
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace 

za školní rok 2015 - 2016 
 

 

1/ Základní údaje o škole: 

 a)   Název :  Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10,příspěvková organizace 

       adresa:   Ostrčilova 10/2557 

         702 00 Ostrava  

  

       Právní forma: od 01. 01. 1995 právní subjekt, od 01. 01. 2001 – příspěvková organizace 

       IČO : 61989037 

       IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ:   601 145 123 

                   IZO ŠKOLY:                                102 508 011 

                   IZO MATEŘSKÉ ŠKOLY:          107 630 346 

                   IZO ŠKOLNÍ DRUŽINY:            120 100 207 

                   IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY:              102 956 511 

                    

 

 b)   Zřizovatel :  Statutární město Ostrava 

               Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

                           náměstí Dr. E. Beneše 555/6 

   729 29 Ostrava 

                    

 c)    Ředitel :   Mgr. Michal Pernecký 

   Lesní 131 

   747 69 Pustá Polom 

   

 d)    Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola zahrnuje : 

 

- Mateřská škola 

                           kapacita :    153 dětí,  

                           stav k 30.6.2015 139 dětí 

 

  -     Základní škola 1. a 2. stupeň 

    kapacita :   780 žáků 

    stav k 30.6.2015 760 žáků 

     

- Školní jídelna ZŠ 

    kapacita plánovaná:  1200 jídel 

    stav k 30.6.2015   800 jídel 

 

  -    Školní družina 

    kapacita plánovaná:  260 žáků 

    stav k 30.6.2015 241 žáků 

     

 

       Odloučená pracoviště ZŠ : 

- J.Lady 6, mateřská škola 

- Ostrčilova 1, mateřská škola 

 

 

 e)   Datum zařazení do sítě škol : 29. 04. 1998 
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          f)   Tabulka vzdělávacích programů 

  

1.r. 2.r. 3.r 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 
ŠVP ŠVP SVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP 

 

 

            g)   Statistické údaje 
 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 

třídu 

Počet žáků na 1 

učitele 
K 30.06.15 K 30.06.16 K 30.06.15 K 30.06.16 K 30.06.15 K 30.06.16 K 30.06.15 K 30.06.16 

33 34 749 760 23 22,4 17,4 16,9 

  

 

 

 h)    Od 1.ledna 2005 vešel v platnost zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání,v platném znění, který upravuje a specifikuje vznik Školské rady. 

Rada zřizovatele přijala usnesení č.5672/RMOb 1014/85/14 s účinností od 17. 10. 2014, kterým je stanoven 

nový „Volební řád školských rad“.  

Rozhodnutím RMOb ze dne 18. 12. 2014 byl stanoven počet členů Školské rady Základní školy a mateřské 

školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace na devět, a to na období od 5. 1. 2015 do 31. 12. 2017. 

Členy jsou :   Mgr. Edita Kozinová.– za zřizovatele (předsedkyně školské rady) 

                      Bc. Lucie Feiková (zástupce z řad zřizovatele) 

Petra Macháčková (zástupce z řad zřizovatele) 

Mgr. Taťána Balvínová (zástupce z řad rodičů) 

Šárka Ličková (zástupce z řad rodičů) 

Ing. Eva Schwarzová (zástupce z řad rodičů) 

  Mgr. Jakub Mezírka (zástupce z řad pedagogů) 

Mgr. Dalibor Tomáš (zástupce z řad pedagogů) 

Mgr. Anna Václavíková (zástupce z řad pedagogů) 

 

           i)    Škola poskytuje základní vzdělávání, učí podle výše uvedených vzdělávacích programů. Od 

01.09.2005 začala vyučovat podle školního vzdělávacího programu „ …více než jen škola“ . Ve školním roce 

2015/2016 pokračovalo vzdělávání žáků v bilingvních třídách, kterých bylo otevřeno 10 s 203 žáky. Od 

1.9.2013 probíhá výuka podle nového ŠVP, který vychází z aktualizovaného RVP platného k 1. 9. 2013. 
         

    

 j)   Celkový počet učeben je 40, z toho je 7 odborných a 12 učeben pro výuku bilingvních tříd. 

Všechny učebny jsou vybaveny učitelskými počítači s připojením k internetu 

             

Odborné učebny :  Učebna fyziky  – stupňovitá učebna s elektrorozvodem a připojením    

                                                                                k internetu a s interaktivní tabulí 

                                                                             

Učebna chemie – stupňovitá učebna s připojením k internetu s interaktivní    

tabulí (v rámci Projektu EU Peníze školám) 

 

Počítačová učebna  – nově vybavená učebna s 21 stolními PC (PC získala 

škola v rámci projektu Modernizace škol) 

 

                                                 Učebna jazyků a IC Fraus – vybavena interaktivní tabulí a připojením    

k internetu a 21stolními PC ( PC , stoly a  židle škola získala v rámci projektu 

Modernizace škol) 

 

                                                    Dílna kovo i dřevo – slouží pro výuku Člověk a svět práce 

                                                  Cvičná kuchyně  

Výtvarná učebna – moderně vybavená odborná učebna s interaktivní tabulí    

(v rámci Projektu EU Peníze školám) 
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Sportovní vybavení :  Tělocvična 1 

                                    Tělocvična 2 

 

Sportovní areál – otevřený v roce 2002. Areál je víceúčelovým zařízením, které celoročně slouží veřejnosti.    

Je opatřen umělými povrchy, je možné provozovat kopanou, vybíjenou, odbíjenou, košíkovou, stolní tenis, 

atletické disciplíny, je zde houpačka ptačí hnízdo, prvky venkovního fitness a prvky venkovního crossfit 

Otevřen je v letních měsících (červenec – srpen) od 10:00 do 20:00 hodin, duben – červen, září od 16:30 do 

19:00 hodin (po – pá) a od 10:00 – 19:00 hodin (so - ne), říjen od 16:30 do 18:00 hodin (po – pá) a od 10:00 – 

18:00 hodin (so - ne). 

V prosinci 2013 došlo k rekonstrukci obou tělocvičen z rozpočtu zřizovatele. 

 

Od 31. 1. 2011 byla předána do užívání přístavba s 6 novými učebnami pro ŠD a technickým a hygienickým 

zázemím k tělocvičnám. 

