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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 přibliţně 350 ţáky 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 běţecké tratě). Součástí 
právního subjektu je také školní kuchyň s kapacitou aţ 1200 jídel) a MŠ P. Lumumby 25 se svou 
celkovou kapacitou 144 dětí včetně odloučeného pracoviště v budově Kosmonautů 17. Školní 
budovy jsou jiţ téměř 50 let staré, ale vnitřní vybavení je relativně moderní a jednotlivé místnosti 
se průběţně modernizují. V podstatě všechny učebny na II. stupni jsou svým zaměřením odborné 
s vybavením pro jednotlivé předměty dle předmětu, jenţ je v dané učebně převáţně vyučován. 
Samozřejmostí je velice vyuţívaná učebna výpočetní techniky, v níţ ovšem se realizuje i výuka 
mnoha jiným předmětům. Rovněţ vybavení školní kuchyně i MŠ se průběţně 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:  31. 10. 2009, č. j. MSK 156740/2009 
  Spis. zn.: ŠMS/38158/2009/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:      Mgr. Karel Sibinský 
vedoucí odd. školství a kultury:   Ing. Sylva Sládečková 
 
 
Adresa pro dálkový přístup 
 

http://www.kosmonautu15.cz/ 
 

 

mailto:sekretariat@kosmonautu15.cz
http://www.kosmonautu15.cz/
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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 
 
    Bc. Jana Elisová (zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání) 
    ms@kosmonautu15.cz 
 

 

 
Údaje o školské radě  

 
Počet členů:     3  
 
Počet schůzí v uplynulém šk. roce: 2 
 
 
Členové školské rady: 
 
Za zřizovatele:  Eva Bezděková, předsedkyně 
 
za zákonné zástupce nezletilých ţáků:  Martin Lamka 
 
za pedagogické pracovníky:   Mgr. Přemysl Vilímek 
 
Ve školním roce 2009/2010 školská rada ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace: 
 

- vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2008/2009 
- schválila výroční zprávu o hospodaření organizace za rok 2009 
- schválila školní řád 
- schválila pravidla pro hodnocení vzdělávání ţáků 
- projednala hospodaření školy 

 
Funkční období školské rady končí v listopadu 2011. 
 
 
 
 
 
Přehled oborů vzdělávání 
 
Škola poskytuje ţákům základní vzdělání v 1. – 9. ročníku v rámci povinné školní docházky, a to 
podle vlastního školního vzdělávacího programu „K15“, jenţ 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 druţiny a školního klubu. 
 
 

mailto:reditel@kosmonautu15.cz
mailto:zastupce@kosmonautu15.cz
mailto:zastupkyne@kosmonautu15.cz
mailto:ms@kosmonautu15.cz
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Statistické údaje: 
 

Počet tříd 
Celkový počet 

ţáků 
Počet ţáků na 1 

třídu 

1 – 5 6 – 9 1 – 5 6 – 9 1 – 5 6 – 9 

11 7 196 142 17,82 20,29 

 
Počet tříd      18  
Počet ţáků      350 
Průměrný počet ţáků ve třídě   19,44 
Průměrný počet ţáků na jednoho učitele: 14,6 
 
Způsob hodnocení a klasifikace: 
1. – 5. ročník  klasifikace známkou ve všech předmětech, na ţádost slovní hodnocení  
   vysvědčení SEVT č. 49 844 0 
6. – 9. ročník  klasifikace známkou ve všech předmětech 
   vysvědčení SEVT č. 49 848 0 

 
 
Ţáci k 30. 6. 2010 
 

Škola, zařízení Počet tříd 
Celkový počet 

ţáků 

Mateřská škola 6 132 

Základní škola 18 350 

Celkem 24 482 
 

 
Ke dni 31. 8. 2010 ukončilo: základní vzdělávání:  36 ţáků  
     předškolní vzdělávání:  50 dětí 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

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

 
 

Zaměstnanci základní školy ve školním roce 2009/2010 
 (stav k 30. 6. 2010) 

Pedagogičtí pracovníci: Počet Muţi Ţeny 

Učitelé 26 7 19 

Vychovatelé 3 1 2 

Celkem 29 8 21 
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Nepedagogičtí pracovníci: Počet Muţi Ţeny 

Úklid 5 0 5 

Školník 1 1 0 

Ekonomka  1 0 1 

Tajemnice 1 0 1 

Celkem 8 1 7 

 
  

Absolventi, kteří nastoupili na školu 

Počet Kvalifikace 

0 0 

 
 

Počet učitelů, kteří nastoupili, nebo odešli  
(kromě důchodců) k 31. 8. 2010 

Nastoupili 2 

Odešli 
na jinou školu Mimo školství 

0 1 

 
 

Počet pracovníků v důchodovém věku, důchodců  
a nekvalifikovaných pracovníků k 31. 8. 2010 

Důchodový věk 0 

Důchodci 3 

Nekvalifikovaní pracovníci 4 

 
 
 

