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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
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

kapacita

IZO

(MŠ) 168
(ZŠ) 850
(ŠD) 150
(ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ)

neuvádí se

107 630 435
102 508 755
120 100 410
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.

A.

Charakteristika školy
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:
Adresa školy:
Zřizovatel:
Ředitel:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková
organizace
A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
SMO, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Mgr. Rostislav Pytlík od 1. 10. 2010

Statutární zástupce ředitele:
Zástupce ředitele pro ZŠ:
Zástupce ředitele pro MŠ:

Mgr. Tomáš Varkoček
Mgr. Tomáš Varkoček
Mgr. Žaneta Vašíčková

Právnická forma:
Forma hospodaření:
Další informace:
Kontakty:

právní subjekt od 1. 1. 2002
příspěvková organizace
www.zsakucery.cz
tel.: 597 317 504
e-mail: sekretar@zsakucery.cz

Úplná základní škola
Škola je dimenzována

1. a 2. stupeň
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 – odborná učebna fyziky. I ostatní odborné učebny – dílny
i výtvarná výchova jsou propojeny s kabinety a jsou 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 a jsou vybaveny dataprojektory. 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 čtyři beachvolejbalové kurty, které jsou k dispozici
škole pro výuku tělesné výchovy a školní družině. Travnaté hřiště je v nevyhovujícím stavu. Příspěvková organizace
nadále pracuje na přípravách nutných k revitalizaci těchto prostor a bude usilovat o získání finančních prostředků na
realizaci.
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.

Hodnocení činnosti Školské rady ve školním roce 2020/2021
Ve školské radě proběhla volba nových členů z řad pedagogů i rodičů, další člen byl nominován i z řad zřizovatele.
Školská rada bohužel díky vládním opatřením zasednout nemohla, a tak s novou členskou základnou proběhne jednání
během října 2021.

B. Personální zabezpečení činnosti školy
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Údaje o pedagogických pracovnících školy
Na základní škole pracovalo celkem 27 učitelů, dále 1 asistentka pedagoga, 1 speciální pedagog a také 5 vychovatelek
ŠD. Většina pedagogických pracovníků se nachází ve věkové kategorii nad 50 let. V tomto školním roce nastoupila
na naši školu absolventka : Mgr. Alena Jablonická (titul Mgr. v 1/2020 – nástup k nám 26.08.2020)
V 9. B pracovala asistentka pedagoga (AP) pro děti s Aspergerovým syndromem.
Údaje o věkové skladbě pedagogických zaměstnanců ZŠ

pedagog.prac.+AP+SP

Věk.kategorie

21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 – 70 let

muži

ženy

1
1
1
6
0
6

5
2
5
3
5
23

6
3
6
9
5
29

vychovatelky

0
0
2
3
0
5

muži

ženy

0
0
0
0
0
0

0
0
2
3
0
5

Pedagogická a odborná úroveň pracovníků ve školním roce 2020/2021
Ve školním roce 2020/2021 působilo v organizaci celkem 89 zaměstnanců. Všichni pedagogičtí pracovníci školy
splňují kvalifikaci. K personálním změnám dochází odchodem pracovníků z organizačních důvodů – odchod do
důchodu, uplynutím 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 2020/2021

Název jednotky p. o.
Základní škola
Školní družina

Pracovní zařazení
Počet
ŘŠ, ZŘŠ, učitelé ZŠ, asistent pedagoga, speciální
37
pedagog, administrativní pracovníci, uklízečky, vrátná
Vychovatelky
5
Vedoucí jídelny, kuchařky, pomocné kuchařky,
uklízečka
ZŘŠ, učitelky MŠ, chůvy, školní asistent, uklízečky,
školník
Vedoucí jídelny, kuchařka, pomocné kuchařky

11

Školní jídelna při MŠ
Středisko dopr. výchovy

Lektorky

3

Plavecká škola

Lektorky, administrativní pracovník

5

Plavecká učebna

Strojníci, uklízečky, provozář

5

Školní jídelna při ZŠ
Mateřská škola

Další vzdělávání zaměstnanců v rámci celoživotního učení
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Pedagogičtí pracovníci absolvovali vzdělávání v rámci svých aprobací v akreditovaných seminářích především
v online prostoru.
Zaměstnanci, kteří se starají o zabezpečení administrativního chodu školy, absolvovali školení, která zahrnovala
především zavádění aktualizované legislativy do praxe. Pedagogičtí pracovníci absolvovali několik online kurzů
s tématikou distančního vzdělávání. Jinak byla většina vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků z
epidemiologického důvodu přerušena či pozastavena.
Plán personálního rozvoje
Při sestavování plánu dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců se vychází z potřeb a finančních
možností školy. Celoročně se zohledňují připomínky předmětových komisí a metodického sdružení.

