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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 370 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 již téměř 50 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 průběžně modernizuje. 
Nedostatkem ve vybavení školy je morálně i materiálně opotřebované sociální zázemí ve 2 
patrech hlavní školní budovy a zcela nevzhledné šatny školy, které nesplňují ani podmínku 
bezpečnosti uložených věcí žáků školy. 
 

Právní forma:  příspěvková organizace 
 
Poslední změna zápisu do školského rejstříku:  1. 9. 2011, č. j. MSK 71843/2011 
  Spis. zn.: ŠMS/17225/2011/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 ředitele + 2. stupeň do 

30. září 2010) 
    zastupce@kosmonautu15.cz 
 

Mgr. Miroslava Folková (zástupce ředitele pro 1. stupeň, statutární 
zástupce ředitele od 1. října 2010) 

    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 žáků:  Martin Lamka 
 
za pedagogické pracovníky:   Mgr. Přemysl Vilímek 
 
Ve školním roce 2010/2011 školská rada ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace: 
 

 vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2009/2010 

 schválila výroční zprávu o hospodaření organizace za rok 2010 

 schválila drobné úpravy školního řádu 

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

mailto:reditel@kosmonautu15.cz
mailto:zastupce@kosmonautu15.cz
mailto:zastupkyne@kosmonautu15.cz
mailto:ms@kosmonautu15.cz
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Statistické údaje k 30. 6. 2011: 
 

Počet tříd 
Celkový počet 

žáků 
Počet žáků na 1 

třídu 

1 – 5 6 – 9 1 – 5 6 – 9 1 – 5 6 – 9 

11 7 212 156 19,27 22,28 

 
Počet tříd      18  
Počet žáků      368 
Průměrný počet žáků ve třídě   20,44 
Průměrný počet žáků na jednoho učitele: 15,16 
 
Způsob hodnocení a klasifikace: 
1. – 5. ročník  klasifikace známkou ve všech předmětech, na žádost slovní hodnocení  
   vysvědčení SEVT č. 49 844 0 
6. – 9. ročník  klasifikace známkou ve všech předmětech 
   vysvědčení SEVT č. 49 848 0 

 
 
Žáci k 30. 6. 2011 
 

Škola, zařízení Počet tříd 
Celkový počet 

žáků 

Mateřská škola 6 134 

Základní škola 18 368 

Celkem 24 502 
 

 
Ke dni 31. 8. 2011 ukončilo: základní vzdělávání:  46 žáků  
     předškolní vzdělávání:  39 dětí 

 

 

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 2010/2011 
 (stav k 30. 6. 2011) 

Pedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy 

Učitelé 26 6 20 

Vychovatelé 3 1 2 

Celkem 29 7 22 
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Nepedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy 

Úklid 5 0 5 

Školník 1 1 0 

Ekonomka  1 0 1 

Administrativní pracovníci 2 0 2 

Celkem 8 1 7 

 
  

Absolventi, kteří nastoupili na školu 

Počet Kvalifikace 

1 TV - VkZ 

 
 

Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili, nebo odešli  
(kromě důchodců) k 31. 8. 2011 

Nastoupili 9 

Odešli 
na jinou školu Mimo školství 

4 2 

 
 

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 2010/2011 (stav k 30. 6. 2011) 

Pedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy 

Učitelé 10 0 10 

    
 

Nepedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy 

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 
Ačkoli škola již není oficiálně účastna projektu „Škola podporující zdraví“ pro zaměstnance jsme 
pokračovali v zaměření 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 a 
čtvrtky) 

Vánoční večírek prosinec 2010 

Den učitelů březen 2011 

Zájezd  květen 2011 

Závěr školního roku  červen 2011 

Turnaj „O pohár starosty“ září 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 žáků do 1. tříd k 15. 2. 2011 81 