Zaměstnanci mateřské školy ve školním roce 2009/2010 (stav k 30. 6. 2010) 

Pedagogičtí pracovníci: Počet Muţi Ţeny 

Učitelé 10 0 10 

    
 

Nepedagogičtí pracovníci: Počet Muţi Ţeny 

Úklid 3 0 3 

Kuchařky  2 0 2 

Pomocná kuchařka 1 0 1 

Vedoucí školní jídelny 1 0 1 

Externisté 0 0 0 

Celkem 17 0 17 

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

Posilovna celoročně 

Tělocvična velká celoročně (středy) 

Vánoční večírek prosinec 2009 

Den učitelů březen 2010 

Zájezd  květen 2010 

Závěr školního roku  červen 2010 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 
Zápis do prvních tříd ZŠ Kosmonautů 15 
 

Počet zapsaných ţáků do 1. tříd k 3. 2. 2010 75 

Počet odkladů podaných ke dni 30. 5. 2010 19 

Počet ţáků, kteří nastoupili do 1. tříd v září 2010 60 

 
 
 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a stupně vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2009/2010 (k 31. 8. 2010) 

Ročník Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

1. 42 3 0 

2. 34 0 0 

3. 38 0 0 

4. 36 0 0 

5. 46 1 0 

Celkem I. st. 196 4 0 

6. 28 2 2 

7. 40 1 0 

8. 42 3 0 

9. 32 2 1 

Celkem II. st. 142 8 3 

Celkem škola 338 12 3 

 
 
 
 

Přehled o prospěchu, docházce a chování 
 

1. pololetí 2009/2010 

Napomenutí třídního učitele 40 

Důtka třídního učitele 23 

Důtka ředitele školy 7 

2. stupeň z chování 5 

3. stupeň z chování 3 

Nedostatečný prospěch 8 

Nehodnocen 3 

Pochvala třídního učitele 116 

Pochvala ředitele školy 8 

Omluvené hodiny 18 497 

Neomluvené 399 (12 ţáků) 

 
2. pololetí 2009/2010 

Napomenutí třídního učitele 26 

Důtka třídního učitele 20 

Důtka ředitele školy 18 
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2. stupeň z chování 7 

3. stupeň z chování 6 

Nedostatečný prospěch 12 

Nehodnocen 3 

Pochvala třídního učitele 131 

Pochvala ředitele školy 20 

Omluvené hodiny 21 569 

Neomluvené 1476 (14 ţáků) 

 
Celkový počet neomluvených hodin 

Počet hodin Průměr na ţáka 

1875 5,36 

Přijímací řízení  

 

 

Počet ţáků přijatých na osmiletá gymnázia a 
konzervatoře  

4 

Počet ţáků přijatých na šestiletá gymnázia 1 

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

34 

Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní 
docházku v niţším neţ 9. ročníku 

2 

Počet ţáků přijatých na střední školu s 
maturitou  

31 

Počet ţáků přijatých na učební obory  10 

Počet ţáků přijatých na střední školy v Ostravě  39 

Počet ţáků přijatých na střední školy mimo 
Ostravu  

2 

Počet ţáků přijatých na státní střední školy  40 

Počet ţáků přijatých na soukromé střední školy 1 

 

 
Ve školním roce 2009/2010 bylo řešeno školním metodikem prevence ve spolupráci s třídním 
učitelem, výchovným poradcem, případně jiným pedagogickým pracovníkem 46 případů, z toho: 
 
Neomluvená absence:       

1. pololetí      12 ţáků (399 neomluvených hodin) 

2. pololetí      14 ţáků (1476 neomluvených hodin) 

Drogová problematika (nelegální drogy):   0 
Drogová problematika (legální drogy):    2 ( kouření 1*, alkohol 1*) 
Fyzické konflikty:       9 
Šikana:       1 
Slovní útoky:       2 
Krádeţ:                               4 (5 ţáků) 
Úmyslné poškozování školního majetku:   0 
Kyberšikana:       2 (3 ţáci) 
Sprejerství:                                                        0  
Mentální anorexie:                      0 
Podezření na domácí násilí:     1 
Vyhroţování:       1  
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Zpráva výchovného poradce 
Mgr. Alena Holasová 
 

Počet integrovaných ţáků celkem     18  

Počet ţáků se zdravotním postiţením – vada řeči      19 

Počet ţáků s vývojovými poruchami učení       15 

Reedukační péči v rozsahu 1 hodina týdně navštěvovalo ve čtyřech skupinách ţáků 18 

Individuální logopedickou péči navštěvovalo       15 

Ze sedmých tříd se přihlásili na gymnázium a byli přijati ţáci     1 

Desátým rokem bude pokračovat ve školní docházce ţák     1 

Docházku do základní školy v 8. ročníku ukončil ţák      1 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Mgr. Přemysl Vilímek 

Zpráva školního metodika prevence sociálně patologických jevů  

Vedení školy bylo v září 2009 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 se postupovalo podle školní preventivní strategie, která představuje 
dlouhodobý plán školy (období 2009 – 2013). 
 