                                                         

2) Údaje o pracovnících školy : 

   

 Počet: celkem 96 zaměstnanců, z toho : 

- 11 pedagogů MŠ    

- 45 pedagogů ZŠ 

- 2 asistenti pedagoga     

- 10 pedagogů ŠD  

- 12 zaměstnanců školní jídelny                                                                              

- 4 THP                                        

- 9 uklízeček (5 ZŠ, 4 MŠ)         

 - 1 údržbář           

- 1 školník 

- 1 recepční 

 

 Věkové složení pedagogických pracovníků: 

Učitelé MŠ 

Rozpětí let Počet osob 

20-25 2 

26-35 2 

36-45 0 

46-55 5 

56-65 2 

66 - 70 0 

Průměrný věk 44,36 

 

Učitelé ZŠ 

Rozpětí let Počet osob 

20-25 1 

26-35 21 

36-45 14 

46-55 7 

56-65 2 

66-70 0 

Průměrný věk 43,51 
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Vychovatelé ŠD 

Rozpětí let Počet osob 

20-25 0 

26-35 7 

36-45 0 

46-55 3 

56-65 0 

Průměrný věk 35,6 

 

 

Absolventi, kteří nastoupili na školu 

Tento školní rok – 2015/2016 Minulý školní rok – 2014/2015 

Počet aprobace počet aprobace 

1 ZŠ – 2.stupeň 1 MŠ 

 

 

Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 
 Tento školní rok – 2015/2016 Minulý školní rok – 2014/2015 

Nastoupili 4 4 

Odešli na jinou školu Mimo školství na jinou školu Mimo školství 

6 5 1 3 3 

 

Počet pracovníků v důchodovém věku, důchodců a nekvalifikovaných pracovníků 

 Tento školní rok – 2015/2016 Minulý školní rok – 2014/2015 

Důchodový věk 0 0 

Důchodci 0 2 

Nekvalifikovaní 2 8 

 

 

3/ Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol : 

 

Zápis do prvních tříd 

Počet zapsaných žáků :     137    

Počet odkladů k 31.08:       12 

        

 ZPŽ  

 Počet ZPŽ ( integrovaní ) :   37 

 Počet pedagogů, podílejících se na vzdělávání: 3 

 Počet  žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy : 0 

 

 

 Učební plán žáka 1. stupně - viz Příloha číslo 1. 

 Učební plán žáka 2. stupně - viz Příloha číslo 2. 

 Učební plán žáka bilingvních tříd – viz Příloha číslo 3. 
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Informace o vycházejících žácích 

Typ školy Počet žáků v % 

Gymnázium 21 30,4 

Technická lycea 2 2,9 

Lycea - ostatní 4 5,8 

Strojírenské školy - čtyřleté 2 2,9 

Chemické obory - čtyřleté 0 0 

Telekomunikační obory - čtyřleté 1 1,4 

Elektrotechnické obory - čtyřleté 5 7,2 

Letecké obory - čtyřleté 0 0 

Zdravotnictví - čtyřleté 3 4,3 

Ekonomické obory - čtyřleté 7 10,1 

Gastronomie - čtyřleté 1 1,4 

IT obory - čtyřleté 3 4,3 

Cestovní ruch - čtyřleté 4 5,8 

Veřejnoprávní obory - čtyřleté 6 8,7 

Obory umění - čtyřleté 6 8,7 

Stavební obory - čtyřleté 2 2,9 

Učební obory - tříleté 1 1,4 

Žádná střední škola 1 1,4 

CELKEM 69 100,00% 

  

Název školy Počet přijatých žáků 

Víceletá gymnázia 29 

Šestiletá gymnázia 0 

 

Ukončení povinné školní docházky v nižším než devátém ročníku 1 

 

 

4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 

 Počet  žáků Prospělo s vyznam. Prospělo celkem Neprospělo Nehodnoceni 

ROČNÍK 30.06.15 30.06.16 30.06.15 30.06.16 30.06.15 30.06.16 30.06.15 30.06.16 30.06.15 30.06.16 
1. 107 109 104 108 1 1 0 0 3 0 

2. 77 105 71 92 2 10 1 1 4 2 

3. 128 82 110 67 16 11 1 0 1 4 

4. 91 127 68 101 22 25 1 0 0 1 

5. 71 88 49 65 18 23 3 0 1 0 

CELKEM 

1.STUPEŇ 474 511 402 433 59 70 6 1 9 7 
6. 50 60 22 28 23 30 3 1 2 1 

7. 81 46 38 16 42 26 0 2 1 2 

8. 73 73 22 38 45 33 2 1 5 2 

9. 71 70 28 25 42 43 1 0 0 3 

CELKEM 

2.STUPEŇ 275 249 110 107 152 132 6 4 8 8 

CELKEM 

ŠKOLA 749 760 512 540 211 202 12 5 17 15 
 



ZŠ Ostrava, Ostrčilova 10                                                                                                                                      6 /20 

 

 

Snížený stupeň z chování 

Stupeň 30.06.15 30.06.16 

 počet % počet % 

2 2 0,267 2 0,3 

3 1 0,134 0 0 

 

 Celkový počet neomluvených hodin 

30.06.2015 30.06.2016 

Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka 

8 0,011 2 0,3 

 

 

:                                                                                                            

5/ Další údaje o škole: 

 

a) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY    

Název Ročník 

Sportovní výchova - chlapci 7. 

Sportovní výchova - dívky 7. 

Základy administrativy 7. 

Mediální seminář 8. 

Přírodovědné praktikum 8. 

Základy administrativy 8. 

Etická výchova 9. 

Výchova k finanční gramotnosti  9. 

 

 

b) ČLOVĚJK A SVĚT PRÁCE  

Zaměření Ročník 

Údržba oděvů a textilií v domácnosti 6. 

Příprava pokrmů – studená kuchyně 6. 

Práce s technickými materiály 7. - chlapci 

Příprava pokrmů – teplá kuchyně 7. - dívky 

Práce s technickými materiály, Svět práce 8. - chlapci 

Pěstitelství, Svět práce 8. - dívky 

Svět práce, Drobná domácí údržba,Elektrotechnika kolem nás 9. - chlapci 

Svět práce, Údržba a úklid domácnosti, Základy pletení a háčkování 9. - dívky 
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c/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

NÁZEV POČET ŽÁKŮ – 1. pololetí POČET ŽÁKŮ – 2. pololetí 

Přírodovědec 10 8 

Volejbal 14 14 

Příprava k PZ z matematiky 17 0 

Školní kapela 6 3 

Konverzace v anglickém jazyce 55 30 

CELKEM 102 55 

 

 

d/ ZÁJMOVÉ KROUŽJKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

NÁZEV POČET ŽÁKŮ – 1. pololetí POČET ŽÁKŮ – 2. pololetí 

Barvičky 11 - 

Mladý technik 17  18 

Malý kutil - - 

Šikovné prstíky 11 15 

Osmikrásky 12 21 

Keramický kroužek 25 - 

Barevní banditi 24 22 

Mladý kuchtík 1 18 17 

Mladý kuchtík 2                       - 17 

Sportovní kroužek 15 19 

CELKEM 133 129 
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e/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY BILINGVNÍCH TŘÍD 