Z toho počet odkladů podaných ke dni 30. 5. 2011 21 

Počet žáků, kteří nastoupili do 1. tříd v září 2011 57 

 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a stupně vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2010/2011 (k 31. 8. 2011) 

Ročník Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

1. 60 0 0 

2. 41 0 0 

3. 35 0 0 

4. 38 0 0 

5. 36 2 0 

Celkem I. st. 210 2 0 

6. 42 0 0 

7. 27 3 0 

8. 39 4 0 

9. 40 1 0 

Celkem II. st. 148 8 0 

Celkem škola 358 10 0 

 
 
 
 

Přehled o prospěchu, docházce a chování na konci pololetí 
 

1. pololetí 2010/2011 

Napomenutí třídního učitele 46 

Důtka třídního učitele 20 

Důtka ředitele školy 19 

2. stupeň z chování 3 

3. stupeň z chování 3 

Nedostatečný prospěch 13 

Nehodnocen 4 

Pochvala třídního učitele 67 

Pochvala ředitele školy 10 

Omluvené hodiny 21 028 

Neomluvené 299 (16 žáků) 

 
2. pololetí 2010/2011 

Napomenutí třídního učitele 15 

Důtka třídního učitele 6 

Důtka ředitele školy 10 

2. stupeň z chování 4 
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3. stupeň z chování 4 

Nedostatečný prospěch 10 

Nehodnocen 0 

Pochvala třídního učitele 70 

Pochvala ředitele školy 9 

Omluvené hodiny 25 446 

Neomluvené 491 (23 žáků) 

 
Celkový počet neomluvených hodin 

Počet hodin Průměr na žáka 

790 2,14 

Přijímací řízení  

 

 

Počet žáků přijatých na osmiletá gymnázia a konzervatoře  5 

Počet žáků přijatých na šestiletá gymnázia 0 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v 9. ročníku  41 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku 5 

Počet žáků přijatých na střední školu s maturitou  24 

Počet žáků přijatých na učební obory  21 

Počet žáků přijatých na střední školy v Ostravě  35 

Počet žáků přijatých na střední školy mimo Ostravu  10 

Počet žáků přijatých na státní střední školy  42 

Počet žáků přijatých na soukromé střední školy 3 

Na střední školu se nehlásil 1 

 

 
Zpráva výchovného poradce 
Mgr. Alena Holasová 
 

Počet integrovaných žáků celkem  29     

Počet žáků se zdravotním postižením – vada řeči   13     

Počet žáků s vývojovými poruchami učení    14 

Počet žáků s poruchami autistického spektra                            2 

 

Reedukační péči v rozsahu 1 hodina týdně navštěvovalo v pěti skupinách žáků 24 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Mgr. Přemysl Vilímek 

Zpráva školního metodika prevence sociálně patologických jevů  

Vedení školy bylo v září 2010 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). 
 

 žákům i učitelům byly k dispozici materiály k dané problematice: 
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a) infocentrum školy přístupné o všech přestávkách a dvakrát odpoledne (knihy, videokazety, 
DVD, internet) 

b) kabinet ŠMP (videokazety, DVD) 
 

 k prevenci sociálně patologických jevů sloužila 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 žáky, působení na 
problémové třídy, monitorování rizikového chování 

 Speciální dohled nad kolektivem druhé třídy ze strany odborníka z PPP 
 
Ve školním roce 2010/2011 bylo řešeno školním metodikem prevence ve spolupráci s třídním 
učitelem, výchovným poradcem, případně jiným pedagogickým pracovníkem 53 závažnějších 
případů. Nejvyšší nárůst je u kyberšikany (v souvislosti s rozvojem sociálních sítí). Na druhou 
stranu jsme díky i našemu napojení na tyto sítě odhalili řadu negativních jevů u žáků naší školy. 
Za úspěch lze považovat i to, že i když došlo k odhalení kouření u našich žáků, ani jeden případ 
se neodehrál přímo na půdě školy. 
 