C. Výchovně vzdělávací práce
Školní vzdělávací program Zelená na cestu byl ve školním roce 2020/2021 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 poskytovalo reedukační péči pět vyučujících a
speciální pedagog podle individuálních vzdělávacích plánů integrovaných žáků. V jedné třídě 2. stupně pracovala
asistentka pedagoga.
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 2020/2021 byly žákům
nabídnuty 2 volitelné předměty, 4 sportovní zájmové útvary zaměřené na aktivní využití volného času žáků v základní
škole.

Výsledky vzdělávání žáků
Ve školním roce 2020/2021 ukončilo základní vzdělávání 32 žáků z 9. třídy. Z nižších ročníků vyšlo 6 žáků. 3 žáci
budou studovat mimo Ostravu, 2 žáci mimo území ČR. Na školy státní se dostalo 36 žáků. Obory s maturitou bude
studovat 21 žáků, výuční list získá 15 žáků. Z pátých tříd neodešel na osmileté gymnázium nikdo.

Komisionální a opravné zkoušky ve školním roce 2020/2021
Ve školním roce 2020/2021 proběhly opravné zkoušky u 9 žáků. 4 žáci byli úspěšní, 5 žáků neuspělo. U 10 žáků dále
proběhla dodatečná klasifikace, při níž 5 žáků uspělo a 5 žáků neuspělo.

Výchovná činnost
Zasedání výchovných komisí řešilo individuální nedostatky s jednotlivými žáky a jejich zákonnými zástupci. Byla
zdůrazněna kompetence třídního učitele při řešení drobných přestupků se žáky. Mezi kázeňské problémy patřilo
ubližování spolužákům, špatná pracovní morálka, neomluvená absence a neúčast žáků na distančním vzdělávání.

Činnost výchovného poradce
Ve školním roce 2020–2021 zůstala ve funkci výchovné poradkyně Mgr. Jitka Ottová, která úspěšně ukončila studium
pro výchovné poradce na PF OU. Také zůstalo místo speciálního pedagoga (Bc. Adéla Sedláčková), který úzce
spolupracoval s výchovnou poradkyní a odborně vedl výuku pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
pomáhal s přípravou podkladů k odborným vyšetřením.
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Žákům se specifickými poruchami učení v době mimo vyučování poskytovalo „reedukační“ péči šest vyučujících,
které také vedly individuální online výuku v součinnosti se zákonnými zástupci žáků. V jedné třídě 2. stupně pracovala
asistentka pedagoga. Po návratu dětí do škol probíhalo doučování sociálně znevýhodněných žáků vždy v hodinách
mimo výuku. Ve školním roce 2020/2021bylo na naší škole 67 integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, s poruchami chování a s vadami řeči, kterým byla poskytována ambulantní péče v SPC.
Zasedání výchovných komisí řešila individuální nedostatky žáků s jednotlivými zákonnými zástupci. Byla zdůrazněna
kompetence třídního učitele při řešení drobných přestupků se žáky. Mezi kázeňské problémy patřilo ubližování
spolužákům, špatná pracovní morálka, absence a prodej žvýkacího tabáku mezi mladšími spolužáky. Pro závažnější
přestupky byli na jednání přítomni také konkrétní žáci se svými zákonnými zástupci a školní metodik prevence
rizikových jevů. (Mgr. Iva Konečná)
Práce výchovné poradkyně byla zaměřena na několik stěžejních oblastí:
- spolupráce 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
- vedení odborné agendy, 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-Zábřeh
- metodická činnost v oblasti kariérového poradenství pro žáky a rodiče vycházejících žáků, spolupráce s Informačním
a poradenským střediskem pro volbu povolání v Ostravě, zajištění Atlasů škol a besed SŠ pro volbu povolání
vycházejícím žákům. Pro lepší orientaci byla zřízena funkce kariérové poradkyně (Mgr. Yvona Derková), která
pracovala v součinnosti s výchovnou poradkyní a která se účastnila metodických setkání MSPAKT Ostrava.
- spolupráce s dalšími institucemi: sociální kurátoři spádových městských obvodů, OSPOD, Městská policie Ostrava,
Policie České republiky, Moravskoslezský kraj

