
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 16 -17.docx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

    
Autoři: Mgr. R. Pytlík,  

            Mgr. T. Varkoček,  

            Mgr. M. Ott 

Zpracováno: 13. 10. 2017 

 

Platí pro: Příspěvková organizace 

            Bc. M. Skybíková, 

            M. Kunová 

Platnost od: 13. 10. 2017 Počet stran /příloh: 30/4 

     

 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Učební plán školy 

Příloha č. 2:  Souhrnná statistika tříd  

Příloha č. 3:  Přehled kázeňských opatření za školní rok 2016/2017 

Příloha č. 4:  Výroční zpráva o činnosti MŠ 

 

 
Rozdělovník: 

 
1. Ředitelství Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

2. SMO, ÚMOb Ostrava-Jih, odbor strategického rozvoje vztahů s veřejností, školství a kultury, Horní 3, 700 30, 

Ostrava-Jih 

3. www.zsakucery.cz 

 



Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 16 -17.docx 

Stránka 2 z 30 

 

Obsah 
Úvod……………………………………….. ....................................................................................................... 2 
A. Charakteristika školy……………. ........................................................................................................... 3 
B. Personální zabezpečení činnosti školy ..................................................................................................... 4 
C. Výchovně vzdělávací práce ..................................................................................................... ………….5 
D. Výsledky výchovně vzdělávací práce ...................................................................................................... 5 
E. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ................................................................................................. 9 
F. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí ........................................................... 18 
G. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015/16 .............................................................................. 19 
H. Závěr………………………….. ............................................................................................................. 20 
Přílohy………………………………. ............................................................................................................... 22 

 
 

Úvod 
 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace podle Rozhodnutí 

MŠMT č. j. 13216/03-21 prostřednictvím Statutárního města Ostrava, ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-

Hrabůvka a dle ZL ze dne 30. 10. 2002 vydané usnesením SMO, ÚMOb Ostrava-Jih č. 1051/24 ze dne 24. 10. 2002 

sdružuje: 

 
 Součást  kapacita       IZO    

 

  Mateřská škola  (MŠ) 168   107 630 435 

 Základní škola  (ZŠ) 850   102 508 755 

 Školní družina  (ŠD) 150   120 100 410 

 Školní klub (ŠK) 50   150 057 768 

 Školní jídelna   (ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ)  neuvádí se  120 100 941 

 

Resortní IZO celé příspěvkové organizace 600 144 747 

 

Podle Rozhodnutí MŠMT č. j. 13216/03-21 prostřednictvím Statutárního města Ostrava, MěOb Ostrava-Jih, Horní 

3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a dle ZL ze dne 30. 10. 2002 vydané usnesením SMO, ÚMOb Ostrava-Jih č. 1051/24 

ze dne 24. 10. 2002 provozuje p. o.  

- od června 2002 Středisko pro dopravní výchovu (dále jen SDV) 

 

Na základě Dodatku 3 úplného znění Zřizovací listiny vydané Usnesením SMO, ÚMOb Ostrava-Jih  

č. 179/9 2003 provozuje p. o. 

- od září 2003 Plaveckou školu (dále jen PŠ) 

 

Na základě Dodatku 3 úplného znění Zřizovací listiny vydané Usnesením SMO, ÚMOb Ostrava-Jih  

č. 179/9 2003 provozuje p. o. 

- od 1. 1. 2004 Plaveckou učebnu (dále jen PU) 

 

Uvedené organizační jednotky slouží k zajištění výchovně vzdělávací činnosti v rámci celého obvodu. Nejsou však 

zařazeny do sítě škol. Ve SDV zajišťuje naše p. o. výuku dopravní výchovy pro žáky 3. až 5. tříd základních škol 

našeho obvodu a stejně tak v PŠ zajišťuje naše p. o. výuku povinného plaveckého výcviku žáků 2. a 3. tříd 

základních škol našeho obvodu. 

 

Škola byla naposledy na základě žádosti ze dne 27. 12. 2004 zapsána do sítě škol, předškolních zařízení a školských 

zařízení s účinností od 1. 1. 2005, změny v údajích upraveny s účinností od 13. 6. 2006. Na základě rozhodnutí 

MŠMT ze dne 12. 4. 2007 se s účinností od 1. 9. 2007 zapisují do školského rejstříku obory vzdělání 1. 79-01-C/001 

Základní škola – dobíhající obor a 2. 79-01-C/01 Základní škola.  

Zřizovací listina nově změněna dne 25. 6. 2009 s účinností od 1. 7. 2009. 

Organizace zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě odd. Pr. vložka 57 IČ 70944652. 
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A. Charakteristika školy  
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy:  Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Zřizovatel: SMO, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Ředitel: Mgr. Rostislav Pytlík od 1. 10. 2010 

 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Varkoček 

Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Tomáš Varkoček 

Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Marie Skybíková 

 

Právnická forma: právní subjekt od 1. 1. 2002 

Forma hospodaření: příspěvková organizace 

Další informace:  www.zsakucery.cz 

Kontakty:  tel.: 597 317 504 

 e-mail: sekretar@zsakucery.cz 

 

Úplná základní škola   1. a 2. stupeň 

Škola je dimenzována  na 24 tříd 

 

Základní škola byla postavena v roce 1969. Objekt školy tvoří tři učební pavilony, jeden pavilon je vyhrazen pro 

kanceláře a odborné učebny, jeden pavilon je tělovýchovný. Budovy jednotlivých pavilonů jsou propojeny 

oboustranně zasklenou chodbou, která vytváří jejich komunikační kostru. Součástí příspěvkové organizace jsou i 

samostatné budovy školní jídelny, školní družiny, mateřské školy, plavecké učebny (bazénu). 

Na každém podlaží školního pavilonu je umístěn jeden malý kabinet pro 2 – 3 pedagogy. V objektu školy se nachází 

dvě učebny dopravní výchovy. Učebny s interaktivními tabulemi jsou umístěny v pavilonu A, v pavilonu B je 

využívána především mladšími žáky, jedna je v pavilonu E – učebna odborná učebna fyziky. I ostatní odborné 

učebny – dílny i výtvarná výchova jsou propojeny s kabinety a jsou poměrně dobře vybaveny. Žákům školy slouží 

také poloodborné učebny pro výuku přírodopisu, anglického a českého jazyka s dataprojektorem a vizualizérem 

připojeným k počítači a žákovská knihovna. Ve všech učebnách se nachází bílé fixové tabule. Všechny kmenové 

třídy i odborné a poloodborné učebny jsou vybaveny žákovským nábytkem dle platných hygienických norem. 

Ke škole patří také travnatý pozemek, dětské dopravní hřiště, dvě asfaltová hřiště a travnaté hřiště na kopanou. Celý 

tento areál využívají žáci školy, děti ze školní družiny a v rámci projektu Společně na hřišti od června do října také 

celá řada dětí a jejich rodičů z okolí školy. K areálu také náleží doskočiště, sektor pro vrhačské disciplíny a krátká 

běžecká dráha. Jak travnaté hřiště, tak prostory pro atletickou průpravu jsou v nevyhovujícím stavu. Příspěvková 

organizace nadále pracuje na přípravách nutných k revitalizaci těchto prostor a bude usilovat o získání finančních 

prostředků na realizaci. 

Škola poskytuje úplné předškolní, základní a zájmové vzdělávání. Ve školním roce 2016/2017 měla škola 17 tříd se 

377 žáky. Ve ŠD pracovalo 5 oddělení s celkovým počtem 135 dětí. Školní klub v tomto školním roce nepracoval. 

Ve školní jídelně při základní škole bylo přihlášeno cca 905 strávníků z řad žáků ZŠ, studentů Gymnázia Ostrava-

Hrabůvka, Fr. Hajdy 34, 98 pracovníků základní školy a gymnázia a 28 cizích strávníků.  

Při škole působí Sdružení rodičů a přátel Kučerka, z.s.  

SRPŠ se především finančně podílelo na odměnách žáků, kteří se zapojili do soutěží pořádaných školou nebo kteří 

na soutěžích reprezentovali naši školu. Jde o soutěže pěvecké, recitační, matematické, výtvarné, sportovní. Ze sběru 

starého papíru se hradily odměny pro jednotlivé třídy a sponzorský dar na malou slonici Rashmi. Hradily se 

sladkosti při zápisu letošních prvňáčků a balíčky při nástupu do prvních tříd. Přispělo se na sladkosti do soutěží pro 

žáky na lyžařském výcviku a na ozdravných pobytech. 

 

Hodnocení činnosti Školské rady ve školním roce 2016/2017 

 
Školská rada zasedla pouze k jednomu jednání. Obsahem tohoto jednání se staly schválení výroční zprávy, drobné 

postřehy a náměty k dalším schůzkám. Schvalovací proces proběhl bez problémů. 