Drogová problematika (nelegální drogy):  1 (marihuana) 
Drogová problematika (legální drogy):    7 (kouření) 
Fyzické konflikty:       10 
Útoky s prvky šikany:      4 
Slovní útoky:       16 
Krádež:                           5 (3 mezi žáky, 2 ztráty u  zaměstnanců) 
Úmyslné poškozování školního majetku:   2 
Sprejerství:                                                        0  
Mentální anorexie:                      0 
Kyberšikana:       5 
Sebepoškozování:      1 
Napadení žáků nožem:     2 (mimo školu o víkendu) 
 
 
 
Aktivity pro žáky navíc – viz MPP: 

 

 Dny zdraví zaměřené na ochranu člověka za mimořádných situací (březen 2011) – za účasti 
složek 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 bližší spolupráce s městskou policií, 
nově bylo pro deváté ročníky přednášeno téma kyberšikana. Přednášky byly dále zaměřeny na 
přestupky a trestné činy, šikanu, drogy, záškoláctví, krádeže, právní normy, tresty a trestní 
zákoník. 

 Přednáška o sexuální výchově pro žáky 8. tříd 

 Dopravní výchova pro žáky 1. stupně a 2. 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 předem stanoveného plánu na rok 
2010/2011. Snahou je udržení, případně zvyšování úrovně kvality pedagogického sboru 
v souvislosti s naplňováním cílů vzdělávání a výchovy v rámci celoživotního 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 a na VŠB-TUO. 
Semináře určené pro DVVP byly realizovány ve spolupráci s PPP Ostrava, SPC Ostrava, klubem 
logopedů, Občanským sdružením Pant Ostrava, Krajským zařízením pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, Informačním centrem Ostrava a dalšími vzdělávacími institucemi.  
 
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 semináři prohlubovali znalosti metodiky 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.  
 
5 pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ absolvovalo 40hodinový kurz Červeného kříže. 
 
Vzdělávání absolvovali rovněž personalistka a ekonomka školy, dále pak preventista PO a BOZP, 
členové požárních hlídek, pracovníci školní jídelny a další nepedagogičtí zaměstnanci. 
 
Koordinátor ICT navštěvoval vybrané odborné semináře po celý školní rok.  
 
 
V projektu Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih  
vzděláváním prošel téměř celý pedagogický sbor. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Ve školním roce 2010/2011 se škola na veřejnosti prezentovala například akcemi pro veřejnost 
jako Den otevřených dveří, miniškolička pro budoucí prvňáčky. 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 příležitostech. 
Významným počinem našeho DPS Ko-ko bylo získání zlatého pásma na prestižní celorepublikové 
soutěži dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně „Porta musicae“ na podzim 2010. 
 
Pro veřejnost jsme zajistili zpřístupnění školního hřiště, a to díky realizaci projektu Správce hřiště, 
který se koná již potřetí 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!!! 2011, což byla opět celorepubliková 
soutěž ve zpracování textu na klávesnici PC. Při těchto příležitostech k nám také zavítaly 
významné osobnosti těchto oborů, jako Yurii Galatenko, sbormistr Národního divadla 
Moravskoslezského, 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, že 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 2010/2011 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 2010, která je součástí předchozí výroční zprávy, 
a dílem budou uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2011, jež je součástí této výroční 
zprávy. Ta bude předložena ke schválení školské radě v únoru 2012. 
 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
PRAKLÍČ K15 – Praktický program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci 
průřezového tématu EVVO 

Tento projekt svou realizaci začal od 1. 11. 2009 a jeho běh potrvá 32 měsíců, tedy do konce 
června 2012. Je podpořen celkovou částkou až do výše 4.820.613,--Kč. V průběhu školního roku 
2010/2011 vznikla převážná část vyučovacích aktivit, elektronických vyučovacích materiálů, 
zprovozněn byt taktéž e-learning a proběhla rozsáhlá vlna ověřování zpracovaných vyučovacích 
aktivit. 
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

