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Základní údaje o škole 
 

 
Název zařízení 
 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace 
 
 
Sídlo 
 
Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
 
 
Charakteristika školy 
 
Úplná škola s přibližně 360 žáky se nachází v sídlištní zástavbě v těsné blízkosti rozsáhlého 
lesoparku a disponuje velkým sportovním areálem (fotbalové, házenkářské a basketbalové hřiště, 
sportovní plochy pro malé děti se sektorem pro skok do dálky a krátké běžecké tratě). Součástí 
právního subjektu je také školní kuchyň s kapacitou až 1200 jídel) a MŠ P. Lumumby 25 se svou 
celkovou kapacitou 144 dětí včetně odloučeného pracoviště v budově Kosmonautů 17. Školní 
budovy jsou více než 45 let staré, ale vnitřní vybavení je relativně moderní a jednotlivé místnosti 
se průběžně modernizují. V podstatě všechny učebny na II. stupni jsou svým zaměřením odborné 
s vybavením pro jednotlivé předměty dle předmětu, jenž je v dané učebně převážně vyučován. 
Samozřejmostí je velice využívaná učebna výpočetní techniky, v níž ovšem se realizuje i výuka 
mnoha jiným předmětům. Rovněž vybavení školní kuchyně i MŠ se neustále modernizuje. 
Nedostatkem ve vybavení školy je morálně i materiálně opotřebované sociální zázemí ve třech 
patrech hlavní školní budovy a nevyhovující šatny školy. 
 

Právní forma:  příspěvková organizace 
 
Poslední změna zápisu do školského rejstříku:  1. 4. 2008, č. j. MSK 36077/2008 
  Spis. zn.: ŠMS/9247/2008/Luk  
Kontakty: 
Telefon:    596 746 735,  737 553 950 
Fax:    596 746 807 
E – mail:   sekretariat@kosmonautu15.cz 
IČO:    709 44 687 
Identifikátor zařízení: 600 144 771 
 
 
Zřizovatel školy 
 
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30 
 
starosta:      Bc. Karel Sibinský 
vedoucí odb. školství a kultury:   Ing. Eva Müllerová 
 
 
Adresa pro dálkový přístup 
 

http://www.kosmonautu15.cz/ 

mailto:sekretariat@kosmonautu15.cz
http://www.kosmonautu15.cz/


2 

 

Údaje o vedení školy 
 
Ředitel školy:  Mgr. Marek Pabjan     tel. 596 746  735 
    Chalupníkova 54, Ostrava-Zábřeh, 700 30 
    reditel@kosmonautu15.cz 
 
Zástupci ředitele:  Mgr. Rostislav Pytlík (statutární zástupce řed. + 2. stupeň) 
    zastupce@kosmonautu15.cz 
 
    Mgr. Miroslava Folková (zástupce ředitele pro 1. stupeň) 
    zastupkyne@kosmonautu15.cz 
 
    Jana Elisová (zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání) 
    ms@kosmonautu15.cz 
 

 
Údaje o školské radě  

 
Počet členů:     6 (do listopadu 2008) 
      3 (od prosince 2008) 
 
Počet schůzí v uplynulém šk. roce: 2 
 
Členové školské rady: 
 
Do listopadu 2008 
 
za zřizovatele:       Ing. Jan Půček, předseda 
         Eva Bezděková  
 
za pedagogické pracovníky:     Mgr. Alena Holasová 
         Mgr. Přemysl Vilímek 
 
za zákonné zástupce nezletilých žáků:    Josef Tomala 
         Miroslav Světlík 
 
 
Od prosince 2008 
 
Za zřizovatele:       Eva Bezděková, předsedkyně 
 
za zákonné zástupce nezletilých žáků:    Martin Lamka 
 
za pedagogické pracovníky:     Mgr. Přemysl Vilímek 
 
Ve školním roce 2008/2009 školská rada ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace: 
 

- vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2007/2008 
- schválila výroční zprávu o hospodaření organizace za rok 2008 
- schválila školní řád 
- schválila pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků 
- projednala hospodaření školy 

 
Funkční období školské rady končí v listopadu 2011. 

mailto:reditel@kosmonautu15.cz
mailto:zastupce@kosmonautu15.cz
mailto:zastupkyne@kosmonautu15.cz
mailto:ms@kosmonautu15.cz
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Přehled oborů vzdělávání 
 
Škola poskytuje žákům základní vzdělání v 1. – 9. ročníku v rámci povinné školní docházky, a to 
podle vlastního školního vzdělávacího programu č. j. 26746/2005-22, jenž je zpracován na 
základě Rámcového vzdělávacího programu 79 – 01 – C/01 Základní škola s úpravami platnými 
k 1. 9. 2007. Jeho součástí jsou i vzdělávací programy školní družiny a školního klubu. 
 
 
Statistické údaje: 
 

Počet tříd Celkový počet 
žáků 

Počet žáků na 1 
třídu 

1 - 5 6 – 9 1 – 5 6 – 9 1 – 5 6 – 9 

10 8 185 170 18,5 21,25 

 
Počet tříd      18  
Počet žáků      355 
Průměrný počet žáků ve třídě   19,72 
Průměrný počet žáků na jednoho učitele: 14,2 
 
Způsob hodnocení a klasifikace: 
1. – 5. ročník  klasifikace známkou ve všech předmětech  
   vysvědčení SEVT č. 49 844 0 
6. – 9. ročník  klasifikace známkou ve všech předmětech 
   vysvědčení SEVT č. 49 848 0 

 
 
Žáci k 30. 6. 2009 
 

Škola, zařízení Počet tříd Celkový počet 
žáků 

Mateřská škola 6 131 

Základní škola 18 355 

Celkem 24 486 
 

 
Ke dni 31. 8. 2009 ukončilo: základní vzdělávání:  47 žáků  
     předškolní vzdělávání:  34 dětí 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

  
Pedagogický sbor je stabilizovaný a přirozenou cestou průběžně omlazován (věkový průměr je na 
naší škole nižší než na okolních školách), naprostá většina pedagogických pracovníků je odborně 
způsobilá (učitelé bez vysokoškolského vzdělání si ho doplňují). Převážná část sboru má 
zkušenosti s tvorbou školních vzdělávacích programů a vzdělávacích projektů. Spolupráce učitelů 
a vychovatelů s veřejností je velice dobrá (každý učitel poskytuje konzultační hodiny jak pro žáky, 
tak i pro rodiče). Týmová práce je velice dobrá. 