NÁZEV 1. pololetí 2. pololetí 

Extra English 1.E1 25 24 

CE – Starters 2.E1 21 22 

Extra English 5.E 21 19 

CE - Movers 21 24 

Science 4.E2 19 19 

Spanish 4.E1 20 20 

Fun and Crazy 14 0 

English Stories and Tales 20 0 

Free Time I. 28 0 

Free Time II. 25 0 

Free Time III. 0 20 

Origami I. 0 20 

Cooking I. 0 20 

Odpolední herna 14 14 

Study Corner 1.E2 24 24 

Science 6.E 13 14 

Kangaroos Club 0 22 

Football Club I. 18 11 

Smart Art 20 0 

Cricket club 20 20 

Sewing 19 23 

CE – Flyers 4.E2 19 19 

French 14 16 

Hravé luštění I. 0 11 
Hravé luštění II. 0 13 

Free Time IV. 0 27 

Science Seminar 19 18 

Kroužek českého jazyka a matematiky 0 13 

Football Club II.  18 20 

Spanish 4.E2 19 19 

Creative Crafts 19 21 

CE – Movers 3.E 21 24 

CE – Flyers 4.E1 18 18 

Earth Club 22 0 

Spanish 5.E 21 19 

Cooking II. 0 21 

Football Club III. 0 16 

Origami II. 0 11 

Football Club IV. 25 10 

Study Corner 1.E1 25 24 

Study Corner 2.E1 21 22 

Study Corner 2.E2 21 20 

Extra English 1.E2 23 23 

Spanish 6.E 13 14 

Funny Games 22 17 

Animals Club 19 22 

Chess 13 27 

Art and Crafts 0 15 

Housing and Gardening 0 12 

Football Club V. 19 22 

Science 4.E1 20 20 

Magic Fun 17 21 

CELKEM 770 871 
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f/ AKTIVITY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

ZÁŘÍ 2015 

 Zahájení výuky plavání 3. ročníky 

 Divadelní představení „Cyril a Metoděj“ - DLO (4.E1, 4.E2, 5.E) 

 Burza učebnic do Aj 

 Divadelní představení „Marvin“ – DLO (5.E) 

 Představení spolku Pernštejni – 2. stupeň 

 Fotografování žáků 1.tříd 

 Divadelní představení „Láska s červeným nosem“ – DLO (4.D, 5.A) 

 Divadelní představení „Vlku, dobré chutnání“ – DLO (1.E1, 1.E2) 

 Lucemburkové – (8.A) 

 Evropský den jazyků – bilingvní třídy 

 Schůze Žákovské rady 

 Divadelní představení „Hodina Komenského“ – DLO (5.C) 

 

ŘÍJEN 2015 

 Návštěva Planetária (6.A,B,E) 

 Školní výlet – 6.E 

 Coca cola cup – vcybraní žáci 7. – 9.ročníků 

 Návštěva Velkého světa techniky – 6.B, 8.B 

 Finanční poradce – finanční gramotnost 9.ročníky, 6.E 

 Mobilní planetárium – 1.A,B,C, 2.B, 3.A,B, 4.C, 5.A,B 

 Exkurze do knihkupectví – 3.E 

 Projekt Jablíčkový den – 2.C 

 Studijní pobyt vybraných žáků (40) 2.stupně do Španělska (Valencie) 

 Fotbalový turnaj žáků bilingvních škol 

 Dopravní hřiště – 4.A,B,C,E1 

 Edukační program Důl Michal – 5.E 

 Projektový den „Pravěk“ – 1.stupeň 

 Technická soutěž – vybraní žáci 8.ročníků 

 

LISTOPAD 2015 

 Halloween párty – pro žáky ŠD (žáci 2.stupně) 

 Aliance Francise – soutěž ve francouzském jazyce pro žáky 2.stupně 

 2. kolo fotbalového turnaje Coca cola cup – vybraní žáci 

 Přednáška pro žáky 8.ročníků „Tajemství paragrafů aneb co nevíte o trestním a   rodinném právu) 

 účast žáků v soutěži Příroda s otazníky (vybraní žáci 6.ročníků) 

 program mobilního planetária – bilingvní třídy 

 animační program – 6.A, 8.E 

 účast žáků v soutěži Příroda s otazníky (vybraní žáci 7.ročníků) 

 návštěva anglického divadelního představení (5.A, 5.B, 5.C) 

 Dopravní hřiště – 4.D, E2 

 schůzka žákovské rady 

 Jablíčkový den (projekt 1. A, C) 

 účast žáků v soutěži finanční gramotnost (výběr žáků 7.ročníků) 

 Preventivní program HASÍK (2.ročníky) 

 účast žáků v soutěži Mladý zoolog (výběr žáků 7.A) 

 úklidová akce celé školy v okolí 

 návštěva chlapců 9.B SPŠ Kratochvílova 

 Ostrčilka cup – fotbalový turnaj žáků školy (vybraní žáci) 

 Preventivní program HASÍK (6.ročníky) 

 návštěva Obchodní akademie Ostrava-Poruba (v rámci Čsp – 9.ročníky) 

 Junior náboj – účast vybraných žáků 9.A ve fyzikální soutěži (Gym. O.Havlové) 

 vystoupení Flamenco – pro žáky španělského jazyka 

 školní kolo dějepisné olympiády 
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 interaktivní beseda (VV – 7.B) 

 návštěva SPŠE Na Jízdárně (v rámci Čsp – 9.ročníky chlapci) 

 návštěva francouzského filmového představení 

 projektový den „Starověk“ – 1.stupeň 

 

PROSINEC 2015 

 exkurze do Planetária (5.C) 

 Čas proměn – pro dívky 6.ročníků 

 Mikulášské dílničky – 1. stupeň 

 Mikulášská nadílka – pro bilingvní třídy 

 pořad Drogová prevence – pro žáky 8. a 9. ročníků 

 výstava „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“ Černá louka – žáci 9.ročníků 

 Mikulášská nadílka pro MNO a DSS – vybraní žáci 6.B 

 Mikulášská nadílka pro žáky 1. – 3. ročníků 

 Vánoční hra – Aréna (4.B, D) 

 školní kolo OČj – vybraní žáci 8. – 9. ročníků 

 seminář v Ostravském muzeu – žáci přírodovědného praktika 

 preventivní program Hasík – žáci 2. ročníků 

 Ostrčilova Football Tournament – 6.E a vybraní žáci 1. stupně 

 šachový přebor žáků 1. stupně 

 Dny české hudby – Divadlo Antonína Dvořáka ( 2.E1, 2.E2) 

 soutěž ve stolním tenise 

 soutěž ke Dni lidských práv – vybraní žáci 9.ročníků (Gymnázium Olgy Havlové) 

 exkurze do Technického muzea – 9.C 

 Vánoční vystoupení na Masarykově náměstí – 1.B, 2.B 

 návštěva anglického divadelního představení – žáci 8. – 9. ročníků 

 turnaj ve florbale – dívky (výběr žáků 2. stupně) 

 turnaj ve šplhu 

 vánoční dílny v Domově sociálních služeb 

 exkurze do Velkého světa techniky – 7.B 

 Vánoční jarmark 

 návštěva filmového představení – celá škola 

 vánoční besídky ve třídách 

 

LEDEN 2016 

 ozdravný pobyt Jeseníky (3.B, 4.B, část 4.C, 4.A, 4.D, část 5.C) 

 Den otevřených dveří 

 exkurze do archívu MO (vybraní žáci 6.B – I.část) 

 Divadlo loutek „Kráska a zvíře“ (5.B) 

 schůzka Žákovské rady 

 exkurze do fyzikálních laboratoří OU (6.E) 

 program „Čarovná zima“ (1.B, 2.B, C) 

 preventivní program (5.E) 

 okresní kolo dějepisné olympiády 

 soutěž v IT a psaní na klávesnici – vybraní žáci 2.stupně (OA Karasova) 