S ukončením a vyúčtováním do 31. 12. 2010 organizace předložila a realizovala projekty za 
finanční podpory Statutárního města Ostravy: 

 

 Správce hřiště  

 Festival Vánoční akordy  

 

V roce 2011 jsou za finanční podpory Statutárního města Ostravy realizovány projekty: 

 

 Správce hřiště – tradiční projekt, jehož smyslem je zpřístupnění školního hřiště dětem a 
mládeži v době mimo vyučování pod dohledem správce hřiště. Škola naň obdržela dotaci 
60.000 Kč ze Statutárního města Ostravy (dále jen SMO). 

 Interaktivní výstava „Naše Ostrava“ – v tomto projektu děti v rámci své činnosti ve ŠD 
malovaly, kreslily a vytvářely prostorové objekty znázorňující významné budovy v Ostravě. 
Vernisáž proběhla v říjnu 2011 jako první z řady akcí, které souvisejí s oslavou 50. výročí 
otevření naší školy. Akce podpořena SMO částkou 40.000 Kč. 

 ZAV OSTRAVA!!! 2011 

Tradiční celorepubliková soutěž v psaní na klávesnici PC, opět se do Ostravy sjelo cca 80 
nejlepších žáků ZŠ a prvních ročníků SŠ. Akce podpořena SMO částkou 50.000 Kč. 

 
 Have a Fun and Learn – Write Your Quiz 

Od ledna do prosince 2010 probíhal ve škole netradiční projekt, nazvaný Bav se a uč se - 
napiš svůj kviz.  V lednu 2011 o projektu vyšel článek v Učitelských novinách. Škola na 
projekt obdržela dotaci ze Statutárního města Ostravy 50 000 Kč. 

 

 Have a Fun and Learn with CLIL 
Od září 2010 ve škole využíváme metodu CLIL, která přenáší využití anglického či jiného 

cizího jazyka do běžných předmětů a každodenního života žáků. Výuka metodou CLIL byla 

zahájena od čtvrtých do devátých ročníků, celkem se týká 165 žáků, kteří se takto učí např. 

matematiku, hudební výchovu, tělesnou výchovu i další předměty. Na kalendářní rok 2011 

škola získala dotaci od Statutárního města Ostravy ve výši 350.000 Kč jako finanční 

podporu tohoto projektu.  

 

 Od května 2009, kdy 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, se uskutečnilo testování žáků z hlediska předpokladů pro jejich 
případnou vědeckou práci.  

 

 

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). 
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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 spolupracovala také s Českomoravským 
odborovým svazem pracovníků ve školství, kdy 2 pedagogičtí pracovní absolvovali výjezdní 
školení na téma pracovně-právní oblast a BOZP. Dalšími 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  

 

Hodnocení plnění programu EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) 
Ing. Svatava Vidoňová 
 
Roční plán EVVO byl zaměřen na aktivity, které přesahují běžný rámec výuky a zasahují do života 
školy. Jeho plnění lze hodnotit jako nadstandardní a 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). Ve velké míře se 
projevila realizace grantového projektu „Praklíč K15“ a dalších projektů a aktivit nad rámec běžné 
výuky: 
 
 
Akce nad rámec běžné výuky: 
 
1. Vzdělávání pedagogů v rámci projektu Praklíč K15: 
 

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

 
 
2.  Grantové projekty: 
Realizace grantového projektu „Praklíč K15“ – Praktický program pro rozvoj klíčových 
kompetencí žáků 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, mládeže a tělovýchovy. Celková výše 
podpory 4 820 613,- Kč. Cílem projektu je dosáhnout rozvoje klíčových kompetencí žáků v rámci 
průřezového tématu EVVO a vytvořit praktický ucelený program pro začlenění této problematiky 
do všech vyučovacích předmětů a života školy. 
 