Další schůze školské rady je naplánována na začátek školního roku 2017/2018. V říjnu 2017 proběhnou volby do 

školské rady. 

http://www.zsakucery.cz/
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B. Personální zabezpečení činnosti školy   

 

Údaje o pedagogických pracovnících školy 

 
Na základní škole pracovalo celkem 25 učitelů včetně AP a 5 vychovatelek ŠD. Většina pedagogických pracovníků 

se nachází ve věkové kategorii nad 40 let. V tomto školním roce nenastoupil na naši školu žádný absolvent. V 5. B a 

6. B pracovaly dvě asistentky pedagoga (AP) pro děti s Aspergerovým syndromem. 

 

Údaje o věkové skladbě pedagogických zaměstnanců 

 
           

           pedagog.prac.+AP          vychovatelky 

 

               muži       ženy          muži       ženy 

 

Věk.kategorie   21 – 30 let 1 0 1  0 0 0 

    31 – 40 let 6 2 4  0 0 0 

    41 – 50 let 5 2 3  2 0 2 

    51 – 60 let 9 1 8  3 0 3 

    61 – 70 let 4 0 4  0 0 0 

                25  20  5 0 5 

 

 

Pedagogická a odborná úroveň pracovníků ve školním roce 2016/2017 

V tomto roce pracovalo v organizaci 82 zaměstnanců. Všichni pedagogičtí pracovníci školy splňují kvalifikaci. K 

personálním změnám dochází odchodem pracovníků z organizačních důvodů – odchod do důchodu, uplynutí doby 

vymezené v pracovní smlouvě na dobu určitou. 

Učitelé také vykonávají další nepedagogické funkce. Jedná se zejména o funkci zdravotníka a další funkce, které 

jsou nezbytné pro zajištění provozu školy a jsou vyžadovány právními normami. Všechny tyto práce jsou pedagogy 

vykonávány v jejich volném čase. 

Celkový přehled zaměstnanců příspěvkové organizace ve školním roce 2016/2017 
 

Název jednotky p. o. Pracovní zařazení Počet 

 

Základní škola 

ŘŠ, ZŘŠ, učitel ZŠ, asistent pedagoga, administrativní 

pracovníci, uklízečky 

 

32 

Školní družina Vychovatel 5 

 

Školní jídelna při ZŠ 

Kuchařky, pomocné kuchařky, vedoucí jídelny, 

uklízečka 

10 

 

Mateřská škola 

ZŘŠ, učitel MŠ, uklízečky, školník 18 

 

Školní jídelna při MŠ 

Kuchařky, pomocné kuchařky, vedoucí jídelny 4 

Středisko dopr.výchovy Lektor 3 

Plavecká škola Lektor, administrativní pracovník 5 

Plavecká učebna Strojníci, uklízečky, provozář 5 
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Další vzdělávání zaměstnanců v rámci celoživotního učení 

Pedagogičtí pracovníci absolvovali vzdělávání v rámci svých aprobací v akreditovaných seminářích. 

Zaměstnanci, kteří se starají o zabezpečení administrativního chodu školy, absolvovali školení, která zahrnovala 

především zavádění aktualizované legislativy do praxe.  

 

Plán personálního rozvoje 

Při sestavování plánu dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců se vychází z potřeb a finančních 

možností školy.  

 

C. Výchovně vzdělávací práce 

Školní vzdělávací program Zelená na cestu byl ve školním roce 2016/2017 realizován ve všech ročnících I. i II. 

stupně. Od 1. 9. 2014 vešlo v platnost doplněné a upravené V. vydání ŠVP se změnami v kapitole Charakteru školy, 

Pedagogického sboru. Dále pak úpravy ve volitelných předmětech a výuky v odpoledních hodinách.  

Žákům se specifickými poruchami učení v době mimo vyučování poskytovali reedukační péči čtyři vyučující podle 

individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků. Ve dvou třídách 1. stupně pracovaly asistentky pedagoga. 

Probíhalo doučování sociálně znevýhodněných žáků ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. 

Přestože nejsme jazykovou školou, zaměřujeme se na zlepšení kvality výuky anglického jazyka, a proto dvakrát v 

týdnu přicházel rodilý mluvčí do tříd na první i druhý stupeň i do školní družiny a mateřské školy. 

Rozvrh žáků byl sestavován s ohledem na hygienické hledisko – dodržování počtu hodin, délka přestávek, začátky 

vyučování.  

 

D. Výsledky výchovně vzdělávací práce 
 

Vzdělávací činnost 

 
Organizace výuky probíhá podle platných osnov a metodických pokynů. Ve školním roce 2016/2017 byly žákům 

nabídnuty 2 volitelné předměty, 3 sportovní zájmové útvary zaměřené na aktivní využití volného času žáků v 

základní škole.  

 

Výsledky vzdělávání žáků 

 
Ve školním roce 2016/2017 ukončilo základní vzdělávání 30 žáků z 9. třídy. Kromě jednoho byli všichni žáci 

umístěni v Ostravě. Na školy státní se dostalo 27 žáků a na soukromé 3 žáci. Obory s maturitou bude studovat 26 

žáků, výuční list získají 4 žáci. Z nižších ročníků vyšlo 5 žáků. Z pátých tříd odešli na osmileté gymnázium 4 žáci. 

 

 

Komisionální a opravné zkoušky ve školním roce 2016/2017 

 

Komisionální zkoušky byly naplánovány na středu 30. 8. a čtvrtek 31. 8. pro 3 žáky, z nichž se dva nedostavili, a 

jedna žákyně uspěla. Opravné zkoušky byly naplánovány pro 3 žáky a všichni uspěli a postoupili do vyššího 

ročníku. 

Dva žáci postoupili do vyššího ročníku s nedostatečnou a tři žáci opustili školu ze 7. a 8. ročníku s nedostatečným 

prospěchem. 

 

Výchovná činnost 

 
Zasedání výchovných komisí řešila individuální nedostatky s jednotlivými žáky a jejich zákonnými zástupci. 

V některých případech byli na jednání přítomní také daní žáci. Byla zdůrazněna kompetence třídního učitele při 

řešení drobných přestupků se žáky. Mezi kázeňské problémy patřilo ubližování spolužákům, špatná pracovní 

morálka a absence.  
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Činnost výchovného poradce 

Ve školním roce 2016/2017 pracovala na škole jedna vyučující ve funkci výchovného poradce. Výchovná 

poradkyně vedla evidenci žáků s neomluvenou absencí, žáků s poruchami učení a chování, žáků s Aspergerovým 

syndromem, zajišťování reedukační péče, která byla poskytována 26 žákům 1. – 9. tříd, dále zajišťovala činnost 

výchovných komisí a spolupracovala s příslušnými odbory ÚMOb Ostrava-Jih, Policií ČR, IPS Úřadu práce, PPP 

a SPC. Výchovná poradkyně řešila úkoly, které se týkají výukové, výchovné, preventivní činnosti a volby povolání.  

 

- spolupráci s třídními učiteli, vychovatelkami a zákonnými zástupci při vyhledávání a zajišťování péče 

pro děti mimořádně nadané, talentované, pro žáky s poruchami učení a chování, pro žáky 

s Aspergerovým syndromem a dětským autismem 

- vedením odborné agendy žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, přípravou podkladů 

k odborným vyšetřením, zajištění reedukační péče, pomoc s vypracováním PLPP, IVP a celkovou péči 

pro žáky se SVP a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními – PPP a SPC na ul. Kpt. Vajdy, 

Ostrava 

- ve školním roce 2016/2017 bylo na naší škole 26 integrovaných žáků, včetně 3 žáků s poruchou 

autistického spektra 

- metodickou činnost v oblasti kariérového poradenství pro žáky a rodiče devátého ročníku, spolupráci 

s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání v Ostravě - Porubě, zajištění besedy pro 

volbu povolání žákům devátého ročníku 

- řešení problémů se školní docházkou, školním neprospěchem, výchovnými a výukovými obtížemi, 

svolávání a vedení výchovných komisí v oblasti řešení těchto problémů 

- ve školním roce 2016/2017 bylo svoláno 26 výchovných komisí, často i za přítomnosti vedení školy, 

kurátorů či jiných pracovníků ÚMOb - Jih 

- spolupráci s dalšími institucemi: sociální kurátoři spádových městských obvodů, OSPOD, Městská 

policie Ostrava, Policie České republiky, Výchovný ústav Ostrava – Hrabůvka, Diagnostický ústav pro 

děti a mládež Ostrava – Koblov, Moravskoslezský kraj – zřízení funkce asistenta pedagoga pro žáky 

s poruchou autistického spektra 

- spolupráce se školní metodičkou prevence  

 

Hodnocení prevence sociálně patologických jevů 

 
Minimální preventivní program je zapracován do vzdělávacího procesu a je vyučován zejména v naukových 

předmětech prvouka, vlastivěda, přírodověda na 1. st., rodinná a občanská výchova na 2. st. Je také součástí náplně 

třídnických hodin na obou stupních školy. Součástí Minimálního preventivního programu je také program proti 

šikanování a rizikům internetu. Žáci 1. až 9. tříd se zúčastnili besed s Městskou policií.  