 školní kolo OAj 

 přednáška „Právní povědomí“ (8.E) 

 preventivní program MPO (4.E1 – Základy kriminalistiky, 6.E – Nebezpečná hra) 

 dopravní program (3.A) 

 školní kolo biologické olympiády 

 preventivní program MPO (1.A, 1.B, 1.C – Malé děti, velké bezpečí) 

 preventivní program MPO (2.A, 2.B, 2.C – Bezpečně ze školy domů, 5.A – Život ve městě) 

 beseda o studijních pobytech ve Velké \Británii a USA (9.ročníky) 

 LVK Vaňkův kopec (3.B, 2.A, 3.A) 

 školní výlet 4.E2 (Hotel Duo – Horní Bečva) 

 Divadlo loutek „Cirkus“ – 4.E1, 5.E 
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 Pretesty KET, PET – 5.E, 6.E, 8.E 

 preventivní program MPO (4.A, 4.B, 4.C – Základy kriminalistiky) 

 

ÚNOR 2016 

 LVK Vaňkův kopec (4.A, 4.B, 4.E1,5.A, 5.E, 4.E2) 

 LVK SKALKA (1.B, 2.B, 2.C, 2.E2) 

 zahájení výuky plavání 2. ročníky 

 exkurze do ČT – 8.ročníky mediální seminář 

 návštěva DLO – přdstavení Sabotáž (8.E) 

 okresní kolo OČJ 

 beseda na Úřadu práce (8.A, 8.B, 8.E) 

 talentová soutěž 1. – 2. ročníků 

 návštěva DLO – „Královna Koloběžka“ (3.E, 2.E1) 

 návštěva fyzikální laboratoře OU (9.A) 

 fotbalový turnaj – vybraní žáci bilingvních tříd 

 preventivní program MPO (4.D, 4.E2 – Základy kriminalistiky) 

 preventivní program MPO (5.B, 5.C – Život ve městě) 

 soutěž v recitaci (vybraní žáci 3. – 5. ročníků) 

 okresní kolo zeměpisné olympiády (účast 3 žáků) 

 soutěž ve šplhu – okresní kolo ( vybraní žáci 2. stupně) 

 školní kolo recitační soutěže (vybraní žáci 2. stupně) 

 preventivní program MPO (2.E1, 2.E2, – Bezpečně ze školy domů) 

 schůze Žákovské rady 

 návštěva výstavy Digitální umění (8.B – v rámci Vv) 

 LVK – 6.E, 8.E 

 školní kolo olympiády ve francouzském jazyce 

 

BŘEZEN 2016 

 exkurze do knihovny – 1. E2, 1. E1, 1. C 

 návštěva filmového představení ve španělském jazyce 

 projektový den „Středověk“ – 1. stupeň 

 Přehlídka dětských recitátorů – obvodní kolo (vybraní žáci 1. a 2. stupně) 

 Divadlo loutek – „Perní ková chaloupka“ (1.A, B, C) 

 výchovný koncert – 2. stupeň 

 pěvecká soutěž – školní kolo 2. stupeň 

 Divadlo loutek – „Láska s červeným nosem“ (4.E1, 4.E2) 

 ČEZ Street hockey – florbalový turnaj (vybraní žáci 6. – 7. ročníky) 

 návštěva výstavy výtvarného umění na Sokolské v rámci Vv (8.A, 8.E) 

 krajské kolo zeměpisné olympiády (J. Dungel – 6.B) 

 olympiáda ve francouzském jazyce (M. Kočvarová – 9.B) 

 technická online olympiáda 

 městské kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů 

 Matematická soutěž KLOKAN -  2. – 9. ročník 

 Divadlo loutek – „Malované na skle“ (5.B) 

 krajské kolo dějepisné olympiády 

 Divadlo loutek – „Sofiin svět“ (6.E) 

 Velikonoční jarmark ŠD 

 Easter workshop – bilingvní třídy 

 Easter Egg Rolling (válení vajec) – 1. – 2. ročníky 

 krajské kolo olympiády v anglickém jazyce  

 Divadlo loutek – „Šíleně smutná princezna“ (4.A, B, C) 

 matematická soutěž Pythagoriáda – 6. až 8. ročník 

 

DUBEN 2016 

 animační program . Výstavní síň Sokolská (5.E, 6.E – v rámci Vv) 

 Dopravní hřiště – 4.A, B, C, D, 4.E1, 4.E2 
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 exkurze k soudu (6.E) 

 Testování PIRLS (4.C, 4.E2) 

 Krajské kolo OČj 

 Okresní kolo biologické olympiády (Knop – Kostka 8.A) 

 návštěva filmového představení Minikino kavárna (3.E) 

 Ostrčilka´s Underground (vybraní žáci 2. stupně) 

 ŠD – návštěva Minikina kavárny („Píseň moře“) 

 14-i denní ozdravný pobyt žáků 7. ročníků a vybraní žáci 8. ročníků (Bílá) 

 program Lesohrátky (4.D.) 

 okresní kolo biologické olympiády (vybraní žáci 2. stupně) 

 turnaj ve streethokeji (výběr žáků 6. a 7. ročníků) 

 Let´s Play with English (výběr žáků 4. ročníků) 

 Den Země v Komenského sadech (9.B, 6.A) 

 návštěva výstavy A. Borna v rámci Vv (6.A, 8.A, B, C) 

 soutěž Mladý cyklista (výběr žáků 2. stupně) 

 ŠD – návštěva Dopravního hřiště 

 Beseda s MPO (9.A, B, C) 

 Krajská přehlídka dětské sólové recitace (Chramostová – 4.B) 

   

KVĚTEN 2016 

 beseda na téma domácí násilí (9.A, 9.C) 

 interaktivní program „Stařenka Morava vypráví“ (2.E1, 2.E2, 3.E, 4.E1, 4.E2, 1.E1, 1.E2, 5.E) 

 šachový turnaj – výběr žáků 1. stupně 

 školní výlet 4.C, 8.A, 9.A, 9.C 

 Pískohraní (1.B, 2.B, 1.C, 2.C) 

 testování SCIO – Modul A (8.E, zájemci 8.A, 8.B) 

 exkurze do Osvětimi (výběr žáků 9. ročníků) 

 soutěž Zdatný páťák (výběr žáků 5. ročníků) 

 soutěž Mladý cyklista (okresní kolo – výběr žáků 2.stupně) 

 Projekt Ekologii a technikou ….. (pro žáky 2. – 3. ročníků připravil 2. stupeň) 

 výukový program v ZOO (žáci z přírodovědného praktika a přírodovědného kroužku) 

 návštěva Dolní oblasti Vítkovic  - ŠD 

 zkoušky PET, KET 

 soutěžní přehlídka školních filmů (4.E1) 

 Příroda s otazníky (vybraní žáci 6. ročníků) 

 Anglický desetiboj – vybraní žáci  3.ročníků) 

 okresní kolo Pythagoriáda (Habibala – 6.E) 