V tomto školním roce již proběhly tyto aktivity: 

- probíhá monitoring ekosystému nejbližšího okolí školy 
- činnost v kroužcích EVVO 
- do výuky byly zařazovány metodicky zpracované vyučovací jednotky praktického 

programu EVVO 
- uskutečnily se exkurze s tematikou EVVO související s projektem „Praklíč K15“ 
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3. Celoškolské a třídní akce nad rámec běžné výuky: 
- GLOBE    zapojení do programu 

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

- Zelený strom, Papírová škola účast v soutěži 

- Recyklohraní   účast v soutěži 

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

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

- Lesní škola  výukové programy v Bělském lese 

- ZOO Ostrava 

- Ozdravné pobyty pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ 

4. Školní projektové dny 
Vztah člověka a prostředí 
 1. stupeň  „Životní styl, ochrana zdraví“     
 2. stupeň  „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 
 
5. Ozdravné pobyty  
Ozdravných pobytů se zúčastnilo 223 žáků 2. až 9. ročníku.  

 

Kulturní akce a soutěže -  I. stupeň 
 

Klub ÁMOS – interaktivní výstavy a výukové programy 
 Zrzavý Martinů 

 Hlavolamy – v uličkách starého města 

 Dny velikonočních řemesel 

 Doba měst a hradů 

Dům kultury AKORD 
 Pinocchio 

 Koncert I. Batoušek 

 Koncert Nezmaři 

 Příhody včelích medvídků 

Divadlo loutek 
 Broučci 

 Pinokio 

Knihovna Výškovice – knihovnické lekce 
 Pověsti a pohádky nejen našeho kraje 

 Hurá Vánoce 

 Hrajeme si s pohádkou 

 Povídání o zvířatech 

 Komu straší ve věži 

 

Charitativní akce 

Velikonoční sbírka žáků 4. A pro charitativní obchod Žebřík na zřízení denního stacionáře 

v Ostravě – Nové Vsi. 

Mezinárodní fotografická soutěž  
„V korunách stromů“ – 4. třída získala 2. místo 
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Kulturní akce, soutěže a exkurze - II. stupeň 
 
 Projektová výuka v MŠ „Učíme se navzájem“  

 Kvízové dopoledne na OA v Ostravě - Mariánských Horách 

 Výukový program v ZOO Ostrava 

 Výukové programy – Středisko mladých přírodovědců v Ostravě - Porubě 

 Projektové dny – Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 Den otevřených dveří s vystoupením DPS Ko-Ko 

 Koncert DPS Ko-Ko pro seniory v Ostravě-Zábřehu 

 Soutěžní festival pěveckých sborů „Vánoční akordy“ 

 Krajská přehlídka DPS – Orlová 

 Dubinský vrabčáček – Ostrava (festival DPS) 

 Předvánoční návštěva kina (Kuky se vrací) 

 Prevence negativních jevů (besedy s městskou policií) 

 Koncert JFO – Filmová hudba 

 Koncert JFO – Gospelová hudba 

 Návštěva ZOO v Olomouci 

 Návštěva planetária 

 Porta musicae 2010 (celostátní soutěž DPS v Novém Jíčíně) 

 Václav IV. (divadelní představení s přednáškou) 

 Novoroční koncert DPS Ko-Ko (DK Akord) 

 Výstava Anny Frankové 

 Historická exkurze – Archeopark 

 Přírodovědecká exkurze – Rybí dům 

 Rozsvícení vánočního stromu – Náměstí SNP 

 Celostátní soutěž DPS „Zahrada písní“ 

 

Mimořádným úspěchem žáků druhého stupně  bylo získání 1. místa v celostátní soutěži Tvorba 
statistického plakátu s postupem do kola mezinárodního Jiří Vochala, Tereza Topičová a 
Michaela Votavová.  Projekt vedla Mgr. Alena Holasová. 
 