 
Spolupráce škola – zákonný zástupce – žák 

 
Ve školním roce se scházely podle potřeby vyučujících nebo rodičů výchovné komise, pro informovanost rodičů i 

žáků slouží školní nástěnka a vitrína informací pro veřejnost. Pravidelně probíhaly třídní schůzky s rodiči, 

konzultační dny a členská schůze SRPŠ – přehled byl na webových stránkách školy, rodiče byli informování formou 

deníků žáků. 

 

Hospitační činnost 
 
Hospitační činnost vedení školy byla zaměřena na výuku podle ŠVP, dále v problematických třídách, výuku cizích 

jazyků, plnění tematických plánů a jiné. Osvědčily se vzájemné hospitace vyučujících. 
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Hodnocení činnosti školní družiny  

 
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školní družinu 135 dětí při pravidelné docházce v pěti odděleních, z toho 

66 chlapců, 69 děvčat. 

 

 

1. třída   -   29 dětí  

2. třída   -   47 dětí 

3. třída   -   37 dětí   

4. třída   -   22 dětí 

 

Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. 

 

Pozitivně hodnotíme zapojení dětí do zájmových činností jak družinových – plavání,             

tak mimo družinu – Ostraváček. Podle reakcí se tato činnost líbí i rodičům. 

 

  

Plavání                60 dětí 

Ostraváček          38 dětí 

 

 
Hodnocení činnosti Plavecké školy školního roku 2016/2017 

 

Plaveckou výuku ve školním roce 2016/2017 zajišťovaly 4 lektorky na plný úvazek a jedna lektorka na pracovní 

dohodu.   

 

CELKEM PROŠLO PLAVECKOU VÝUKOU 1 928 DĚTÍ A ŽÁKŮ 

 
z toho:  

 

 853 žáků 3. tříd obvodu Ostrava – Jih  

 734 žáků 2. tříd obvodu Ostrava – Jih 

 19 žáků 3. třídy z obvodu Nová Bělá 

 18 žáků 2. třídy z obvodu Nová Bělá 

 10 žáků 3. třídy ze ZŠ Logopedická 

 12 žáků 2. třídy ze ZŠ Logopedická 

 16 žáků speciální školy U Haldy 

 12 žáků 2. třídy ZŠ HELLO 

 13 žáků 3. třídy ZŠ HELLO 

 

CELKEM:  1 687 

 

+ 241 dětí MŠ obvodu Ostrava – Jih 

 

Aktivity v rámci plavecké výuky: 
 

 závody k oslavě MDD o nejrychlejšího chlapce a dívku každé třídy  

 štafetové závody na závěr plavecké výuky 

 promítání prezentačního DVD + výklad pro žáky 2. tříd 

 Mikulášské závody o nejrychlejšího chlapce a dívku každé třídy 

 vánoční plavání  

 saunování žáků v infrasauně 

 

Hodnocení pedagogických pracovníků, kteří se účastnili plavecké výuky jako doprovod a dozor 

žáků: 

 
S výukou byli spokojeni, ocenili příjemné prostředí a atmosféru. Dále pak profesionální přístup všech lektorek k 

dětem, ochota vedoucí lektorky vycházet vstříc případným změnám. Děti se vždy na hodiny plavání těšily, výuka 



Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 16 -17.docx 

Stránka 8 z 30 

 

byla pestrá a pro děti přitažlivá. Učitelé zejména ocenili různorodost her, soutěží a velký výběr pomůcek, což vedlo 

k výborným výsledkům. 

 

Odpolední provoz v plavecké škole - v plavecké učebně: 

 
Bezpečnost zajišťuje kvalifikovaný plavčík – plavčice 

 

 kurzy plavání pro rodiče a děti – úterý, čtvrtek  

 kroužek plavání pro žáky ZŠ A. Kučery středa, čtvrtek 

 kroužek pro děti ZŠ – ŠD A. Kučery 

 volné plavání pro dospělé (úterý, středa, čtvrtek) 

 volné plavání pro zaměstnance ZŠ a MŠ A. Kučery – středa 

 kurzy AQUA aerobic (pí Mahdalová – úterý 

            (pí Kolarčíková – čtvrtek) 

 volné plavání pro studenty – vodní pólo 

 lyžařský oddíl SKI Vítkovice Bílá 

 fotbalový oddíl Vítkovice 

 

 
V dubnu 2017 byl schválen Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dodatek č. 1 

k provoznímu řádu koupaliště – plavecké učebny a v květnu zahájen zkušební provoz. Dodatek zahrnuje změnu 

teploty vody z původních 28°C na nově 29°C. 

 

Od září plavecká učebna jede v režimu dle daného dodatku. 

 

Hodnotící zpráva SDV za 1. pololetí šk. roku 2016/2017 
 

Výuka na DDH při ZŠ a MŠ A. Kučery, Ostrava – Hrabůvka probíhá denně od 8.00 hod. do 12.30 hod. dle plánu 

učiva na DDH. V září až prosinci jsme v jednom dnu vyučovali dvě třídy (4. - 6. ročník, v závěru prosince 3. 

ročník), v lednu jednu třídu denně (3. ročník).  Výuka probíhala za nepříznivého počasí v učebně SDV, za 

příznivého počasí na DDH. 

 

V 1. pololetí šk. roku 2016/2017 se výuky na DDH zúčastnilo 61 pátých tříd, 62 čtvrtých tříd, 17 třetích tříd , tj. 

celkem 140 tříd. Počet žáků z pátých tříd 1178, ze čtvrtých tříd 1183, z třetích tříd 288, tj. celkem 2649 žáků 

ostravských škol. 

Dopolední výuku navštěvují také žáci ze soukromých speciálních škol, žáci ZŠ se specifickými výukovými potřebami, 

ZŠ Logopedické a žáci osmiletého gymnázia. 

 

Na DDH vyučovali v září - prosinci: 

pí uč. Jiřina Holečková - 5 hod. denně 

pí Mgr. Šárka Vavrošová - 1 hod. denně 

pí Mgr. Věra Puchová - 4 hod. denně 

 

V lednu vyučovaly na DDH: 

pí uč. Jiřina Holečková - 4 hod. denně 

pí Mgr. Šárka Vavrošová - 1 hod. denně 

 

Další činnosti: 

pí Mgr. Věra Puchová - 1 hodina týdně  - opravář sportovního zařízení 

pí uč. Mgr. Šárka Vavrošová, pí uč. Jiřina Holečková – 2 hodiny denně – administrativní práce 

 

Při pěkném počasí nacvičovali na DDH jedenkrát týdně žáci naší školy, kteří navštěvovali dopravní kroužek a 

připravovali se na dopravní soutěž Mladých cyklistů. Po domluvě využívaly DDH k nácviku i další ostravské školy. 

DDH mohly po domluvě v dopoledních hodinách navštěvovat děti MŠ a v odpoledních hodinách žáci ŠD. 

V rámci Týdne mobility jsme na DDH uspořádali pro zájemce různé dopravní soutěže a volné  

jízdy podle PSP. 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 16 -17.docx 

Stránka 9 z 30 

 

Hodnotící zpráva SDV za 2. pololetí šk. roku 2016/2017 
 

 

Výuka na DDH při ZŠ a MŠ A. Kučery, Ostrava – Hrabůvka probíhá denně od 8.00 hod. do 12.30 hod. dle plánu 

učiva na DDH. V únoru až březnu jsme denně vyučovali jednu třídu (3. ročník). Od dubna až do června jsme denně 

vyučovali dvě třídy 4. a 5. ročníku. Výuka probíhala za nepříznivého počasí v učebně SDV, za příznivého počasí na 

DDH. 

 

V 2. pololetí šk. roku 2016/2017 se výuky na DDH zúčastnilo 56 pátých tříd, 56 čtvrtých tříd, 54 třetích tříd, tj. 

celkem 166 tříd. Počet žáků z pátých tříd 1034, ze čtvrtých tříd 1022, z třetích tříd 989, tj. celkem 3045 žáků 

ostravských škol. 

Dopolední výuku navštěvují také žáci ze soukromých speciálních škol, žáci ZŠ se specifickými výukovými potřebami, 

ZŠ Logopedické a žáci osmiletého gymnázia. 

 

V únoru - březnu vyučovaly na DDH: 

pí uč. Jiřina Holečková - 4 hod. denně 

pí Mgr. Šárka Vavrošová - 1 hod. denně 

 

V dubnu - červnu vyučovaly na DDH: 

pí uč. Jiřina Holečková - 5 hod. denně 

pí Mgr. Šárka Vavrošová - 1 hod. denně 

pí Mgr. Věra Puchová - 4 hod. denně 

 

Další činnosti: 

pí Mgr. Věra Puchová - 1 hodina týdně  - opravář sportovního zařízení 

pí uč. Mgr. Šárka Vavrošová, pí uč. Jiřina Holečková - 2 hodiny denně – administrativní práce 

 

Při pěkném počasí nacvičovali na DDH jedenkrát týdně žáci naší školy, kteří navštěvovali dopravní kroužek a 

připravovali se na dopravní soutěž Mladých cyklistů. Po domluvě využívaly DDH k nácviku i další ostravské školy. 

