Informační gramotnost 
-    Jazyková gramotnost 
-    Rozvoj sportu 
-    Čtenářská gramotnost 

Nad rámec těchto témat realizujeme cíle formou povinně volitelných předmětů a 
projektů: 

-    PILOT 
-    Základy golfu 
-    Sportovní hry 
-    Seminář z informatiky 
-    Cambridge English zkoušky – spolupráce s British Council 

  
Zásadní podmínkou pro plnění cílů je zajistit tvůrčí, zdravé, soutěživé, radostné, bezpečné 
a podnětné prostředí, aby žáci měli pocit tělesné a duševní pohody – wellbeing. 
Pří realizací cílů spolupracujeme s mnoha institucemi na regionální i celostátní úrovní, 
zapojujeme se do mezinárodních projektů. 
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15. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

I. CELOROČNÍ AKCE 

 
60. Výročí založení školy 

 
V rámci oslav 60. výročí založení školy jsme připravili zajímavý program na celý školní rok. 

Tentokrát mělo být všechno jinak, a tak oslavy obsahovaly 4 základní pilíře. 

 

22. 10. 2021 - Párty s rodinou 
 

Chtěli jsme, aby se lidé bavili, měli prostor si popovídat, 

a proto jsme se rozhodli pojmout oslavy šedesátky jako 

takovou zahradní slavnost. 

 Na rodiče a žáky čekalo mnoho účinkujících, několik 

stanovišť, kde se mohli zabavit, ale i stánky s výborným 

občerstvením. Dospělí i děti s nadšením procházeli 

areálem, sledovali vystoupení Workoutu, Vladimíra 

Hrona, klauna Bublina nebo fenomenální skupiny 

Pyroterra s jejich ohňovou show. 

Nejmenší návštěvníci si skvěle užili zábavu při malování 

kamínků či zdobení perníčků, polštářků, zkoušce golfu, 

špalíkované, obrovský zájem byl o malování na obličej 

nebo tvoření z balónků. Malí i velcí se zastavovali také v 

připraveném fotokoutku s rekvizitami. 
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29. 3. 2022 - Happy Day 
 

Dne 29. března se otevřely dveře všech tříd a učeben naší školy nejen budoucím 

prvňáčkům ale i široké veřejnosti.  Přes 50 návštěvníků si mohlo vyzkoušet různé aktivity 

na devíti stanovištích. Po splnění pěti úkolů se pak vydali do Tajemné komnaty, kde na ně 

čekal Kloboučník se zajíčkem. 

  

Od nich děti obdržely klíč k naší škole a vstupenku do Světa her. Cesta zvídavých a 

natěšených předškoláků pokračovala do naší moderní nástavby, kde si mohli zahrát 

spoustu zajímavých her zkoušejících jejich logické uvažování, postřeh, rychlost. 

  

Nebyli to však jen budoucí prvňáčci a jejich rodiče, kdo si přišel prohlédnout naši školu. 

Zavzpomínat na svá školní léta mohli bývalí zaměstnanci a studenti školy.  

 

  

         
 

 

21. 5. 2022 - Z pohádky do pohádky 
 

Všechny pohádkové postavičky se sešli v sobotu 

na Hrádku, kde pan král nechal děti i s rodiči 

vstoupit do své pohádkové říše. Děti zde úspěšně 

plnily úkoly, za které dostávaly do svého 

pohádkového pasu nálepky. Poslední nálepku si 

mohly uloupnout v perníkové chaloupce, kde 

dostaly i svou zaslouženou odměnu. 

Největší odměnou pro naše pohádkové 

postavičky byl jednoznačně úsměv všech dětí. 
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1. 6. 2022 - Únik ze školy 
 

V rámci projektového dne se pro žáky druhého stupně proměnila škola v pevnost, ze které 

se museli dostat. Ovšem aby z ní žáci unikli, museli v časovém limitu splnit 22 úkolů, kde 

se prověřila jejich obratnost, logické uvažování a týmová práce. Ale pozor, pokud se splnění 

úkolu nepovedlo, čekaly na jednoho hráče trestné minuty ve vězení. Nakonec všichni v 

plném počtu vyvázli, přežili obtížné úkoly a ze školy utekli.  
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Balvani 

 

Balvaní tým připravil v rámci oslav 60. výročí 

založení školy sérií výstupů na beskydské vrcholy 

s heslem “Nebuď balvan, drž pevně”. Šesti výšlapů 

se aktivně účastnily spousty žáků i jejich rodičů, 

kteří si aktivně užili společné chvíle. Na výletech 

nesměli chybět ani naši balvaní maskoti. 