 
Zaměstnanci základní školy ve školním roce 2008/2009 (stav k 30. 6. 2009) 

 
Pedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy 

Učitelé 25 7 18 

Vychovatelé 3 1 2 

Celkem 28 8 20 

  
 

Nepedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy 

Úklid 6 0 6 

Školník 1 1 0 

Údržbář 1 1 0 

Ekonomka  1 0 1 

Tajemnice 1 0 1 

Celkem 10 2 8 

 
  

Absolventi, kteří nastoupili na školu 

Počet Aprobace 

0 0 

 
 

Počet učitelů, kteří nastoupili, nebo odešli  
(kromě důchodců) k 31. 8. 2009 

Nastoupili  

Odešli 
na jinou školu Mimo školství 

0 2 

 
 

Počet pracovníků v důchodovém věku, důchodců  
a nekvalifikovaných pracovníků k 31. 8. 2009 

Důchodový věk 1 

Důchodci 1 

Nekvalifikovaní pracovníci 4 

 
 
 

Zaměstnanci mateřské školy ve školním roce 2008/2009 (stav k 30. 6. 2009) 
 

Pedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy 

Učitelé 12 0 12 

Nepedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy 

Úklid 3 0 3 

Kuchařky  2 0 2 
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Pomocná kuchařka 1 0 1 

Vedoucí školní jídelny 1 0 1 

Externisté 1 0 1 

Celkem 20 0 20 

 
 
Akce pro zaměstnance školy 
V rámci projektu Zdravá škola pro zaměstnance jsme se zaměřili na společenské, 
sportovní a volnočasové aktivity. Během těchto akcí bylo využito jednak zázemí naší 
školy, popř. jiných, které odpovídaly dané aktivitě. 
 

Posilovna celoročně 

Tělocvična velká celoročně (středy) 

Vánoční večírek prosinec 2008 

Den učitelů březen 2009 

Zájezd Ostravice – Sepetná květen 2009 

Závěr školního roku  červen 2009 

 
 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 
Zápis do prvních tříd ZŠ Kosmonautů 15 
 

Počet zapsaných žáků do 1. tříd 44 
 

Počet odkladů podaných ke dni 30. 5. 2009       17 
 

Počet žáků, kteří nastoupili do 1. tříd v září 2009 42 
 

 
 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a stupně vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2008/2009 (k 31. 8. 2009) 

Ročník Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

1. 35 0 0 

2. 34 0 0 

3. 34 0 0 

4. 48 0 0 

5. 34 0 0 

Celkem I. st. 185 0 0 

6. 40 1 0 

7. 48 2 0 

8. 37 2 0 

9. 45 0 0 

Celkem II. st. 170 5 0 

Celkem škola 355 5 0 
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Přehled o prospěchu, docházce a chování 

 
1. pololetí 2008/2009 

Napomenutí třídního učitele 35 

Důtka třídního učitele 29 

Důtka ředitele školy 13 

2. stupeň z chování 3 

3. stupeň z chování 3 

Nedostatečný prospěch 8 

Nehodnocen 1 

Pochvala třídního učitele 115 

Pochvala ředitele školy 16 

Omluvené hodiny 17135 

Neomluvené 184 

 
2. pololetí 2008/2009 

Napomenutí třídního učitele 20 

Důtka třídního učitele 17 

Důtka ředitele školy 14 

2. stupeň z chování 2 

3. stupeň z chování 4 

Nedostatečný prospěch 5 

Nehodnocen 0 

Pochvala třídního učitele 127 

Pochvala ředitele školy 19 

Omluvené hodiny 22662 

Neomluvené 441 

 
 

Celkový počet neomluvených hodin 

Počet hodin Průměr za školu 

625 1,76 

 
 

Přijímací řízení  

 

 

Počet žáků přijatých na osmiletá gymnázia a 
konzervatoře  

4 + 1 (vše státní) 
 

Počet žáků přijatých na šestiletá gymnázia  2 (obě soukromá) 
 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní 
docházku v 9. ročníku  

45 
 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní 
docházku v nižším než 9. ročníku   
 

2 

Počet žáků přijatých na střední školu s 
maturitou  
 

34 

Počet žáků přijatých na učební obory  
 

13 

Počet žáků přijatých na střední školy v Ostravě  
 

44 
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Počet žáků přijatých na střední školy mimo 
Ostravu  
 

3 

Počet žáků přijatých na státní střední školy  
 

37 

Počet žáků přijatých na soukromé střední školy  
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Ve školním roce 2008/2009 bylo řešeno školním metodikem prevence ve spolupráci s třídním 
učitelem, výchovným poradcem, případně jiným pedagogickým 
pracovníkem 54 případů, z toho: 
 
Neomluvená absence:      21 (625 neomluvených hodin) 
Drogová problematika (nelegální drogy):   0 
Drogová problematika (legální drogy):    2  
Fyzické konflikty:       7 
Šikana:                                                                         3 
Slovní útoky:                                                                 2 
Krádež:                                                                    13 (12 žáků) 
Úmyslné poškozování školního majetku:                     3 
Kyberšikana                                                        1 
Sprejerství:                                                        0  
Mentální anorexie:                                                        1 
Pohlavní zneužívání:                                                    1 
 

 

Zpráva výchovného poradce 
Mgr. Alena Holasová 
 
Počet integrovaných žáků celkem    14  
   
Počet žáků se zdravotním postižením – vada řeči      2 
Počet žáků s vývojovými poruchami učení      12 
 
Reedukační péči v rozsahu 1 hodina týdně navštěvovalo ve čtyřech skupinách 14 žáků 
 
Z 9. ročníků ve školním roce vyšlo 45 žáků. Všichni byli v řádném termínu  

přihlášeni na středních školách.  

Ze sedmých tříd se přihlásili na gymnázium dva žáci, kteří byli přijati. 

Desátým rokem bude pokračovat ve školní docházce jedna žákyně. 

Dva žáci ukončili docházku do základní školy v 8. ročníku. 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Mgr. Přemysl Vilímek 

Zpráva školního metodika prevence sociálně patologických jevů  

 
Vedení školy bylo v srpnu 2008 seznámeno s minimálním preventivním programem (dále jen 
MPP), který byl vypracován školním metodikem prevence (dále jen ŠMP) ve spolupráci 
s výchovným poradcem a ostatními pedagogy školy. 
 
V průběhu školního roku byla taky nově vypracována školní preventivní strategie, která 
představuje dlouhodobý plán naší školy (období 2009 – 2013). 
 