DDH mohly po domluvě v dopoledních hodinách navštěvovat děti MŠ a v odpoledních hodinách žáci ŠD. 

Na DDH jsme uspořádali pro zájemce různé dopravní soutěže a volné jízdy podle PSP. Proběhla zde také obvodní 

kola a městské kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů 2017. Byla provedena obnova dopravního značení. 

 

E. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Prezentace školy na veřejnosti 
 

- Školička pro děti MŠ  

- Drakiáda pro děti ZŠ a MŠ 

- Uspávání broučků – lampionový průvod pro děti ZŠ a MŠ 

- Minimaratón Košice 2016: třídenní pobyt pro 3 vyučující a 14 žáků školy 

- Obvodní a městské kolo dopravní soutěže 

- Žákovská ocenění MMO - ocenění žákovských kolektivů - Divadlo loutek 

- V červenci a srpnu bylo od pondělí do pátku otevřeno od 10 do 18 hodin DDH a přilehlá školní sportoviště. 

Děti si mohly zapůjčit kola, koloběžky, odrážedla, motokáry, šlapací autíčka i cyklistickou přilbu. Pro 

sportovní vyžití byly k dispozici také stolní fotbal, stolní tenis, florbalové hokejky a jiné sportovní potřeby. 

- Společně na hřišti – červen – říjen 2017 
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Účast na soutěžích ve školním roce 2016/ 2017 

 

měsíc předmět název (téma) soutěže 
zúčastněný ročník/ 

žák 
umístění 

září TV Sportovní den 2. - 3. roč.   

září TV Fotbalová turnaj Stará Bělá 5. roč.   

září TV Košický maraton vybraní žáci   

říjen AJ+VV Oxford illustration  3 žáci   

říjen PČ Technická dovednost žáků 3 žáci   

listopad TV Florbal ZŠ Dvorského 4. - 5. ročník   

listopad TV Florbal ZŠ Dvorského 7. - 8. ročník   

listopad ČJ Olympiáda z ČJ 8. - 9. ročník   

listopad  PČ Příroda s otazníky 4 žáci 6. ročníku   

listopad D Olympiáda z D 8. - 9. ročník   

listopad-leden VV 

Příroda kolem nás - NP Podyjí, 

Znojmo 

žáci 4. - 9. ročníku, 

zasláno 12 prací   

prosinec TV Florbal ZŠ Dvorského 6. - 7. ročník   

prosinec TV Florbal ZŠ Dvorského 8. - 9. ročník   

prosinec TV Turnaj Ostraváček 15. 12. 2016 vybraní žáci   

prosinec TV Turnaj Ostraváček 18. 12. 2016 vybraní žáci   

leden ČJ, HV Třídní kola recitační a pěvecké soutěže 1. - 2. stupeň   

leden HV Pěvecká soutěž - školní kolo 1. - 6. ročník   

leden ČJ Recitační soutěž - školní kolo     

únor ČJ Olympiáda z ČJ V. Kuchař, A. Ciner   

únor ČJ Školní kolo recitační soutěže 1. - 2. stupeň   

únor HV Školní kolo pěvecké soutěže 1. - 2. stupeň   

únor AJ Olympiáda AJ V. Kuchař, A. Hodulák   

únor ČJ Recitační soutěž - ZŠ Gurťjevova vybraní žáci 1. stupně   

únor ČJ Recitační soutěž - ZŠ Gurťjevova vybraní žáci 2. stupně   

únor-březen VV Děti, pozor, červená! 

žáci 4. - 9. ročníku, 

zasláno 20 prací 

4. B - K. Kajfosz, 

8. A- V. 

Šimšová, R. 

Tomisová, J. 

Vytasil 

únor-duben VV 

Talíř plný zdraví, Středisko 

přírodovědců 

žáci 4. - 9. ročníku 

zasláno 14 prací 

1. místo - M. 

Píchová 4. A, A. 

Mikesková 5. A, 

E. Svrčinová 6. 

B, 

S.Rehovičová 6. 

B, A. Ciner 9. A, 

2. místo - A. 

Vybíhalová, L. 

Szeligová, J. 

Kander  9. A 

březen MA Matematická soutěž Pangea 2017 (šk. 4. - 9. ročník   
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kolo) 

březen MA 

Matematická soutěž Pythagoriáda 

2017 (šk. kolo) 5. - 8. ročník   

březen MA Matematický Klokan 2017 2. 9. ročník   

březen TV Vybíjená  4. - 5. ročník   

duben ČJ Olympiáda v ČJ V. Kuchař   

duben TV Vybíjená  dívky 4. - 5. ročník   

duben TV Minikopaná dívky dívky 7. - 9. ročník   

duben TV Mc Donald´s cup 4. - 5. ročník   

duben TV Dopravní soutěž - obvodní kolo vybraní žáci 

1. kateg. - 1. místo, 2. 

kateg. - 1. místo: J. 

Vybíhal, E. Ozank, E. 

Pilátová, B. Helešicová, 

E. Vavříková, E. 

Kovářová, F. Vytasil, V. 

Krnács 

duben TV Horolezec vybraní žáci   

duben 

 TV, Z, 

PŘÍ, ČJ Bludiště 9. A 

J. Kander, V. Kuchař, K. 

Blahová, D. Mihola 

květen TV Mc Donald´s cup vybraní žáci   

květen PŘÍ Hledej pramen vody 5. A   

květen TV Dopravní soutěž - městské kolo vybraní žáci 

1. kateg. - 1. místo, 2. 

kateg. - 1. místo: J. 

Vybíhal, E. Ozank, E. 

Pilátová, A. Bortelová, E. 

Vavříková, E. Kovářová, 

F. Vytasil, V. Krnács 

květen PŘÍ Přírodověda s otazníky PR Rezávka vybraní žáci 6. ročník   

květen TV Dopravní soutěž - krajské kolo vybraní žáci 

1. kateg. - 5. místo, 2. 

kateg. - 2. místo: J. 

Vybíhal, E. Ozank, E. 

Pilátová, A. Bortelová, E. 

Vavříková, E. Kovářová, 

F. Vytasil, V. Krnács 

květen TV Florbalový turnaj vybraní žáci   

květen-červen VV Čísla kolem nás žáci 4. - 9. ročníku   

červen PŘÍ Hledej pramen vody - finále 5. A   

červen VV Ostrava očima dětí 6. A, 7. B   

červen VV Online Pen 6. A, 7. B   

červen TV    

 

Účast na školních akcích v roce 2016/2017 

datum třída název akce 

28. 2. 2016 6. a 7. ročníky Divadelní představení 

5. 9. 2016 9. A Svět techniky - Živá knihovna povolání 

8. 9. 2016 9. A Svět techniky - Finanční svoboda 

14. 9. 2016 4. A OZO Ostrava 

26. 9. 2016 7. B Slezkoostravská galerie - výstava 

5. 10. 2016 9. A Knihovnická lekce 

7. 10. 2016 9. A IPS - Poruba 

14. 10. 2016 1. A Knihovnická lekce 
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14. 10. 2016 3. B Knihovnická lekce - "Knihy z regálů" 

21. 10. 2016 2. A Dolní Vítkovice U6 - Dopravní prostředky 

21. 10. 2016 4. A Knihovnická lekce 

24. 10. 2016 6. B, 8. A Knihovnická lekce 

31. 10. 2016 4. B Knihovnická lekce 

3. 11. 2016 6. A Knihovnická lekce 

10. 11. 2016 6. - 9. ročník Peru - 4 strany světa 

11. 11. 2016 5. B, 7. B Knihovnická lekce 

14. 11. 2016 3. B, 5. A, 7. A  Knihovnická lekce 

15. 11. 2016 7. B Knihovnická lekce 

30. 11. 2016 2. C Exkurze OZO 

1. 12. 2016 3. B Beseda v knihovně - "Jak ti je, Filipe?" 

2. 12. 2016 9. A Volba povolání - Černá louka 

8. 12. 2016 1. B, 2. C Knihovnická lekce 

9. 12. 2016 3. A Knihovnická lekce 

13. 12. 2016 4. A Výstava Betlémů 

15. 12. 2016 2. A, 3. A Prima pokusy 

16. 12. 2016 2. A Knihovnická lekce 

19. 12. 2016 2. B, 7. A Knihovnická lekce 

21. 12. 2016 4. B Divadelní představení 

21. 12. 2016 1. A, 1. B, 2. A Vánoční příběh 

22. 12. 2016 6. A, 6. B, 9. A Vánoční trhy 

22. 12. 2016 7. A Vánoční besídka - Teď vaří šéf! 

