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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 necelými 440 žáky se nachází v sídlištní zástavbě v těsné blízkosti rozsáhlého 
lesoparku a disponuje velkým, na podzim roku 2012 zrekonstruovaným sportovním areálem 
(travnaté fotbalové hřiště a fotbalové hřiště s umělým povrchem). 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 53 let 
staré, ale vnitřní vybavení je relativně moderní a jednotlivé místnosti se průběžně modernizují.
V listopadu 2012 byla stará dřevěná okna na čelní straně hlavní budovy vyměněna za nová 
plastová, touž rekonstrukcí prošla okna ze zadní části hl. budovy v létě 2013, zároveň 
s rekonstrukcí a zateplením střechy. 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 se 
ovšem realizuje i výuka mnoha jiným předmětům. Tato učebna v letních měsících roku 2014 
prošla výměnou všech počítačů. Rovněž vybavení školní kuchyně i MŠ se průběžně modernizuje. 
Nedostatkem ve vybavení školy je morálně i materiálně opotřebované sociální zázemí v 1. patře
hlavní školní budovy a nevyhovující šatny školy. Na jaře 2013 ZŠ Kosmonautů 15 obdržela 
povolení bilingvní výuky některým předmětům z MŠMT s účinností od 1. 9. 2013.

Právní forma: příspěvková organizace

Poslední změna zápisu do školského rejstříku: 1. 9. 2013, č. j. MSK 107420/2013
Spis. zn.: ŠMS/25509/2013/Řez

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
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Adresa pro dálkový přístup

http://www.kosmonautu15.cz/

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. Miroslava Folková (statutární zástupce ředitele)
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: Ing. Radovan Horák, předseda

za zákonné zástupce nezletilých žáků: Ing. Pavel Zym

za pedagogické pracovníky: Mgr. Přemysl Vilímek

Ve školním roce 2013/2014 školská rada ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace:

- schválila výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2012/2013
- schválila výroční zprávu o hospodaření organizace za rok 2013

Funkční období školské rady končí v listopadu 2014.

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.
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Statistické údaje:

Počet tříd
Celkový počet 

žáků
Počet žáků na 1 

třídu
1 – 5 6 – 9 1 – 5 6 – 9 1 – 5 6 – 9

15 6 299 137 19,93 22,8
* Do průměru jsou započítáni i žáci speciálních tříd, kteří se jinak pro účely statistiky nezapočítávají.

Ke dni 30. 6. 2014:
Počet tříd 21
Počet žáků 436
Průměrný počet žáků ve třídě 20,76
Průměrný počet žáků na jednoho učitele: 16,14

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

Ke dni 31. 8. 2014 ukončilo základní vzdělávání: 47 žáků (z toho 46 v 9. ročníku)

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 vzdělání definovaného zákonem o pedagogických pracovnících 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 2013/2014
(stav k 30. 6. 2014)

Pedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy
Učitelé 27 8 19

Vychovatelé 6 2 4
Celkem 31 10 21

Nepedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy
Úklid 6 0 6

Školník 1 1 0
Ekonomka 1 0 1
Tajemnice 1 0 1

Referentka maj. správy 1 0 1
Celkem 10 1 9

Absolventi, kteří nastoupili na školu
Počet Kvalifikace

1 ---
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Počet učitelů, kteří nastoupili, nebo odešli 
(kromě důchodců) k 31. 8. 2014

Nastoupili 2

Odešli
na jinou školu Mimo školství

1 2

Počet pracovníků v důchodovém věku, důchodců 
a nekvalifikovaných pracovníků k 30. 6. 2014

Důchodový věk 0
Důchodci 3
Nekvalifikovaní pracovníci 1

Zaměstnanci (fyz. osoby) mateřské školy ve školním roce 2013/2014
(stav k 30. 6. 2013)
Pedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy
Učitelé 11 0 11
Nepedagogičtí pracovníci: Počet Muži Ženy
Úklid 3 0 3
Kuchařky 2 0 2
Pomocná kuchařka 1 0 1
Zásobovač 1 0 1
Externisté 2 0 2
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)
Zájezd září 2013
Vánoční večírek prosinec 2013
Den učitelů duben 2014
Zájezd květen 2014
Závěr školního roku červen 2014