 

13. 11. 2021 - Kamenná chata 

11. 12. 2021 - Prašivá 

15. 1. 2022 - Studeničné 

12. 2. 2022 - Kamenitý 

19. 3. 2022 - Javorový 

9. 4. 2022 - Velká Šance 
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Projekt Erasmus+ 
Všechny akce v rámci projektu Erasmus+ proběhly za finančního přispění z fondu 

programu EU Erasmus+. 

 

 

10. - 11. 10. 2021 - Výjezd na Hrádek 

 
25 žáků 7. – 9. ročníků pracujících na projektu Erasmus+ vyjelo na chatu Hrádek, kde dva 

dny pilně pracovali, aby se připravili na listopadovou návštěvu partnerů ze zahraničí. 

 

Žáci v angličtině zpracovali: 

 prezentaci o českém vzdělávacím systému 

 Google průzkum a Kahoot kvíz ohledně recyklace 

 výsledky jarního workshopu 

 foto-koláž jarních fyzických aktivit 

 eko pexeso 

15. - 19. 11. 2021 - Erasmus setkání v Karviné 
 

Po nuceném odložení projektových aktivit 

kvůli špatné pandemické situaci v Evropě 

se zástupci partnerských škol z Litvy, 

Španělska, Kypru a Portugalska konečně 

mohli poprvé setkat tváří v tvář a přijeli na 

projektové setkání do Karviné. Žáci 

společně pracovat na naplánovaných 

aktivitách projektu Green Life, ale také 

navštívili zajímavá místa našeho regionu. 

 

 

 

 

 

 



 

52/73 

 

14. - 18. 3. 2022 - Erasmus setkání ve Španělsku  

 
V pořadí druhé projektové setkání 

proběhlo ve španělské Granadě. Naši 

školu reprezentovala 3 děvčata: VIII.B – 

Cieślarová Nika a Kamenská Laura, VII. 

A – Kožušníková Tereza. Všichni 

účastníci si připravili prezentace na 

téma životní prostředí v partnerských 

zemích. Prohlédli jsme si školu a 

dozvěděli se něco o španělském 

vzdělávacím systému. K nejoblíbenější 

části výjezdu již tradičně patřilo 

poznávání města Granady i blízkého 

okolí. 
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9. - 13. 5. 2022 - Erasmus setkání na Kypru 
 

Třetí projektové setkání se konalo na Kypru ve městě Larnaka. Školu reprezentovali: Jakub 

Rodák (IX.B) a sestry Julie a Sofie Pindorovy (VII.A). Mezi aktivity patřily: návštěva 

biofarmy, workshop i prezentace na téma biodiverzita, kyperský vzdělávací systém, 

návštěva místních historických památek i sportovní aktivity.  

 

        

 
25. 5. 2022 - Exkurze na Bílý Kříž 
 

Dva dlouhodobé, ekologicky zaměřené 

projekty naší školy se spojily a jejich 

žáci se vypravili na společnou exkurzi – 

Experimentální ekologické pracoviště 

Bílý Kříž v Beskydech.  

 Žáci se dozvěděli něco o klimatických 

změnách a různých meteorologických 

měřeních na tomto unikátním 

vědeckém pracovišti.  

 Celodenní výlet jsme si užili, a to i 

navzdory nepříznivému deštivému 

počasí, které však přírodě velmi 

vyhovovalo.  
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21. 6. 2022 - Exkurze na Dlouhé stráně 
 

Na konci června se opět spojily 

dva školní ekologické projekty 

(Erasmus+ a GLOBE) a žáci 7. – 

9. ročníku vyrazili prozkoumat 

Přečerpávací vodní elektrárnu 

Dlouhé Stráně – evropský i 

světový unikát.  

Všichni si celý den náramně 

užili se vším všudy – odbornou 

část exkurze i výjezd na horní 

nádrž, kde navzdory silnému 

větru prošli celý okruh. 

Projekt je spolufinancován z 

grantu EU.  

 

Cambridge English 

 

8. 9. 2021 - Setkání na Britském velvyslanectví 

 
V zahradách Britského velvyslanectví proběhlo 

tradiční setkání škol a institucí zajišťující Cambridge 

English zkoušky. 

Jako dlouholetí partneři British Council jsme se setkali 

s její ředitelkou pro ČR p. Denise Waddingham a s 

ředitelem Cambridge Assessment English p. Adamem 

Maciaszczykem. 

V tomto školním roce se ZŠ Dělnická navíc stala pilotní 

školou Cambridge University Press, což znamená, že 

testujeme nové učebnice CUP pro AJ. 