22. 12. 2016 5. B Slezskoostravský hrad 

12. 1. 2017 3. B Prima pokusy 

12. 1. 2017 8. A Knihovnická lekce 

13. 1. 2017 3. A Knihovnická lekce 

24. 1. 2017 6. A ME Krasobruslení 

30. 1. 2017 4. B Lesní škola 

31. 1. 2017 1. A, 1. B  Vycházka ke krmelci 

1. 2. 2017 2. A, 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 8. A Bruslení Sareza 

6. 2. 2017 4. B, 6. B Knihovnická lekce 

7. 2. 2017 3. B, 5. A, 7. A, 7. B, 9. A  Bruslení Sareza 

7. 2. 2017 1. A, B Recitační soutěž 

8. 2. 2017 2. ročníky Hasík - výukový program 

16. 2. 2017 1., 2. ročníky Karneval 
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22. 2. 2017 3. A, 3. B Lekce slušného chování 

24. 2. 2017 2. ročníky Beseda s Městskou policií 

28. 2. 2017 6. - 7. ročník Divadelní představení 

1. 3. 2017 1. A, 1. B Lekce slušného chování 

1. 3. 2017 1. A, 1. B Veselé zoubky 

2. 3. 2017 5. B Výstava klenotů 

3. 3. 2017 1. A, 7. A, 7. B Beseda s Městskou policií 

3. 3. 2017 1. A, 1. B Pasování prvňáčků - knihovna K-trio 

15. 3. 2017 9. A Knihovnická lekce 

17. 3. 2017 1. B, 3. A, 8. A, 9. A Beseda s Městskou policií 

23. 3. 2017 3. B, 4. A, 4. B, 5. A Beseda s Městskou policií 

24. 3. 2017 5. B, 6. A, 6. B Beseda s Městskou policií 

4. 4. 2017 3. A Velikonoční dílny 

5. 4. 2017 1. - 9. ročník  Jarmark 

21. 4. 2017 2. A Knihovnická lekce 

24. 4. 2017 2. B Knihovnická lekce 

24. 4. 2017 3. B Exkurze letiště Mošnov  

25. 4. 2017 3. B Exkurze - letiště Mošnov 

26. 4. 2017 2. A, 2. B, 2. C Divadelní představení 

27. 4. 2017 2. C Knihovnická lekce 

27. 4. 2017 2. A, 2. B, 2. C Hasík - výukový program 

5. 5. 2017 5. B Knihovnická lekce 

10. 5. 2017 1. A, B Pískohraní 

18. 5. 2017 6. A Knihovnická lekce 

25. 5. 2017 1. - 9. ročník  Dravci 

26. 5. 2017 1. - 9. ročník  Dravci 

30. 5. 2017 8. A Výukový program - komunikace  

30. 5. 2017 8. A Komunikace, kreativita - workshopy 

31. 5. 2017 1. A, 1. B Pokusy pro děti 

1. 6. 2017 1. stupeň MDD - kino Luna 

5. 6. 2017 2. stupeň MDD - kino Luna 

21. 6. 2017 1. A, B OZO Ostrava 

26. 6. 2017 2. B, 2. C, 4. B Minigolf Bělský les 

26. 6. 2017 6. A, 6. B Exkurze letiště Mošnov  

27. 6. 2017 5. ročník Hurá na Tretru! 

27. 6. 2017 5. A, 5. B Miniuni 
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28. 6. 2017 3. A ZOO Ostrava 

28. 6. 2017 2. A Exkurze OZO 

28. 6. 2017 8. A Filmové představení 

29. 6. 2017 5. B Výstava - Muzeum Ostrava 

29. 6. 2017 3. B Exkurze OZO 

29. 6. 2017 6. A, 6. B, 7. B Nová radnice 

 

Mimořádné školní akce 

 

datum třída (žák) název akce 

25. 10. 2016 3. A, 3. B Projektový den - Už to vím, už se nezraním! 

1. 11. 2016 1. stupeň Haloween 

1. 11. 2016 1. stupeň + MŠ Drakiáda 

15. 11. 2016 1. stupeň + MŠ Broučkiáda 

20. 11. 2016 1. stupeň Ostraváček 

30. 11. 2016 3. - 9. ročník Zájezd do Vídně 

5. 12. 2016 9. ročník Mikuláš v MŠ 

6. 12. 2016 9. ročník Mikuláš na 1. stupni 

11. 1. 2017 MŠ Školička - poznáváme školu 

12. 1. 2017 3. B Prima pokusy "Co umí voda" 

8. 1. - 21. 1. 2017 1. - 9. ročník Lyžařský kurz Karlov 

8. 2. 2017 MŠ Školička  

15. 2. 2017 MŠ Školička  

16. 2. 2017 1. stupeň + MŠ Maškarní karneval 

22. 2. 2017 MŠ Školička 

31. 3. 2017 1. - 9. ročník Projekt Malawi 

5. 4. 2017 1. - 9. ročník Velikonoční jarmark 

25. 4. 2017 9. ročník Bludiště - natáčení pořadu 

9. 5. 2017 9. ročník První pomoc - projektový den  

10. 5. 2017 9. ročník První pomoc - projektový den  

31. 5. 2017 6. A, 6. B Školní výlet ZOO Lešná  
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5. 6. 2017 6. - 9. roč. Kino Luna 

12. 6. 2017 8. A Školní výlet Praha 

12. 6. 2017 8. A Školní výlet Praha Zoo 

14. 6. 2017 7. A Školní výlet Praha 

14. 6. 2017 5. A, 5. B Školní výlet Přerov 

21. 6. 2017 1. A, 1. B Exkurze OZO 

27. 6. 2017 9. ročník Rozloučení žáků 9. ročníku 

28. 6. 2017 8. A  Kino CineStar 

15. 5. - 19. 5. 2017 4. A ZA Malá Morávka 

17. 5. - 19. 5. 2017 9. A Školní výlet Velké Losiny 

29. 5. - 2. 6. 2017 2. A, 5. A ZA Kunčice pod Ondřejníkem 

5. 6. - 9. 6. 2017 2. B, 2. C ZA Bílá 

5. 6. - 9. 6. 2017 3. A, 3. B ZA Ebeka 

12. 6. - 16. 6. 2017 1. A, 1. B ZA Dolní Bečva 

 

 

 
Žáci naší školy se zúčastnili mnoha besed s policií, besed i exkurzí v podnicích či středních školách při výběru 

budoucího povolání a následného studia. V rámci Čj – literární výchovy jsou téměř pravidelné návštěvy knihovny. 

Navštěvují divadelní představení, koncerty, výstavy, které jsou např. v rámci MŠ, ZŠ a ŠD, ale i v mimoškolních 

zařízeních. K již pravidelným školním akcím patří např. návštěva Dolních Vítkovic či OZO. Během roku jsou 

školou rovněž pořádány různé kulturní akce, charitativní sbírky, a to buď přímo v prostorách a okolí školy, nebo 

mimo ně. Někteří žáci se přímo aktivně podílejí při vystoupeních nebo napomáhají při organizaci akcí, zejména pro 

nižší ročníky.  

Dětem bylo letos umožněno v rámci zotavovacích akcí či šk. výletů navštívit Prahu, Přerov, Zoo v Lešné, Beskydy, 

Jeseníky apod. Díky grantu mohli žáci I., ale i II. stupně využít 14 denní ozdravný pobyt na lyžích nebo jako turisté 

v Karlově pod Pradědem. Další celoroční sportovní vyžití dětí je v rámci sportovních kroužků, zejména Ostraváčku 

a basketbalu pro děti I. stupně, pro druhý pak florbal, plavání, stolní tenis, aj.  

Velkou popularitu zaznamenáváme otevřeného sportoviště v letních měsících. Již po několikeré je škola otevřena 

široké veřejnosti a nastávajícím prvňáčkům v rámci Dne otevřených dveří. Pro zmiňované předškoláky je již několik 

let pořádána Školička a následně adaptační kurz, kde se seznamují děti i rodiče po několik týdnů s prostředím školy. 

Celoroční spolupráce ZŠ a MŠ je běžnou praxí, například při tradiční Drakiádě, Broučkiádě, ale i při ukázkových 

hodinách pro předškoláky. Škola se rovněž podílí na projektu Malawi, který pomáhá vybavit školy a zkvalitnit tak 

výuku afrických dětí. 

 

Stále sbíráme PET víčka, která jsou určena pro charitativní účely, pomerančovou i citronovou kůru, starý papír, také 

baterie a nefunkční elektrické spotřebiče.  

 

Prázdninová činnost školy 

Během letních prázdnin naše škola realizovala projekty „Společně na hřišti“ a „Bezpečnost dítěte v dopravě“, které 

byly realizovány za podpory MMO a odboru prevence kriminality mládeže ÚMOb Ostrava-Jih. Projekt byl zaměřen 

na snížení počtu deliktů kriminality zejména školní mládeže během volných dnů v měsících červen až říjen 2017. 
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Na naší škole projekt probíhal pod vedením zkušených pedagogů na dopravním dětském hřišti a na přilehlých 

asfaltových hřištích a měl velký ohlas veřejnosti z nejbližšího i vzdálenějšího okolí. 