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. 1. 2014 91

Počet odkladů podaných ke dni 30. 5. 2014 13

Počet žáků, kteří nastoupili do 1. tříd v září 2014 78
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Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a stupně vzdělávání

Výsledky vzdělávání ve školním roce 2013/2014 (k 30. 6. 2014)
Ročník Prospěli Neprospěli Nehodnoceni

1. 77 1 0
2. 64 0 0
3. 61 1 0
4. 55 0 0
5. 41 0 0

Celkem I. st. 298 1 0
6. 33 0 0
7. 31 0 0
8. 24 3 0
9. 44 2 0

Celkem II. st. 132 5 0
Celkem škola 430 6 0
Žáci, kteří neprospěli i nebyli hodnoceni v některém předmětu, jsou uvedeni jen 
v kolonce „neprospěli“.

Přehled o prospěchu, docházce a chování na konci pololetí
1. pololetí 2013/2014

Napomenutí třídního učitele 20
Důtka třídního učitele 14
Důtka ředitele školy 6
2. stupeň z chování 1
3. stupeň z chování 1
Nedostatečný prospěch 5
Nehodnocen 0
Pochvala třídního učitele 52
Pochvala ředitele školy 6
Omluvené hodiny 18652
Neomluvené 31 (9 žáků)

2. pololetí 2013/2014

Napomenutí třídního učitele 14
Důtka třídního učitele 9
Důtka ředitele školy 12
2. stupeň z chování 4
3. stupeň z chování 3
Nedostatečný prospěch 6
Nehodnocen 0
Pochvala třídního učitele 123
Pochvala ředitele školy 3
Omluvené hodiny 22391
Neomluvené 120 (12 žáků)

Celkový počet neomluvených hodin/za šk. rok

Počet hodin Průměr na žáka
151 2,88
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Přijímací řízení

Počet žáků přijatých na osmiletá gymnázia a konzervatoře 2+1

Počet žáků přijatých na šestiletá gymnázia 1

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v 9. ročníku 46

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku 1

Počet žáků přijatých na střední školu s maturitou 24

Počet žáků přijatých na učební obory 22

Počet žáků přijatých na střední školy v Ostravě 43

Počet žáků přijatých na střední školy mimo Ostravu 3

Počet žáků přijatých na státní střední školy 38

Počet žáků přijatých na soukromé střední školy 8

Zpráva výchovného poradce
Mgr. Přemysl Vilímek

Počet individuálně integrovaných žáků celkem 28

Počet skupinově integrovaných žáků 53

Počet žáků se zdravotním postižením – vada řeči 61

Počet žáků s vývojovými poruchami učení 19

Počet žáků s poruchami autistického spektra                           2

Reedukační péči v rozsahu 1 hodina týdně navštěvovalo ve 4 skupinách 29 žáků. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Mgr. Přemysl Vilímek

Zpráva školního metodika prevence

Vedení školy bylo v září 2013 seznámeno s minimálním preventivním programem (dále jen MPP), 
který byl vypracován školním metodikem prevence (dále jen ŠMP) ve spolupráci s ostatními 
pedagogy školy.

V průběhu školního roku se postupovalo podle školní preventivní strategie, která představuje 
dlouhodobý plán školy (období 2009 – školní rok 2013/2014).

 žákům i učitelům byly k dispozici materiály k dané problematice:

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

b) kabinet ŠMP (videokazety, DVD, různé preventivní materiály)

 k prevenci rizikových projevů chování sloužila i nástěnka ve školním infocentru (letos 
zaměřena na šikanu, kyberšikanu a návykové látky)

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

 předávání informací metodikovi prevence v pedagogicko-psychologické poradně na 
pravidelných půlročních schůzkách
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 tematika rizikových projevů chování 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

Ve školním roce 2013/2014 bylo řešeno školním metodikem prevence ve spolupráci s třídními 
učiteli, případně jinými pedagogickými pracovníky 35 závažnějších případů. 