 Festival Ostrčilka v síti v času (1. stupeň) 

 Příroda s otazníky (vybraní žáci 7. ročníků) 

 exkurze do ČT (4.E2) 

 ekologický program U vody (4.D) 

 

ČERVEN 2016 

 návštěva DLO – „Královna Koloběžka První“ (3.B) 

 ocenění Žákovské osobnosti (H. Řeháková, T. Šimáček) – SMO 

 basketbalový turnaj – výběr žáků 1. stupeň 

 návštěva DLO – „Broučci“ (2.A, B, C) 

 ocenění Žákovské osobnosti – zřizovatel 

 testování YLE (bilingvní třídy) 

 finále soutěže „Hledej pramen vody“ – Slezskoostravský hrad (4.E1) 

 návštěva DLO – „Bouře“ (8.E) 

 srovnávací testy 1. stupeň (M, Čj) 

 návštěva filmového představení Minikinokavárna (1.E2) 

 návštěva Galerie Plato (9.B) 

 školní výlet 1.B, 2.B, 3.E, 4.E2, 5.E, 6.E, 8.E, 3.A, 5.B, 5.A, 5.C, 3.B, 1.A, 1.C, 4.A, 9.B, 2.A, 1.E2, 

2.E2, 9.C, 1.E1, 2.E1, 8.B, 4.D, 2,C, 7.B 

 návštěva O, ZO (9.A, 9.B, 9.C) 
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 křest Almanachu žákovské poezie 

 Netradiční olympiáda MŠ 

 návštěva Galerie Plato (9.A, 9.C) 

 Netradiční olympiáda – 1. stupeň 

 Netradiční olympiáda – 2. stupeň 

 turnaj v basketbalu – vybraní žáci 2. stupně 

 návštěva filmového představení v anglickém jazyce (2. stupeň) 

 návštěva Planetária – 5.B, 5.C,  9.A, 9.B, 9.C 

 výukový program v ZOO (5.E) 

 exkurze do U6 (4.A) 

 návštěva ZOO (9.A, 1.E2, 2.E2, 4.B, 3.A, 5.A) 

 návštěva DLO – „Mala Mína zmlsaná“ (3.A) 

 Běh olympijského dne 

 návštěva filmového představení v německém jazyce (žáci 2. stupně – 2.CJ německý) 

 burza učebnic 

 Chemie na hradě – bilingvní třídy, 6.A, 6.B, 8.B 

 Lide lidem – Masarykovo náměstí (9.A, 8.A) 

 návštěva DLO – „Oskar a růžová paní“ (9.ročník) 

 školní discgolfový turnaj – vybraní žáci 2. stupně 

 exkurze do Vítkovice Machinery Group (8.A, 8.B) 

 Graduace 5.E 

 slavnostní vydávání vysvědčení 

 

Aktivity bilingvních tříd 

 YLE, CET, PET, FCE – Cambridgské zkoušky – přípravy žáků, pretesty, zkoušky 

 Účast na pěvecké a recitační soutěži 

 Lyžařský kurz 6. – 9.E 

 Exkurze do animačního studia 

 Exkurze soudu 

 Exkurze televize 

 Lyžařský výcvik na Skalce a Vaňkovém kopci 

 Charitativní projekt Sněhuláci pro Afriku 

 Galerijní animace Plato 

 Mobilní planetárium 

 Hudební koncert – Matička Morava vypravuje 

 Exkurze do městské knihovny 

 Návštěvy divadel 

 Návštěva dopravního hřiště 

 Šachové turnaje 

 Fotbalové turnaje 

 Velikonoční dílny 

 Vánoční jarmark 

 Knižní trh 

 Projektové dny 

 Zájezd do Španělska 

 Young Movie Makers Competition 

 Hledej pramen vody 

 Školní výlety 

 Graduace žáků 5. Ročníků 

 

Aktivity školní družiny 

 pravidelná návštěva Minikina 

 halloween 

 Divadlo Loutek 

 Divadlo Smíšek 

 Dopravní hřiště 
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 In line park 

 Krytý bazén „Čapkárna“ 

 Dolní oblast Vítkovice – Technické muzeum 

 Velikonoční jarmark 

 Den dětí na Masarykově náměstí 

 Den Země 

 Taneční vystoupení s kroužkem Osmikrásky pro rodiče pod vedením p. vych. Hrbáčové  

 Návštěvy Ostravského muzea  

 Návštěva ZOO 

 Turnaje v pinpongu, florbale 

 Družinový slavík 

 
g) SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16 – UNÍSTĚNÍ ŽÁKŮ 

 

SPORT 

Název soutěže Umístění 

Obvodní kolo ve florbale – dívky 7. – 9. ročník 2. místo 

Ostrčilka cup 2. místo 

Coca Cola cup 1., 4. místo 

Okresní kolo ve šplhu 1.- 3. místo 

Street hockey 1.místo 

Basketbalový turnaj – putovní pohár 1. stupeň 2. místo 

Basketbalový turnaj – putovní pohár 2. stupeň 1. místo 

Netrdiční olympiáda – družstvo dívek 1.místo 

Netradiční olympiáda  1. místo, 2. místo 

Soutěž mladý cyklista 2. místo 

Fotbalový turnaj (bilingvní školy v rámci města) – družstvo 

1. – 2. ročníků, 3. – 5. ročníků 

1. místo 

Okresní přebor v šachu 24., 34. místo 

Ostravský koník – mezinárodní šachový turnaj 21., 50. místo 

Zdatný páťák – družstvo dívek 14. místo 

Zdatný páťák – družstvo chlapců 10. místo 

 

HUMANITNÍ VĚDY 

Název soutěže: Umístění 

Okresní kolo dějepisné olympiády 17. místo 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce 3. místo 

Krajské kolo olympiády v českém jazyce 13. místo 

Přehlídka dětských recitátorů – obvodní kolo 1., 3. místo 

Přehlídka dětských recitátorů – městské kolo 1.místo 

Přehlídka dětských recitátorů – krajské kolo účast 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce – 1. kategorie 7. místo 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce – 2. kategorie 4. místo 

Krajské kolo olympiády v anglickém jazyce – 2. kategorie 3. místo 

Cambridge Internet Competition 2015 46. místo 

Ostrčilka´s Underground – městské kolo 2., 4. místo 

Let´s Play with English ! – městské kolo školy bez jazykového zaměření 1.místo 

Let´s Play with English ! – městské kolo školy s jazykovým zaměřením 1.místo 

Anglický desetiboj – městské kolo 2. místo 

Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce účast 

Svět „Lidských práv“ 1.místo 

„Kniha a já“ – celostátní výtvarná soutěž Děti malují pro Konto bariéry 3. místo 

Soutěž Besip – „Děti, pozor, červená“ – celostátní výtvarná soutěž 2. místo 

Výtvarná soutěž „Létám“ – Charitativní nadace „Naděje“ zvláštní ocenění za 

výtvarnou techniku 

Soutěž Besip – „Děti, pozor, červená“ – celostátní výtvarná soutěž 1. místo 

Krajské kolo přehlídky dětské sólové recitace 1. místo 

Náš svět – republiková literární soutěž 3. místo 
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PŘÍRODNÍ VĚDY 