Věříme, že spolupráce se všemi britskými institucemi 

bude i nadále úspěšná, a že našim žákům zajistíme 

nejen kvalitní vzdělání, ale také radost z hodin 

anglického jazyka. 
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2. 3. a 11. 3. 2022 - Cambridge zkoušky 
 

Po zkušebních testech v termínu 6. 12. (PET Writing) a 11. 1. (společná část KET a PET), se 

přihlášení kandidáti ve 4 úrovních dočkali reálných testů. Celkem se ke zkouškám 

registrovalo 42 v mladších kategoriích (uspěli všichni) a 33 žáků ve starších kategoriích 

(29 úspěšných). 11 žáků uspělo na vyšší úrovni, než ke které se registrovali. 

 

14. 6. 2022 - Ceremoniál předávání certifikátů 
 

Úspěšní kandidáti mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English se sešli v MěDK 

Karviná, aby si převzali své certifikáty. 

I tento rok slavnostní akce proběhla dne za přítomnosti zástupců British Council v Praze, 

testovacího centra Schäfer School, města Karviná, a hlavně pyšných rodinných příslušníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 

 

6. 9. 2021 - Golfový turnaj 
 

I letos jsme vyrazili na golfový turnaj, který probíhal v 

Dýšině u Plzně. 

I když nám covidová doba nedovolila moc trénovat, 

přesto jsme se rozhodli jet a bojovat o co nejlepší 

umístění. 

Medaile nám utekla o pouhé dvě rány, ale my jsme přesto 

hrdí a vezeme si spoustu rad a zkušeností, které hodláme 

v budoucnu uplatnit. 
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20. - 25. 2. 2022 – Lyžařský a snowboardový kurz  
 

Lyžařského výcviku se v roce 2022 zúčastnilo celkem 41 žáků z VIII.A, VIII.B a VIII.S. 

Ubytovaní byli na horské chatě Třeštík v Bílé. Byly vytvořeny dvě družstva lyžařů 

(pokročilí a začátečníci) a jedno větší družstvo snowboardistů. Doprava tam i zpět byla 

zajištěna autobusem, jídlo 5x denně. Výcviku se zúčastnili 4 učitelé (instruktoři) - Novák, 

Uchytilová (snowboard) a Hujík, Olšar (lyže).  

 

4. 5. a 10. 5. 2022 - McDonald’s Cup 
 

Krajské finále McDonald’s Cupu se konalo 

v Ostravě a po postupu z okresního kola se 

ho zúčastnili naši žáci 4. – 5. ročníku.  

Kluci vyhráli základní skupinu a v 

semifinále chlapci pokračovali v 

rozdávání fotbalové radosti a po výhře 

zaslouženě postoupili do finále turnaje.  

 Byli jsme kousíček od celorepublikového 

finále, ovšem 2. místo v krajském finále je 

také velký úspěch. Klukům patří 

poděkování za příkladnou reprezentaci 

naší školy na krajské úrovni a za 

předvedený výkon.  

 

21. - 22. 5. 2022 - Fotbalový turnaj “Planeo Cup” 
 

Žáci naší školy se zúčastnili 

celorepublikového fotbalového turnaje 

Planeo Cup pro kategorii U12. První 

hrací den kluci dokázali postoupit do 

zlaté skupiny a celkově nakonec obsadili 

krásné 8. místo, což je v rámci celé ČR 

krásné umístění. 

 

 

 

 



 

57/73 

 

10. - 12. 6. 2022 – Mezinárodní turnaj v Nizozemí  
 

Kluci z 5. S a 6. S odcestovali na turnaj do 

Nizozemska. 

Tam se utkali s opravdu kvalitními 

soupeři a obsadili 14. místo. 

Hráči byli ubytováni v rodinách, takže 

při komunikaci využili i své dovednosti v 

anglickém jazyce. 

 

 

 

13. 6. 2022 - Golfový turnaj Svratka 
 

Čtyřčlenný tým se zúčastnil golfového 

turnaje ve Svratce. Děti hrdě 

reprezentovaly naši školu a své golfové 

dovednosti zvládly skvěle. I když pohár 

nedovezly, užily si to na maximum a získaly 

další cenné rady a zkušenosti.  

 

 

 

 

 

21. 6. 2022 - Krajské kolo v minikopané 
 

Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili krajského finále v minifotbalu, které se konalo v Bílovci. 

Na pěkně připraveném travnatém hřišti kluci podali parádní výkony, porazili všechny 

soupeře a bez ztráty bodu toto krajské finále ovládli!  