Počet sníženého stupně z chování (2) 5
Počet sníženého stupně z chování (3) 4
Počet neomluvených hodin 151
Počet žáků s neomluvenými hodinami 17
Zneužití alkoholu 0
Zneužití návykových látek 0
Výskyt agresivního chování včetně kyberšikany 7 (22 žáků)
Krádeže 1
Kouření 1 (2 žáci)

Aktivity pro žáky navíc – viz MPP:
Besedy s městskou policií – zaměření na rizikové projevy chování (organizováno pro celou školu).
 Přednáška o sexuální výchově pro žáky 9. tříd
 Přednáška soudce o trestní odpovědnosti žáků na 2. stupni
 Dopravní výchova pro žáky 1. stupně
 Školení Červeného kříže pro žáky 9. ročníku
 Protidrogová prevence
 Integrovaný záchranný systém – přednášky, prevence
 Přednášky o zdravých zubech (pro celou školu)
 Plavání druhých a třetích tříd

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 
2013/2014. 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, dále pak na Dubnickém technologickém institutu se sídlem v Dubnici nad Váhom a na 
VŠB-TUO.
Semináře určené pro DVVP pedagogických pracovníků 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, NIDV
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.
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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 preventista PO a BOZP, 
členové požárních hlídek, pracovníci školní jídelny a další nepedagogičtí zaměstnanci.

Koordinátor ICT se rovněž zúčastnil jednoho semináře.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Ve školním roce 2013/2014 se škola na veřejnosti prezentovala například akcemi pro veřejnost 
jako Den otevřených dveří, miniškolička pro budoucí prvňáčky.

Děti organizované v Dětském pěveckém sboru Koblížci zpívaly jubilantům v Městském obvodě 
Ostrava-Jih, na rozsvícení vánočního stromu, na Slavnostech městského obvodu a dalších 
různých příležitostech.

Nesmíme opomenout akce jako např. ZAV Ostrava!!! 2013, což byla opět celorepubliková soutěž 
ve zpracování textu na klávesnici PC. Při těchto příležitostech k nám také zavítaly významné 
osobnosti těchto 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. 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 2013/2014 se inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí ve škole 
nekonala. 

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 2013, která je součástí předchozí výroční zprávy, 
a dílem budou uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2014, jež je součástí této výroční 
zprávy. Ta bude předložena ke schválení školské radě v únoru 2015.
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

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, který 
byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu Evropské unie a Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. 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. Realizace tohoto projektu byla ukončena 30. 6. 
2012. 

V průběhu školního roku 2013/2014 byly v rámci udržitelnosti projektu nadále využívány výstupy a 
aktivity, zpracované v době realizace. Využití aktivit z projektu probíhalo dle ŠVP školy, 
dlouhodobého a ročního plánu EVVO. Byla zpracována monitorovací zpráva o udržitelnosti 
projektu.

Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných 
kompetencí žáků základních a středních škol
Naše škola byla v tomto projektu partnerem Ostravské univerzity v Ostravě a jejího Metodického a 
evaluačního centra, o. p. s. od srpna 2009. Škola byla vybavena čidly pro měření, robotem LEGO 
MINDSTORMS NXT a notebooky. Ve školním roce 2013/2014 probíhala činnost v rámci 
udržitelnosti projektu.

Mezinárodní projekty
Na mezinárodní spolupráci jsme získali grant organizace ACES ve výši 1800,- Euro. Projekt 
probíhal od září 2013 do dubna 2014. Do projektu „You Complete Me“ se zapojili žáci devátých 
ročníků, zkoumali, čím se lidé odlišují a tvořili vlastní učebnici ve spolupráci s partnery 
z Chorvatska a Bulharska. Na projektové setkání na v Chorvatsku vycestovalo 14 žáků v říjnu 
2013, v lednu 2014 se uskutečnila návštěva studentů z Šibeniku v naší škole. Jeden pedagog a 
žák se zúčastnili úvodní mezinárodní konference Bukurešti v září 2013 a závěrečné konference 
v Senci v dubnu 2014. 

