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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 6. 

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. Dagmar Šubová 

Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Dagmar Šubová 

Zástupce ředitele pro MŠ: Jana Reiblová 

 

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 se nachází 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, dvě jsou v pavilonu E – učebna výpočetní techniky 

a odborná učebna fyziky. I ostatní odborné učebny – chemie, dílny i výtvarná výchova jsou propojeny s 

kabinety a jsou poměrně dobře vybaveny. Žákům školy slouží také poloodborné učebny pro výuku 

hudební výchovy, přírodopisu s dataprojektorem a vizualizérem připojeným k počítači a žákovská 

knihovna. Kromě dvou učeben jsou ve všech bílé fixové tabule. Všechny kmenové třídy a většina 

odborných a poloodborných učeben jsou vybaveny žákovským nábytkem dle platných hygienických 

norem. 

Ke škole patří také travnatý pozemek, dětské dopravní hřiště, zelená učebna, 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 patří doskočiště, sektor pro vrhačské disciplíny a krátká běžecká dráha. Jak travnaté hřiště, tak 

prostory pro atletickou průpravu jsou v nevyhovujícím stavu. Příspěvková organizace začala pracovat na 

přípravách nutných k revitalizaci těchto prostor a bude usilovat o získání finančních prostředků z ROP 

Moravskoslezsko. 

Škola poskytuje úplné předškolní, základní a zájmové vzdělávání. Ve školním roce 2012/2013 měla škola 

15 tříd se 322 žáky. Ve ŠD pracovala 4 oddělení s celkovým počtem 105 dětí. Školní klub v tomto 

školním roce nepracoval. Ve školní jídelně při základní škole bylo přihlášeno cca 707 strávníků z řad 

žáků ZŠ, studentů Gymnázia Ostrava-Hrabůvka, Fr. Hajdy 34, cca 97 pracovníků základní školy 

a gymnázia a 21 cizích strávníků.  

Při škole působí občanské sdružení SRPŠ Kučerka, které zahájilo svou činnost v listopadu roku 1998 na 

základě řádné registrace u MV ČR (dne 9. 11. 1998) a Osvědčení o registraci na Finančním úřadě Ostrava 

II (dne 17. 2. 1999). Na plenárním shromáždění 25. 9. 2007 byly schváleny nové stanovy sdružení a nový 

název. Dne 30. 4. 2008 tyto stanovy potvrdilo i Ministerstvo vnitra. Český statistický úřad schválil název 

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, sídlo A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. 

http://www.zsakucery.cz/
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Výbor SRPŠ ve školním roce 2012/2013 byl schválen na členské schůzi SRPŠ Kučerka dne 2. 10. 2012. 

Ve výboru pracovalo 11 rodičů a 2 přátelé školy. Dále s výborem spolupracuje bez hlasovacího práva 

tříčlenná revizní komise. Výbor SRPŠ se spolu s třídními důvěrníky a vedením školy pravidelně schází 

na pracovních schůzkách. Členy sdružení jsou také rodiče naší mateřské školy. 

V letošním roce sdružení, ve spolupráci se školou, připravilo mikulášskou nadílku pro 1. až 9. ročníky a 

mateřskou školu. Karneval zajistila mateřská škola v prostorách Kulturního domu K-Trio. Kromě již 

uvedených akcí se SRPŠ podílelo na financování dalších akcí, které byly schváleny v rozpočtu sdružení. 

Sdružení poskytlo finanční hotovost na zakoupení sladkostí na Den dětí, hotovost na Velikonoční 

jarmark, sladkosti na soutěže na ozdravných pobytech či lyžařském výcviku a na jiných soutěžích. 

Sdružení taktéž finančně hradilo rodilého mluvčího v hodinách anglického jazyka a estetizaci tříd a 

chodeb po malování (nástěnky). Čerpání rozpočtu po celou dobu odpovídalo schválenému rozpočtu 

členskou schůzí 2. 10. 2012. 

O webové stránky SRPŠ se starala paní Kuchařová, předseda sdružení. Podklady zajišťovala 

Mgr. Derková. 

 

Hodnocení činnosti Školské rady ve školním roce 2012/2013 

 

Ve školním roce 2012/2013 pracovala Školská rada ve složení: předseda Mgr. Lukáš Jelínek, za 

pedagogickou veřejnost, za rodičovskou veřejnost paní Marcela Kuchařová a za zastupitele ÚMOb 

Ostrava-Jih pan Pavel Nenička. 

Školská rada se sešla v tomto školním roce pouze jednou, a to k projednání a schválení jediného Výroční 

zprávy o činnosti školy za rok 2011/2012. Celý schvalovací proces prošel bez problémů. V členské radě 

bylo domluveno, že další schůze bude naplánována na 1. pololetí školního roku 2013/2014. 

 

B. Personální zabezpečení činnosti školy   

 

Údaje o pedagogických pracovnících školy 

 

Na základní škole pracovalo celkem 22 učitelů a 4 vychovatelky ŠD. Většina pedagogických pracovníků 

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

absolvent. Ve 2. B pracovala asistentka pedagoga pro dítě s Aspergerovým syndromem. 

 

Údaje o věkové skladbě pedagogických zaměstnanců 

 

     pedagog. prac.   vychovatelky  

     muži ženy   muži ženy

  

věk. kategorie 21 – 30 let 0 0  0   0 0

  31 – 40 let 5 2  3   0 0 

  41 – 50 let 5 3  2   0 3 

  51 – 60 let 8 0  8   0 1 

  61 – 70 let 4 0  4   0 0  

              22 5 17                                   0           4 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická a odborná úroveň pracovníků ve školním roce 2012/2013 

Ve školním roce 2012/2013 působilo v organizaci 78 zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci školy 

ve většině případů splňují kvalifikaci. K personálním změnám dochází odchodem pracovníků 
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z organizačních důvodů – odchod do důchodu, uplynutí doby vymezené v pracovní smlouvě na dobu 

určitou. 