Přehled zájmových útvarů, ve kterých mohli žáci trávit svůj volný čas 

 
Celkem pracovalo v 11 zájmových útvarech pod vedením vyučujících cca 120 žáků prvního i druhého stupně.

 Matematický 

 Dopravní 

 Plavání  

 Reedukace 4x 

 Stolní tenis 

 Konverzace v AJ 

 Kroužek flétny 

 Pěvecký 

 

Zápis do 1. třídy 

Na začátku školního roku 2016/2017 se uskutečnila společná schůzka vedení školy a vedoucí učitelky MŠ. Byl 

projednán a schválen plán spolupráce mezi MŠ a ZŠ, tzv. Školička. Plán zahrnuje činnosti kulturní, vzdělávací, 

výtvarně-pracovní a sportovní. Snahou je přiblížit dětem dění ve škole a školní družině a hravou formou je připravit 

na vstup do naší školy.  

O připravovaných akcích byli rodiče informováni plakáty umístěným na budovách školy a letáčkem, který obdrželo 

každé dítě předškolního věku.  

Akcí se účastnilo cca 50 dětí, jež přiváděly do školy paní učitelky MŠ. Po zápisu do 1. tříd tato činnost pokračovala 

s ohledem na aklimatizaci dětí na školní prostředí. 

V lednu byl uskutečněn Den otevřených dveří nejen pro předškoláky naší MŠ. Děti i rodiče měli možnost si 

prohlédnout naše odborné učebny a vyzkoušet si práci na interaktivní tabuli. 

 

 

Výsledky zápisu do 1. třídy 

 
Termín zápisu: 3. a 4. 4. 2017 

 

Celkem zapsáno: 79 

Žádost o odklad: 8 

Vyřízených žádostí o odklad: 8 

Žáci převedeni na jinou školu: 4 

Žáci převedeni z jiné školy k nám: 1 

 

Do 1. ročníku školního roku 2017/2018 nastoupilo po zápisu 68 dětí ve třech prvních třídách. 

Zápisu do 1. tříd se účastnily i vyučující MŠ. 

 

 

 

Hodnocení v oblasti ICT  
Významným krokem k využívání moderních dotykových zařízení bylo pokrytí celé školy bezdrátovou sítí, kterou by 

v dalším období mohli při výuce využívat nejen pedagogové, ale také žáci. 

Ke kvalitnímu poskytování informací o žácích přispěl i bezproblémový provoz webového evidenčního 

a informačního systému Bakaláři. 

Ve školním roce byla realizována kompletní přestavba webových stránek školy, která by měla svým novým 

designem a přívětivým uživatelským rozhraním přispět ke zvýšení návštěvnosti těchto stránek a tím ke zlepšení 

vlastního image školy. 

V rámci zvýšení frekvence využívání počítačové učebny a zkvalitňování výukového softwaru bylo nainstalováno 

nebo upgradováno mnoho výukových programů ze všech vzdělávacích oblastí. 
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Hodnocení stavu BOZP a PO, práce zdravotníka 

Ve škole pracuje externí pracovník pověřen funkci technika BOZP a PO. Průběžně zpracovává příslušnou 

dokumentaci dle platných předpisů, spolupracuje se správcem budov při zajištění revizí a kontrol, zajišťuje 

proškolení všech zaměstnanců organizace, vede přehled o závodní preventivní péči.  

Každý rok jsou na škole prováděny prověrky BOZP a PO, jejichž závěry jsou pravidelně vyhodnoceny a odesílány 

zřizovateli. Na škole velmi dobře funguje třístupňová kontrola BOZP a spolupráce s odborovou organizací při 

zajišťování BOZP a PO podle Zákoníku práce.  

Ve školním roce 2016/2017 ze strany nadřízených orgánů neproběhla žádná kontrola. Uskutečnila se kontrola všech 

objektů a přilehlých prostor příspěvkové organizace osobou odborně způsobilou v oblasti BOZP.  

Ve všech objektech je stále vyvěšena všechna potřebná dokumentace. Byly dodržovány všechny pokyny, příkazy, 

nařízení a tím nedošlo k žádnému požáru ani k nutné evakuaci školy. Cvičná evakuace školy proběhla dle nařízení 

nadřízených orgánů jednou v roce. Revize a kontroly byly uskutečněny podle plánu kontrol. 

Zdravotník školy vede Knihu úrazů, kontroluje, zda jsou správně zapsány údaje jednotlivých úrazů. Pravidelně 

zpracovává záznamy o úrazech a odesílá je České školní inspekci. Vybavuje a doplňuje školní lékárničky, zajišťuje 

zdravotnický materiál a léky pro mimoškolní akce - zotavovací pobyty, lyžařský výcvik, výlety. Škola se zapojila do 

projektu Zdravé zuby, Mléko a Ovoce do škol. Během školního roku bylo evidováno 15 úrazů (3x lyžařský kurz, 

12x tělesná výchova). Všechny byly zaevidovány pro Českou školní inspekci. 

 

Environmentální výchova 

- školní program EVVO jako součást školního vzdělávacího programu je vypracován a jeho součástí je plán EVVO 

pro školní rok 2016/2017 

- ekologické prvky jsou nenásilnou formou vkládány do výuky a jsou obsaženy v ŠVP 

- průběžně se doplňují ekolog. činnosti za jednotlivé předměty do složky ekol. výchovy, tem. plánů 

- žáci dodržují Desatero ochrany lesa – návštěva Lesní školy - Bělský les (4. a 5. roč.) 

- žáci a učitelé se zapojili do sběru papíru, pomerančové, mandarinkové a citronové kůry, nově do sběru oleje a 

hliníku, vyhodnocení je samostatná příloha 

- pokračujeme ve sponzorování slonice Rashmi, účastníme se Dne otevřených dveří a komentovaného krmení zvířat 

v ZOO pro sponzory 

- škola je zapojena do projektu Recyklohraní 

- jsme škola zapojena do sítě M. R. K. V. E.  
- celá škola je členem sdružení KEV 

- v rámci projektových dnů, zotavovacích akcí a školních výletů žáci a učitelé plni ekologické aktivity 
- v dubnu se žáci dle zájmu účastí měst. oslav Dne Země  

- pořádáme akce v rámci ETM a EDM ve spolupráci s BESIPEM, ÚMOb Ostrava - jih 

- využíváme pro výuku materiály EKOPOLIS 

- využíváme pro výuku materiály MULTIPOLIS 

- využíváme pro výuku výukové projekty EVVOLUCE 

- využíváme pro výuku multimediální ročenku ŽP 

- pokračování v projektu: Svět kolem nás – Peru: Čtyři strany světa 

- žákům i vyučujícím jsou předávány informace  o významných ekolog.  dnech, akcích, projektech, soutěžích a 

ekolog. konferencí 

- rok 2017 byl vyhlášen: Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj 

- zúčastnili jsme se Vánočních a Velikonočních dílen 

- pravidelná účast na setkání koordinátorů Moravskoslezského kraje 

 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Ve školním roce 2016/2017 byla škola zapojena do těchto projektů: 

 

Projekt Společně na hřišti – Veřejné sportoviště 

 

Projekt zahrnuje komplex dílčích opatření sociální prevence, jejichž cílem je omezení kriminality dětí a mládeže, 

jejich následků a příčin vzniku, umožnit bezpečné sportování a bezplatné využívání prostor dopravního hřiště a 

přilehlých sportovišť. V rámci prevence kriminality se program zaměřuje na celoroční rozvoj volnočasových aktivit 

dětí a mládeže. Provoz Veřejného hřiště je zajišťován díky finanční podpoře 80 000,- Kč Statutárního 
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města Ostrava. Součástí grantu Společně na hřišti je projekt Jezdíme bezpečně, v rámci kterého naše DDH získalo 

od BESIPu finanční podporu 11 200,- Kč na doplnění letních aktivit. 

 

Projekt Bezpečnost dítěte v dopravě 

 

Podpora samostatných dopravních akcí pro děti s podporou 20 000,- Kč Statutárního města Ostrava. 

 
Ozdravné pobyty z dotace MMO 

 
Sportovně lyžařský kurz v Karlově, jehož se zúčastnilo 48 žáků 1. i 2. stupně.  

 
 

 

 

Projekt „Ovoce do škol“ 

 

Naše škola je zapojena do celonárodního projektu Ovoce do škol. Základním cílem celého projektu je přispět 

k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň 

bojovat proti dětské obezitě. Projekt je určen žákům 1. stupně a žáci dostávají zdarma čerstvé ovoce, zeleninu anebo 

balené ovocné šťávy, které jsou bez konzervantů a přidaného cukru. S projektem jsou rovněž připravována 

doprovodná opatření pro děti, jako např. přednášky spojené s ochutnávkou ovoce a zeleniny, exkurze na pěstitelskou 

farmu a různé soutěže.  V květnu proběhla kreativní soutěž Ovoce a zelenina v barvách duhy spojená s ochutnávkou 

ovoce, zeleniny a ovocných šťáv.  