Úspěšně jsme se zapojili do mezinárodního projektu inGenious zaměřeném na podporu zájmu 
žáků o technické předměty.  V tomto projektu bylo zapojeno 10 škol z České republiky a účastnilo 
se ho 17 zemí Evropské Unie. Mezinárodního setkání představitelů významných průmyslových 
podniků a ředitelů škol v Stockholmu se v březnu zúčastnil ředitel školy, mezinárodního setkání 
nejaktivnějších škol v Setubalu (Portugalsko) v červnu a letní školy ve Splitu v srpnu se účastnil 
jeden pedagog.

Kolektiv žáků anglického klubu byl oceněn titulem žákovský kolektiv roku 2014 za dlouhodobou 
práci na mezinárodních projektech a vzornou reprezentaci Ostravy.

V červnu ve škole proběhl projekt Edison, ve škole celý týden pracoval tým stážistů z 6 zemí (3 
kontinenty – Asie, Amerika, Evropa).

Ve školním roce 2013/14 (od října do dubna) v rámci projektu Hostitelská škola ve škole 
působila Elif Dedebas, asistentka projektu Comenius z Turecka, při výuce anglického jazyka. 
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

S ukončením a vyúčtováním do 31. 12. 2013 organizace předložila a realizovala projekty za 
finanční podpory Statutárního města Ostravy:

 Správce hřiště (55.000 Kč)

 Malý kutil (15.000 Kč)

 Významné akce – ZAV OSTRAVA!!! 2013, Vánoční 
akordy (100.000 Kč)

 odměna za aktivitu v Systému sdružených nákupů 8.000 Kč

V roce 2014 jsou za finanční podpory Statutárního města Ostravy realizovány projekty:

 Po stopách Ostravy (30.000 Kč)

 ZAV OSTRAVA!!! 2014 (60.000 Kč)

 50. výročí založení MŠ (30.000 Kč)

 Projekt podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky (232.000 Kč)

 Dotace na realizaci jednoho nepřetržitého nejméně 14denního organizovaného pobytu 
žáků naší školy (281.000 Kč) – realizace ve 2. pololetí školního roku 2014/2015

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. Partnery školy v této oblasti však jsou:

 Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Kosmonautů 15

 Sdružení rodičů a přátel MŠ P. Lumumby 25

 FC Ostrava-Jih, o. s.

 1. Judo Club Baník Ostrava

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 6:25 – 16:30
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Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku
Počet dětí

Předškoláci pro školní rok 2013/2014 50 (9 OŠD)

Nepravidelná docházka 0

Odklad školní docházky v roce 2013/2014 9

Integrovaní v MŠ s vadami řeči 17

Individuální logopedická péče pro integrované děti zajištěna 

logopedickou asistentkou

17

Specializovaná třída v MŠ s vadami řeči 12

Individuální logopedická péče pro děti ve specializované 

logopedické třídě zajištěna logopedickou asistentkou 12

Odcházející do ZŠ 45

Počet nově přijatých dětí na školní rok 2014/15 55

Výchovně vzdělávací proces:
Vzdělávání dle ŠVP (RVPPV)

Logopedická třída

Třída MŠ v ZŠ pro děti s OŠD

Výuka angličtiny

Jóga

Tanečky

keramika

Folklórní soubor Bělásek

Výuka hry dětí na flétnu

Metoda dobrého startu pro předškoláky

ILP – logopedická péče pro integrované děti

Kulturní, sportovní a další aktivity mateřské školy:
 Spolupráce se ZŠ Kosmonautů 15 (návštěvy dětí z MŠ v ZŠ, ukázková hodina v ZŠ)
 Projekt: “Učíme se navzájem“ společné hry děti MŠ a žáků 8. tříd ZŠ Kosmonautů 15 
 Drakiáda – pouštění draků společně s rodiči
 Broučkiáda – výroba lampiónů s rodiči
 Workshop – podzimní, zimní, jarní tvůrčí dílny s rodiči a dětmi MŠ
 Pravidelná divadelní představení (přímo v MŠ – mohou zhlédnout i nejmenší děti) 
 Filmová představení v kině Luna
 Den otevřených dveří MŠ
 MDD – soutěže dětí na zahradě MŠ ve spolupráci s žáky ZŠ Kosmonautů 15
 Hernička – hry dětí s rodiči v MŠ (pro děti mladší 3. let, které nejsou zapsány v MŠ)
 Radovánky v MŠ – den otevřených dveří v MŠ
 Exkurse do hasičské stanice, do knihovny
 Den na bílo, den na žluto
 Tvůrčí dílna dětí v Domě umění
 Psovodi - ukázka výcviku psů
 Besedy s POLICIÍ v MŠ
 Výlet do ZOO do Hlučína na ranč, Klimkovic
 Galerie na zahradě – presentace výtvarných prací na školní zahradě
 Ozdravný pobyt dětí (Horní Bečva, Hutisko – Solanec) 
 Masopust v MŠ – karneval v MŠ
 Divadlo loutek Ostrava
 Akademie k 50 výročí založení MŠ spojená s rozloučením s předškoláky v kině Luna
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Školní družina a školní klub 
Bc.Vladimír Janeček