Problém s výukou cizích jazyků byl vyřešen přijetím vyučující anglického jazyka. Ve školním roce 

2012/2013 pokračovala spolupráce s PF Ostravské univerzity. Pravidelná praxe byla uskutečňována u 

vyučujících na 1. i 2. stupni ve 4. – 9. ročníku. Studentky se pečlivě připravovaly na jednotlivé hodiny 

tělesné výchovy, přípravy konzultovaly s vedoucími učiteli, výborně splnily všechny povinnosti souvislé 

praxe. 

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 2012/2013 

 

 

 

Další vzdělávání zaměstnanců v rámci celoživotního učení 

Největší zájem v tomto školním roce byl o akce zaměřené na práci s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, práci s počítačem, nové trendy, tvorba DUM, ekologickou výchovu, učitelky MŠ se 

zaměřovaly na rozvoj předškoláků.  Jeden vyučující zahájil magisterské studium učitelství technických 

předmětů externí formou na Dubnickém technologickém inštitútu v Dubnici nad Váhom. 

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. Rozpočet školy však neumožňuje pokrýt všechny potřeby vzdělávání 

v takové míře, jaká by byla pro školu potřebná a žádoucí. Organizace preferuje další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, které je poskytováno organizacemi bezúplatně.  

 

C. Výchovně vzdělávací práce 

V tomto školním roce jsme ve všech ročnících I. a II. stupně učili podle vlastního školního vzdělávacího 

programu Zelená na cestu. Od 1. 9. 2012 vzešlo v platnost III. vydání ŠVP se změnami v Pravidlech pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Výchovně vzdělávací práce probíhala podle schválených plánů a 

Název jednotky p.o. Pracovní zařazení Počet 

Základní škola 

ŘŠ, ZŘŠ, učitel ZŠ, 

administrativní 

pracovníci, uklízečky, 

školník 

29 

Školní družina + Školní 

klub 
Vychovatel 4 

Školní jídelna při ZŠ 

Kuchařky, pomocné 

kuchařky, provozář, 

účetní referent 

10 

Mateřská škola Učitel MŠ, uklízečky  16 

Školní jídelna při MŠ 
Kuchařky, pomocné 

kuchařky, provozář 
4 

Středisko dopr. výchovy Lektor 3 

Plavecká škola Lektor, admin. prac. 5 

Plavecká učebna 
Uklízečky, provozář, 

strojník 
5 
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předpisů i v souladu s interními normami. Pro jednotlivé ročníky a výukové předměty byly vypracovány 

tematické plány, které vycházely z požadavků vzdělávacího programu a byly zaměřeny na individuální 

potřeby žáků. V průběhu celého školního roku sledovalo vedení školy, koordinátoři ŠVP a předsedové 

metodických orgánů šestý rok uvádění ŠVP do praxe.  

Žákům se specifickými poruchami učení v době mimo vyučování poskytovali reedukační péči tři 

vyučující podle individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků. 

Přílohy č. 1 a 2: Učební plány a volitelné předměty 

 

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

přestávek, začátky vyučování. Ve 2. pololetí trávili žáci opět velké přestávky na školních dvorcích. 

Vyučující směřovali výuku některých předmětů do přírody, k čemuž se snažili vždy nalézt vhodnou 

lokalitu. Škola umožňuje dodržování pitného režimu u žáků těmito formami: vyučující neomezují 

možnost příjmu tekutin během vyučovacích hodin, ve školní družině mají děti možnost si zakoupit 

hygienicky balené nápoje a ve školní jídelně jsou k dispozici hygienické nádoby s dostatečným 

množstvím tekutin. Rovněž mohou žáci využívat služeb bufetu a automatu na ovoce, mléko a mléčné 

výrobky. 

 

D. Výsledky výchovně vzdělávací práce 
 

Vzdělávací činnost 

 

Organizace výuky probíhá podle platných osnov a metodických pokynů. Ve školním roce 2012/2013 bylo 

žákům nabídnuto 6 volitelných předmětů (viz příloha č. 2), 14 zájmových útvarů zaměřených na aktivní 

využití volného času žáků v základní škole. 

 

Výsledky vzdělávání žáků 

 

Ve školním roce 2012/2013 ukončilo základní vzdělávání 35 žáků z 9. tříd. V Ostravě bylo umístěno 32 

žáků. Na školy státní se dostalo 32 žáků a na soukromé 3 žáci. Obory s maturitou bude studovat 24 žáků, 

výuční list získá 11 žáků. Z nižších ročníků vyšli 2 žáci ke studiu v učebním oboru. Z páté třídy odešlo na 

osmileté gymnázium 5 žáků. 

 

Příloha č. 3: Souhrnná statistika tříd 

 

 

Opravné zkoušky ve školním roce 2012/2013 

 

Opravné zkoušky se konaly v úterý 27. srpna a ve středu 28. srpna 2013 a zúčastnili se jich celkem 4 žáci 

(z toho 1 žák konal opravnou zkoušku z 2 předmětů). Z matematiky 3 žáci, jeden z 6. ročníku a dva z 8. 

ročníku, jeden žák z 8. ročníku z chemie a jeden žák z 6. ročníku z hudební výchovy. 