 žákům i učitelům byly k dispozici materiály k dané problematice: 

a) infocentrum školy přístupné o všech přestávkách a dvakrát odpoledne (knihy, videokazety, 
DVD, internet) 

b) kabinet ŠMP (videokazety, DVD) 
c) učebna OV (knihy) 
d) sbírka knih „výchovy ke zdraví“ 

 

 k prevenci sociálně patologických jevů sloužila i nástěnka ve školním infocentru (drogová 
problematika – zaměřeno monotematicky na škodlivost kouření) 

 rodiče byli informováni o MPP na třídních schůzkách a konzultacích, seznámeni také se ŠMP a 
jeho konzultačními hodinami 

 úspěšné ukončení čtyřsemestrálního studia výchovného poradenství školním metodikem 
prevence v dubnu 2009 (Mgr. Přemysl Vilímek) 

 předávání informací okresnímu metodikovi prevence na pravidelných půlročních schůzkách 

 tematika sociálně patologických jevů začleněna do jednotlivých předmětů na 1. i 2. stupni (viz 
MPP) 

 Speciální vyučovací hodiny věnované problematice drogové prevence (1. a 2. stupeň) 
 

 
 
Aktivity pro žáky navíc – viz MPP: 

 

 Dny zdraví zaměřené na ochranu člověka za mimořádných situací (duben 2009) – za účasti 
složek integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci) a zástupců Městského 
úřadu Ostrava – Jih 

 Besedy s městskou policií – zaměření na sociálně patologické jevy ve společnosti (nově 
riziková chování) 

 Každoroční přednáška o právu za účasti státního zástupce a soudce okresního soudu 

 Přednáška o sexuální výchově pro žáky 8. a 9. tříd 

 Dopravní výchova pro žáky 1. stupně  

 Ajax – přednášky Policie ČR pro první stupeň ZŠ 
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Údaje o DVPP a zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Mgr. Miroslava Folková 

 
Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu na rok 2008/2009, jenž je sestavován 
tak, aby zaručoval udržování, případně zvyšování úrovně kvality pedagogického sboru 
v souvislosti s naplňováním cílů vzdělávání a výchovy. Pravidelného vzdělávání se pak účastnili 
pedagogové na univerzitách, především na Univerzitě Palackého v Olomouci, či Ostravské 
univerzitě v Ostravě. 
 
Téměř každý z vyučujících v průběhu školního roku navštívil minimálně jeden seminář z oblasti 
vyučovaného předmětu, respektive oblasti zájmu.  
 
Průběžné vzdělávání k získání či rozšíření kvalifikace absolvovali, případně v něm pokračují 
metodik ICT, koordinátor EVVO a koordinátor ŠVP. 
 
Pravidelně se rovněž vzdělávají pedagogové na úrovni výchovného poradce a školního metodika 
prevence sociálně patologických jevů. V rámci vzdělávání moderních dějin se pravidelných 
seminářů účastnili vyučující dějepisu a občanské výchovy. 
 
Učitelé budoucích prvních tříd si na několikadenním semináři osvojili metodiku OSBUA.  
 
Logoped školy navštěvoval semináře v oblasti vad a náprav řeči. 
 
Učitelé cizích jazyků prohlubovali své pedagogické znalosti a dovednosti na seminářích z oblasti 
výuky angličtiny.  
 
Vzdělávání absolvovali rovněž personalistka a ekonomka školy, dále pak preventiva PO a BOZP, 
členové požárních hlídek, pracovníci školní jídelny a další nepedagogičtí zaměstnanci. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Ve školním roce 2008/2009 se škola na veřejnosti prezentovala například akcemi pro veřejnost 
jako Den otevřených dveří, miniškolička pro budoucí prvňáčky, nebo také prostřednictvím projektů 
jako Výtvarné hrátky s tátou a mámou, jež byly realizovány ve spolupráci s naší mateřskou školou 
P. Lumumby 25 a sdruženími přátel a rodičů. Kromě toho naše děti pracující v Dětském pěveckém 
sboru Ko – Ko zpívaly jubilantům v Městském obvodě Ostrava-Jih, na rozsvícení vánočního 
stromu a dalších různých příležitostech. 
 
Pro veřejnost jsme zajistili zpřístupnění školního hřiště, a to díky realizaci projektu Správce hřiště, 
který se koná již podruhé za finanční podpory Statutárního města Ostravy. 
 
Nesmíme opomenout celorepublikové akce Festival Vánoční akordy, kdy k nám přijelo více než 
400 dětí soutěžit ve sborovém zpívání, nebo ZAV Ostrava!!! 2009, což byla opět celorepubliková 
soutěž, tentokráte ve zpracování textu na klávesnici PC. Při těchto příležitostech k nám také 
zavítaly významné osobnosti těchto oborů, jako Mgr. Přemysl Kočí, hudební skladatel a sbormistr, 
v porotách zasedli Yurii Galatenko, sbormistr Národního divadla Moravskoslezského, doc. Mgr. 
Jan Spisar, Ph.D. a PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. sbormistři a pedagogové Ostravské univerzity 
v Ostravě, proděkanka a vedoucí katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty OUO PhDr. Inéz 
Kozelská, Ph.D., nebo šéf-trenér české reprezentace, vicemistr světa z roku 1967 a tvůrce 
celosvětově nejúspěšnější výuky psaní všemi deseti prsty v jedné osobě – Jaroslav Zaviačič, či 
9násobná mistryně světa v klávesnicovém sportu Ing. Helena Matoušková. Zahajovat či předávat 
ceny přišly významné osobnosti jako primátor Statutárního města Ostravy Ing. Petr Kajnar, 
starosta Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Karel Sibinský, člen Rady města Ostravy Ing. Ivo 
Hařovský, poslanec Parlamentu České republiky Ing. Jaroslav Chalupa a mnoho dalších. Všem 
těmto lidem patří náš dík za to, že nad akcemi převzali záštitu, či přišli děti podpořit a povzbudit do 
další práce. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Moravskoslezský inspektorát České školní inspekce provedl inspekční činnost v naší organizaci ve dnech  
19. – 21. května 2009 podle ustanovení § 174 odst. 2. písm. a), b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Výstupem je 
inspekční zpráva čj. ČŠI-286/09-14 ze dne 18. června 2009. Zpráva byla zaslána zřizovateli a školské radě. 
Inspekční zpráva je veřejná a je uložena po dobu následujících 10 let ve škole a v příslušném inspektorátu 
České školní inspekce.  
 
Výňatek z inspekční zprávy čj. ČŠI-286/09-14 ze dne 18. června 2009: 

Celkové hodnocení školy 

Škola poskytuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty. Realizované vzdělávací programy 

jsou v souladu se zásadami a s cíli platného školského zákona a s RVP pro základní a předškolní 

vzdělávání.  

 

Respektuje zásady rovného přístupu podle příslušných právních předpisů, dodržuje podmínky k přijímání 

dětí a žáků k předškolnímu a základnímu vzdělávání. 

 

Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu využívá v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 

 

Škola podporuje zdravý vývoj dětí a žáků, vyhodnocuje zdravotní i bezpečnostní rizika a přijímá opatření 

k jejich minimalizaci.  