Sportovní aktivity na škole 

Mgr. Zdeňka Třosová 
 

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, přespolním běhu, 
městského kola ve fotbalu, florbalu, atletice a také akce Sport bez hranic..  
 
Soutěže mezi školami 
 
Ragby  mladší žáci 4. - 5. tř. 2. místo      

starší žáci 6. - 7. tř.   1. místo 
 
Kopaná                     McDONALD´S Cup 
                                  

1. - 3. tř.    3. místo /obvodní kolo/  
4. - 5. tř.        2. místo /obvodní kolo/   
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Mateřská škola 

Bc. Jana Elisová 
 
Adresa: Mateřská škola „U lesa“  

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

E-mail :     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 2010/2011 50 (16 OŠD) 

Nepravidelná docházka 0 

Odklad školní docházky 16 

Integrovaní v MŠ s vadami řeči 20 

Individuální logopedická péče pro integrované děti zajištěna 
logopedickou asistentkou 

20 

Specializovaná třída v  MŠ s vadami řeči 12 

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

 
12 

Odcházející do ZŠ  39 

Počet nově přijatých dětí na školní rok 2011/2012 46 

 
Výchovně vzdělávací proces: 

Vzdělávání dle ŠVP (RVPPV) 

Logopedická třída 

Třída MŠ v ZŠ pro děti s OŠD 

Výuka angličtiny 

Jóga 

Keramika 

Píšťalka 

Country tance 

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 do ZOO Lešná, do Klimkovic 
 Drakiáda, Pálení čarodějnic  
 Workshop – vánoční tvůrčí dílna s rodiči a dětmi MŠ 
 „Kafíčko“ – společné hraní a tvoření dětí s rodiči 
 Pravidelné divadelní představení (přímo v MŠ – mohou zhlédnout i nejmenší děti)  
 Filmové představení v kině Luna 
 Planetárium 
 Den otevřených dveří – v dny zápisu 

mailto:ms@kosmonautu15.cz
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 Spolupráce se ZŠ Kosmonautů 15 (návštěvy dětí z MŠ v ZŠ, karneval ŠD, taneční soutěž ZŠ, 
koncert dětí MŠ a ZŠ, ukázková hodina 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 u hasičů 
 Workshop – velikonoční tvůrčí dílna s rodiči a dětmi MŠ 
 Jízdárna – Stará bělá 
 Přírodovědné centrum – jaro u rybníka 
 Psovodi v MŠ- ukázka výcviku psů 
 Africké bubnování  
 Bezpečnější Ostrava- vzdělávací akce 
 Školní akademie v kině Luna 
 Výlet k Odře do Polanky 
 Ekofilm – ke Dni Země 
 Ozdravný pobyt dětí (Horní Bečva, Hutisko – Solanec)  
 MDD – soutěže dětí na zahradě MŠ 
 Zahradní slavnost 
 Akademie s pasováním na školáky v kině Luna 
 Divadlo loutek Ostrava 
 

Školní družina a školní klub 

Blanka Palicová, Mgr. Marek Jakš 

 
Zařízení Počet oddělení Počet žáků Počet vychovatelů 

Školní družina 4 100 4 

Školní klub 3 44 2 

 
Hlavním naším cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím 
volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Vychovávat 
k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování 
volného času. Základním prostředkem naší práce v družině je hra, která přináší kladné emoce, 
navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky. 
 