 ţákům 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) 
 

 k prevenci sociálně patologických jevů slouţila i nástěnka ve školním infocentru (drogová 
problematika – zaměřena na problematiku legálních drog) 

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

 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) 

 Působení ŠMP na prvním i druhém stupni, setkávání s problémovými ţáky, působení na 
problémové třídy, monitorování rizikového chování 

 Speciální dohled nad kolektivem druhé třídy ze strany odborníka z PPP 
 

 
 
Aktivity pro ţáky navíc – viz MPP: 

 

 Dny zdraví zaměřené na ochranu člověka za mimořádných situací (březen 2010) – za účasti 
sloţek integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci)  

 Besedy s městskou policií – zaměření na sociálně patologické jevy ve společnosti (nově 
riziková chování). V tomto školním roce byla navázána bliţší spolupráce s městskou policií, 
nově bylo pro deváté ročníky přednášeno téma kyberšikana. Přednášky byly dále zaměřeny na 
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přestupky a trestné činy, šikanu, drogy, záškoláctví, krádeţe, právní normy, tresty a trestní 
zákoník. 

 Přednáška o sexuální výchově pro ţáky 8. tříd 

 Dopravní výchova pro ţáky 1. stupně a 2. stupně 

 Ajax – přednášky Policie ČR pro první stupeň ZŠ 
 
 

 

Údaje o DVPP a zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 
Mgr. Miroslava Folková 

 
Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle předem stanoveného plánu na rok 
2009/2010. Snahou je udrţení, případně zvyšování úrovně kvality pedagogického sboru 
v souvislosti s naplňováním cílů vzdělávání a výchovy v rámci celoţivotního učení. Dále pak 
vzdělávání ostatních zaměstnanců školy, včetně školení Po a BOZP. Pravidelného vzdělávání a 
zvyšování kvalifikace se pedagogové účastnili na univerzitách, především na  Ostravské univerzitě 
v Ostravě, na Univerzitě Palackého v Olomouci,dále pak na Dubnickém technologickém institutu 
se sídlem v Dubnici nad Váhom, na Vysoké škole Báňské. 
Semináře určené pro DVVP pedagogických pracovníků byly realizovány ve spolupráci S PPP 
Ostrava, SPC Ostrava, klubem logopedů, Občanským sdruţením Pant Ostrava, Krajským 
zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a a informačním centrem Ostrava a  
dalšími vzdělávacími institucemi.  
 
Průběţného vzdělávání k rozšíření kvalifikace „koordinátor ŠVP“ se účastní jeden pedagog. 
 
Pravidelných seminářů se účastnil výchovný poradce a školní metodik prevence sociálně 
patologických jevů.  
V rámci vzdělávání moderních dějin se pravidelných seminářů účastnili vyučující dějepisu a 
občanské výchovy. 
 
Učitelé budoucích prvních a druhých tříd si na několikadenním semináři osvojili metodiku OSBUA, 
splývavé čtení.  
 
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 rovněţ personalistka a ekonomka školy, dále pak preventista PO a BOZP, 
členové poţárních hlídek, pracovníci školní jídelny a další nepedagogičtí zaměstnanci. 
 
Koordinátor ICT navštěvoval vybrané odborné semináře po celý školní rok.  
 
V rámci počítačové techniky byli pedagogové vzdělávání v oblasti práce s interaktivní tabulí, 
digitální fotografie, webové stránky, práce s medií a filmem. 
 
V projektu Globe a především „Praklíč K15“ pak dalším vzděláváním prošel téměř celý 
pedagogický sbor. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Ve školním roce 2009/2010 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, jeţ byly realizovány ve spolupráci s naší mateřskou školou 
P. Lumumby 25 a sdruţeními 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, na Slavnostech městského obvodu a dalších různých příleţitostech, např. vystoupení 
veteránům z 2. světové války. Významným počinem našeho DPS Ko-ko byl 3. března 2010 
koncert s cimbálovou muzikou Friš, v níţ účinkují i někteří pedagogové naší školy (Mgr. Kuřil a 
Mgr. Pabjan). 
 
Pro veřejnost jsme zajistili zpřístupnění školního hřiště, a to díky realizaci projektu Správce hřiště, 
který se koná jiţ potřetí za finanční podpory Statutárního města Ostravy. 
 
Nesmíme opomenout celorepublikové akce Festival Vánoční akordy, kdy k nám přijelo více neţ 
400 dětí soutěţit ve sborovém zpívání, nebo ZAV Ostrava!!! 2010, coţ byla opět celorepubliková 
soutěţ, tentokráte ve zpracování textu na klávesnici PC. Při těchto příleţitostech k nám také 
zavítaly významné osobnosti těchto oborů, jako 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 starosta 
Městského obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský a mnoho dalších. Všem těmto lidem patří náš dík 
za to, ţe nad akcemi převzali záštitu, či přišli děti podpořit a povzbudit do další práce. 
 
 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2009/2010 se inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí ve škole 
neuskutečnila. 
 