 

Funkční organizace výuky, zapojení učitelů do projektů a grantů a jejich metodické dovednosti podporují 

dovednosti žáků a přispívají k postupnému naplňování cílů stanovených ve školním vzdělávacím 

programu.  

 

V oblasti výuky cizích jazyků jsou průběh a výsledky vzdělávání na standardní úrovni. Vzdělávací oblast 

EVVO je do celkové strategie, plánování a organizace výuky začleněna na příkladné úrovni.  

 

Vzdělávací strategie pedagogů MŠ jsou systematické a promyšlené, umožňují komplexní rozvíjení 

klíčových kompetencí dětí v rozsahu jejich individuálních možností a potřeb.  

 

Podpora rozvoje osobnosti žáků v ZŠ a dětí v MŠ je funkční. Její významnou formu představuje realizace 

celoškolních projektů a účast žáků v soutěžích.  
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Základní údaje o hospodaření školy 

 

Jelikož hospodaření školy běží v režimu kalendářních, nikoliv školních roků, jsou dílem tyto údaje 
uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2008, která je součástí předchozí výroční zprávy, 
a dílem budou uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2009, jež je součástí této výroční 
zprávy. Ta bude předložena ke schválení školské radě v únoru 2010. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Ve školním roce 2008/2009 nebyla Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvková organizace, zapojena do rozvojových ani mezinárodních projektů. 

 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

S ukončením a vyúčtováním do 31. 12. 2008 organizace předložila a realizovala projekty za 
finanční podpory Statutárního města Ostravy: 

 

 Hřiště pro děti, mládež a veřejnost – podpořeno částkou 80.000,--Kč 

 Festival Vánoční akordy – podpořeno částkou 80.000,--Kč a 20.000,--Kč z ÚMOb Ostrava-
Jih 

 Mámo, táto, pojď si se mnou hrát – 30.000,--Kč 

 Malujeme pro zdraví – 30.000,--Kč 

 

 

V roce 2009 jsou za finanční podpory Statutárního města Ostravy realizovány projekty: 

 

 Správce hřiště – podpořeno částkou 60.000,--Kč 

 ZAV OSTRAVA!!! 2009 – podpořeno částkou 100.000,--Kč 

 This is my town - OSTRAVA!!! – podpořeno částkou 100.000,--Kč 

 Festival Vánoční akordy – podpořeno částkou 100.000,-- Kč 

 

V březnu 2009 jsme předložili v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání projekt s názvem PRAKLÍČ K15 – Praktický 
program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO. Tento 
projekt byl Výborem regionální rady doporučen k financování a v současnosti se čeká na 
závěrečné schválení Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, jež proběhne 15. října 2009 a 
následné podepsání smlouvy. Projekt se začne realizovat od 1. 11. 2009 a jeho běh bude trvat 32 
měsíců. Je podpořen celkovou částkou až do výše 4.820.613,--Kč. Je určen jak na investice 
menšího charakteru, tak na provozní náklady a pořízení majetku, ale především na osobní 
náklady, jež vzniknou v souvislosti s jeho plněním. 

 
Od května 2009 je škola partnerem s finanční spoluúčastí v projektu Ostravské univerzity 
v Ostravě a jejího Metodického a evaluačního centra, o. p. s. „Systém využití počítačem 
podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a 
středních škol“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Z tohoto projektu škola obdrží celkem 260 899,90 Kč na osobní náklady a pořízení výpočetní a 
měřící techniky nezbytné k realizaci projektu.  
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Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
V uplynulém období škola při plnění úkolů ve vzdělávání dosud nespolupracovala s odborovými 
organizacemi, ani organizacemi zaměstnavatelů. Tradičními partnery však jsou: 
 

 Sdružení rodičů a přátel školy 

 Sdružení rodičů a přátel MŠ P. Lumumby 25 

 FC Ostrava-Jih, o. s. 

 Dětský pěvecký sbor Ko – ko (viz samostatná kapitola) 

 
 
 
 
Hodnocení plnění programu EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) 
Ing. Svatava Vidoňová 
 
Plnění ročního plánu EVVO proběhlo v souladu s dlouhodobým programem EVVO na naší škole. 
Na tvorbě a realizaci plánu se podíleli především školní koordinátor EVVO, školní tým EVVO, ale 
také ostatní vyučující a zaměstnanci školy. Teoretická výuka probíhala v jednotlivých předmětech 
v rámci průřezového tématu „Environmentální výchova“ (podrobně rozpracováno v ŠVP a 
dlouhodobém programu EVVO). 
 
Akce nad rámec běžné výuky: 
 
1. Vzdělávání pedagogů: 
- specializační studium pro koordinátory EVVO – Ing. Svatava Vidoňová  
- účast na krajské konferenci EVVO – Ing. Svatava Vidoňová 
 
2. Grantové projekty: 
„Praklíč K15“ – Praktický program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového 
tématu EVVO. Žádost o finanční podporu z OP VK z evropských strukturálních fondů podaná v I. 
polovině roku 2009. Požadovaná dotace 4 820 613,- Kč. Grantový projekt „Praklíč K15“ je 
v současné době ve fázi schvalování.  
 
3. Celoškolské a třídní akce nad rámec běžné výuky: 
„Zelený strom“  celoškolská soutěž ve sběru starého papíru. Za školní rok odevzdáno 20,5 

tuny papíru.  
„Král podzimu“  podzimní soutěž, výrobky z přírodnin, kresba přírodninou, soutěž v poznávání 

stromů podle listu.  
„Ptáci v zimě“  výroba a umístění ptačích krmítek, pozorování ptáků.  
 „Třídíme odpad“ výukové programy Lesní školy v Bělském lese (3x) 
 
4. Projektová výuka: 
„Zlý Pepa v lese“   druhé třídy ZŠ pro děti MŠ 
„Klíčení rostlin“  projekt pro první třídy 
„Zelená třída“ květinová výzdoba třídy 
„Den Země“    jednotlivé akce tříd, dle nabídky neziskových organizací 
„Putování s kapkou vody“  
 
 
5. Školní projektové dny 
 Vztah člověka a prostředí 
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1. stupeň   „Životní styl, ochrana zdraví“     
 2. stupeň  „Ochrana člověka za mimořádných událostí 
„Zeyferus“  vystoupení skupiny, zabývající se záchranou ohrožených dravců  
 
6. Ozdravné pobyty  
Ozdravných pobytů se zúčastnilo více jak 260 žáků 1. až 9. ročníku. 

 

 

 