 

Název soutěže: Umístění 

Finanční svoboda – soutěž ve finanční gramotnosti bez umístění 

Technická soutěž 9., 13. místo 

Okresní kolo Matematický Klokan – kategorie Kadet 2., 8. místo 

Pythagoriáda – okresní kolo (6. ročník) bez umístění 

Junior náboj 27. místo 

Příroda s otazníky – jarní kolo 1., 4. místo 

Okresní kolo zeměpisné olympiády 2. místo 

Soutěž v psaní na klávesnici na Obchodní akademii Karasova 1., 2., 3., 4., 5. místo 

Logická olympiáda (krajské kolo) 41. – 45. místo 

Hledej pramen vody (městská soutěž) 6. místo 

Pythagoriáda – okresní kolo úspěšný řešitel, řešitel 

 

 

h)  AKTIVITY ŽÁKŮ V HUMANITÁRNÍCH PROJEKTECH, ŽÁKOVSKÁ RADA 

1. Adopce na dálku ( Arcidiecézní charita Praha) – adopce dvou indických dětí –12 057, 00 Kč 

2. Adopce tygra ussuryjského v ZOO Ostrava – 23 342, 00 Kč 

3. Ekologické aktivity 

4. Spolupráce s Městskou nemocnicí Ostrava 

5. Účast v projektech Společnosti Kola pro Afriku, o.p.s – „Sněhuláci pro Afriku“ 

 

Všechny žákovské aktivity byly iniciovány Žákovskou radou. Žákovská rada na škole pracuje již několik let. 

Chystala výše zmíněné humanitární aktivity, organizovala volbu do soutěže Zlatý Ámos,  Žákovská rada 

spolupracuje s vedením školy, které je zastoupeno zástupkyní ředitele pro II.stupeň. Vedení školy získává 

zpětnou vazbu o tom, co se žákům líbí, co by naopak chtěli změnit. Žáci se v tomto orgánu učí komunikovat 

s dospělými a přiměřeným způsobem obhajovat své požadavky. Žákovská rada pracuje systematicky a schází 

se jedenkrát měsíčně. 

 

 

i) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE, PREFVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Na škole jsou vypracovány tyto dokumenty: 

 Strategie proti šikanování 

 Školní preventivní strategie školy na roky 2013 – 2016 

 Minimální preventivní program na školní rok 2015/2016 

 Hodnocení školního metodika prevence - 2015/2016 

 

Z hlediska prevence rizikového chování se naše škola letos vydala novým směrem, který udává aktuální 

Minimální preventivní program (dále jen MPP). Obecně byl pohled na školní prevenci přehodnocen a z velké 

části vložen do rukou samotným učitelům. Ti byli náležitě seznámeni s MPP, kde jsou uvedena témata, která 

se vztahují k problematice společensky nežádoucích jevů. MPP stanovil oblasti činností, které mají být 

rozvíjeny v rámci výchovně-vzdělávacího procesu ve všech ročnících základní školy.  

V průběhu výuky se vyučující snaží dětem nejen předávat informace, ale také u nich vytvářet postoj k 

projevům rizikového chování, který pak následně ovlivňuje jejich jednání a pomáhá jim zachovat se v různých 

situacích správným způsobem.  

Školní metodik prevence Mgr. Jindřich Švub v říjnu rok 2015 zahájil studium k výkonu specializovaných 

činností  - prevence sociálně patologických jevů v rozsahu 250 vyučovacích hodin. 

 
V průběhu školního roku bylo v rámci školní prevence uskutečněno: 

 

 ZÁŘÍ 

- tradiční uvítání prvňáčků (žáci devátých ročníků v maskách)  

- zahájení DVPP – Mgr. Jindřich Švub – školní metodik prevence 

- sepsání MPP pro nadcházející školní rok 

- seznámení pedagogických pracovníků s MPP a uvedení do jednotlivých témat 
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- diagnostika třídního kolektivu 5. E → zahájení intervenčního programu ve spolupráci s Mgr. 

Kateřinou Ciklovou 

 

 ŘÍJEN 

- intervenční program v 5. E (dny - 8. 10. 2015, 16. 10. 2015) 

- přemístění schránky důvěry – seznámení žáků třídními učiteli s novým umístěním a možnostmi, 

které tato schránka nabízí 

- beseda s finančním poradcem pro žáky 9. ročníků  

- návštěvy 4. ročníků na dopravním hřišti – seznámení s pravidly silničního provozu 

 

 LISTOPAD 

- intervenční program v 5. E (dny – 2. 11. 2015, 13. 11. 2015, 27. 11. 2015) 

- adaptační pobyt tříd 6. E a 8. E – stmelovací aktivity s prvky zážitkové pedagogiky 

- návštěvy 4. ročníků na dopravním hřišti – seznámení s pravidly silničního provozu 

- preventivní program pro žáky 8. ročníků – přednáška: „Tajemství paragrafů (aneb co nevíte o 

trestním a rodinném právu)“  

- preventivní program HASÍK (2. a 6. ročníky) 

- školní úklidová akce → úklid školního pozemku a okolních lokalit 

- Haloween – aktivity a stanoviště, které připravili žáci 2. st. pro žáky ŠD 

 

 PROSINEC 

- intervenční program v 5. E (závěrečné setkání – 9. 12. 2015) 

- preventivní beseda pro dívky z 6. ročníků – „Čas proměn“  

- přednáška o drogách pro žáky 8. a 9. ročníků  

- preventivní program HASÍK (2. ročníky) 

- účast vybraných žáků 9. ročníku na soutěži ke Dni lidských práv  

- školní Vánoční jarmak 

- vánoční besídky ve třídách 

 

 LEDEN 

- dvoutýdenní ozdravné pobyty (žáci 3., 4. a 5. ročníků) 

- Den otevřených dveří 

- preventivní program POLICIE ČR – Šikana (5. E) 

- preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE – „Základy kriminalistiky“ (4. E1, 4.A, 4.B, 4.C) 

- preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE – „Nebezpečná hra“ (6. E) 

- preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE – „Malé děti, velké bezpečí“ (1.A, 1.B, 1.C) 

- preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE – „Bezpečně ze školy domů“ (2.A, 2.B., 2.C) 

- preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE – „Život ve městě“ (5.A) 

- preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE – „Právní povědomí“ (8.E) 

- komunitní kruh vedený metodikem prevence a zaměřený na vztahy v kolektivu (8. B) 

 

 ÚNOR 

- preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE ČR – „Základy kriminalistiky“ (4. E2) 

- preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE ČR – „Nebezpečná hra (šikana) (6. A, B) 

- komunitní kruh vedený metodikem prevence a zaměřený na vztahy v kolektivu (5. C) 

 

 BŘEZEN 

- komunitní kruh vedený metodikem prevence a zaměřený na vztahy v kolektivu (4. A) 

 

 DUBEN 

- preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE ČR – „Zájmy chráněné trestním zákonem“ (9. A, B, C) 

- dvoutýdenní ozdravný pobyt (žáci 7. a 8. ročníků) 
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 KVĚTEN 

- završení projektu „Ostrčilka v síti času“ (1. stupeň ZŠ) 

 

 ČERVEN 

- třídní výlety, návštěvy a exkurze 

Z uvedeného obsahu vyplývá, že na škole jsou při realizaci MPP používány téměř všechny finančně dostupné 

formy a metody práce 

 poskytování informací (výklad, přednáška, beseda, videoprojekce) 

 aktivní práce s třídním klimatem (komunitní kruhy) 

 pobytové akce (ozdravné a adaptační pobyty) 

 školní projektové dny 

 mimoškolní projekty  

 mimoškolní aktivity (výlety, exkurze) 

 aktivní učení v modelových situacích, atd. 