 

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 2009, která je součástí předchozí výroční zprávy, 
a dílem budou uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2010, jež je součástí této výroční 
zprávy. Ta bude předložena ke schválení školské radě v únoru 2011. 
 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

V březnu 2009 byl předloţen 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 ţáků v rámci průřezového tématu EVVO. Tento 
projekt byl Výborem regionální rady doporučen k financování a 15. října 2009 schválen 
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Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje. Svou realizaci projekt začal od 1. 11. 2009 a jeho běh 
potrvá 32 měsíců, tedy do konce června 2012. Je podpořen celkovou částkou aţ do výše 
4.820.613,--Kč.  

 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

S ukončením a vyúčtováním do 31. 12. 2009 organizace předložila a realizovala projekty za 
finanční podpory Statutárního města Ostravy: 

 

 Správce hřiště  

 Festival Vánoční akordy  

 

V roce 2010 jsou za finanční podpory Statutárního města Ostravy realizovány projekty: 

 

 Správce hřiště  

 ZAV OSTRAVA!!! 2010 

 This is my town - OSTRAVA!!!  

 Have Fun and Learn – Write your quiz 

 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. 

 

Projekty podpořené z fondů EU a z rozpočtu ČR: 

Realizace grantového projektu „Praklíč K15“ – Praktický program pro rozvoj klíčových 
kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO. (Viz kapitola Hodnocení plnění programu 
EVVO a kapitola Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů). 

 

 

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: 
 

 Sdruţení rodičů a přátel školy 

 Sdruţení 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 
 
Roční plán EVVO byl zaměřen na aktivity, které přesahují běţný rámec výuky a zasahují do ţivota 
školy. Jeho plnění lze hodnotit jako nadstandardní a proběhlo v souladu s dlouhodobým 
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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). Ve velké míře se 
projevila realizace grantového projektu „Praklíč K15“ a dalších projektů a aktivit nad rámec běţné 
výuky: 
 
Akce nad rámec běţné výuky: 
 
1. Vzdělávání pedagogů v rámci projektu Praklíč K15: 
 

1. Metody a formy vyučování, při kterých je ţák aktivní 
2. Environmentální výchova aneb člověk a prostředí 
3. Skupinová a týmová práce ţáků 
4. Čtením a psaním ke kritickému myšlení (s vyuţitím textů s problematikou EVVO) 
5. Průzkum prostředí – jednoduchý monitoring 

 
2.  Grantové projekty: 
Realizace grantového projektu „Praklíč K15“ – Praktický program pro rozvoj klíčových 
kompetencí ţáků v rámci průřezového tématu EVVO. Jedná se o grantový projekt z operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu Evropské unie a Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Celková výše 
podpory 4 820 613,- Kč. Cílem projektu je dosáhnout rozvoje klíčových kompetencí ţáků v rámci 
průřezového tématu EVVO a vytvořit praktický ucelený program pro začlenění této problematiky 
do všech vyučovacích předmětů a ţivota školy. 
 
V tomto školním roce jiţ proběhly tyto aktivity: 

- byla vybavena vnitřní učebna EVVO moderní didaktickou technikou 
- byla vytvořena obecná část venkovní mobilní učebny 
- byly vytvořeny průběţné výukové expozice v budově školy 
- proběhlo vzdělávání pedagogů 
- probíhá monitoring ekosystému nejbliţšího okolí školy 
- byla zahájena činnost v krouţcích EVVO 
- do výuky jsou jiţ zařazovány první metodicky zpracované vyučovací jednotky 

praktického programu EVVO 
 
3. Celoškolské a třídní akce nad rámec běţné výuky: 

- GLOBE    zapojení do programu 

- M.R.K.E.V.     spolupráce pokračuje 

- Zelený strom, Papírová škola účast v soutěţi 

- Recyklohraní   účast v soutěţi 

- Den Země     ve spolupráci se střediskem volného času Ostrava-Zábřeh 

- Dětská tisková konference 

- Ţivotní prostředí v ČR“   účast a umístění v soutěţi 

- „Král podzimu“ podzimní soutěţ, výrobky z přírodnin, kresba přírodninou, 

soutěţ v poznávání stromů podle listu 

- „Ptáci v zimě“  výroba a umístění ptačích krmítek, pozorování ptáků 

- Lesní škola  výukové programy v Bělském lese 

- OZO Ostrava 

- ZOO Ostrava 

- Ozdravné pobyty pro ţáky 1. a 2. stupně ZŠ 
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4. Školní projektové dny 
Vztah člověka a prostředí 
 1. stupeň  „Ţivotní styl, ochrana zdraví“     
 2. stupeň  „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 
 
5. Ozdravné pobyty  
Ozdravných pobytů se zúčastnilo 263 ţáků 1. aţ 9. ročníku. Z toho 109 ţáků I. stupně ZŠ a 226 

ţáků II. stupně ZŠ. Zimní ozdravný pobyt absolvovalo celkem 37 ţáků.   