Kulturní akce I. stupeň 
 

Klub AMOS – TELEPACE 
 Dny velikonočních řemesel 

 Dřevo, dřívko, dřívečko /interaktivní projekt/ 

Dům kultury AKORD 
 Michalovi mazlíčci 

 Koncert I.Batoušek 

 O Růžence 

 Den dětí s Jaroslavem Uhlířem 

 Koncert Ondráš 

Divadlo loutek 
 Ze Starých pověstí českých 

 Princezna Majolenka 

 Jak švec Dratvička vysvobodil princeznu 

Knihovna Výškovice 
 Kouzlo Vánoc 

 Máme rádi zvířata 

 Pohádkový svět 

Galerie výtvarného umění Ostrava 
 Animační program k výstavě Sváry zření 

 
Kulturní akce a exkurze - II. stupeň 
 
 Seminář školních časopisů – Brno 

 Ostravská operace (Darkovičky, Hrabyně)  

 Egyptské umění starověku – Brno (výstava Tutanchamon) 

 Osvětim (exkurze, červen 2009)        

 Beseda s pluk. Sukem o 2. světové válce 

 Historické kalendárium 

 Besedy žáků se soudcem a státním zástupcem 

 Semináře k sexuální výchově 

 Projektové dny – Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 Soutěžní festival pěveckých sborů „Vánoční akordy“ 

 Zahrada písní – Praha (festival DPS) 

 Krajská přehlídka DPS – Orlová 

 Dubinský vrabčáček – Ostrava (festival DPS) 

 Rychnov nad Kněžnou (celostátní přehlídka  DPS) 

 Týden tance (kino Vítek) 

 MS disko dance (ČEZ Aréna Ostrava) 
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 Exkurze - Štramberk (Trúba, štramberský pivovar, štramberská pekárna) 

 Exkurze - Kopřivnice (Muzeum kopřivnické Tatry) 

 Vystoupení VUS Ondráš (DK Akord) 

 Bambini di Praga (divadelní představení) 

 Koncert skupiny SOLIDEO 

 Kozí příběh (kino Luna) 

 Exkurze do kadeřnictví (9. roč. – výběr povolání) 

 

 

Sportovní aktivity na škole 

Jako každý rok i letos se naše škola a učitelé TV snažili o maximální rozvoj tělesné kultury 
a zdatnosti našich žáků. Pro větší motivaci jsme se snažili zapojovat a připravovat žáky do 
různých sportovních soutěží v rámci školy, obvodu, okresu. Žáci se zúčastnili obvodních kol ve 
fotbalu, florbalu, košíkové, kopané, volejbalu, vybíjené, atletice, štafety, přespolní běh. Městského 
kola ve fotbalu, florbalu, atletice, Sport bez hranic. Zapojovali jsme se do soutěží ve sportech pro 
nás netradičních jako basketbal, stolní tenis, fotbal.  

 
Soutěže mezi školami 
 
Atletika    

Obvodní olympiáda 
60m běh           3. místo 

1000m 5. místo 

60 m 3. místo 

800 m 7. místo 

1500 m 4. místo 

štafeta ml. žákyně 2. místo 

štafeta st. žákyně 2. místo 

hod kriketovým míčkem 4. místo 

vrh koulí 3. místo 

skok daleký ml. ch. 5. místo 

skok daleký ml. d. 4. místo 

 
 
Přespolní běh 

starší žáci            2. místo 

mladší žáci  3. místo 

 
Florbal 

starší žáci - obvod 3. místo 

starší žákyně - obvod 3. místo 

mladší žáci - obvod 4. místo 

 
Vybíjená 

mladší žáci - obvod 2. místo 

 
 
Košíková 

starší žáci- obvod 3. místo 

starší žákyně - obvod   4. místo 

 
  



16 

 

Informační a komunikační technologie 
Mgr. Kateřina Pospíšilová  

 
1. Ve školním roce 2008/09 dostává průběžné i aktuální informace veřejnost na internetových 

stránkách školy http://www.kosmonautu15.cz. Od tohoto roku na stránkách funguje ostrý 

provoz Absence a klasifikace žáků, webového modulu programu Bakaláři, který je přístupný 

rodičům i žákům pro pravidelný přehled průběžné klasifikace a absence dětí naší školy – 

viz https://mail.kosmonautu15.cz/bakaweb/login.aspx. Modul dále obsahuje – osobní údaje 

žáka, pololetní klasifikaci, výchovná opatření, rozvrh žáka, vyučované předměty. Stránky 

také obsahují fotogalerie školních akcí, pedagogů, kontaktní informace na pedagogické 

zaměstnance včetně zaměstnaneckého e-mailu, přehled rozvrhů tříd i pedagogů, 

konzultační hodiny učitelů, apod. 

2. Nově zakoupené ICT vybavení ve školním roce 2008/09 

a. nákup nového serveru včetně síťových prvků - 2x switch HP 1700 - 24port gigabit, 

Server HP ML350G5 4GB RAM, řadič P400-256MB, 5x HDD SAS 10k 146GB  

b. HP Laser JET P2055n – černobílá laserová tiskárna /ekonomka/ 

c. barevná osfitová tiskárna OKI 5750 /sekretariát/ 

d. síťové úložiště ZYXEL  Storage NAS NSA-220 SATA LAN,WEB; WD 500GB AAKS 

16MB 7200 SATA2  

e. HP Laser Jet P1005 – černobílá laserová tiskárna /sborovna/ 

f. Canon MF4370DN fax – černobílá multifunkce /ředitelna/ 

g. 3 notebooky /ředitel, učebna HV, ICT koordinátor/ 

h. dataprojektor DLP ACER P1166, ACER nosič dataprojektoru  /učebna HV/ 

i. videokamera Samsung VPHMX   

j. 9x počítačová sestava (PC tower žákovský – OS Vista, LCD monitor ACER 17“) 

/počítačová učebna/ 

k. dataprojektor Benq MP620C /učebna Přírodopisu/ 

l. PC tower učitelský, reprobedny Genius 5+1 /multimediální učebna/ 

m. Epson SX 105A – barevná multifunkce /kabinet družiny/ 

n. interaktivní tabule a datový projektor od firmy AV Media z grantu MMO 

3. Došlo k přebudování stávající části sítě LAN školy – vybudování datových rozvodů do 

kmenových tříd a k přebudování stávajících datových rozvodů v některých kabinetech 

školy. Veškeré datové zásuvky byly napojeny na nový server pomocí zakoupených 

síťových komponentů.  

4. Připojení k internetu zajišťuje firma GTS Novera, a.s.; ZŠ a MŠ: Novera Duo Express 

8192/512 kbit/s 

5. Celkový počet stanic: 32 stanic na 359 žáků  

6. ICT vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Rozšiřující studium ICT při OU: 1 pedagog 

školení Práce s interaktivní tabulí: pracovníci školy 

 

7. Výuka ICT: 5. a 6. ročníky – povinný předmět Informační a komunikační technologie (1 

hodina týdně); 7., 8. a 9. ročníky – Písemná a elektronická komunikace – SW program ZAV 

(2 hodiny týdně) 

8. Soutěž ZAV OSTRAVA 2009!!!: ZŠ Kosmonautů 15 – organizátor akce (15. a 16. červen 

2009) – studentů 1. ročníků SŠ a žáků ZŠ, v psaní na klávesnici a v korektuře textu.  