Získané první místo zajistilo postup do celorepublikového finále.  
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28. 6. 2022 - Slavnostní zakončení RFA 
 

Dne 28. června 2022 proběhlo slavnostní 

zakončení žáků ročníku 2007 v Regionální 

fotbalové akademii Moravskoslezského kraje, 

které se konalo v areálu Bazaly ve Slezské 

Ostravě. Žáci při této příležitosti obdrželi 

kromě upomínkových předmětů a certifikátu 

také vysvědčení. Akce se zúčastnili žáci IX.S a 

VIII.S.  

 Děkujeme realizačnímu týmu i vedení RFA za 

spolupráci, a klukům, kteří naší školu úspěšně 

dokončili, přejeme hodně štěstí na cestě životem! 

 

 

Pilot 
 

22. 9. 2021 - Exkurze do U6 
 

Žáci volitelného předmětu PILOT vyjeli do malého světa techniky. Průvodce je provedl 

výstavou a předvedl interaktivní exponáty. Na exkurzi navazovaly projektové hodiny.  

 

8. 12. 2021 - Exkurze do Archeoparku  

 
PILOTi vzlétli ze základny ZŠ Dělnická a 

přistáli v Archeoparku Chotěbuz. Zde se 

ponořili do historie prvních maleb a 

písma. 

Během celého programu si vyzkoušeli 

kresbu vlastního pravěkého zvířete, 

malbu na břidlicovou destičku, rytí 

dřívkem do vosku a psaní husím brkem. 
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II. JEDNOTLIVÉ AKCE DLE ČTVRTLETÍ 
 

1. Čtvrtletí 

 

13. 9. 2021 - Bludiště 
 

Třída IX. C spolu s Michaelou Musiolkovou a 

Romanou Suchánkovou za velké podpory 

svých spolužáků vydala do Ostravy na 

natáčení pořadu Bludiště. Děti dokázaly své 

schopnosti ve sportovních i vědomostních 

disciplínách a postoupily tak do dalšího kola, 

kde už sice vítězství neobhájili, ale alespoň se 

výborně pobavili. Bylo pro nás obrovským 

zážitkem poznat zákulisí natáčení a 

osobnosti, které vídáme na obrazovkách.  

 

 

 

8. - 12. 11. 2021 - Bobřík informatiky 
 

Žáci 4. až 9. ročníku naší školy se v listopadu zúčastnili celostátní online soutěže BOBŘÍK 

INFORMATIKY. Soutěžili ve třech věkových kategoriích, a to Mini, Benjamin a Kadet. 

Partnerem soutěže je Ministerstvo školství. 

Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl 

seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že 

informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti 

informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a 

digitální gramotnosti. 
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2. Čtvrtletí 
 

9. - 14. 12. 2021 - Beseda “Drogy” 
 

Žáci 2. stupně se zúčastnili blogu “Drogy” v rámci Dlouhodobého preventivního programu 

BUĎ OK. 

 

17. 1. 2022 - Krajské kolo astronomické olympiády 
 

Vybraní žáci 6. - 9. ročníku se zúčastnili astronomické olympiády. Řešili online test početní 

slovní úlohy.  

 

Mezi úspěšné řešitele patří: 

6. místo Theresie Konkolsa (VII.A)  

9. místo Sofie Pindorová (VII.A)  

11. místo Julie Pindorová (VII.A)  

14. místo Kateřina Pietraszová (VII.B) 

 

26. 1. a 12. 4. 2022 - Okresní kolo matematické olympiády 
 

Žáci naší školy se zúčastnili okresního kola matematické 

olympiády kategorie Z9.  Úspěšnými řešiteli se stali a nejvyšší 

příčky obsadili: 

1. místo          Jakub Rodák IX. B 

2. místo          Adéla Jägerová IX. B 

Uvedeným žákům náleží veliká pochvala a gratulace k 

mimořádně výborným výsledkům a postupu do krajského 

kola. 
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3. Čtvrtletí 

 
25. 2. 2022 - Okresní kolo konverzační soutěže v AJ 
 

Úžasný výkon Terezy Kožušníkové v okresním kole 

anglické konverzační soutěže. Terka vybojovala 

krásné třetí místo v opravdu velké konkurenci.  

Kromě poslechu, který zvládla na plný počet bodů, 

předvedla své jazykové znalosti v konverzaci na téma 

“Animals, pets”.  