Žák 6. ročníku byl hodnocen z předmětu matematika známkou nedostatečný, z hudební výchovy 

známkou dostatečný a nepostoupil do vyššího ročníku. Ze tří žáků 8. ročníku byl jeden hodnocen 

z chemie známkou dostatečný a postoupil do vyššího ročníku, další dva byli z předmětu matematika 

hodnoceni známkou nedostatečný, nepostoupili do vyššího ročníku. 
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Výchovná činnost 

 

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

zástupci. Byla zdůrazněna kompetence třídního učitele při řešení drobných přestupků se žáky. Mezi 

nejčastější a nejvýraznější kázeňské problémy patřilo nevhodné chování vůči spolužákovi, ubližování 

spolužákům, neomluvená absence, vulgární vyjadřování. 

 

Příloha č. 4: Přehled kázeňských opatření za školní rok 2012/2013 

 

Činnost výchovného poradce 

Ve školním roce 2012/2013 pracovala na škole jedna vyučující ve funkci výchovného poradce. Výchovná 

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

reedukační péče, která byla poskytována 21 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.  

Výchovná poradkyně také spolupracovala s rodiči vycházejících žáků a žáků hlásících se na víceletá 

gymnázia. Rodiče i děti měli možnost využívat individuální konzultace k profesní orientaci s výchovnou 

poradkyní. Bylo zajištěno také informování rodičů o volných místech na daných typech středních škol. 

 

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. Ve školním roce 2012/2013 jsme byli nadále partnerskou 

školou občanského sdružení „Nebuď oběť“, které se věnuje rizikům internetu. 

 
Spolupráce škola – zákonný zástupce – žák 

 

Ve školním roce se scházely podle potřeby vyučujících nebo rodičů výchovné komise, byla nadále 

využívána schránka důvěry, pro informovanost rodičů i žáků slouží školní nástěnka a vitrína informací 

pro veřejnost. Pravidelně probíhají třídní schůzky s rodiči, konzultační dny a členská schůze SRPŠ. 

Všichni vyučující měli pro rodiče každý týden jeden den konzultační hodiny – přehled byl na webových 

stránkách školy, rodiče byli informování formou žákovských knížek 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 

souběžných ročníků a předmětů. 

 

Hodnocení činnosti školní družiny  

 

Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školní družinu 105 dětí při pravidelné docházce ve čtyřech 

odděleních, z toho 49 chlapců, 56 děvčat. 

1. třída  33 dětí  

2. třída  42 dětí 

3. třída  24 dětí 

4. třída   5 dětí 

6. třída   1 dítě 

Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. 
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V průběhu školního roku proběhly tyto akce: 

- Sportovní den 

- Voda je můj kamarád 

- Vánoční cinkání 

- Jarní pomlázka 

- Cyklista  

- Výstavka prací dětí 

- Zimní radovánky 

 

Akce se ZŠ:  

- účast na projektových dnech 

- Jarmark  

 

Akce pro MŠ: 

- Školička 

- Den otevřených dveří 

 

Soutěže: 

- O nejlepší karnevalovou masku 

- Obálka pro Čerta a Mikuláše 

- Velikonoční vejce 

- Sportovní olympiáda 

 

Děti také vyráběly dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky, podílely se na výzdobě školní družiny. 

Pozitivně hodnotíme zapojení dětí do zájmových činností a podle reakcí se líbí tato zájmová činnost 

i rodičům.  

V tomto roce se do zájmové činnosti zapojilo: 

 

- zobcová flétna  22 dětí  

- plavání  35 dětí 

- angličtina  17 dětí 

 

Hodnocení činnosti Plavecké školy školního roku 2012/2013. 
 

Plaveckou výuku ve školním roce 2012/2013 zajišťovaly 4 lektorky na plný úvazek a jedna lektorka na 

úvazek zkrácený.   
 

  

Plavecké výuky se zúčastnilo celkem 1849 dětí, z toho: 

 767 žáků 3. tříd obvodu Ostrava – Jih  

 726 žáků 2. tříd obvodu Ostrava - Jih 

 25 žáků 3. třídy z obvodu Nová Bělá 

 15 žáků 2. třídy z obvodu Nová Bělá 

 42 žáků 3. tříd z obvodu Ostrava - Hrabová  

 33 žáků 2. tříd z obvodu Ostrava - Hrabová 

 330 dětí z MŠ obvodu Ostrava - Jih 

 14 žáků 2. třídy ze ZŠ Logopedická 

 18 žáků 3. třídy ze ZŠ Logopedická 

 27 žáků 1. + 2. + 3. + 4. + 5. třídy Soukromé školy HELLO 

 10 žáků 3. třídy soukromé školy U Haldy 

 6. žáků 2. třídy soukromé školy U Haldy 
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 15 žáků 2. třídy ZŠ Proskovice 

 18 žáků 3. třídy ZŠ Proskovice 

 19 žáků 4. třídy ZŠ Proskovice 

 19 žáků 5. třídy ZŠ Proskovice 

 

CELKEM PROŠLO VÝUKOU 2 084 DĚTÍ 

 

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

žáků: 

 

S výukou byli spokojeni, ocenili příjemné prostředí a atmosféru. Profesionální citlivý přístup všech 

cvičitelek k dětem, ochota vedoucí cvičitelky vycházet vstříc případným změnám. Děti se vždy na hodiny 

plavání těšily, výuka byla pestrá a pro děti přitažlivá. Učitelé zejména ocenili různorodost her a soutěží a 

velký výběr pomůcek, což vedlo k výborným výsledkům. 