  

http://www.kosmonautu15.cz/
https://mail.kosmonautu15.cz/bakaweb/login.aspx
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Mateřská škola 

Jana Elisová 
 
Adresa: Mateřská škola „U lesa“  

P. Lumumby 25, 700 30  
 (při ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava – Zábřeh) 
 

Projekt:   MŠ podporující zdraví  
 
E-mail :     ms.lumumby25@tiscali.cz 

 ms@kosmonautu15.cz 
 

 
Zást. řed. pro předškolní vzdělávání: Jana Elisová  

tel.: 596 748 110, 603 167 885 
 
Provozní doba    6:30 – 16:30 
 

 
 

Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 

 Počet dětí 

Předškoláci pro školní rok 2008/2009 39 (17 OŠD) 

Nepravidelná docházka 0 

Odklad školní docházky 17 

Integrovaní v MŠ s vadami řeči 12 

Individuální logopedická péče pro integrované děti zajištěna 
logopedickou asistentkou 

12 

Specializovaná třída v  MŠ s vadami řeči 12 

Individuální logopedická péče pro děti ve specializované 
logopedické třídě zajištěna logopedickou asistentkou 

 
12 

Ukončení docházky do MŠ v průběhu školního roku 2008/2009 7 

Přijetí do MŠ v průběhu školního roku 2008/2009 6 

Odcházející do ZŠ  33 

Počet nově přijatých dětí na školní rok 2009/2010 33 
 

 

Výchovně vzdělávací proces: 

Vzdělávání dle Kurikula MŠPZ 

Logopedická třída 

Třída MŠ v ZŠ pro děti s OŠD 

Divadélko 

Výuka angličtiny 

Keramika 

Netradiční TV 

Jóga 

Píšťalka 

Slovíčka – trénink jazykových dovedností 

ILP – logopedická péče pro integrované děti 

 
Kulturní, sportovní a další aktivity mateřské školy: 
 Tancování s Hopsalínem 

mailto:ms.lumumby25@tiscali.cz
mailto:ms@kosmonautu15.cz
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 Výlet do ZOO, do lesoparku: „Bělský les“, do jízdárny ve Staré Bělé  
  Drakiáda, Pálení čarodějnic,  
 „Kafíčko“ – společné hraní a tvoření dětí s rodiči 
 Pravidelné divadelní představení (přímo v MŠ – mohou zhlédnout i nejmenší děti)  
 Filmové představení v kině Luna 
 Puzzliáda - soutěž dětí dle zájmu-celoškolní akce 
 Den otevřených dveří – v dny zápisu 
 Spolupráce se ZŠ Kosmonautů 15 (návštěvy dětí z MŠ v ZŠ) 
 Projekt:“Učíme se navzájem“ společné hry děti MŠ a žáků 8. tříd ZŠ Kosmonautů 15 
 Hernička – hry dětí s rodiči v MŠ (pro děti mladší 3. let, které nejsou zapsány v MŠ) 
 Exkurse v knihovně, v Planetáriu, u hasičů 
 Beseda s Policií: „Drogy a jiné nástrahy“  
 Školní akademie v kulturním domě K-Trio 
 Koncert LŠU 
 Ozdravný pobyt dětí v Beskydách 
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Školní družina a školní klub 

Svatava Vévodová 

 
Zařízení Počet oddělení Počet žáků Počet vychovatelů 

Školní družina 2 60 2 

Školní klub 1 22 1 

 
Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování. 
Věnujeme se zejména zájmovým činnostem. Školní družina pracuje podle vlastního školního 
vzdělávacího programu, který byl v tomto školním roce upraven. Základem tohoto programu jsou 
činnosti školní družiny, které dětem přinášejí radost z vlastní aktivity. 
 
Provozní doba školní družiny: 
Ranní družina 6:30 – 7:45 hodin 
Odpolední družina 11:45 – 17:00 hodin 
 
 

Zájmové útvary 
  

Sportovní hry chlapci 12 

Sportovní hry děvčata 12 

Výtvarný 24 

Počítače hrou 12 

  
 
Kulturní, sportovní a další aktivity školní družiny 

 Duhový chodník – výtvarná soutěž, téma: „Den bez aut“ – projekt 
 Drakiáda 
 Král podzimu 
 Vernisáž:“ Malujeme pro zdraví“ v kině Luna 
 Vánoční besídka, otevřená dílna 
 Miss a Missák 
 Pěvecká soutěž 
 Dovedností soutěž šikovná máma, táta 
 Velikonoční otevřená dílna 
 Divadelní představení: „Barevní mužíci aneb třiďme odpad“ 
 Karneval 
 Železný sportovec – sportovní soutěž 
 Besídka ke Dni matek 
 Turnaje ve vybíjené proti rodičům a ŠD Srbská 
 Cesta za pokladem – dobrodružná hra v místním lese 
 Filmová představení v kině Luny 
 Návštěva lanového hřiště  
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Školní jídelna 
Vanda Kolodějová 
 
Vedoucí školní jídelny: Vanda Kolodějová  tel.: 603 167 886 

 
Údaje o pracovnících školní jídelny ve školním roce 2008/2009 

(stav k 31. 8. 2009) 

Vedení školní jídelny 1 
Kuchařky 3 
Pomocné kuchařky 5 
Celkem 9 

 

Výdejní místa 1 
Počet zapsaných strávníků 780 
Z toho cizích strávníků 145 

V tomto školním roce školní jídelna začala druhým rokem stravovat děti ze 6. oddělení naší mateřské školy. 
Školní jídelna MŠ nám připravuje svačinky a přesnídávky.  Naše pracovnice se střídají v donášení ze 
školky a chystají na talíře v jídelně. Obědy se dětem vydávají před výdejem pro žáky ZŠ. 

Školní jídelna si i v tomto školním roce udržela nárůst strávníků. Příznivě se osvědčilo vaření dvou druhů 
jídel na výběr. V roce 2007 bylo zapsáno ke stravování 709 strávníků, v říjnu 2008 podle statistického 
výkazu již 780. 

Počet cizích strávníků je stejný jako v roce předešlém. Z finančních prostředků věcné režie se hradí 
poměrnou částí provoz školní jídelny. Mzdová režie zůstává plně pro vyplacení mezd zaměstnankyň školní 
jídelny. 