 

 

4. Čtvrtletí 

 

19. 4. 2022 - TV pořad “Šikulové” 
 

Česká televize Ostrava přivítala náš 

pětičlenný tým šikulů ve svém novém 

studiu. Dva týmy z různých škol poměřily 

své síly v dovednostních i vědomostních 

soutěžích. Tématem 1. výzvy bylo zhotovení 

ROBOTA. Slovo, které se rozšířilo po celém 

světě a je využíváno dodnes.  Vzdali jsme tak 

hold bratrům Josefu a Karlovi Čapkovým. 

 

 

16. - 20. 5. 2022 - Kreativní kurz v přírodě 
 

Kreativního kurzu na Hrádku se zúčastnili žáci 4. a 9. tříd naší školy. Děti střídaly výtvarné 

činnosti uvnitř chaty, ale i venku, na louce nebo třeba v lese. Pracovaly se suchými pastely, 

malovaly na hrnky, tvořily z fimo hmoty. Každý z nich si své výrobky odvezl domů. 

Nechyběla ani spousta soutěží a sportovních aktivit na hřišti.  
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19. 6. 2022 - Poznávací zájezd do Vídně 
 

Skupina vybraných žáků devátých 

ročníků jela navštívit hlavní město 

sousedního Rakouska a poznat místní 

krásy. Navštívili nádherný zámek 

Schönbrunn a jeho přilehlé zahrady, 

byli se podívat na Stephanplatz a 

nakoukli do Stephansdomu a na závěr 

zbyl i kousek času na adrenalinové 

atrakce v zábavném parku Prater.  
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16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 

Dne 5. 4. 2022 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát provedla inspekční 
činnost. 
 
Předmětem inspekční činnosti bylo:      

- zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle 

školních vzdělávacích programů,      

- zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů,   

- kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se 

vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.  

ČŠI vyzdvihla – vývoj školy od poslední inspekční činnosti (1/2014) - mezinárodní projekty 

Erasmus+, Cambridge zkoušky, aplikace informatiky v praxi, rozvoj čtenářských 

dovedností a podpora sportovních aktivit. Zavedení volitelných předmětů i na I. stupni a 

podpora nadání žáků.  

ČŠI doporučila – v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prohlubovat 

metody a formy předškolního vzdělávání, využívat efektivní škálu sebehodnocení a 

vrstevnického hodonocení, využívat externího hodnocení školy,     

  

V rámci kontrolní činnosti bylo opraveno – stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti 

vedoucích učitelek MŠ, poskytování školního stravování zaměřena na stanovení a 

dodržování finančních limitů, školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.  

ČŠI BYLA VELMI SPOKOJENA S PRŮBĚHEM A ORGANIZACÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ a MŠ 

DĚLNICKÉ. 
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17. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy za r. 2021 

   

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY A DOTACE, VÝNOSY  

 

poskytovatel dotace, druh 
výnosu 

Popis výnosy v Kč 

státní rozpočet přímé výdaje na vzdělávání - UZ 33353 54 801 442,00 

statutární město Karviná příspěvek na provoz vč. dalších výnosů  - UZ 00000 13 171 624,70 

statutární město Karviná dotace na odpisy - UZ 00101 830 567,00 

Erasmus+ projekt GREEN LIVE - UZ 00156 153 645,07 

odpisy z dotace časové rozlišení transferu - UZ 00198 1 004 950,36 

Úřad práce Karviná Operační program Zaměstnanost - UZ 13013 48 874,00 

Moravskoslezský kraj 
Operační program potravinové a materiální 
pomoci - UZ 13014 

234 890,25 

ESF Šablony III - UZ 33063 730 610,78 

doplňková činnost 
stravování cizích strávníků, provozování bufetu ve 
sportovním areálu 

503 638,25 

zákonní zástupci dětí a žáků 
pracovní sešity, lyžařské výcviky, školy v přírodě, 
plavání apod. 

312 465,00 

CELKEM - výnosy organizace 71 792 707,41 

   

Hospodářský výsledek organizace k 31.12.2021 553 014,28 
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62331418 ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace                            

Sokolovská 1758/1 Karviná 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI V KČ K OBDOBÍ 12/2021 

Podmínka: AND  1=1 

SU Popis Náklady - HČ Náklady - DČ   SU Popis Výnosy - HČ Výnosy - DČ HV - HČ HV - DČ 

501 Spotřeba materiálu 3 530 337,99 235 862,19  

 

 

602 
Výnosy z prodeje 
služeb 

2 468 532,41 486 392,82  

 

 

 

502 Spotřeba energie 3 296 021,14 44 208,63 603 Výnosy z pronájmu 474 008,83 0,00 

504 Prodané zboží 0,00 10 591,01  

 

 