Některé z těchto projektů jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.  

Projekt nadace Women for women (obědy pro sociálně znevýhodněné děti). 

Škola ve spolupráci s nadací podle jejich podmínek zajistila bezplatné stravování 15 dětem převážně 1. stupně. 

Spolupráce s odborovou organizací 

 
Ve škole pracuje Odborová organizace pracovníků školství, která čítá 7 členů. Její aktivita je velmi nízká a nepřináší 

žádné podněty pro vedení školy. 
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F. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce neproběhla kontrola České školní inspekce. 

 

 

G. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016/17 

 
Naše organizace sdružuje následující součásti:  

základní škola, školní družina, jídelna základní školy, mateřská škola, jídelna mateřské školy – zařazené do rejstříku 

škol, předškolních zařízení a školských zařízení a další provozy, jejichž činnost souvisí s výchovou a vzděláváním 

žáků ZŠ, a to:  

plavecká učebna, plavecká škola, středisko dopravní výchovy. 

   

Součásti p. o. zařazené v rejstříku škol, předškolních zařízení a školských zařízení jsou financovány  

1. MŠMT, prostřednictvím KÚ Moravskoslezského kraje  

2. Zřizovatelem, tj. ÚMOb Ostrava-Jih 

3. Příjmy z doplňkové činnosti 

 

Středisko dopravní výchovy je financováno: 

1. MMO, odborem dopravy – formou účelové dotace 

2. Centrum služeb pro silniční dopravu, BESIP – formou účelové dotace 

 

Plavecká škola je financována: 

1. Z příspěvků ZŠ na výuku plavání 

 

Plavecká učebna je financována: 

1. MMO, odborem financí a rozpočtu – formou účelové dotace 

2. Z příspěvku zřizovatele – v rámci příspěvku pro ZŠ  

3. Příjmy z doplňkové činnosti 

 

V průběhu školního roku 2016/2017 byly uskutečněny následující kontroly: 

 

V naší příspěvkové organizaci byly provedeny tyto kontroly Statutárním městem Ostravy, Městským obvodem 

Ostrava-Jih v roce 2016: 

 

             a) Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Oddělení kontroly a interního auditu                           

Předmět kontroly:   Hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků, hospodaření s majetkem a účinnost 

kontrolního systému v příspěvkové organizaci.  

Protokol:                  č. j. JIH/044319/16/KIA/Dar 

Termín kontroly:       9. 6. 2016 – 20. 6. 2016     

Závěr kontroly:         Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

                  b) Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, Oddělení školství a kultury    

Předmět kontroly:      Finanční hospodaření s veřejnými prostředky – prověření a hodnocení systému zajištění 

výnosů a čerpání nákladů, akceptace pokynů zřizovatele. 

Protokol:                   č.j. 8/OSR/16 

Termín kontroly:        13. 12. 2016 

Závěr kontroly:          Při veřejnoprávní kontrole nebyly zjištěny nedostatky.     

 

          

Naše příspěvková organizace byla v roce 2016 kontrolována i externími kontrolními orgány.: 

 

 

a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

 

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně o hygieně potravin, nařízení, kterým se stanoví obecné 

zásady a požadavky potravinového práva, bezpečnost potravin, vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací 

služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům.  
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Protokol: č.j.KHSMS 63345/2016/OV/HDM 

Místo kontroly: Školní jídelna základní školy  

Termín kontroly: 2. 12. 2016 

Závěr kontroly: Byl zjištěn nedostatek méně významný – univerzální roboty v kuchyni měly poškozený povrch 

(oprýskaný nátěr).  

  

b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Předmět kontroly: Kontrola plnění hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

 

Protokol: č.j. KHSMS 52594/2016/OV/HDM 

Místo kontroly: Školní družina při ZŠ 

Termín kontroly: 11. 10. 2016 

Závěr kontroly: Zjištěn nedostatek – nevyhovující počet umyvadel. 

Tento nedostatek byl již odstraněn. 

 

 c) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Předmět kontroly: Kontrola plnění hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

 

Protokol: č.j. KHSMS 52593/2016/OV/HDM 

Místo kontroly: Základní škola 

Termín kontroly: 11. 10. 2016 

Závěr kontroly: Zjištěn nedostatek – okna na hygienických zařízeních pro žáky pavilonu C nejsou ovladatelná z 

podlahy. 

Tento nedostatek byl již odstraněn. 

 

d) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

  

Předmět kontroly: Hodnocení jídelníčků  

 

Protokol: č.j.KHSMS 63987/2016/OV/HDM 

Místo kontroly: Školní jídelna základní školy  

Termín kontroly: 2.12.2016 

Závěr kontroly: Hodnocený jídelníček, který nabízí výběr ze dvou obědů, byl vyhodnocen jako velmi dobrý. 

 

Podrobnější údaje viz. Justice 

 

 

H. Závěr 
 

Nejvíce si ceníme splnění těchto úkolů a akcí:  
 

Z pohledu výchovně vzdělávací práce: 

 
- Realizace školního vzdělávacího programu Zelená na cestu ve všech ročnících, jeho úpravy a doplnění na 

základě potřeb 

- Zapojení školy do projektů a grantů  MMO (Společně na hřišti, Bezpečně do života) 

- Realizace Dne otevřených dveří pro předškoláky 

- Využívání učeben s interaktivní tabulí  

- Výuka angličtiny s rodilým mluvčím 

- Osmý rok projektu Společně na hřišti – prázdninový provoz DDH, školního hřiště a plaveckého bazénu  

- Aktivní spolupráce ZŠ a SRPŠ, ZŠ a ŠR 

- www stránky školy 

- Uspořádání zotavovacích a ozdravných pobytů žáků 1. i 2. st. školy a MŠ  

- Práce zájmových kroužků 

- Spolupráce s SBŠ Ostrava a s Blue Volleybal ( Ostraváček) 
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Z pohledu provozu školy: 

 
V základní škole: 

- Doplnění tříd odpovídajícím nábytkem 

- Zprovoznění WI-FI připojení v celé budově školy 

- Rekonstrukce asfaltových ploch 

- Výměna podlahových krytin na chodbách pavilonu B 

 

V kuchyni a jídelně ZŠ: 

- Doplnění mobiliáře ŠJ 

- Výměna ležatých rozvodů vody 

 

V mateřské škole: 

- Provozování třídy pro dvouleté děti (s finanční pomocí zřizovatele) 

- Doplnění mobiliáře tříd 

 

V plavecké učebně: 

- Schodolez pro imobilní klienty 

- Rekonstrukce výměníku TUV 
 

Plán priorit školy: 

 

Výchovně vzdělávací proces   

- další práce se školním vzdělávacím programem – hodnocení průběhu sedmého roku, návrh případných 

úprav a změn v ŠVP v souladu se Standardami RVP ZV 

- práce podle školního vzdělávacího programu Zájmového vzdělávání ve školní družině 

- intenzivní využívání moderního vybavení učeben – především interaktivní tabule, počítačů 

- pokračující zapojení do realizovaných a připravovaných projektů, zapojení do grantových a dotačních 

programů MMO, ÚMOb a dalších organizací 

- pokračování v zapojení do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

 

Personální   

- stabilita a kvalifikovanost pedagogického sboru 

- funkční a hospodárná administrativa a údržba školy 
 

Provozní   

- úspory energií a materiálu (spořiče vody, centralizovaný tisk, …) 

- údržba a modernizace budov a inventáře 

 

Snahou celého pedagogického kolektivu je poskytovat základní vzdělání, zabezpečovat odbornou pomoc 

a poskytovat žákům mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu.  

Naším cílem je dosažení co nejkvalitnějších výsledků v tomto výchovně vzdělávacím procesu, a to v těsné 

spolupráci s rodičovskou veřejností a veřejnými institucemi, společně vytvářet a udržet dobré jméno školy, ať už na 

základě analýzy předchozího školního roku, tak i nových aktivit rodících se při tvorbě celoročního plánu 

pedagogické a výchovné práce školy. 