 

Kulturní akce I. stupeň 
 

Klub ÁMOS – interaktivní výstavy 
 Zdeněk Miller dětem 

 Komunikujeme 

 Dny textilních řemesel 

Dům kultury AKORD 
 O Krakonošovi 

 Koncert I. Batoušek 

 Koncert Nezmaři 

 Koncert T. Novák 

 Kubula a Kuba Kubikula 

Divadlo loutek 
 Broučci 

 Stepující stonoţka 

Knihovna Výškovice 
 Tajemství paní Zimy 

 Pohádkové povídání 

 Slon, ţirafa a opice v kufru 

 Moje první čtení 

Kulturní akce a exkurze - II. stupeň 
 
 Soutěţ školních časopisů obvodu Ostrava - Jih 

 Projektová výuka v MŠ „Učíme se navzájem“  

 Kvízové dopoledne na OA v Ostravě - Mariánských Horách 

 Přírodopisná a dějepisná exkurze (Archeopark, Rybí dům) 

 Výukový program v ZOO Ostrava 

 Výukové programy – Středisko mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě 

 Semináře k sexuální výchově 

 Projektové dny – Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 Den otevřených dveří s vystoupením DPS Ko-Ko 

 Koncert DPS Ko-Ko pro seniory v Ostravě-Zábřehu 

 Soutěţní festival pěveckých sborů „Vánoční akordy“ 

 Koncert DPS Ko-Ko s cimbálovou muzikou Friš v DK Akord v Ostravě-Zábřehu 

 Soutěţ pěveckých sborů Chrám i tvrz 2010 (DK města Vsetín) 

 Krajská přehlídka DPS – Orlová 

 Dubinský vrabčáček – Ostrava (festival DPS) 

 Koncert DPS Ko-Ko pro válečné veterány 

 Přehlídka ostravských DPS Veselé zpívání 

 Představení kouzelníka Kelnera 
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 Pietní akt k vzniku Československa (památník u Rudné) 

 Předvánoční návštěva kina (Doba ledová 3) 

 Čokoládová vařečka (soutěţ ve vaření) 

 Návštěva zkoušky baletu Moravskoslezského divadla („U2“) 

 Festival multimediálních projektů 

 Prevence negativních jevů (besedy s městskou policií)) 

 Policie na hradě (Slezskoostravský hrad) 

 Labyrint světla (Dům umění Ostrava) 

 ZAV Ostrava!!! 2010 (3. ročník celorepublikové soutěţe studentů 1. ročníků SŠ a ţáků ZŠ v psaní na 

klávesnici a korektuře textů) 

 

Sportovní aktivity na škole 

Jako kaţdý rok i letos se naše škola a učitelé TV snaţili o maximální rozvoj tělesné kultury 
a zdatnosti našich ţáků. Pro větší motivaci jsme se snaţili zapojovat a připravovat ţáky do 
různých sportovních soutěţí v rámci školy, obvodu, okresu. Ţáci 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 soutěţí ve sportech pro 
nás netradičních jako basketbal, stolní tenis, fotbal.  
 
Soutěţe mezi školami 
 
Atletika    

Sport bez předsudků 
60 m 5. třídy         1. místo 

60 m ml. ţákyně 3. místo 

1500 m st. ţáci 5. místo 

štafeta 5. třídy 4. místo 

vrh koulí st. ţáci 3. místo 

skok daleký 5. třídy 2. místo 

skok daleký ml. ţákyně 5. místo 

hod 5. třídy 5. místo 

 
 
Kopaná 

mladší ţáci           1. místo 

 
Atletika   Zdatný páťák 

Atletický čtyřboj 1.místo 

druţstvo chlapců 2. místo 

50 m 2. místo 

 
 

Mateřská škola 

Jana Elisová 
 
Adresa: Mateřská škola „U lesa“  

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

Projekt:   MŠ podporující zdraví byl ukončen k 31. 8. 2010  
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E-mail :     ms.lumumby25@tiscali.cz 
 ms@kosmonautu15.cz 

Zást. řed. pro předškolní vzdělávání: Bc. 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 2009/2010 51 (12 OŠD) 

Nepravidelná docházka 0 

Odklad školní docházky 12 

Integrovaní v MŠ s vadami řeči 24 

Individuální logopedická péče pro integrované děti zajištěna 
logopedickou asistentkou 

24 

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 2009/2010 8 

Přijetí do MŠ v průběhu školního roku 2009/2010 7 

Odcházející do ZŠ  39 

Počet nově přijatých dětí na školní rok 2010/2011 45 
 

Výchovně vzdělávací proces: 

Vzdělávání dle Kurikula MŠPZ 

Logopedická třída 

Třída MŠ v ZŠ pro děti s OŠD 

Divadélko 

Výuka angličtiny 

Keramika 

Jóga 

Píšťalka 

Metoda dobrého startu pro předškoláky 

Slovíčka – trénink jazykových dovedností 

ILP – logopedická péče pro integrované děti 

 
 