Zařízení Počet oddělení Počet žáků Počet vychovatelů

Školní družina 6 180 6

Školní klub 3 44 3

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: 6:00 – 8:15 hodin
Odpolední družina: 11:50 – 17:00 hodin

Zájmové útvary: 
Sportovní hry chlapci
Sportovní hry děvčata
Výtvarný kroužek 2x
Počítačový kroužek 2x
Deskové hry
Šikovné ruce 2x
Koblížci – 1. ročník
Koblížci – 2. – 5. ročník
Angličtina – 5 kroužků

- navštěvovalo v uplynulém školním roce přes 317 dětí

Kulturní, sportovní a další aktivity školní družiny
 Drakiáda
 Pěvecká soutěž
 Vánoční besídka
 Maškarní bál
 Filmová představení v kině Luna
 Měsíc s dětskou knihou – beseda se spisovatelkou dětské literatury
 Čarodějnický slet
 Výlet do ZOO Ostrava
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Sportovní aktivity školní rok 2013/2014
Mgr. Marek Jakš

NÁZEV AKCE KATEGORIE TERMÍN MÍSTO UMÍSTĚNÍ

COCA COLA 
ŠKOLSKÝ POHÁR –

KOPANÁ

III., IV. (6. - 9. 
třída)

2. 10. 2013 ZŠ Stará Bělá
2. místo (okresní 

kolo)

PODZIMNÍ 
FLORBALOVÝ 

TURNAJ

IV. (8. a 9. 
třída)

4. 10. 2013
SC Ostrava 

Dubina
6. místo

PREVENTAN CUP 
(VYBÍJENÁ)

II. (4. a 5. třída) 6. 3. 2014
ZŠ Mitušova 
8, Ostrava

3. místo (z 9 týmů)

FUTSAL II. (4. a 5. třída) 7. 3. 2014 ZŠ Klegova
2. místo (ze 6 

týmů)

FLORBAL II. (4. a 5. třída) 7. 3. 2014
ZŠ E. 

Lukášové
4. místo (ze 6 

týmů)

STŘELBA ZE 
VZDUCHOVÉ 

PISTOLE

III., IV. (6. - 9. 
třída)

25. 4. 2014
ZŠ Šalounova, 

Ostrava -
Vítkovice

1. místo (ze 4 
týmů)

Mc DONALDS CUP II. (4. a 5. třída) 30. 4. 2014 ZŠ Klegova
1. místo (obvodní 
kolo, ze 7 týmů)

ZDATNÝ PÁŤÁK II. (5. třída) 6. 5. 2014 ZŠ Porubská

1. místo (chlapci)
4. místo (chlapci 

družstva)
10. místo (dívky 

družstva)

PARKOUR –
WORKSHOP

III., IV. (2. 
stupeň ZŠ)

12. 6. 2014
ZŠ 

Kosmonautů 
15

-

OSTRAVSKÉ 
ŠKOLNÍ HRY -

FINÁLE
II. stupeň ZŠ 25. 6. 2014

Městský 
stadion 

Ostrava –
Vítkovice

1. místo (volejbal –
chlapci)

2. místo (in-line –
chlapci)