Hodnocení prevence sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program je zapracován do vzdělávacího procesu a je aplikován zejména v naukových
předmětech prvouka, vlastivěda, přírodověda na 1. stupni, rodinná a občanská výchova na 2. stupni. Součástí
Minimálního preventivního programu je také Školní program proti šikanování včetně Krizového plánu.
Školní rok 2020–2021 byl v obou pololetích poznamenán epidemií onemocnění COVID 19, což vedlo k
několikaměsíčnímu uzavření škol a distanční výuce. Z tohoto důvodu nedošlo k uskutečnění naplánovaných
preventivních aktivit, které byly nasmlouvány s Městkou policií Ostrava, Hasičským záchranným sborem ČR a Policií
ČR. Po zahájení výuky ve školách prevence probíhala na druhém stupni v rámci rodinné výuky a na prvním stupni
byla v kompetenci třídních učitelů.
Ve školním roce 2020–2021 jsme na škole řešili špatné vztahy ve třídě v 6., 7. a 8. ročníku. Tyto případy byly
vyřešeny prostřednictvím třídnických hodin a výchovných komisí. V souvislosti s distanční výukou jsme zaznamenali
několik případů kyberšikany překvapivě na prvním stupni, a i tyto případy jsme vyřešili v třídnických hodinách. Také
jsme zaznamenali u několika žáků užívání tzv. nikotinových sáčků, které jsou novinkou mezi tabákovými výrobky a
o této skutečnosti ŠMP informoval všechny rodiče naší školy. Jiné vážné rizikové jevy jsme nezaznamenali.

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.
V době, kdy neprobíhala výuka, byla zintenzivněna komunikace se zákonnými zástupci prostřednictvím emailů a
systému Bakaláři. U některých zákonných zástupců byla odezva velmi malá až nulová.

Hospitační činnost
Hospitační činnost vedení školy byla zaměřena na výuku podle ŠVP, dále v problematických třídách, výuku cizích
jazyků, plnění tematických plánů a jiné. S ohledem na již zmiňovanou mimořádnou situaci byl omezen počet přímých
hospitací a šlo především o kontrolní činnost při online výuce.
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Hodnocení činnosti školní družiny
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu 150 dětí při pravidelné docházce v pěti odděleních, z toho
72 chlapců, 78 děvčat.
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

-

45 dětí
42 dětí
31 dětí
30 dětí
2 děti

Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu.
Školní rok 2020/2021 byl poznamenaný epidemií Covid 19 a po větší část roku byla škola pro většinu dětí uzavřena.
Družina fungovala pro 1. a 2. třídy a později zde probíhala distanční výuka pro děti rodičů, kteří pracují ve školství
nebo v záchranném systému. V době, kdy se do školy chodilo, byly akce zakázány, stejně tak kroužky plavání a
sportovní kroužek Ostraváček.

Hodnocení činnosti Plavecké školy
Plaveckou výuku ve školním roce 2020/2021 zajišťovaly 4 lektorky.
I. pololetí školního roku bylo zahájeno 2. 9. 2020 a 8. 10. 2020 byla plavecká výuka zastavena, žáci se zúčastnili šesti
lekcí plavecké výuky.
DO PLAVECKÉ VÝUKY SE ZAPOJILO
CELKEM 813 DĚTÍ A ŽÁKŮ
z toho:
•
•
•
•
•
•

678 žáků 3. tříd obvodu Ostrava – Jih
21 žáků 2. tříd obvodu Ostrava - Jih
17 žáků 3. třídy ZŠ Nová Bělá
16 žáků ZŠ Logopedická
12 žáků speciální školy U Haldy
20 žáků ZŠ PRIGO

CELKEM:

747 žáků
+ 66 dětí MŠ obvodu Ostrava – Jih, Moravská Ostrava, Vítkovice

Vzhledem epidemiologické situaci a nouzovému stavu, byla dne 9. 10. 2020 Plavecká učebna uzavřena.
Další možnost otevřít Plaveckou učebnu jsme dostali od června roku 2021
OD 4. 6. 2021 JSME POKRAČOVALI V PLAVECKÉ VÝUCE, DO KTERÉ SE ZAPOJILO 410 ŽÁKŮ
z toho.
•
•
•

377 žáků 3. tříd ZŠ Ostrava Jih
16 žáků ZŠ Logopedická
17 žáků ZŠ Nová Bělá

Plavecká výuka byla ukončena 29. 6. 2021 - uplavány 4 lekce

Lektorky během uzavření Plavecké učebny, ale provozu Základní školy vypomáhaly při testování žáků a ve školní
družině s dohledem nad žáky.
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Dne 1. 6. jsme v Plavecké učebně v odpoledních hodinách opět zahájili provoz pro veřejnost.
Bezpečnost, hygienu provoz zajišťovaly lektorky plavání
•
•
•
•
•

kurzy plavání pro rodiče a děti - úterý,
volné plavání pro dospělé (úterý, středa)
volné plavání pro zaměstnance ZŠ a MŠ A. Kučery – středa
plavecký oddíl - KPS Ostrava – pondělí, čtvrtek
volné plavání pro studenty - vodní pólo

Hodnotící zpráva SDV
Výuka na DDH při ZŠ a MŠ A. Kučery, Ostrava – Hrabůvka probíhala dle možností denně od 8.00 hod. do 12.30 hod.
dle "Tematického plánu učiva dopravní výchovy". V září až červnu jsme vyučovali třídy (3., 4. 5. a 6. ročníku). Výuka
probíhala i za nepříznivého počasí v učebně SDV, za příznivého počasí na DDH.
V 1. pololetí šk. roku 2020/2021 se výuky na DDH zúčastnilo 46 pátých tříd, 43 čtvrtých tříd, 1 třída 6. ročníku a 2
třídy 3. ročníku, tj. celkem 92 tříd. Počet žáků z pátých tříd 708, ze čtvrtých tříd 645, ze třetích tříd 38, 6. tříd 11
žáků, tj. celkem 1402 žáků ostravských škol.
Výuka probíhala v těchto měsících: září, částečně říjen a prosinec;
V 2. pololetí se leden, únor a březen nevyučovalo, v květnu a červnu výuka proběhla dle harmonogramu pouze pro 5.
ročník. Celkem se výuky zúčastnilo 39 pátých tříd, tj. celkem 624 žáků.
Dopolední výuku navštěvují také žáci ze soukromých speciálních škol, žáci ZŠ se specifickými výukovými potřebami,
ZŠ logopedické.
Na DDH vyučovaly: září – prosinec:
pí uč. Jiřina Holečková - 5 hod. denně
pí Mgr. Šárka Vavrošová - 2 hod. denně
pí Mgr. Věra Puchová – 3 hod. denně
Na DDH vyučovaly: květen – červen:
pí uč. Jiřina Holečková - 3 hod. denně
pí Mgr. Šárka Vavrošová - 2 hod. denně
Další činnosti:
pí uč. Mgr. Šárka Vavrošová - 2 hodiny denně – administrativní práce
pí uč. Mgr. Věra Puchová – 1 hodina týdně oprava vozového parku

E.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Prezentace školy na veřejnosti
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-

V červenci a srpnu bylo od pondělí do pátku otevřeno od 10 do 18 hodin DDH a přilehlá školní sportoviště.
Prázdninový provoz na beachvolejbalových kurtech.
Více jsme toho ze známých důvodů nestihli.