Kulturní, sportovní a další aktivity mateřské školy: 
 Tancování s Hopsalínem 
 Výlet na Hukvaldy, do lesoparku: „Bělský les“ 
  Drakiáda, Pálení čarodějnic,  
  Workshop – vánoční tvůrčí dílna, Telepace – tvůrčí dílna 
 „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 - soutěţ dětí dle zájmu-celoškolní akce 
 Den otevřených dveří – v dny zápisu 
 Spolupráce se ZŠ Kosmonautů 15 (návštěvy dětí z MŠ v ZŠ, karneval ŠD, taneční soutěţ ZŠ) 
 Projekt:“Učíme se navzájem“ společné hry děti MŠ a ţáků 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 
 Přírodovědné centrum – zvířátka v zimě 
 Beseda: „Drogy a jiné nástrahy“ (Faust)  

mailto:ms.lumumby25@tiscali.cz
mailto:ms@kosmonautu15.cz
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 Bezpečnější Ostrava- vzdělávací akce 
 Školní akademie v kině Luna 
 Koncert LŠU 
 Ozdravný pobyt dětí (Horní Bečva, Hutisko – Solanec)  
 Závody na koloběţkách- Královna koloběţka (grant MMO) 
 

Školní druţina a školní klub 

Svatava Vévodová 

 
Zařízení Počet oddělení Počet ţáků Počet vychovatelů 

Školní druţina 3 100 3 

Školní klub 3 44 2 

 
Hlavním naším cílem je připravit jedince pro ţivot ve stávající společnosti a prostřednictvím 
volnočasových aktivit ho vybavit ţádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Vychovávat 
k smysluplnému vyuţívání volného času a vybavovat ţáky dostatkem námětů pro naplňování 
volného času. Základním prostředkem naší práce v druţině je hra, která přináší kladné emoce, 
navozuje nové záţitky a vyuţívá prvky záţitkové pedagogiky. 
 
Provozní doba školní druţiny: 
Ranní druţina: 6:30 – 7:45 hodin 
Odpolední druţina: 11:45 – 17:00 hodin 
 
 

Zájmové útvary 

Sportovní hry chlapci 16 

Sportovní hry děvčata 13 

Výtvarný 15 

Počítače hrou 21 

Deskové hry 16 

Dramatický 12 

Kosmíci – přípravka  19 

Ko-ko 15 

Sportovní hry 16 

Hra na kytaru 4 

Anglický klub 11 

 
Kulturní, sportovní a další aktivity školní druţiny 

 Duhový chodník  
 Drakiáda 
 Otevřená vánoční dílna pro rodiče s dětmi 
 Miss a Missák 
 Pěvecká soutěţ 
 Úklid Bělského lesa – ekologická aktivita 
 Karneval 
 Ţelezný sportovec – sportovní soutěţ 
 Besídka ke Dni matek 
 Filmová představení v kině Luna 
 Dopravní soutěţ 
 Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi  
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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 2009/2010 

(stav k 31. 8. 2010) 

Vedení školní jídelny 1 
Kuchařky 3 
Pomocné kuchařky 4 
Celkem 8 

 

Výdejní místa 1 
Počet zapsaných strávníků 671 
Z toho cizích strávníků 128 

V tomto školním roce školní jídelna třetím rokem zajišťuje stravování děti ze 6. oddělení naší 
mateřské školy. Školní jídelna MŠ připravuje svačinky a přesnídávky.  Pracovnice ŠJ ZŠ se 
střídají v přenášení svačin ze školky a chystají je na talíře v jídelně. Obědy se dětem vydávají před 
výdejem pro ţáky ZŠ. 

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

Ve spolupráci s ÚMOb se stále nedaří řešit katastrofální stav podsklepení školní jídelny. Zdi ve 
skladech jsou promáčené, zasaţeny 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, jenţ byl rovněţ předán na ÚMOb. Jako nouzové opatření byly 
částečně vyzděny anglické dvorky a pročištěna venkovní kanalizace, coţ zabránilo zatékaní vody 
do sklepů v případě silnějších dešťů. 

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

V prosinci 2009 ŠJ zabezpečovala stravování účastníků Festivalu Vánoční akordy, v červnu 2010 
pak pracovnice školní jídelny zajišťovaly celodenní stravu pro účastníky celostátní soutěţe 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. 
 

 

Spolupráce s Dětským pěveckým sborem Ko-Ko 
Zdeněk Ševčík 
 
V tomto školním roce má za sebou DPS Ko-Ko širokou škálu pracovních, koncertních i soutěţních 
akcí. Zhodnotíme-li celkovou činnost tohoto pěveckého tělesa, můţeme s velkou spokojeností 
konstatovat, ţe tento rok byl pro sbor velmi úspěšný. Zpěváci absolvovali osm víkendových 
soustředění, z toho tři výjezdní, kdy sbor odcestoval do vesničky Rudná pod Pradědem, se kterou 
navázal velmi úzkou spolupráci, a pět na naší škole Kosmonautů 15.  
 