604 
Výnosy z prodaného 
zboží 

0,00 17 245,43  

 

 

 

511 Opravy a udržování 1 096 603,19 12 349,98 648 Čerpání fondů 463 426,20 0,00 

512 Cestovné 17 222,00 0,00  649 
Ostatní  výnosy z 
činnosti 

896 099,98 0,00   

513 
Náklady na 
reprezentaci 

1 235,30 0,00  662 Úroky 1 022,28 0,00   

518 Ostatní služby 1 936 558,96 6 833,13  672 
Výnosy vybraných 
místních vládních 
institucí z transferů 

66 985 979,46 0,00   

521 Mzdové náklady 41 566 935,00 100 159,00  

 

 

 

 

 

 0,00 0,00  

 

 

 

524 
Zákonné sociální 
pojištění 

13 703 924,00 33 686,00  0,00 0,00 

525 Jiné sociální pojištění 171 923,00 62,00  

 

 

 

 

 

 0,00 0,00  

 

 

 

527 
Zákonné sociální 
náklady 

1 205 868,63 4 832,99  0,00 0,00 

549 
Ostatní náklady z 
činnosti 

886 941,21 1 526,05    0,00 0,00   

551 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 

1 835 517,36 10 179,64  

 

 

 

 

 

 0,00 0,00  

 

 

 

558 
Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

1 530 314,73 0,00  0,00 0,00 

Celkem 70 779 402,51 460 290,62   71 289 069,16 503 638,25 509 666,65 43 347,63 
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18. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů  

 

Název projektu: Green Life 

Název operačního programu: Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2, Výzva 2020 

Období: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022  

Partneři: Španělsko, Portugalsko, Kypr, Litva, Rumunsko 

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 

Dotace – rozpočet projektu: 33.660 EUR 

Popis: 

Green Life" je dvouletý mezinárodní projekt strategického partnerství škol v rámci 

programu Erasmus+, kde šest škol z České republiky (koordinátorská škola), Kypru, Litvy, 

Rumunska, Portugalska a Španělska bude spolupracovat na aktivitách spojených s 

tématem životního prostředí a klimatických záležitostí. Projektové aktivity se skládají z 

workshopů, diskusí, průzkumech, prezentací, kreativních aktivit, ale také z online schůzek 

i reálných setkání, evaluačních i diseminačních aktivit. Hlavními tématy projektu jsou: 

voda – její zdroje a čistota, zdravé návyky, klimatické změny, recyklace, eko turistika a 

globální oteplování. Mezi výstupy projektu patří webová stránka, projektový časopis, 

brožura, foto a video dokumentace atd.  

Ve školním roce 2021/22 partnerské školy navštívili naši školu (11/202) a my jsme 

navštívili Španělsko (3/2022 Granadu) a Kypr (5/2022 Larnaku).  
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19. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Název projektu: Budování pevného základu pro další život III 

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání   

Období: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022  

Partneři: nejsou 

Poskytovatel: MŠMT 

Dotace – rozpočet projektu:  

Celkem: 1 596 504,00 Kč 

Popis:  

● Přehled zvolených aktivit v projektu šablony III.  

Mateřská škola: 

● školní asistent 0,5 úvazek na 20 měsíců (100 šablon) – 1 osoba pro MŠ samostatně, 

od 1. 12. 2020 (do té doby šablony II) 

● 1 projektový den ve výuce MŠ, 1 skupina/třída (1 šablona) 

Základní škola: 

● školní asistent 0,1 úvazek na 1 měsíc (1 šablona) – dokrytí úvazku, forma odměny 

● školní speciální pedagog 0,5 úvazek na 23 měsíců (115 šablon) – 1 osoba pro ZŠ 

samostatně, od 1. 10. 2020 (září šablony II) 

● kluby pro žáky ZŠ: 17 šablon celkem (cca 4/pololetí, 1 pololetí 5x) - čtenářský, 

deskové hry a logika, badatelský, komunikace v cizím jazyce, občanské dovednosti, 

ICT 

● doučování např. 25 skupin po 4 pololetí (100 šablon) 

● projektový den ve výuce ZŠ, 1 skupina/třída (1 šablona) 

Personální podpora tedy bude takto: 

● 1 školní asistent 0,5 úvazek v MŠ až od 1. 12. 2020 

● 1 školní asistent 0,1 úvazek v ZŠ, pouze 1 měsíc, kdykoli v průběhu 2 let 

● 1 školní spec. pedagog 0,5 úvazek v ZŠ, od 1. 10. 2020 

 

PROJEKT ŘÁDNĚ UKONČEN. 
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Název projektu: Národní plán podpory návratu do škol 

Název operačního programu:  ----  

Období: 1. 9.  2021 – 31. 12. 2021  

Partneři:  ----- 

Poskytovatel: MŠMT ČR, čj: MŠMT – 14025/2021-2  

Dotace – rozpočet projektu: 198 290,- Kč a 101 725,- Kč 

Popis:   

Finanční prostředky byly určeny na činnost školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát 
způsobených pandemií covid-19. Jednalo se o: 

● individuální doučování žáků, 

● skupinové doučování žáků, 

● stmelovací programy. 