 

Aktivity v rámci výuky: 
 

 při zahájení kurzu 2. tříd promítání prezentačního DVD -  výklad 

 závody k oslavě „Mikuláše“ o nejrychlejšího chlapce a dívku každé třídy (prosinec) 

nafukovací hračky, čluny, lovení předmětů – brýle na potápění 

 vánoční plavání – štafetové závody, hry v obřím kole 

 závody k oslavě MDD o nejrychlejšího chlapce a dívku každé třídy (červen), hry – 

nafukovací hračky, čluny, lovení předmětů – brýle na potápění, hry v obřím kole 

 závěrečné plavání, štafetové závody, vodní pólo, lovení předmětů – brýle na potápění, 

hry v obřím kole 
 

Aktivity v odpoledních hodinách: 

 

Bezpečnost zajišťují dva kvalifikovaní plavčíci 

 

 kurzy plavání pro rodiče a děti - úterý  

 kroužek plavání pro žáky ZŠ A. Kučery středa, čtvrtek 

 nepovinné plavání pro žáky ZŠ A. Kučery - pondělí 

 kroužek plavání pro žáky ZŠ Krestova - úterý 

 volné plavání pro dospělé - úterý, středa, čtvrtek 

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

 kurzy AQUA aerobic   

– paní Mahdalová úterý 

– paní Kolarčíková čtvrtek 

 volné plavání pro studenty (vodní pólo) 

 plavání oddílu SKI Vítkovice Bílá - středa 

 

Hodnocení práce Střediska dopravní výchovy 

Výuka na DDH při ZŠ A. Kučery, Ostrava – Hrabůvka probíhá denně od 8.00 hodin do 12.30 hodin dle 

plánu učiva na DDH. V září až prosinci byly v jednom dni vyučovány dvě třídy (4. – 6. ročník, v závěru 

prosince 3. ročník), v lednu denně jedna třída (3. ročník), v únoru až březnu byla vyučována denně jedna 

třída (3. nebo 5. ročník), od dubna do června vždy dvě třídy denně (4. – 6. ročník). 

Výuka probíhala za nepříznivého počasí v učebně SDV, za příznivého počasí na DDH. Žáci 4. ročníku 

absolvovali v závěru dopolední výuky závěrečný test z pravidel silničního provozu a přezkoušení jízdy na 

DDH. Po splnění všech podmínek obdrželi průkaz cyklisty.  

V 1. pololetí školního roku 2012/2013 se výuky na DDH zúčastnilo 62 pátých tříd, 66 čtvrtých tříd, 27 

třetích tříd a 2 šesté třídy, tj. celkem 157 tříd. Počet žáků z šestých tříd je 10, z pátých tříd 1076, ze 
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čtvrtých tříd 1233, ze třetích tříd 515, tj. celkem 2 834 žáků. Dopolední výuku navštěvují také žáci ze  

soukromých speciálních škol, žáci ZŠ se spec. výukovými potřebami a ZŠ Logopedické a žáci osmiletého 

gymnázia. 

Ve 2. pololetí školního roku 2012/2013 se výuky na DDH zúčastnilo 56 pátých tříd, 57 čtvrtých tříd, 28 

třetích tříd, 2 šesté třídy a 1 prima, tj. celkem 144 tříd. Počet žáků z šestých tříd a primy 56, z pátých tříd 

924, ze čtvrtých tříd 1065 a z třetích tříd 500, tj. celkem 2 545 žáků ostravských škol. 

Za pěkného počasí jezdili na DDH jednou týdně žáci navštěvující dopravní kroužek a připravovali se na 

závody Mladý cyklista. Po domluvě využívaly DDH MŠ, v odpoledních hodinách i ŠD. 

Na DDH proběhla v měsíci dubnu obvodní kola dopravní soutěže Mladý cyklista obvodu Ostrava 1, 2, 3. 

a v květnu městské kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. 

Od dubna bylo DDH v pracovní dny každé odpoledne přístupno veřejnosti a během června každou středu 

od 14 – 18 hodin i se sportovními asistenty. Probíhaly zde různé sportovní a dopravní soutěže, volné jízdy 

na kole podle PSP, závody na koloběžkách, odrážedlech, motokárách, kolečkových bruslích apod. 

Během prázdnin bylo DDH otevřeno pro širokou veřejnost denně od 10,00 do 18,00 hodin mimo sobotu a 

neděli za přítomnosti sportovního asistenta. 

 

E. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Prezentace školy na veřejnosti 
 

- Drakiáda 

- Velikonoční jarmark  

- Školička pro děti MŠ  

- Koncert ZUŠ pro žáky 1. a 2. tříd 

- Sněhuláci pro Afriku 

- Obvodní a městské kolo dopravní soutěže 

- 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 2013 

 

 

Další aktivity školy 

 

- Exkurze k volbě povolání – ÚP středisko IPS   

- Další exkurze – HZS Ostrava-Hrabůvka, oblast Dolní Vítkovice, IBC, OZO 

- Lyžařský výcvik pro žáky 6. – 9. tříd 

- Zotavovací akce pro žáky 1. – 5. Tříd 

- Dějepisný výlet do Osvětimi a Krakova 

- Ozdravný pobyt v Bibione v Itálii pro žáky 1. – 9. tříd 

- Pasování čtenářů – Týden prvňáčků 

- Florbalové turnaje 

- Mikulášská nadílka pro žáky 1. – 9. ročníků, pro předškoláky 

- Mikulášská laťka 

- Bruslení na ledové ploše 

- Cimbálová muzika Réva 

- Městské oslavy ke Dni Země 

- Školní akce – výlety 

- Návštěvy divadel, koncertů, výstav, filmového přestavení, ZOO 

- Madagaskar – Příběh pradávné Lemurie 
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- Knihovnické lekce 

- Zelený den s Hopsalínem 

- Výuka v Lesní škole v Bělském lese 

- Bylinkování  

- Soutěž ve sběru víček z PET lahví – pořadatel občanské sdružení S. K. a K. S. Dakota (9. místo 

z 56 škol) 

- Soutěž ve sběru starého papíru pro ostravské školy  

- Soutěž ve sběru pomerančové kůry  

- Týden mobility 

- Řemeslo má zlaté dno, dny vánočních řemesel, velikonoční tvoření 

 

Žáci se účastnili mnoha soutěží pořádaných školou, mezinárodními organizacemi, MŠMT, MV, 

Statutárním městem Ostrava, obvodními kulturními středisky, středisky volného času. Šlo o soutěže 

recitační, pěvecké, výtvarné, olympiády z různých předmětů.  