Tvrdou práci na zkouškách zúročili všichni členové na patnácti veřejných vystoupeních a 
koncertech, kde zpívali nejen pro své rodinné příslušníky a kamarády, ale také pro širokou 
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veřejnost. Mezi nejvýznamnější koncertní vystoupení patřil Benefiční koncert Nadace Terezy 
Maxové, kde si sbor zazpíval s Mekym Ţbirkou, Vánoční koncert Ladi Kerndla a jeho dcery Terezy 
nebo velký koncert s cimbálovou muzikou Friš.  
 
Dále se sbor s úspěchem zúčastnil čtyř soutěţí – třech celostátních a jedné krajské. Mezi 
nejvýznamnější úspěchy řadíme zisk Zlatého pásma na celostátní soutěţi Vánoční akordy, kterou 
pořádá naše škola. Na této soutěţi bylo toto těleso oceněno i zvláštní Cenou poroty za pestrý 
výběr repertoáru a speciální Cenou Petra Šibileva. Sbírku zlatých příček rozšířilo Ko-Ko i na 
soutěţi v Orlové. Za zmínku stojí i Stříbrné pásmo ze soutěţe Dubinský vrabčáček. 
 
Další výbornou zprávou pro náš sbor bylo účinkování starších zpěváků v soutěţi Talentmánie, 
kterou pořádá TV Nova ve spolupráci se slovenskou TV Markíza. Po šestihodinovém čekání na 
prvním castingu a natáčení s reţisérem této soutěţe, ocenila odborná porota ve sloţení P. 
Habera, A. Banášová, Z. Troška a A. Šeredová náš výkon postupem do dalšího kola, které se 
uskutečnilo 17. července v Olomouci. Ovšem z důvodu určitých pochybností o tomto mediálním 
projektu jsme se rozhodli svou účast v něm ukončit a jiţ druhého soutěţního kola jsme se 
nezúčastnili.  
 
Pro školní rok 2010/2011 je naplánována výrazná změna celého tělesa. Zpěváci budou rozděleni 
do tří sborových oddělení podle věku.  
 
DPS Koblíţci – děti 1. a 2. tříd 
DPS Kosmíci – děti 3. – 5. tříd 
DPS Ko-Ko – zpěváci 6. tříd a starší  
 
Veškeré informace o DPS Ko-Ko, fotky z našich akcí, videa ze soutěţí a koncertů, plán akcí, které 
nás čekají i soupisku ocenění, která jsme za dobu svého pětiletého působení získali, najdete na 
našich webových stránkách www.dpskoko.estranky.cz.  

 

Oblast BOZP ZŠ 
Emílie Altmanová 

 
Rozbor úrazovosti ve školním roce 2009/2010 – Základní škola, Mateřská škola 

1. pololetí 21 

2. pololetí 22 

úrazy celkem 
43 z toho registrovaných 8, odškodněných 6 za 9 250,- Kč 

K tomu 3 úrazy vypsané za MŠ - odškodněný  1 za 1 350,- Kč 

 
 
Ve srovnání s loňským školním rokem jde o podstatné sníţení úrazů ţáků ZŠ. Velký podíl na počtu školních úrazů má 
stále tělesná výchova. Nejvíce úrazů se stává při míčových hrách. Je potřeba opět zdůraznit a předvést před hodinou 
chytání míče do „koše“. Chlapci se podílí na úrazovosti 29 úrazy. Druhý stupeň se podílí 28 úrazy. V MŠ se jedná 
vesměs o poškrábání na zahradě. Jedna dívka na procházce spadla a kulhat začala aţ odpoledne, dostala ortézu a 
odškodnění. U dvou úrazů nebyla podána ţádost o odškodnění ze strany rodičů.  
 
Úrazy v měsících 

měsíc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

počet 6 4 7 4 2 5 5 5 4 1 

 
Všechny úrazy jsou lehké. Jde ve většině případů o odřeniny, naraţení na spoluţáka a lehká zranění prstů při hrách 
s míčem v TV. K hromadným a těţkým úrazům nedošlo. Zpráva zpracována ke dni 30. 6. 2010 
 
 
  

http://www.dpskoko.estranky.cz/
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 Členění úrazů podle místa události  

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

10 5 22 4 1 2 

 
Členění na podíl úrazovosti v hodinách a o přestávkách 

přestávka hodina školní druţina ozdravný pobyt 

8 33 1 1 

 
Členění úrazů podle zraněných částí těla 

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

20 8 14 1 

 
 
Kontrola BOZP 
Prověrka BOZP proběhla v měsíci prosinci, zpráva je k nahlédnutí u BP. Revize proběhly dle plánu revizí pro rok 2009 
a 2010. Dle zpracovaných ozdravných opatření se provádí drobná údrţba a opravy. Nedostatek financí je důvodem, 
proč nejsou doposud provedeny generální opravy na revitalizaci budovy.  
 