PROJEKT ŘÁDNĚ UKONČEN. 

    

Název projektu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – 

Nástroje pro oživení a odolnost 

Název operačního programu:  ---  

Období: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022  

Partneři: nejsou 

Poskytovatel: MŠMT 

Dotace – rozpočet projektu: 150.000, - Kč 

Popis:  

Organizace se zavázala dodržet stanovený účel dotace, kterým je pořízení mobilních 

digitálních technologií pro znevýhodněné žáky.  

Finanční prostředky škola využila za účelem pořízení učebních pomůcek k realizaci 

distanční on-line výuky. Jednalo se o 8 notebooků. 
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Název projektu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – 

Nástroje pro oživení a odolnost 

Název operačního programu:  ---  

Období: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022  

Partneři: nejsou 

Poskytovatel: MŠMT 

Dotace – rozpočet projektu: 105.600, - Kč 

Popis: 

Organizace se zavázala dodržet stanovený účel dotace, kterým je pořízení učebních 

pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních 

kompetencí  

Finanční prostředky škola využila za účelem pořízení učebních pomůcek k realizaci 

distanční on-line výuky. Jednalo se o 5 notebooků pro MŠ.    

Název projektu: Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – 

Nástroje pro oživení a odolnost 

Název operačního programu: Fond Evropské unie – Next Generation EU  

Období: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022  

Partneři: nejsou 

Poskytovatel: MŠMT 

Dotace – rozpočet projektu: 568.000, - Kč 

Popis: 

Organizace se zavázala dodržet stanovený účel dotace, kterým je pořízení digitálních 

učebnićh pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj 

informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí  

Finanční prostředky škola využila za účelem pořízení učebních pomůcek k realizaci 

distanční on-line výuky. Jednalo se zejména o:  

Učební pomůcka ks cena celkem 
v Kč 

zodpovědný za 
využití 

sbírka UP 

Binokulární mikroskop 1 23.000, - Grygová Přírodopis 

Nabíjecí box pro iPad 3 44.000, - Uchytilová AVT – iPad 

Sada digitálních měřících 
senzorů Fyzika – PASCO 

3 120.000, - Procházková Fyzika 

Sada digitálních měřících 
senzorů Fyzika – PASCO 
plus 

3 101.000, Procházková Fyzika 
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Inteligentní robotická 
koule – Sphero Bolt 

22 130.000, - Spasov AVT 

Vývojová deska – BBC 
MICRO: BIT 

24 16.000, - Spasov AVT 

Minecraft licence 50 9.000, - Spasov Software 
systémový 

3D tiskárna včetně 
filamentů 

1 33.000, - Spasov AVT 

Sada obnovitelných 
zdrojů – ENERGY BOX 

1 40.000, - Procházková Fyzika 

Robotická sada 
dron/obnovitelný zdroj – 
vodík, EDUBOX 

1 40.000, - Spasov AVT 

CELKEM  556.000, -   

 

Název projektu: PILOT 

Název operačního programu: není 

Období: 1. 10. 2018 – …   

Partneři: nejsou  

Poskytovatel: ZŠ a MŠ Dělnická  

Dotace – rozpočet projektu: průběžné dofinancování 

Popis:  

P = píle 

I = inteligence 

L = logika 

O = obohacení 

T = talent 

Prioritní cíle projektu: Rovné příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními  

vzdělávacími potřebami se zaměřením na talentované, 

nadané a mimořádně nadané děti 

Cíle projektu PILOT  
V dnešní době se stále více společnost zaměřuje na děti, jež jsou ohroženy školním 

neúspěchem. Zaměřujeme se na žáky s poruchami učení, špatným sociálním zázemím, 

nízkou inteligencí. Opomíjíme tak žáky nadané, talentované, které tímto způsobem 

„vyčkávají“, ztrácejí motivaci, chuť se učit. Jsou tak ohroženy školním neúspěchem stejně 

tak, jako výše zmíněné děti. 
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Cílem projektu PILOT je v budoucnu mít v každém ročníku prvního stupně skupinu „Pilotů“ 

= méně početná skupina žáků, v níž by spolupracovaly děti talentované, nadané a 

mimořádně nadané. 