Plnění cílů stanovených MPP na úrovni školy: 

 

 Vést žáky ke zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za vlastní chování  

- sportovní kroužky, besedy s MPO, seznámení s nežádoucími účinky návykových látek 

 Rozvíjet u žáků sociální dovednosti (schopnost diskutovat, komunikovat, spolupracovat)  

- setkání Žákovské rady, komunikace s TU v rámci TH, spolupráce na vyšších ročníků při akcích 

pro žáky 1. st., Vánoční jarmark  

 Učit žáky řešit konfliktní situace (asertivní chování, efektivní komunikace)  

- komunitní kruhy 

 Vést je ke schopnosti čelit tlaku vrstevníků a odmítat činnosti, které by mohly mít negativní důsledky 

- besedy s MPO, třídnické hodiny 

 Posilovat sebedůvěru dětí, rozvíjet schopnost vypořádat se s odmítnutím, zklamáním a selháním 

- individuální práce TU v rámci osobních konzultací nebo TH - dle potřeb žáků 

 Informovat je přiměřeně věku o návykových látkách, jejich účincích a následcích užívání 

- besedy pro žáky 2. stupně, seznámení s problematikou v rámci SPV 

 Rozšířit právní vědomí žáků v oblasti trestního práva ve spojitosti s drogami a rizikovým chováním  

- preventivní programy – „Tajemství paragrafů + Právní povědomí“ 

 Seznámit žáky s možnostmi pomoci při problémech  

- v rámci TH, schránka důvěry 

 Monitorování situace ve škole z hlediska výskytu projevů rizikového chování 

- na tento cíl se školní prevence více zaměří v nadcházejícím školním roce 

 Motivace rodičů k odpovědnosti za zdraví a výchovu svých dětí 

- Pedagogický sbor po celý školní rok spolupracoval s rodiči prostřednictvím, emailové či osobní 

komunikace, třídních schůzek nebo konzultačních hodin. Rodiče měli možnost navštívit školu 

během dne otevřených dveří nebo při různých školních akcích a projektech.  

 Poskytování poradenských služeb žákům a rodičům  

-  třídní schůzky, konzultační odpoledne, konzultační hodiny jednotlivých vyučujících, individuální 

návštěvy dle potřeb rodičů a žáků – po předchozí domluv, výchovné komise 

Ve školním roce 2015/2016 se podařilo naplnit většinu cílů z minimálního preventivního programu. Školní 

prevence se zaměřovala především na komunikaci mezi žáky a učiteli, na snahu zlepšit vztahy ve třídách, 

poukázali jsme na kriminalitu a nehodovost na ulicích a upozorňovali žáky na následky plynoucí 

z nevhodného nebo kriminálního chování. 

Prioritou je ve škole vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se žáci budou cítit dobře a kde se mohou soustředit 

na vlastní vzdělávání. K tomu se snaží dopomáhat všichni zaměstnanci školy. Zejména pak: 
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 Třídní učitelé - pracují ve svých třídách a monitorují vztahy mezi žáky. Mimo každodenní práci, vždy 

minimálně jednou za měsíc, svolávají třídnickou hodinu. V případě závažnějších problémů 

spolupracují s metodikem prevence. 

 Žákovská rada – předsedové tříd zde mohou vyjadřovat své názory a připomínky  

 Schránka důvěry – pokud se žák cítí ohrožen, může zde zanechat vzkaz. 

j ) VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

Funkci výchovného poradce vykonává vyučující 1. stupně, která splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon 

výchovného poradenství.  

 

Činnost výchovné poradkyně je specifikovaná v Příloze č.  4. 

Ukazatele efektivity poradenského programu v Příloze č.5. 

 

k)  EVALUACE 

Testování – vlastní a komerčními produkty: 

 Srovnávací testy na 1.stupni 

 Testování SCIO Modul A  - Čj, M, OSP 8.ročník – pro zájemce 

 Testování SCIO SCATE – zjišťování úrovně znalostí anglického jazyka dle Evropského referenčního 

rámce (5.E – bilingvní třída)  

 Cambridgeské zkoušky YLE Starters, Movers – 3.E1, 3.E2 

 Cambridgeské zkoušky PET, KET – 5.E, 7.E 

 Účast a umístění žáků v soutěžích – školní, obvodní, okresní, městská, celorepubliková 

 Ocenění žákovské a učitelské osobnosti, žákovského kolektivu 

 Testování PIRLS 

Hospitační činnost 

Pedagogická diagnostika ve třídách 

Evaluace preventivních činností 

Spolupráce se žákovskou radou 

 

l) ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V letošním školním roce se naši žáci opět účastnili nejrůznějších aktivit, soutěží a exkurzí. Některé byly 

zařazeny zcela nově. 

 

SOUTĚŽE: 

Ze soutěží v tomto školním roce nechyběla opět soutěž „Příroda s otazníky“ ( pořádaná SVČ Korunka v 

Porubě), kde opět jedna skupina ze 7. ročníků vybojovala  1.místo a jako výhru si užijí výlet „do neznáma“… 

V ZOO Ostrava jsme se účastnili podzimního i letního kola „Soutěže mladých zoologů“. Konkurence v této 

soutěži je opravdu velká a pokaždé máme relativně pěkné umístění. Žáci se pilně připravují na každé kolo této 

soutěže. 

Na škole proběhl také oblíbený Přírodovědný klokan a nově jsme zařadili BIOLOGICKOU 

OLYMPIÁDU. Žáci projevili zájem a s těžkým zadáním se poprali. Pokusíme se o zařazení této soutěže i na 

příští školní rok. 

 

EXKURZE: 

Je velice těžké vybrat z širokého seznamu možností, kam děti vzít, aby bylo vyučování a vzdělávání ještě 

zajímavější. 

Jmenujme návštěvu Světa techniky, U6 nebo Planetária. Nově jsme využili nabídky podívat se na 112, 

odkud denně vyjíždějí lékaři a záchranáři a zachraňují životy lidí… Žáci z volitelného předmětu a ti menší 

z přírodovědného kroužku měli možnost nakouknout do sanitky a podívat se na vybavení záchranářů… Vše 

jim bylo podáno zábavnou formou prostřednictvím jednoho z nich. 