Stále sbíráme PET víčka, pomerančovou a citronovou kůru, starý papír, také baterie a nefunkční 

elektrické spotřebiče. V letošním roce navštívili nejlepší sběratelé Dětský ranč v Hlučíně. 

 
Nejvýznamnější úspěchy v soutěžích 

 Oxford Illustrator – 1. místo  

 Christmas postcards – e Twinnig – 1. místo v mezinárodním kole 

 Fullova ruža – dvě 1. a jedno 2. místo v mezinárodním kole 

 Mladý cyklista – městské kolo – 1. kat. – 2. místo, 2. kat. 4. místo 

 Mladý cyklista – obvodní kolo – 1. i 2. kat. – 1. místo  

 Ryby našich vod – 1. místo v městském kole 

 Jak vnímám svou babičku, svého dědečka – soutěž MMO, jeden z vítězů celé soutěže 

 Turnaj ve florbalu – 1. místo v městském kole a 4. místo v krajském kole 

 Pythagoriáda – 2 žáci účast v okresním kole 

 Have fun and learn – 2. místo v obvodním kole 

 Zdatný páťák – 3. místo v městském kole, hod medicinbalem 

 

Projektové dny 

 

- Běh naděje     27. 09. 2012 

- Den otevřených dveří     11. 12. 2012 

- Velikonoce a velikonoční jarmark  26. 03. 2013 

 

 

Škola pravidelně zasílá informace o akcích a úspěších do místních novin, užívá pro lepší informovanost 

rodičů webové stránky, které jsou průběžně aktualizovány. 

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 2013. 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. 
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Přehled zájmových útvarů, ve kterých mohli žáci trávit svůj volný čas 

 

Celkem pracovalo v 14 zájmových útvarech pod vedením vyučujících asi 214 žáků prvního i druhého 

stupně. 

 

 Dopravní 

 Angl. jazyka – 4x 

 Mediální tvorba 

 Matematický  

 

 Reedukace – 3x  

 Sportovní  

 Plavání – 3x 

 

 

Zápis do 1. třídy 

Na začátku školního roku 2012/2013 byl projednán a schválen plán spolupráce mezi MŠ a ZŠ, tzv. 

Školička. Ta je určena pro děti, které ve školním roce 2013/2014 nastoupí do prvních tříd. Snahou je 

seznámit děti i rodiče s novým prostředím, u dětí pak zábavnou formou procvičovat důležité dovednosti 

potřebné pro výuku (např. nácvik koncentrace pozornosti, procvičování paměti, pravolevé orientace, 

grafomotoriky apod.).  

O připravovaných akcích byli rodiče v MŠ informováni letáčkem a plakáty, které byly vyvěšeny na 

různých místech obvodu.   

Akce Školičky probíhaly každé dva týdny, ve vedení se střídaly paní učitelky 1. – 4. ročníku, jednu akci 

připravily paní vychovatelky ve ŠD.  

Účast předškoláků byla asi 30%. 

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

možnost vyzkoušet si práci na interaktivní tabuli, nahlédli do tříd na naše prvňáčky, byli v učebně 

dopravní výchovy, chemie, fyziky, v jazykové učebně, v dílnách, v učebně výtvarné výchovy i ve cvičné 

kuchyňce, kde měli návštěvu spojenu i s ochutnávkou. Také se mohli podívat se na dopravní hřiště a do 

ŠD a ŠJ. 

Rozvinula se také spolupráce mezi předškoláky a žáky 8. tříd: 

 Žáci zorganizovali Drakiádu na školním hřišti 

 V rámci oslav Mikuláše si žáci připravili soutěže a zábavu k oboustranné spokojenosti 

 V zimě uspořádali Závody psích spřežení – závody na saních 

 V rámci projektu, do kterého je zapojena naše MŠ, „Česko čte dětem“ byli předškolákům žáci 

číst pohádku 

Žáci 9. tříd převzali patronát nad prvňáčky a v průběhu roku společně uspořádali několik akcí – 

seznámení se školou, spolupráce při Běhu naděje a při Velikonočním jarmarku, řešení hlavolamů, 

pouštění vlaštovek. 

 

 

Výsledky zápisu do 1. třídy 

 

Termín zápisu:      15. a 16. 1. 2013 

 

Celkem zapsáno:      55 dětí  

Žádost o odklad:       5 dětí 

Vyřízených žádostí o odklad:       3 děti 

Žáci převedeni na jinou ZŠ       4 děti 

Žáci převedeni z jiné školy k nám     4 děti 

 

Do 1. ročníku školního roku 2013/2014 nastoupí po zápisu 52 dětí.  
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Hodnocení v oblasti ICT  

 

Výrazným krokem v oblasti ICT bylo pokračování realizace projektu Zelená do budoucnosti, který je 

uskutečňován v rámci OPVK a projektu EU peníze školám. Škola dále využívala pořízených počítačů 

včetně monitorů, příslušenství a softwarového vybavení. 

Pomocí potřebného vybavení a v rámci projektu EU peníze školám vyučující vytvářeli kvalitní digitální 

učební materiály, v jejichž tvorbě budou učitelé pokračovat i v příštím školním roce. K pilotování těchto 

materiálů využívali vyučující stále více interaktivních tabulí. 

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

a informačního systému Bakaláři. 