Provozní doba školní družiny: 
Ranní družina: 6:30 – 7:45 hodin 
Odpolední družina: 11:45 – 17:00 hodin 
 
 

Zájmové útvary 

Sportovní hry chlapci 15 

Sportovní hry děvčata 9 

Výtvarný 12 

Počítače hrou 18 

Deskové hry 14 

Dramatický 12 

Kosmíci – přípravka  19 

Ko-ko 15 

Sportovní hry 16 

Hra na kytaru 4 

Anglický klub 11 
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Kulturní, sportovní a další aktivity školní družiny 
 Duhový chodník  
 Drakiáda 
 Otevřená vánoční dílna pro rodiče s dětmi 
 Miss a Missák 
 Pěvecká soutěž 
 Úklid Bělského lesa – ekologická aktivita 
 Karneval 
 Železný sportovec – sportovní soutěž 
 Besídka ke Dni matek 
 Filmová představení v kině Luna 
 Dopravní soutěž 
 Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi  
 Víkendový pobyt – Václavovice 

 

Školní jídelna 
Vanda Kolodějová 
 
Vedoucí školní jídelny:            Vanda Kolodějová                  tel.: 603 167 886 

 
Údaje o pracovnících školní jídelny ve školním roce 2010/2011 

(stav k 31. 8. 2011) 

Vedení školní jídelny 1 
Kuchařky 3 
Pomocné kuchařky 4 
Celkem 8 

 

Výdejní místa 1 
Počet zapsaných strávníků 662 
Z toho dospělých a cizích strávníků 126 

V tomto školním roce školní jídelna čtvrtým 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 žáky ZŠ. 

Školní jídelna vaří pro cizí strávníky. Z finančních prostředků věcné režie se hradí poměrnou částí 
provoz školní jídelny. Mzdová režie 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, 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. V červenci a srpnu 2011 
proběhlo zateplení a výměna oken na budově školní družiny a jídelny. Následovat má oprava 
hydroizolace budovy, ale v době dokončení výroční zprávy ještě tato věc nebyla ukončena. 

V prosinci 2010 ŠJ zajistila stravování účastníků Festivalu Vánoční akordy, v červnu 2011 pak 
pracovnice školní jídelny zajišťovaly celodenní stravu pro účastníky celostátní soutěže v psaní na 
klávesnice ZAV OSTRAVA!!! 2011.  

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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Oblast BOZP ZŠ 
Emílie Altmanová 
 
 
Rozbor úrazovosti ve školním roce 2010/2011 – Základní, Mateřská škola 

1. pololetí 3 

2. pololetí 18 

úrazy celkem 21 z toho registrovaných 0,  

 
Ve srovnání s loňským školním rokem jde o 50% snížení úrazů žáků ZŠ a dětí MŠ. Velký podíl na 
počtu školních úrazů má stále tělesná výchova (7 ŠÚ a chodby 4 ŠÚ). Je potřeba opět zdůraznit 
ohleduplnost a pozornost při cvičení. Chlapci se podílí na úrazovosti 14  úrazy. Druhý stupeň se 
podílí 10 úrazy.  
 
Úrazy v měsících 

měsíc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

počet 3 0 0 0 0 0 3 5 4 6 

 
Všechny úrazy jsou lehké. Jde ve většině případů o odřeniny, naražení na spolužáka a lehká 
zranění prstů při hrách s míčem v TV. K hromadným a těžkým úrazům nedošlo. Zpráva 
zpracována ke dni 30. 6. 2011 
 
 Členění úrazů podle místa události  

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

4 6 7 3 1 0 

 
Členění na podíl úrazovosti v hodinách a o přestávkách 

přestávka hodina školní družina ozdravný pobyt mateřská škola 

9 4 5 0 3 

 
Členění úrazů podle zraněných částí těla 

horní končetina dolní končetina hlava, oko, krční páteř 

7 5 9 

 
Při zpracování ŠÚ bylo zjištěno, že ve velké míře ubylo úrazů při chytání míče. Poranění na hlavě 
apod. jsou téměř vždy způsobena spolužákem a o přestávkách. Letos se zdá, že agresivita je 
menší, ale zato přibylo vzhledem k počtu úrazů nepozornosti a lhostejnosti mezi žáky. 
 