ZŠ A MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 
Rozbor úrazovosti v pracovních úrazech V KALENDÁŘNÍM ROCE 2009  

kalendářní rok 2009  

evidované úrazy škola 4 registrované 

evidované úrazy školní kuchyně 1 registrované 

evidované úrazy školka 0 registrované 

 
Ve srovnání s rokem 2008 jde o vzestup PÚ. Na jiných pracovištích školy PÚ nebyly. 
 
 
Kontrola BOZP 
Prověrka BOZP proběhla v měsíci prosinci, zpráva je k nahlédnutí u BP. Revize proběhly dle plánu revizí pro rok 
2010. Závady z prověrek BOZP se postupně odstraňují. Velké závady jsou v plánu ozdravných opatření naplánovány 
na několik let dopředu dle finančních moţností školy. Stále čekáme na revitalizaci školní budovy, výměnu oken, 
zateplení fasády a jiné velké opravy. 
 
V roce 2009 bylo proškoleno z BOZP 46 zaměstnanců. Jedenáct nových pracovníků bylo proškoleno vstupním 
seznámením. 
 
 
 

Poţární ochrana 
Mgr. Pavla Kachlířová 
 

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

Školení stálých zaměstnanců 
Jako kaţdý rok bylo 1. 9. 2009 provedeno vstupní školení PO stálých zaměstnanců  
a školní kuchyně (ZŠ i MŠ). 
 
Školení nových pracovníků 
Uskutečnilo se:  1. 9. 2009 
 
Účast na povinném školení městem pro tyto zaměstnance: 
Jiří Ševčík   16. 9. 2009 
Pavla Kachlíková     14. 10.2010 
Daniela Halamová     14. 10.2009 
28. 4. 2010 provedla Ing. Písková školení čtyř vedoucích zaměstnanců v oblasti PO. 
 
Pravidelné kontroly 
Poţární preventistka 1krát měsíčně kontrolovala různé části budovy školy. Nebyly zjištěny závady, které by 
ohroţovaly chod školy. Dne 2. 10. 2009 byla provedena kontrola hasicích přístrojů a poţárních hydrantů f irmou 
REDCOCK. V rámci projektových dnů (29. – 31. 4. 2010) se ţáci seznámili s pravidly ochrany osob za mimořádných 
situací (evakuační zavazadlo, první pomoc, …). 
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Závěr 
 

 

Školní rok 2009/2010 se nesl v pracovním duchu, stejně jako kterékoliv roky předchozí. Škola byla 
tradičně zapojena do celé řady projektů a aktivit, přičemţ základní snahou bylo jen minimálně 
narušit chod běţného výchovného a vzdělávacího procesu. Na druhou stranu jsme maximálně 
usilovali o co největší přínos všech projektů pro naše ţáky. Snad největším počinem bylo započetí 
realizace projektu „Praklíč K15“. Je to pro naši organizaci první, opravdu velký „evropský projekt“.  
 
Během roku v našem kolektivu zaměstnanců docházelo pouze k nezbytným změnám, jeţ byly 
vyvolány například odchody zaměstnanců na mateřskou dovolenou. 
 
Po dobu celého školního roku taktéţ probíhala komunikace vedení školy se ţáky prostřednictvím 
ţákovské samosprávy – parlamentu. Připomínky ţáků byly vţdy brány v potaz a v rámci moţností 
bylo vyhověno, neboť právě kvůli ţákům naše organizace existuje, aby naplňovala jejich 
vzdělávací potřeby. 
 
Cílem tohoto školního roku bylo po letech demografického poklesu ţáků odrazit se ode dna a 
expandovat co do počtu ţáků. S radostí můţeme konstatovat, ţe tohoto cíle bylo dosaţeno. Po 
dlouhé době měla naše škola opět 3 první třídy, přičemţ jedna z nich byla určena pro ţáky se 
zdravotním postiţením, a to konkrétně s logopedickými vadami. Při lednovém zápisu do 1. tříd 
jsme se dokonce umístili na první pozici ze všech základních škol městského obvodu Ostrava-Jih, 
kdyţ jsme zapsali 54 ţáků. Ještě radostněji jsme 1. září 2010 otevírali naše 3 první třídy s počtem 
60 ţáků. Jsme si vědomi, ţe i nadále je třeba vytvářet příznivé podmínky pro 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, ţákům, jejich rodičům, školské radě, představitelům 
zřizovatele a dalších institucí a subjektů za veškerou spolupráci ve školním roce 2009/2010. 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
Mgr. Marek Pabjan 
ředitel školy 
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Strana pro podpisy a další záznamy 
 
 
Zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 12. října 2010. 
 
 
 
 
 
 
 _____________ 
 Eva Bezděková 
 předsedkyně 
 školské rady 
 
 
 
 
Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na provozní poradě dne: 12. 10. 2010 a mají 
moţnost do ní i nadále nahlédnout ve sborovně ZŠ, stejně jako další osoby, jeţ o informace, ve 
zprávě obsaţené, projeví zájem. 
 
 
Zřizovateli byla výroční zpráva zaslána dne: ___________________ 
 

 