Účast na školních akcích v roce 2020/ 2021
třída

datum

název akce

03. 09. 2020

9. B

Beseda IPS

07. 09. 2020

9. A

Beseda IPS

11. 09. 2020

2. A, 2. B

ZOO Ostrava

01. 10. 2020

9. A, 9. B

Divadelní představení – Zdravý nemocný

07. 10. 2020

9. A

Knihovnická lekce

4. A, 4. B, 4. C

Zotavovací akce – Karlov pod Pradědem

10. 12. 2020

vybraní žáci

Technické dovednosti – ZŠ Volgogradská

09. 02. 2021

2. A, 2. B

Beseda o vztazích ve třídě

10. 02. 2021

1. C

Beseda o vztazích ve třídě

11. 02. 2021

1. A, 1. B

Beseda o vztazích ve třídě

07. 06. 2021

5. A

Exkurze Landek

7.6.-11. 6. 2021

1. A, 1. B

ZA Horní Lomná

08. 06. 2021

3. A, 4. C

Divadlo loutek – Dášeňka

08. 06. 2021

3. B, 4. A, 4. B

09. 06. 2021

4. A, 4. B

Exkurze Štramberk

10. 06. 2021

3. A, 4. C

Exkurze Landek

14. 06. 2021

2. A

Divadlo loutek

15. 06. 2021

1. A, 1. B

Exkurze – knihovna

17.6.-18. 6. 2021

9. B

Školní výlet Beskydy

18. 06. 2021

1. B

OZO

18. 06. 2021

1. C

Exkurze – knihovna

21. 06. 2021

1. A

OZO

22. 06. 2021

5. A, 3. A

10.10.-16. 10. 2020

Exkurze Landek

Divadelní představení

22.06.-23. 6. 2021

9. A

Exkurze Brno

23. 06. 2021

4. C

OZO

23. 06. 2021

2. A

Přírodovědná vycházka – les

24. 06. 2021

5. B

Přírodovědný výlet Jistebnické rybníky

24. 06. 2021

5. A

STC – výukový program

24. 06. 2021

2. A

Přírodovědná vycházka – voda, tůně
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25. 06. 2021

1. A, 1. B, 1. C

25. 06. 2021

2. A

29. 06. 2021

3. A, 4. C

29. 06. 2021

2. A

Divadlo loutek
Přírodovědná vycházka – pole, louka
Minigolf – Bělský les
Přírodovědná vycházka – řeka

Účast na soutěžích ve školním roce 2020/ 2021
měsíc

23. 06. 2021

předmět

4. - 9. třída

název (téma) soutěže

Děti, pozor, červená

zúčastněný ročník/ žák
Petr Boček 4.A, Mikulec 5.A, Filipová
Lenka, 5.A, Hurai Samuel, 6.A

Vhledem k mimořádným opatřením ve školním roce 2020/2021 se žáci druhého stupně zúčastnili pouze výtvarné
soutěže Děti, pozor, červená.
Vzhledem k celosvětové pandemii se ve školním roce 2020/21 konalo pouze několik soutěží.
Díky mimořádným opatřením vyhlášených vládou ČR probíhala od 19. října 2020 do 4. června 2021 distanční výuka.
V době prezenční výuky byly povoleny za mimořádných podmínek pouze některé školní akce. Přese všechno se žáci
dostali alespoň na divadelní představení, kulturní exkurze spojené např. s památkami, výukový program v OZO a
mnohé přírodovědné vycházky či výlety.
V rámci pobytu v přírodě si děti mohly užít týdenní zotavovací akci v Karlově pod Pradědem nebo Horní Lomné.
Opět probíhal sběr víček, papíru, pomerančové kůry nebo starého oleje.
Tradiční otevření dopravního hřiště široké veřejnosti během hlavních prázdnin, kde si mohou všichni zájemci procvičit
pravidla silničního provozu na dopravním hřišti, není výjimkou.
Závěr školního roku lákal žáky do ZOO, na Landek či do společnosti OZO Ostrava.

Prázdninová činnost školy
Během letních prázdnin naše škola realizovala projekty „Společně na hřišti“ a „Provoz beachvolejbalových kurtů“,
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 květen až září
2021. Na naší škole projekty probíhaly pod vedením zkušených pedagogů na dopravním dětském hřišti a na přilehlých
asfaltových hřištích a měl velký ohlas veřejnosti z nejbližšího i vzdálenějšího okolí. Provoz beachvolejbalových kurtů
byl zajištěn ve spolupráci s Bluevolley Ostrava.