Kontrola BOZP 
Prověrka BOZP proběhla v měsíci prosinci, zpráva je k nahlédnutí u BT. Revize proběhly dle 
plánu revizí pro rok 2010 a 2011. Dle zpracovaných ozdravných opatření je provedena drobná 
údržba a opravy. Nedostatek financí je důvodem, proč nejsou doposud provedeny generální 
opravy na revitalizaci budovy.  
 
V Ostravě Zábřehu dne 30. 6. 2011  
Zpracovala: Emílie Altmanová, BT  
dle knih úrazů, vypsaných záznamů o úraze a záznamu z prověrek BOZP  
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Požární ochrana 
Ing. Daniela Halatová 
 

Hlavní preventistka PO:  Ing. Daniela Halatová  tel.: 596 746 735 

Školení stálých a nových zaměstnanců 
Jako každý rok bylo 30. 8. 2010 provedeno vstupní školení PO stálých zaměstnanců, 
školní kuchyně (ZŠ i MŠ) a nových zaměstnanců. 
 
Školení nových pracovníků, kteří přišli během školního roku 
Slívová Jitřenka   1. 11. 2010 
Altmanová Emílie  2. 11. 2010 
Janková Libuše  16. 11. 2010 
Sedláček Lumír  2. 12. 2010 
Jakš Marek, Mgr.  1. 3. 2011 
Janeček Vladimír, Bc.  22. 6. 2011 
Kameníková Miroslava, Mgr.   22. 6. 2011 
Vlčková Eva, Mgr.  22. 6. 2011 
Hütter Daniel, Ing.  22. 6. 2011 
 
 
Účast na povinném školení městem pro tyto zaměstnance: 
Halatová Daniela, Ing.  1. 10. 2010 
 
Pravidelné kontroly 
Požární preventistka 1krát měsíčně kontrolovala různé části budovy školy. Nebyly zjištěny závady, 
které by ohrožovaly chod školy. Dne 13. 10. 2010 byla provedena kontrola hasicích přístrojů a 
požárních hydrantů firmou REDCOCK. V rámci projektových dnů (18. – 20. 4. 2011) se žáci 
seznámili s pravidly ochrany osob za mimořádných situací (evakuační zavazadlo, první pomoc 
ad.) 
 
Dne 28. 6. 2011 proběhl na škole cvičný poplach. 
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Závěr 
 

 

Školní rok 2010/2011 se nesl v pracovním duchu, stejně jako kterékoliv roky předchozí. Škola byla 
tradičně zapojena do celé řady projektů a aktivit, přičemž základní snahou bylo jen minimálně 
narušit chod běžného výchovného a vzdělávacího procesu. Na druhou stranu jsme maximálně 
usilovali o co největší přínos všech projektů pro naše žáky.  
 
Během roku v našem kolektivu zaměstnanců docházelo pouze k nezbytným změnám, jež byly 
vyvolány například odchody zaměstnanců na mateřskou dovolenou. 
 
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. 
 
S radostí můžeme konstatovat, že do prvních tříd nastoupil po letech rekordní počet žáků, a to 
celkem 60. Naše škola měla 3 první třídy, přičemž jedna z nich byla určena pro žáky se 
zdravotním postižením, a to konkrétně s logopedickými vadami. Při lednovém zápisu do 1. tříd 
jsme se umístili na druhé pozici ze všech základních škol městského obvodu Ostrava-Jih, když 
jsme zapsali 57 žáků. S týmž počtem jsme otevírali první třídy 1. září 2011, v jubilejním 50. 
školním roce. Jsme si vědomi, že 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. 
 
 
Vedení školy děkuje všem zaměstnancům, žákům, jejich rodičům, školské radě, 
představitelům zřizovatele a dalších institucí a subjektů za veškerou spolupráci ve školním 
roce 2010/2011. 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
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 2011. 
 
 
 
 
 
 
 _____________ 
 Eva Bezděková 
 předsedkyně 
 školské rady 
 
 
 
 
Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na provozní poradě dne: 25. 10. 2011 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: 31. 10. 2011 
 

 