Ve školním roce byly v učebním plánu školy zařazeny 1 povinný předmět a 2 volitelné předměty z oblasti 

ICT, a to Informatika ve 4. až 6. ročníku (povinný předmět), Informatika v 7., 8. a 9. ročníku (volitelný 

předmět). 

V rámci projektu EU peníze školám absolvovali pedagogové 2 kurzy ke zdokonalení svých informačních 

znalostí a dovedností – kurz MS Powerpoint  a kurz Pokročilé užívání tabulek v MS Office. 

Nezanedbatelným krokem v oblasti ICT je velmi frekventované užívání vnitřního komunikačního 

systému využívajícího počítačů a IP telefonů v kancelářích a zejména v kabinetech a ve všech třídách. 

 

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 2012/2013 ze strany nadřízených orgánů nebyla 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 všechny úrazy zapsány správně. Pravidelně 

zpracovává záznamy o úrazech. Vybavuje a doplňuje školní lékárničky. Zajišťuje léky a zdravotnický 

materiál pro mimoškolní akce (zotavovací akce, lyžařský kurz, výlety). Škola se zapojila do projektu 

Zdravé zuby a do projektu Mléko a ovoce do škol.  

 

 

Environmentální výchova 

Garantem environmentální výchovy je Mgr. Šárka Vavrošová. Rok 2013 je vyhlášen rokem Mezinárodní 

rok: Voda pro život.  

Školní program EVVO je součástí ŠVP. Průběžně se doplňují ekologické činnosti za jednotlivé předměty 

do složky ekologické výchovy. Ekologické prvky jsou nenásilnou formou vkládány do výuky a jsou 

obsaženy ve ŠVP. V rámci projektových dnů a školních výletů žáci a učitelé plnili ekologické aktivity.  

Žákům i vyučujícím jsou předávány informace o významných ekologických dnech, akcích, projektech, 

soutěžích, do kterých se zapojují, a také informace z ekologických konferencí. 

Žáci dodržují Desatero ochrany lesa – návštěva žáků 4. a 5. tříd v Lesní škole v Bělském lese. Pravidelně 

probíhal úklid v okolí školy dle rozpisu jednotlivých tříd. Žáci a učitelé byli zapojeni do sběru papíru, do 
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sběru PET láhví a víček a do sběru pomerančové kůry. Tyto akce byly úspěšné a budou pokračovat i 

v příštím školním roce. Pokračujeme v třídění plastů do určených nádob. 

Sponzorujeme slonici Rashmi, účastníme se Dne otevřených dveří a komentování krmení zvířat v ZOO 

pro sponzory. V rámci výuky žáci navštívili ZOO Ostrava, OZO.  

Škola je zapojena do projektu UNESCO VUR. Pokračujeme v zapojení do sítě M. R. K. V. E. Celá škola 

je členem sdružení KEV. Žáci se zapojili do ekologických kvízů a her, které nabízí EKOLAMPOV. 

Na Slezskoostravském hradě jsme se zúčastnili Velikonočních dílen.  

V dubnu se žáci zúčastnili městských oslav Dne Země. 

17. 4. 2013 proběhl na naší škole ve spolupráci s ALCEDEM seminář pro učitele 2. stupně ZŠ, gymnázií 

a SOŠ v rámci projektu MULTIMEDIÁLNÍ ROČENKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

Využili jsme nabídky ROZCHODNÍKU a 3. – 5. třídy absolvovaly program Bylinkování. 

Pokračovali jsme v projektu Recyklohraní. 

Zúčastnili jsme se filmového festivalu TUR Ostrava 2012.  

 

Pořádali jsme oslavy ETM a EDM ve spolupráci s BESIPEM. Pro výuku využíváme materiály 

EKOPOLIS, MULTIPOLIS. Taktéž využíváme výukové projekty EVVOLUCE. Pokračujeme v projektu 

Svět kolem nás – Galapágy. Jsme zapojeni do projektu Alej českých lip, který se rozběhl v září 2012. 

 

 

  

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Ve školním roce 2012/2013 byla škola zapojena do těchto projektů: 

 
projekt 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 sportoviště je zajišťován díky finanční 

podpoře Statutárního města Ostrava. 

 
 projekt EU peníze školám 

 

Naše škola se od 1. září 2011 aktivně zapojila do projektu EU peníze do škol. Díky tomuto projektu 

získala škola finanční prostředky (celkem 1 701 236,- Kč), které byly ve školním roce 2012/13 využity na 

modernizaci výuky, tvorbu digitálních učebních materiálů a vzdělávání pedagogů v oblasti informačních 

technologií. 

 
projekt Bezpečně do života    

 

Modernizace výuky na Dětském dopravním hřišti (učebna pro výuku) s finanční podporou Statutárního 

města Ostrava. 
 

projekt Zelené atrium 

 

Postupná modernizace atria s finanční podporou Statutárního města Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih. 
 

projekt Hledáme nové talenty stolního tenisu   
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Finanční dotace Statutárního města Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih sloužila k nákupu stolu pro stolní 

tenis, pálek, míčků a drobných odměn. Turnaje proběhly v odpoledních hodinách pro žáky 4. – 9. ročníků 

ZŠ nejen naší školy, ale také žáků škol obvodu Ostrava-Jih. Závěrečný turnaj – finále žáků z obvodních 

škol proběhlo 26. května. 

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

republiky.  

Spolupráce s odborovou organizací 

 

Ve škole pracuje Odborová organizace pracovníků školství, která má 19 členů (včetně důchodců).  