Při přípravě na soutěž jsme navštívili Ostravské muzeum, aby se děti seznámily s nejrůznějšími druhy 

živočichů a rostlin, kteří se mohou nacházet v Ostravě a jejím okolí. 

 

PROGRAMY: 

Na začátku školního roku nás navštívili studenti OA s programem pro starší žáky a popovídali si s nimi na 

téma „Poruchy příjmu potravy“. 

V ZOO Ostrava nás nadchli výukovým programem „EVOLUCE“ a žáci 9. ročníků navštívili OZO, kde byli 

blíže seznámeni s tříděním odpadu v Ostravě. 
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Vše se snažíme po celou dobu rozvrhnout tak, aby se všechny ročníky účastnily aspoň nějaké aktivity či 

soutěže. 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK: 

Kroužek byl naplněn na začátku tohoto školního roku žáky 6. a 7. tříd a všichni zaujali pozici opravdových 

badatelů. Kromě exkurzí si užili s vyučujícími. i práce s mikroskopem nebo podrobně prozkoumali tělo ryby… 

 

PROJEKT: 

V letošním školním roce byla nahrazena akce DEN ZEMĚ projektem, který se jmenoval „Ekologií a 

technikou poznávej a pomáhej ptactvu“. Jednalo se o skloubení techniky (výroby ptačích budek) 

s aktivitami pro jejich menší spolužáky (děti z 2. a 3. ročníků). S celou akcí nám intenzivně pomáhali žáci z 8. 

a 9. tříd. Ve výsledku jsme dosáhli toho, že byl propojen Den Země se Dnem ptactva. Oba tyto dny můžeme 

slavit právě v měsíci dubnu. 

 

V průběhu roku byla ekologická témata probírána dle plánu ve všech ročnících ZŠ. 

Třídy 3. A, 4. A, B, C a 5 C, B se zúčastnily ozdravného pobytu, který byl i s doprovodným environmentálním 

programem. 

 

m)  MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY 

Ve dnech od 16. do 26.10. 2015 se 40 žáků 2. stupně ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, zúčastnilo v 

rámci výzvy MŠMT č.56 zahraničního jazykově - vzdělávacího pobytu ve Španělsku v městě Valencii. 

Děti si v dopoledních hodinách rozšiřovaly svou slovní zásobu za asistence rodilých mluvčích v prostorech 

kvalitně a vkusně vybavené jazykové školy International House Valencia.  

V odpoledních a večerních hodinách věnovaly svůj čas hlubšímu poznávání místních památek, kultury, zvyků 

a jídla.  

Seznámily se s centrem města Valencie, s jeho městskou hradbou, katedrálou a tržnicí. Ochutnaly např. místní 

nápoj z ořechů horchatu, sladkou pochoutku fartón a výborné jednohubky tapas. Měly možnost strávit čas 

v byčí aréně, v muzeu soch Fallero, v místním ZOO, v muzeu Města umění a věd, které bylo zpestřeno 

nezapomenutelnou show s delfíny. Na vlastní kůži si vyzkoušely atrakce průlezky Gulliver v místním parku 

Turia a zaplavaly si v mořských vlnách. Pro některé to byl nezapomenutelný zážitek, neboť poprvé viděly 

moře. Svůj čas také strávily na zřícenině v Sagunto a projely se lodičkou po jezeře Albufera. 

První zastávkou na cestě do Valencie bylo město Avignon, kde měly možnost vidět most končící uprostřed 

řeky. Cestou zpět strávily jeden den v Marseille, kde se lodí dostaly na světoznámou pevnost If, ve které byl 

vězněn Edmon Dantes. 

Jazykově-poznávací pobyt se maximálně vydařil. 

                                                  

n)  PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Název projektu Výše dotace Poskytovatel 

Ostrčilka v síti času 20 000,00 Kč Mob MOaP 

Ekologií a technikou poznávej a pomáhej 

ptactvu 
20 000,00 Kč Mob MOaP 

Bruslařská školička aneb buďme IN(line) 20 000,00 Kč Mob MOaP 

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená 

potřebám žáků – cizinců z třetích zemí 
55 425,00 Kč MŠMT 

Projekt na podporu rozvoje bilingvní a 

cizojazyčné výuky 
500 000,00 Kč SMO 

Realizace nejméně 14ti denního organizovaného 

pobytu 
225 000,00 Kč SMO 

Výzva č.56  - Jazyky všem 912 909,00 Kč MŠMT 

Výzva č.57 Dílny všem 204 112,00 Kč MŠMT 

 

V rámci projektu „Dovybavení hřišť otevřených veřejností“(financováno ze státního rozpočtu v rámci 

Programu prevence kriminality a z rozpočtu SMO) a „Bezpečné sportování pro všechny“ – je hřiště 

bezplatně otevřeno pro veřejnost s možností zapůjčení sportovních potřeb za dohledu správce hřiště. 
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o) AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

            

Kurzy jazyka českého pro cizince – v rámci projektů MŠMT „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do 

základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“  škola 

poskytuje 70 hodinové kurzy českého jazyka pro 6 žáků slovenské národnosti.  

 
 

Ozdravné pobyty   
1) Podpora z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší – v rámci dotace statutárního města 

Ostrava se zúčastnilo 14-ti denního ozdravného pobytu na Bílé celkem 50 žáků  7. a 8.ročníků.  

2) 137 žáků 1. stupně se účastnilo 11denního ozdravného pobytu ve Vernířovicích v hotelu Reo Neo 

v rámci projektu „Do přírody za zdravím“. Projekt je koordinován a spolufinancován městským 

obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního 

prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. 

 
Lyžařské výcvikové kurzy pro 1.stupeň – SKALKA, VAŇKŮV KOPEC 

Již ČTVRTÝM rokem žáci 1. stupně jezdí na lyžařský výcvik. Během 5 týdnů se na kopci Skalka a 

Vaňkův kopec u Ostravy vystřídalo 225 žáků ze 14 tříd 1. stupně. 

 

Ocenění žáků a učitele zřizovatelem 

Jakub Dungel    6.B 

 

Ocenění žáků a žákovských kolektivů Statutárním městem Ostrava 

Hana Řěháková   9.C 

Teodor Šimáček  4.E1 

 

Specializovaná učebna informatiky – v prosinci 2011 byla vybudována nová učebna informatiky, vybavení 

mimo počítačů škola zajistila z vlastních zdrojů, vybavení 20 stolními počítači se uskutečnilo v rámci projektu 

„Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – multimediální 

vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd“ 

 

Jazyková učebna - v rámci projektu „Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz – multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd“ byla tato 

učebna dovybavena v září 2011 21 stolními počítači se sluchátky. 
 

 

6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – viz Příloha č. 6 

 

7)  Základní údaje o hospodaření školy - viz Příloha č.7, přehledné informace o hodpodaření školy obsahuj 

í rozbory hospodaření.  

 

8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekci 

- inspekční činnost ČŠI neproběhla. 

 

 

 

 

V Ostravě 8. 9. 2016 

 

Mgr. Michal Pernecký 

ředitel školy 

 

 