Přehled zájmových útvarů, ve kterých mohli žáci trávit svůj volný čas
Celkem pracovalo v 13 zájmových útvarech pod vedením vyučujících cca 130 žáků prvního i druhého stupně.
Počty a účast ovlivněny epidemiologickou situací.
Matematický

Stolní tenis

Dopravní

Florbal

Plavání

Kroužek flétny

Reedukace 6x

Pěvecký
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Zápis do 1. Třídy
Celý zápis do 1. tříd proběhl v době od 1. 4. do 30. 4. 2021 distanční formou dle doporučení a metodiky MŠMT.
Doprovodné akce nemohly proběhnout včetně adaptačních kurzů v odpoledních hodinách.

Výsledky zápisu do 1. třídy
Zápisu do 1. tříd se zúčastnilo 51 žáků. 7 z nich byl udělen odklad povinné školní
docházky a 1 žákyně nastoupila na jinou školu.

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.
V rámci zvýšení frekvence využívání počítačové učebny a zkvalitňování výukového softwaru bylo nainstalováno nebo
upgradováno mnoho výukových programů ze všech vzdělávacích oblastí.
Byly spuštěny aplikace pro distanční a online výuku v době přerušení provozu školy.

Hodnocení stavu BOZP a PO, práce zdravotníka
Pro školu pracuje od června akreditovaná osoba v oblasti PO a BOZP. 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 2020/2021 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. 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 Mléko a Ovoce do škol. Během školního
roku bylo evidováno 27 úrazů (převážně tělesná výchova). Všechny byly zaevidovány pro Českou školní inspekci a
5 úrazů bylo kompenzováno pojišťovnou.

Environmentální výchova
Cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, aby se žáci dokázali samostatně
rozhodovat v otázkách týkajících se soužití člověka s přírodou a zapojovali se do aktivit vedoucích ke zvýšení kvality
životního prostředí a kvality života. Úkolem environmentální výchovy je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími
znalostmi, dovednostmi, a především vnitřní motivací. Ekologická výchova je na naší škole v průběhu celého školního
roku realizována integrací do jednotlivých předmětů, ale i formou tematických projektů. Důraz klademe na pestrost
aktivit, jako jsou práce s přírodním materiálem, propojení s výtvarnou výchovou, vztah k místu školy a domova,
zapojení do dění v obvodu, časté pobyty venku, exkurze, prakticky orientovaná výuka, ekologický provoz školy,
zájmové kroužky ve škole, zdravé stravování. Snažíme se vést žáky k zamyšlení nad tím, jak oni mohou pozitivně
ovlivňovat své okolí, co se stane s plasty, které hodí do směsného odpadu, jak je možné šetřit vodou a proč je důležité
vysazovat zeleň.
V rámci programu EVVO patří v tomto školním roce mezi nejvýznamnější celoškolní a celoroční aktivity: Ovoce a
zelenina do škol, Mléko do škol. Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků
prvního i druhého stupně základních škol za pomoci evropských a státních dotací, cílem projektu „Mléko do škol“ je
snížení deficitu vápníku u dětské populace a zlepšení stravovacích návyků dětí. Žáci mají garantované pravidelné
dodávky čerstvého ovoce, zeleniny, konzumního mléka a neochucených mléčných výrobků. Součástí projektu jsou i
doprovodné vzdělávací aktivity, exkurze, ochutnávky a soutěže propagující zdravou výživu dětí. Program byl
podporován i v době vládních opatření.
Vedeme žáky k pochopení, že sběr druhotných surovin má velmi pozitivní dopad na životní prostředí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 20-21
Stránka 11 z 29

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

V rámci programu EVVO se třídy napříč I. a II. stupně účastnily vzdělávacích programů, aktivit a projektů: Svět
techniky v Dolní oblasti Vítkovice Na ploše světů s trvalými expozicemi Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět
přírody si mohou návštěvníci hrát, objevovat i odpočívat.

-

školní program EVVO jako součást školního vzdělávacího programu je vypracován a jeho součástí je
plán EVVO pro školní rok 2020/2021

-

ve školním roce 2020/2021 probíhala část školního roku online výuka, učitelé prvky ekol. výchovy
zařazovali průběžně i do této výuky dle možností

-

ekologické prvky 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, 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 plní ekologické aktivity

-

využíváme pro výuku materiály EKOPOLIS

-

využíváme pro výuku materiály MULTIPOLIS

-

využíváme pro výuku výukové projekty EVVOLUCE

-

využíváme pro výuku multimediální ročenku ŽP

-

pokračujeme v projektu: Svět kolem nás

-

estetizace tříd, lidové zvyky a tradice

-

žákům i vyučujícím jsou předávány informace o významných ekolog. dnech, akcích, projektech,
soutěžích a ekolog. Konferencí, žáci jsou vedeni k ochraně přírody

-

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

-

rok 2018 byl vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví
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-

rok 2019 byl vyhlášen Mezinárodním rokem Periodické tabulky

-

rok 2020 byl vyhlášen Mezinárodním rokem Zdraví rostlin

-

OSN vyhlásila rok 2021 Mezinárodním rokem odstranění dětské práce. Již dříve se navíc zavázala, že
ji vymýtí do roku 2025.