S vedením školy projednává předsedkyně organizace například: 

- návrhy na čerpání prostředků z FKSP 

- spolurozhoduje při čerpání prostředků FKSP 

- řešení pracovněprávních vztahů 

- podílí se na tvorbě a spolupracuje při plnění kolektivní smlouvy 

- schvaluje plán dovolených 

- seznamuje se s rozpočtem školy 

 

Odborová organizace připravuje řadu akcí pro zaměstnance školy, případně se na jejich organizaci podílí 

– například předvánoční posezení zaměstnanců, oslava Dne učitelů, rozloučení se zaměstnanci na konci 

školního roku, setkání důchodců.  
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F. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola České školní inspekce. 

 

 

G. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 

 
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 2012/2013 byly uskutečněny následující finanční kontroly: 

 

1. 23. 10 2012 Průběžná veřejnosprávní kontrola – finanční hospodaření s veřejnými prostředky, 

nebyly zjištěny nedostatky 

2. 17. 1. 2013 – 11. 3. 2013 kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě plavecké učebny při ZŠ a MŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka, předmět a účel kontroly: 

státní zdravotní dozor v provozu plaveckého bazénu – zaměřen na kontrolu plnění povinností 

provozovatele, nedostatek při měření obsahu vázaného chlóru byl odstraněn, další nedostatky 

nebyly zjištěny  

3. 22. 2. 2013 – 15. 4. 2013 Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava: Provedení kontroly 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění 

nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění, nedostatky v plnění 

ohlašovacích a oznamovacích povinností byly odstraněny v průběhu kontroly, jinak nebyly 

nedostatky zjištěny 

4. 21. 8. 2013 Krajská hygienická stanice, ŠJ MŠ, bez závad  
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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 EU a MMO (hlavně tvorba DUM a realizace projektu 

„Zelená do budoucnosti", Multimediální vybavení) 

- Realizace Dne otevřených dveří pro předškoláky 

- Využívání učeben s interaktivní tabulí a zapojení většího počtu pedagogů do tvorby vlastních 

programů  

- Výuka angličtiny s rodilým mluvčím 

- Šestý 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 pobytů žáků 1. st. školy a MŠ  

- Zorganizování lyžařského výcviku pro žáky 2. stupně 

- Práce mnoha zájmových kroužků 

 

Z pohledu provozu školy: 

 

V základní škole: 

- Dokončení výmalby pavilonu A 

- Výměna tabulí v některých třídách 

- Příprava školy pro celkovou revitalizaci 

- Zpracování studie sportovního areálu v areálu školy (Ing. Hampl) 

- Výměna podlahových krytin v části školy 

- Oprava a doplnění kamerového systému 

- Dokončení repase elektrorozvaděčů v souladu s normou 

 

V kuchyni a jídelně ZŠ: 

- Výmalba schodiště a vchodu v budově ŠJ a ŠD 

- Výměna částí židlí ve ŠJ 

 

V mateřské škole: 

- Oprava pískovišť v areálu 

- Oprava sociálního zařízení v budově A (hrazeno zřizovatelem) 

- Oprava příchodu (koridor od MěP – hrazeno zřizovatelem) 

- Zakoupení a instalace nového konvektomatu pro kuchyň MŠ 

- Rekonstrukce zabezpečovacího systému 

 

V plavecké učebně: 

- Generální oprava střechy na zázemí bazénu (použit rezervní fond se souhlasem zřizovatele) 

- Oprava a doplnění kamerového systému 
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Plán priorit školy: 

 

Výchovně vzdělávací proces   

- další práce se školním vzdělávacím programem – hodnocení průběhu šestého 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, tvorba DUM v rámci projektu, 

zapojení do grantových a dotačních programů MMO, ÚMOb a dalších organizací 

- pokračovat 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 

- 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 15. 10. 2013  

          ředitel školy       
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Učební plány 

 

 

Učební plán školy 

 

celkem 

1.-5. ročník

(RVP)

z toho 

disponibilní 

hodiny

celkem

6.-9. ročník 

(RVP)

z toho 

disponibilní 

hodiny

Český jazyk 41 6 19 4

Cizí jazyk 11 2 14 2

24 4 20 5

1 1

14 2

Dějepis

Občanská výchova

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výchova ke zdraví

Tělesná výchova

5 4 1

6

118 122

Volitelné předměty

Celková povinná časová dotace

4

Umění a kultura

Člověk a zdraví 11

Člověk a svět práce

Člověk a příroda 25

12

10

10

Matematika

Informační a komunikační technologie

Člověk a jeho svět

Člověk a společnost 12

Vzdělávací oblasti Obor

Jazyk a jazyková komunikace

1. stupeň 2. stupeň

1

1
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Učební plán žáka 1. stupně 

 

 

ročník ročník ročník ročník ročník Součet
Celkem 

v oblasti
Disp.

Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.

Český jazyk 9 10 8 7 7 41 41 6

Cizí jazyk * * 3 4 4 11 11 2

Prvouka 2 2 3 * * 7

Vlastivěda * * * 2 2 4

Přírodověda * * * 1 2 3

Matematika 4 5 5 5 5 24 24 4

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7

Pracovní činnosti 1 1 1 1,5 0,5 5 5

Informatika * * * 0,5 0,5 1 1

Celkem 20 22 24 26 26 118 118 14

14

12

2

 

 

 

 

Učební plán žáka 2. stupně 

 

 

ročník ročník ročník ročník Součet
Celkem 

v oblasti
Disp.

předmět 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.