  

 

 

 

Mgr. Rostislav Pytlík        V Ostravě dne 13. 10. 2017  

          ředitel školy       
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Učební plán školy 

 

Učební plán - školní rok 2016/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Český jazyk 8 9 8 7 7 5 5 4 5

Anglický jazyk 1 1 3 4 4 4 3 3 4

Ruský jazyk - - - - - 1 2 2 2

Prvouka 2 2 3 - - - - - -

Vlastivěda - - - 2 2 - - - -

Dějepis - - - - - 2 2 2 2

Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1

Rodinná výchova - - - - - - 1 1 1

Zeměpis - - - - - 1 2 2 1

Matematika 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Přírodověda - - - 1 2 - - - -

Přírodopis - - - - - 2 2 2 1

Fyzika - - - - - 2 2 2 1

Chemie - - - - - - 2 2

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 1 1 2

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pracovní činnosti 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1

Informatika - - - 0,5 0,5 1 - - -

Volitelný předmět - - - - - - - - 2

ROČNÍK

1. stupeň 2. stupeň

Předmět

 
 

 

  



Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 16 -17.docx 

Stránka 23 z 30 

 

Příloha č. 2: Souhrnná statistika tříd 
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Příloha č. 3: Přehled kázeňských opatření 

 

 
1. pololetí

NTU DTU DŘŠ 2. 3. PoTU PoŘŠ

1. stupeň 23 8 1 0 0 81 0

2. stupeň 10 10 5 2 6 23 0

Škola 33 18 6 2 6 104 0

2. pololetí

NTU DTU DŘŠ 2. 3. PoTU PoŘŠ

1. stupeň 4 5 2 1 2 131 1

2. stupeň 4 13 5 6 8 95 12

Škola 8 18 7 7 4 226 13
 

 

 

 

Legenda: NTU  – napomenutí třídního učitele 

 DTU  – důtka třídního učitele 

 DŘŠ – důtka ředitele školy 

 2. – 2. stupeň z chování 

 3. – 3. stupeň z chování 

 PoTU – pochvala třídního učitele 

 PoŘŠ – pochvala ředitele školy 
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Příloha č. 4: Výroční zpráva o činnosti MŠ 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 
A. Kučery 31, Ostrava Hrabůvka za školní rok 2016/2017 

 

 

Charakteristika mateřské školy: 

 

Název školy:    Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Alberta Kučery 31 

Adresa školy:   Mateřská škola A. Kučery 31/1312, 70030 Ostrava-Hrabůvka 

Zřizovatel: SMO, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Ředitel:  Mgr. Rostislav Pytlík 

Zástupce ředitele pro MŠ:  Bc. Marie Skybíková 

Druhy a typy tříd:  6 tříd, nespecializované 

Zařazení do sítě škol:   7. 3. 1996 

Celková kapacita:   168 

Školní jídelna s kapacitou:  168 

Profilace školy:   zaměření na environmentální výchovu 

Počet volných míst:   150  

Zapsaných dětí:   149 

 

Přehledné údaje a výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Aktivity: 

- plavecký výcvik dětí na ZŠ 

- kroužky pod vedením pedagogů MŠ: 

- Dramaťáček 

- Keramika 

- Lidové tance 

- Angličtina s rodilým mluvčím 

- Basketbal 

- výlety se sportovním a poznávacím zaměřením 

- programy ekovýchovy 

- návštěvy dopr. hřiště na ZŠ 

- návštěva divadel 

- návštěva knihovny 

- návštěva ZŠ, programy „Školička“ a „Adaptační kurz“ 

- lyžařský kurz „Palkovice“ 

 

Plnění výchovně vzdělávacích plánů v rámci školy a tříd: 

 

Výchovně vzdělávací činnosti probíhaly v souladu se záměry stanovenými ve Školním vzdělávacím programu, které 

jsou součástí Rámcového programu, měsíčních a týdenních plánů na třídách. Školní vzdělávací program kladl důraz 

na citovou motivaci pro duševní rozvoj dětí a jejich logické myšlení, která měla být čerpána z přírody a estetiky. 

Nedílnou součástí každodenní výchovně vzdělávací činnosti bylo prohlubování předčtenářské gramotnosti 

zařazované do klidových aktivit dětí jakožto i didakticky cílených činností. Rovněž se kladl důraz na ekologii, 

ochranu přírody – využití školní zahrady, co největší pobyt v přírodě, při výtvarných činnostech využívání 

odpadového a sběrového materiálu, zapojení MŠ do sběrových aktivit, soutěže společnosti A.S.A. s panem Popelou 

ve sběru starého papíru a společnosti EKO trade plus s.r.o. ve sběru PET víček. 

Pedagogové respektovali osobnost dítěte, vycházeli ze skutečnosti, že dítě se učí interakcí s okolím a svou vlastní 

prožitou zkušeností. Při výchovné vzdělávací činnosti vycházeli z jeho samostatné činnosti a individuální volby, 

z dětské zvídavosti a potřeby objevovat v průběhu uvolněného denního uspořádání. Pro děti vytvořili podnětné, 

zajímavé a obsahově bohaté prostředí. 

V tomto školním roce nadále pokračovala třída v projektu „Třída pro děti mladší 3let“. Maximální kapacita oddělení 

činí 15 dětí za přítomnosti minimálně dvou asistentek a dvou pedagogických pracovníků. Byl zde kladen důraz na 

adaptační období a na individuální potřeby dětí. 
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Výchovně vzdělávací činnosti značně ovlivňovaly kladně uvedené aktivity: 

 

- „Jablíčkový den“ – tematický den 

- soutěž „O nejhezčího draka“ 

- „Drakiáda“ – pouštění draků s rodiči a dětmi z MŠ a žáky ZŠ 

- divadelní představení 

- „Broučkiáda“ – uspávání broučků v Bělském lese rodiče s dětmi z MŠ a žáky ZŠ 

- programy Ekovýchovy 

- „O víle menší než zrnko máku“ – alternativní scéna Divadlo loutek Ostrava 

- dramatizační  forma mikulášské nadílky: Děti dětem  

- „Vánoční cinkání“ – vánoční nadílka v MŠ 

- „Vánoční tvoření“ - tvůrčí dílna s rodiči 

- „Vánoční jarmark“ – spolupráce s rodiči 

- „Vánoční tradice Rožnov pod Radhoštěm“  

- lyžařský kurz „Palkovice“ 

- „Poprvé ve škole“ – návštěva ZŠ 

- „Karneval s Hopsalínem“ – kulturní dům K-Trio soutěžení v převlecích 

- „Tvoření od srdíčka“ – tvůrčí dílna s rodiči 

- Den otevřených dveří pro rodiče 

- exkurze - Knihovna 

- programy „Školička“ a „Adaptační kurz“ 

- návštěvy dětí ze ZŠ v MŠ v rámci projektu „Školička“ a „Adaptační kurz“ 

- Den dětí – soutěžní dopoledne na zahradě MŠ 

- Výlety – „Dětský ranč Hlučín“, „Dinopark Ostrava“ 

- „Mezinárodní den čtení“ – s výtvarnou soutěží 

- rozloučení se školáky, pasování na školáky 

- „Dravci“ – ukázka dravců na zahradě MŠ 

 

Záměr mateřské školy:  

 

- na základě potřeb integrovat zdravotně postižené děti 

- využití spolupráce se společností „Mensa“ při testování IQ dětí předškolního věku  

pro rozvíjení talentovaných a nadaných dětí (využití individ. vzděl. programů) 

- klást důraz na ochranu přírody – využití nově rekonstruované zahrady – environmentální část 

 

Údaje o mimoškolních aktivitách: 

 

Při MŠ nepůsobí žádné občanské sdružení 

 

 

Účast v soutěžích a projektech: 

 

- zapojení do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM a soutěží v projektu 

- účast v soutěži ve sběru plastových víček a papíru  

 

 

Mateřská škola spolupracuje s: 

 

- ZŠ A. Kučery  

- Divadla: „Divadlo Šternberk“, „Ententýky“, „Divadlo Krakovková“ 

- „Dětský ranč Hlučín“ 

- „Dinopark Ostrava“ 

- „Dřevěné městečko – Rožnov pod Radhoštěm“ 

- kulturní dům K-Trio 
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- kulturní dům Akord 

- Loutkové divadlo Ostrava 

- angličtina s rodilým mluvčím 

- Kroužky Ostrava 

- „Usměvavé lyžování“ 

- BK Snakes Ostrava a SBŠ Ostrava 

- A.S.A. Ostrava, EKO trade plus s.r.o. 

- Mensa ČR  

- Střední škola prof. Zdeňka Matějčka p. o., Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Zapojení MŠ do rozv. programů a prevence patologických jevů: 

 

- uplatňování prvků Zdravá mateřská škola 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: 

 

 

V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola České školní inspekce. 
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Výroční zpráva byla projednána mimořádnou pedagogickou radou dne 12. 10. 2017. 

 

 

 

 

 

……………………… 

Mgr. Rostislav Pytlík 

ředitel školy 

 

 

Výroční zpráva byla dle zákona č. 561/2004 Sb., § 168, odst. 1, písm. b) projednána a schválena 

školskou radou dne 16. 10. 2017. 

 

 

 

 

 

....................................... 

  předseda školské rady     V Ostravě dne: 

 

 

Výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017 vydává ředitel školy  

k 13. 10. 2017 a ta nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech uvedených stran. 

 

 

 

 

 

……………………… 

  Mgr. Rostislav Pytlík 

ředitel školy 

 

V Ostravě dne 13. 10. 2017 