3. místo (in-line -
dívky

SPORTOVNÍ DEN 
DEVÁTÝCH 
ROČNÍKŮ

IV. (9. ročník) 26. 6. 2014
ZŠ 

Kosmonautů 
15

-
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Kulturní akce I. stupeň 

KLUB ÁMOS
Interaktivní výstavy:

 Doba měst a hradů
 Dny velikonočních řemesel 

Dům kultury AKORD
 J. Uhlíř: Hodina zpívání ve zvěřinci
 Těšínské divadlo: Hrátky s čertem

Divadlo loutek
 Perníková chaloupka

 Jak hubatá Dora málem k čertu přišla

 Královna Koloběžka první

Knihovna města Ostravy
 Knihovnické lekce

Zlínfest – 54. ročník
 Projekce dětských filmů s doprovodným programem

Soutěže:
Oxford Illustrator – 3. místo

Kulturní akce, soutěže a exkurze - II. stupeň

 Projektová výuka v MŠ „Učíme se navzájem“ 

 Projektové dny se zaměřením na environmentální tematiku

 Den otevřených dveří s vystoupením DPS Koblížci

 Prevence rizikového chování (besedy s městskou policií)

 Vzdělávací akce pod vedením pracovníků Červeného kříže

 Projektové dny – ochrana člověka za mimořádných událostí

 Den Země – naučné stezky „Praklíč K15“

 Přednáška právníka – trestní odpovědnost

 Soutěž Anglický slavík – žákyně Michaela Janáčová ze 7. třídy vyhrála 1. místo

 ZAV Junior Karviná – mistrovství ČR v psaní všemi deseti

 ZAV Ostrava 2014 – celostátní soutěž v psaní všemi deseti

 Návštěva interaktivního muzea U6

 Folklorní vystoupení v Českém domě v Ostravě

 Projektové dny „Edison“

 Návštěva Archeoparku

 Exkurze do Rybího domu

 Exkurze do ekologického střediska „Jarošův statek“

 Literární a výtvarná soutěž „Stáří očima ostravských dětí“

 Výtvarný workshop ve výškovické knihovně

 Okresní kolo soutěže „Konverzace v anglickém jazyce“ – žákyně 9. A Simona Fleischerová 

obsadila 8. místo
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Závěr

Školní rok 2013/2014 se nesl v obvyklém pracovním duchu. 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. Mezi největší počiny bezesporu patří rozjezd bilingvního 
vzdělávání na 1. stupni, kde jsme odstartovali ostrý provoz ve třídě 1. D, jejíž učební program je 
obohacen o dvojjazyčnou česko-anglickou výuku hned v několika předmětech.

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.

Po předchozích úspěšných školních letech pokračujeme v nárůstu počtu žáků a nyní otevíráme 
opět 4 první třídy, kdy jedna z nich je určena pro žáky se zdravotním postižením, a to konkrétně 
s logopedickými vadami a 1. D je určena již podruhé dětem, jejichž jazykové nadání bude 
podporováno bilingvní výukou v anglickém jazyce. V novém školním roce 2014/2015 nastoupilo do 
prvních tříd 78 žáků. Jsme si vědomi, že i nadále je třeba vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj 
naší organizace uplatňováním inovací, a to zejména podporou kreativity a samostatnosti 
zaměstnanců jejich dalším vzděláváním a podněcováním k tvorbě projektů, nových výukových 
materiálů, v neposlední řadě také navazováním lepší spolupráce mezi školou a rodiči.
V následujícím školním roce nás čeká hlavní část projektu „EU peníze do škol“, který následně po 
pořízení výpočetní techniky (notebooků pro vyučující, několika interaktivních tabulí a celé řady 
dataprojektorů a pláten do dalších tříd) hodláme maximálně využít pro tvorbu digitálních učebních
materiálů.

Děkujeme všem zaměstnancům, žákům, jejich rodičům, školské radě, představitelům 
zřizovatele a dalších institucí a subjektů za veškerou spolupráci ve školním roce 2013/2014.

_______________
Mgr. Marek Pabjan
ředitel školy
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Podpisy a další záznamy

Zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 15. října 2014.

________________
Ing. Radovan Horák
předseda školské rady

Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na provozní poradě dne: 4. 11. 2014 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: ___________________