Hlavní předměty by žáci absolvovali v paralelní třídě, výchovy by pak absolvovali ve svých 

kmenových třídách. V menších skupinách se zabrání opakování učiva, které žáci již 

zvládají. Nabídne se jim prohloubení učiva, pracování na projektech, pokusech, 

badatelských a ročníkových pracích. Zajistí se odborní externí učitelé a mentoři, kteří jim 

umožní co nejvíce rozvinout jejich potenciál. 

Předpokládá se, že po ukončení prvního stupně budou tito žáci odcházet na víceletá 

gymnázia.  

Přesto pro žáky, kteří na víceleté gymnázium nepřestoupí, bude na druhém stupni 

vytvořená skupina, kde se budou v projektové výuce zaměřovat na svůj obor zájmu. Zde by 

již byla výuka zajištěna externími vyučujícími, odbornými přednáškami atp. 

Všechny tyto skutečnosti vedou k vypracování specifických učebních plánů, které budou 

začleněny do stávajícího ŠVP. 

V současné době – pro letošní školní rok – jsme zavedli na 1. stupni povinně volitelné 

předměty, z nichž jeden je právě předmět PILOT, který umožňuje setkávání nadaných dětí 

v rámci výuky. Nezatěžujeme je tak kroužkem po vyučování a je tím alespoň částečně 

zabráněno cyklickému opakování známého učiva. Žáci, kteří PILOTa nenavštěvují, mají na 

výběr z předmětů Čtenářská dílna, Konverzace v AJ, Základy golfu. Všechny tyto předměty 

jsou zařazeny do učebních plánů a zapracovány do ŠVP. 

V projektu PILOT se nadále počítá s úzkou spoluprací školy a PPP. 

 

Rovněž je potřeba jisté technické a materiální zajištění, didaktické pomůcky, odborná 

literatura, personální zajištění atp.  

Pro práci s nadanými dětmi budou v letošním roce proškoleni další učitelé. Učitelé, kteří již 

proškolení byli v základním kurzu, budou pokračovat v kurzu navazujícím. 
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20. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizací 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

20.1 SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ 

Spolupráce probíhala v těchto oblastech: 

a) prosinec – návrh rozpočtu na další rok, pravidla čerpání finančních prostředků, 

schvalování výplatních termínů, 

b) květen – informace o čerpání finančních prostředků za minulý rok, návrh úpravy 

rozpočtu podle schválených závazných ukazatelů státního rozpočtu, 

c) informovanost o zamýšlených změnách v zaměstnanosti – nebyla potřeba. 

20.2 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PARTNERY 

a) Magistrát města Karviné, Fond primátora  

o finanční pomoc při realizaci mimoškolních aktivit  

b) poradní rodičovský orgán ředitele školy „Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Dělnická“ 

o  poradní orgán pomáhá škole při zajišťování některých akcí s žáky (kulturní, 

sportovní, společenské) – např. školní ples (neuskutečnil se), Mikuláš a jeho 

nadílka,  

c) Dům dětí a mládeže Juventus, KARVINÁ 

o Juventus se podílí na některých společných akcích (kulturní, sportovní, 

společenské), škola pak Juventusu propůjčuje své prostory 

d) Pedagogicko-psychologická poradna KARVINÁ 

e) Speciálně pedagogické centrum KARVINÁ – logopedie 

f) ZUŠ Karviná – v rámci zápisu a náboru 

g) MěDK 

h) MFK Karviná – sportovní třídy, kopaná, sportovní odpoledne 

i) MTK Karviná – sportovní třídy, tenis, sportovní odpoledne 

j) GC Lipiny Karviná – volitelné sportovní hry, golf 

k) HCB Karviná – sportovní třídy, házená 

l) STARS Karviná – plavecký kurz, bruslení 

m) MODEX Sport – zahraniční sportovní kurzy 

n) Chata Hrádek – TOP 

o) Areál SKALKA – lyžařský kurz 

20.3 KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKTIVITY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

a) Vánoční rozjímání zaměstnanců školy (únor 2022)  

b) Pohár ŘŠ v bowlingu (duben 2022) – neuskutečnil se 

c) „Beach volejbal s rodiči“ (duben 2022) – neuskutečnil se 

d) Výjezdní zasedání – chata Energetika, Hrádek ve Slezsku (červen 2022)  

e) Zájezd Zakopané (Polsko – srpen 2022)  