Český jazyk 5 5 4 5 19 19 4

Cizí jazyk 4 3 3 4 14 14 2

Matematika 5 5 5 5 20 20 5

Informatika 1 * * * 1 1

Fyzika 2 2 2 1 7

Chemie * * 2 2 4

Přírodopis 2 2 2 1 7

Zeměpis 1 2 2 2 7

Dějepis 2 2 2 2 8

Občanská výchova 1 1 1 1 4

Hudební výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 1 1 2 6

Pracovní činnosti 1 1 1 1 4 4 1

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Rodinná výchova * 1 1 1 3

Volitelné předměty * 2 2 2 6 6 6

Celkem 29 30 31 32 122 122 24

10

11 1

25 4

12 1
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Příloha č. 2: Volitelné předměty 

 

1. pololetí  

 

Třída Dom InfV Rj SV CvČ CvM

VII.A 0 23 0 0 0 0

VIII.A 0 8 5 0 0 0

VIII.B 0 10 9 0 0 0

IX.A 4 0 0 7 6 6

IX.B 7 0 0 4 7 7

Celkem 11 41 14 11 13 13  
 

 

2. pololetí  

 

Třída Dom InfV Rj SV CvČ CvM

VII.A 0 23 0 0 0 0

VIII.A 0 8 5 0 0 0

VIII.B 0 10 9 0 0 0

IX.A 4 0 0 7 6 6

IX.B 7 0 0 4 7 7

Celkem 11 41 14 11 13 13  
 

 

 

Názvy volitelných předmětů:

CvČ Cvičení z českého jazyka

CvM Cvičení z matematiky

Dom Domácnost

InfV Informatika

Rj Ruský jazyk

SV Sportovní výchova  
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Příloha č. 3: Souhrnná statistika tříd 

 

1. pololetí školního roku 
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2. pololetí školního roku 
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Příloha č. 4 : Přehled kázeňských opatření 

 

 
1. pololetí

NTU DTU DŘŠ 2. 3. PoTU PoŘŠ

1. stupeň 14 4 0 0 0 89 1

2. stupeň 26 28 8 2 2 26 0

Škola 40 32 8 2 2 115 1

2. pololetí

NTU DTU DŘŠ 2. 3. PoTU PoŘŠ

1. stupeň 4 8 1 0 0 94 2

2. stupeň 21 12 10 5 0 44 0

Škola 25 20 11 5 4 138 2
 

 

 

 

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. 5: Výroční zpráva o činnosti MŠ 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 
A. Kučery 31, Ostrava Hrabůvka za školní rok 2012/2013 

 

 

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:  Jana Reiblová 

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 

 

Přehledné údaje a výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Aktivity: 

- plavecký výcvik dětí na ZŠ 

- kroužky pod vedením pedagogů MŠ: 

- jóga a zdravotní cvičení 

- Eko – výtvarné hrátky 

- Flétničky 

- pobyty ve škole v přírodě 

- výlety se sportovním a poznávacím zaměřením 

- návštěvy dopr. hřiště na ZŠ 

- návštěva divadel 

- návštěva místní hasičské zbrojnice 

- návštěva knihovny 

- návštěva ZOO, Dinoparku, Dětského ranče 

- návštěva ZŠ, ZUŠ 

 

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 a soutěže sdružení RADAMOK ve sběru PET víček a vytváření obrazců z PET víček. 

Rozpracované úkoly byly reálné, učitelky je zařazovaly do měsíčních a týdenních plánů, plně využívaly 

a realizovaly. 

Učitelky respektovaly osobnost dítěte, usilovaly o maximální prožitkovost v průběhu uvolněného režimu 

dne. 
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Výchovně vzdělávací činnosti značně ovlivňovaly kladně uvedené aktivity: 

 

- Den otevřených dveří pro rodiče 

- programy „Školička“ 

- soutěž „Drak podzimák“ – drakiáda  

- „Kaštánek“ – podzimní tvůrčí dílna s rodiči 

- divadelní představení 

- soutěž o „Nej… čerta“ 

- dramatizační  forma mikulášské nadílky: Děti dětem  

- „Vánoční cinkání“ – vánoční nadílka v MŠ 

- „Sněhuláčí školka“ – zimní tvůrčí dílna s rodiči 

- „Poprvé ve škole“ – návštěva ZŠ 

- karneval s Hopsalínem v ZŠ 

- exkurze - Knihovna 

- „Hody hody doprovody“ – velikonoční tvůrčí dílna s rodiči a s jarmarkem  

- pohádková vystoupení 

- návštěvy dětí ze ZŠ v MŚ v rámci projektu „Školička“ 

- „Jarní zahradní slavnost“ 

- Den dětí – Pohádková zahrada 

- Zotavovací akce dětí – Jeseníky, Stará Ves u Rýmařova RS Orientka 

- rozloučení se školáky, pasování na školáky, 

- filmové představní – Minikinokavárna Ostrava 

 

 

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) 

- využití projektu „Mensa pro školky“ v systému učení „Mensa NTC Learning“ pro prevenci 

poruch učení 

- v rámci projektu Jóga pro děti zapojovat do pravidelných pohybových aktivit děti  

s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem a dát možnost zapojení do kroužků dětem 

nejmladší věkové kategorie  

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

 

Údaje o mimoškolních aktivitách: 

 

Při MŠ nepůsobí žádné občanské sdružení 
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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  

- ZUŠ V. Petrželky 

- ObKS 

- Divadla: „Loutkové divadlo Opava“, „Divadlo Štenberk“, „Kaňka“ 

- angličtina pro předškolní děti „WHAT´S ENGLISH“ 

- občanské sdružení „RADAMOK“ 

- 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 

- exkurze ve služebně Městské policie 

 

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 16. 10. 2013. 

 

 

 

 

 

……………………… 

Mgr. Rostislav Pytlík 

ředitel školy 

 

 

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

školskou radou. 

 

 

 

 

 

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

  předseda školské rady     V Ostravě dne: 

 

 

Výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013 vydává ředitel školy  

k 15. 10. 2013 a ta nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech uvedených stran. 

 

 

 

 

 

……………………… 

  Mgr. Rostislav Pytlík 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 15. 10. 2013. 