V lednu 2009 bylo provedeno hygienické šetření pracovnicí hygienické stanice. Při kontrole provozní a 
osobní hygieny nebyly shledány žádné nedostatky. Pestrost jídelníčků a plnění spotřebního koše byly 
v pořádku a na vysoké úrovni. Rovněž v zavedení a sledování KRBO (kritických bodů) nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. 

V lednu 2009 byly zakoupeny uzamykatelné šatní skříně pro zaměstnankyně. Hygienicky nevyhovující 
šatny ve sklepních místnostech byly zrušeny a zaměstnankyně se přestěhovaly do prostoru denní 
místnosti. 

Školní jídelna se řídí výživovými normami pro školní stravování podle vyhlášky 107/2005 Sb. Z důvodu 
nárůstu cen potravin byly finanční normativy nedostačující, proto v tomto školním roce došlo k navýšení 
ceny stravného / 1. st. z 18,--  na 20,-- Kč, 2. st. z 21,-- na 23,-- Kč, 3. st. z 23,-- na 26,-- Kč, u dospělých 
zaměstnanců z 23,-- na 26,-- Kč a u cizích strávníků ze 49,-- na 52,-- Kč.  

Ve spolupráci s ÚMOb se stále nedaří řešit katastrofální stav podsklepení školní jídelny. Zdi ve skladech 
jsou promáčené, zasaženy plísní a z tohoto důvodu jsou nevyhovující a vyloučeny ze skladování potravin. 
Stejný stav je i na WC. Podlahy, stěny, radiátory a dveře hrubé přípravny zeleniny a brambor jsou ve 
velkém rozsahu poškozené s vydrolenou omítkou. Tento stav je v zápisu hygienického šetření, jenž byl 
rovněž předán na ÚMOb. Jako nouzové opatření byly částečně vyzděny anglické dvorky a pročištěna 
venkovní kanalizace, což zabránilo zatékaní vody do sklepů v případě silnějších dešťů. 

Pracovnice školní jídelny připravily všem strávníkům mikulášské balíčky, na kterých se sponzorsky podílely 
firmy dodávající zboží během školního roku na jídelnu. 

V prosinci 2008 ŠJ zabezpečovala stravování účastníků Festivalu Vánoční akordy, v červnu 2009 pak 
pracovnice školní jídelny zajišťovaly celodenní stravu pro účastníky celostátní soutěže v psaní na 
klávesnice ZAV OSTRAVA!!! 2009.  

Díky velkému pracovnímu nasazení a obětavosti pracovnic školní jídelny se daří všechny problémy řešit 
tak, aby strávníci byli spokojeni jak s kvalitou, tak s pestrostí stravy.  
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Spolupráce s Dětským pěveckým sborem Ko-Ko 
Zdeněk Ševčík 
 
Sbor navázal svou činností na předchozí rok. Sbormistři (Zdeněk Ševčík a Lenka Velikovská) 
přidali do repertoáru písně složitější a vícehlasé. Sbor reprezentoval školu na různých 
celorepublikových soutěžích a přehlídkách. Spolupráce občanského sdružení, které sbor zaštiťuje, 
a školy se i nadále prolíná prostřednictvím školního klubu.  
 
Z úspěchů stojí za zmínku: 
zlaté pásmo na celostátním festivalu Vánoční akordy 2008 
absolutní vítěz kategorie B - festival Vánoční akordy 2008 
zlaté pásmo na celostátní přehlídce Zahrada písní v Praze 
zlaté pásmo v krajském kole přehlídky dětských pěveckých sborů v Orlové s postupem na 
celostátní kolo přehlídky DPS v Rychnově nad Kněžnou 
druhé místo na regionální soutěži Dubinský vrabčáček 
 
Sbor také spolupracuje s DK Akord v Ostravě-Zábřehu, kde vystupuje při různých kulturních 
akcích a také s ÚMOb-Jih (zpívání jubilantům, rozsvícení Vánočního stromu…) 
 
S činností, plány a galerií se může veřejnost seznámit na webových stránkách 
www.dpskoko.estranky.cz 
 

Spolupráce s dalšími subjekty 
 Spolupráce s MŠ P. Lumumby 25  - „Den dětí“, „Karneval“ + projekty (např. rodinka) 
 Spolupráce s DDM - soutěže, kulturní akce 
 Spolupráce s DK Akord - soutěže, kulturní akce 
 Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí   
 Spolupráce s MŠMT a VÚP Praha - pilotní škola „ŠVP“ 
 Spolupráce se Státním zdravotním ústavem Praha 
 Spolupráce s Knihovnou města Ostravy (pobočka Mariánské Hory) 
 Spolupráce s Domovy důchodců Petruškova, Čujkovova 
  

http://www.dpskoko.estranky.cz/
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Oblast BOZP ZŠ 
Emílie Altmanová 
 
Rozbor úrazovosti ve školním roce 2008/2009 – Základní škola 

1. pololetí 29 

2. pololetí 28 

úrazy celkem 57 z toho registrovaných 14, odškodněných 12, 25 650,- Kč 

 
Ve srovnání s loňským školním rokem jde o snížení úrazů žáků ZŠ, především v prvním pololetí. Velký podíl na počtu 
školních úrazů má stále tělesná výchova 30. Chlapci se podílí na úrazovosti 32 úrazy. 
 

Úrazy v měsících 

měsíc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

počet 6 4 9 5 5 4 13 6 2 3 

 

Všechny úrazy jsou lehké. Jde ve většině případů o naraženiny na a lehká zranění prstů při hrách s míčem v TV. 
K hromadným a těžkým úrazům nedošlo. Zpráva zpracována ke dni 31. 8. 2009 
 
Srovnání počtu úrazů za školní roky 2007/2008,  2008/2009 

měsíc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 celkem 

2007/08 13 16 12 15 5 4 3 3 3 29 108 

2008/09 6 4 9 5 5 4 13 6 2 3 57 

 
 Členění úrazů  podle místa události  2006/07, 2007/08, 2008/09 

třída chodby, WC, šatny tělocvična hřiště ŠD ozdravný 
pobyt, jiné 
akce školy 

16 14 45 2 2 29 

7 14 36 0 1 7 

12 12 32 0 1 0 

 
Členění na podíl úrazovosti v hodinách a o přestávkách 

přestávka hodina školní družina ozdravný pobyt 

16 40 1 0 

  
Členění úrazů podle zraněných částí těla 

horní končetina dolní končetina Hlava, oko, zub záda a jiné klíště 

27 16 9 5 0 

 
Kontrola BOZP 
Revize proběhly dle plánu revizí pro rok 2008. Dle zpracovaných ozdravných opatření se prozatím provádí jen drobná 
údržba a opravy. Z velkých rekonstrukcí není prozatím uskutečněno nic. Brání tomu nedostatek financí a provozní 
důvody. 
 
Rozbor úrazovosti ve školním roce 2008/2009 – Mateřská škola 
 

1. pololetí 3 

2. pololetí 2 

úrazy celkem 5   z toho registrovaných   1 

 
Ve srovnání s loňským školním rokem jde o velké snížení četnosti úrazů dětí. Je to dáno tím, že školní zahrada je 
mimo provoz a děti chodí na procházky do lesa. 
  
 
Úrazy v měsících 
 

měsíc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

počet 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 

 
Všechny úrazy jsou lehké. 
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Srovnání počtu úrazů za školní roky  2006/2007, 2007/2008 
 

měsíc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 celkem 

2006/2007 0 4 2 1 0 0 1 0 2 0 10 

2007/2008 2 2 0 0 0 2 2 2 4 3 17 

 
 Členění úrazů  podle místa události 2006/07, 2007/08, 2008/09 
 

hry v herně, třída a 
cvičení 

hry na zahradě, 
vycházky 

pracovní činnosti ublížení navzájem jiné 

4 4 0 2 0 

13 4 0 0 0 

2 2 0 0 1 

 
Chlapci podílející se na školních úrazech 
 

V 1. pololetí Ve 2. pololetí 

3 2 

 
Kontrola  BOZP 
Prověrka BOZP proběhla v měsíci prosinci, zpráva je k nahlédnutí u BP. Revize proběhly dle plánu revizí pro rok 2008 
a 1. pololetí roku 2009. Závady se postupně odstraňují. Velké závady jsou v plánu ozdravných opatření naplánovány 
na několik let dopředu dle finančních možností školy. Dle zpracovaných ozdravných opatření se prozatím provádí jen 
drobná údržba a opravy. Probíhá rekonstrukce zahrady. O velkých prázdninách se plánují přestavby vstupů do 
logopedické učebny. 
 
 
ZŠ A MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 
Rozbor úrazovosti v pracovních úrazech V KALENDÁŘNÍM ROCE 2008  
 

kalendářní rok 2008 - II. pololetí 

evidované úrazy škola                         0  registrované            0 

evidované úrazy školní kuchyně         1  registrované            1     2108,- Kč 

evidované úrazy školka                       2  registrované            0 

 
Oproti minulému roku narostl počet pracovních úrazů. 
Dne 26. 6. 2009 bylo proškoleno 18 nepedagogických pracovníků před údržbářskými pracemi o prázdninách. 
 
Kontrola BOZP 
Prověrka BOZP proběhla v měsíci prosinci, zpráva je k nahlédnutí u BP. Revize proběhly dle plánu revizí pro rok 
2009. Závady se postupně odstraňují. Velké závady jsou v plánu ozdravných opatření naplánovány na několik let 
dopředu dle finančních možností školy. 
 

Požární ochrana 
Mgr. Pavla Kachlířová 
 

Hlavní preventistka PO:  Mgr. Pavla Kachlířová  tel.: 596 746 735 

 

Školení stálých zaměstnanců 
Jako každý rok bylo 26. 8. 2008 provedeno vstupní školení PO stálých zaměstnanců  
a školní kuchyně (ZŠ i MŠ). 
 
Školení nových pracovníků 
Uskutečnilo se: 16. 9. 2008 
 2. 2.2009 
 
Pravidelné kontroly 
Požární preventistka 1krát měsíčně kontrolovala různé části budovy školy. Nebyly zjištěny závady, které by 
ohrožovaly chod školy. Dne 10. 10. 2008 byla provedena revize RHP a hydrantů firmou Redcock. 
 

 

 



24 

 

 

Závěr 
 

Školní rok 2008/2009 byl pro naši organizaci rokem velmi pracovně náročným. Kromě své 
pravidelné činnosti byla škola zapojena do celé řady projektů a aktivit, jejichž realizace však směla 
jen minimálně narušit chod běžného výchovného a vzdělávacího procesu. Náročnost uplynulého 
školního roku byla na jeho konci znatelná i v náladě celého kolektivu zaměstnanců, a to nejen 
pedagogů. Školy jsou v dnešní době nuceny na základě vlivů probíhající školské reformy, 
normativního způsobu financování a neustálým přibýváním byrokratické zátěže stále více snižovat 
počty zaměstnanců, optimalizovat svůj provoz, a sahat tak do svých personálních rezerv, jež 
nejsou nevyčerpatelné. Rovněž neustále se měnící legislativa, hygienické, technické a jiné normy 
vyžadují nemalé nároky na všechny zaměstnance škol. 
 
Během roku v našem kolektivu zaměstnanců docházelo pouze k nezbytným změnám, jež byly 
vyvolány například odchody zaměstnanců na mateřskou dovolenou, či jinými odchody ze 
závažných osobních důvodů.  
 
Po dobu celého školního roku taktéž probíhala komunikace vedení školy se žáky prostřednictvím 
žákovské samosprávy – parlamentu. Připomínky žáků byly vždy brány v potaz a v rámci možností 
bylo vyhověno, neboť právě kvůli žákům naše organizace existuje, aby naplňovala jejich 
vzdělávací potřeby. 
 
Cílem tohoto školního roku bylo vytvořit podmínky pro možnou expanzi co do počtu žáků a 
k tomuto cíli se podařilo zdárně nakročit oproti předchozím létům vyšším počtem zapsaných žáků 
do 1. tříd. V následujícím školním roce tedy otevíráme 3 třídy prvních ročníků, z nichž jedna bude 
určena pro žáky s postižením logopedickými vadami. Nadále je třeba vytvářet příznivé podmínky 
pro postupný rozvoj naší organizace, uplatňování inovací, a to podporou kreativity a samostatnosti 
zaměstnanců, jejich dalšího vzdělávání a podněcováním k tvorbě projektů, nových výukových 
materiálů, k navazování lepší spolupráce mezi školou a rodiči. 
 
 
Děkujeme všem zaměstnancům, žákům, jejich rodičům, představitelům zřizovatele a 
dalších institucí a subjektů za veškerou spolupráci ve školním roce 2007/2008. 
 
 
 
 
________________ 
Mgr. Marek Pabjan 
ředitel školy 
 
 
Dovětek: Od 1. ledna 2009 škola používá nové logo, jehož autorem je Jaroslav Kuchař z firmy JK Pro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



25 

 

Strana pro podpisy a další záznamy 
 
 
Zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 15. října 2009. 
 
 
 
 
 
 _____________ 
 Eva Bezděková 
 předsedkyně 
 školské rady 
 
 
 
 
Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou dne: ____________________a mají možnost do 
ní i nadále nahlédnout ve sborovně ZŠ, stejně jako další osoby, jež o informace, ve zprávě 
obsažené, projeví zájem. 
 
 
 
 
 
 
Zřizovateli byla výroční zpráva zaslána dne: ___________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