-

pokračuje spolupráce s OZO, ASEKOL, ECOBAT

Sběr druhotných surovin
Sběr papíru:
1. A

85 kg

1. B

89 kg

1. C

92 kg

2. A

240 kg

2. B

629 kg

3. A

0 kg

3. B

65 kg

4. A

6 kg

4. B

76 kg

4. C

30 kg

5. A

25 kg

5. B

41 kg

6. A

39 kg

6. B

35 kg

7. A

5 kg

7. B

9 kg

8. A

0 kg

8. B

16 kg

9. A

0 kg

9. B

0 kg

Celkem žáci nasbírali 1482 kg.
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Sběr pomerančové kůry:
1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
4. C
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

1,5 kg
0 kg
3,5 kg
15 kg
26 kg
3 kg
3,5 kg
0 kg
0 kg
0 kg
7, 5 kg
1 kg
6,5 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg

Celkem žáci nasbírali 67,5 kg.

Sběr citronové kůry:
1. B

2,1 kg

3. A

1,35 kg

1. A

0,9 kg

5. A

0,35 kg

2. A

0,2 kg

Celkem žáci nasbírali 4,9 kg.
Pokračujeme ve sběru:

Al plechovky:
do sběru se zapojily třídy: 1. a 2. stupně – spolupráce s Odpaďáčkem.
Sběr použitého oleje:
do sběru se zapojily třídy: 1. a 2. stupně – spolupráce s Odpaďáčkem.
Žáci sběrem podpořili slona indického – Rashmi, v ZOO Ostrava.

Zapojení do projektů
Projekt Společně na hřišti a beachvolejbalové hřiště – veřejná sportoviště
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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 165 000,- Kč od zřizovatele
prostřednictvím transferu z MMO.
Ozdravné pobyty z dotace MMO
Výše dotace z MMO činila 600 000 Kč. Bohužel byla celá částka vrácena z důvodu nemožnosti ozdravné pobyty
realizovat.
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. Mnohé z těchto aktivit se stále stejných důvodů nemohly proběhnout.
Některé z těchto projektů jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Školní stravování
Naše základní škola a mateřská škola byla ve školním roce 2020/21 zapojena do dvou projektů školního stravování:
1.

Projekt „Obědy do škol IV“. Jedná se o Operační program potravinové a materiální pomoci
spolufinancovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR. V projektu
„Obědy do škol IV“ bylo ve školním roce 2020/2021 zapojeno celkem 39 dětí (z toho 2 děti z mateřské školy
a 33 dětí ze základní školy). Za celý školní rok bylo v tomto projektu vydáno celkem 2819 obědů v hodnotě
75.979,- Kč.

2.

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Jedná se o charitativní projekt Ivany a Pavla Tykačových. Nadace
sponzoruje obědy chudým žákům základní školy. Ve školním roce 2020/21 bylo v tomto projektu zapojeno
celkem 7 dětí z naší školy. Za celý školní rok bylo v tomto projektu vydáno celkem 748 obědů v hodnotě
20.580,- Kč.

Spolupráce s odborovou organizací
Odborová organizace v organizaci nevyvíjí žádnou činnost.

F. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce neproběhla prezenční kontrola České školní inspekce. Pouze online konference s vedením
školy. Bez protokolu.

G. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020/21
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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 2020/2021 byly uskutečněny následující kontroly:

a) Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor financí a rozpočtu,
oddělení kontroly
Předmět kontroly:
Hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků, hospodaření
s majetkem a účinnost vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci za období
1.1.202031.12.2020.
Protokol:
č. j. JIH/044487/21/OFR/Něm
Termín kontroly:
3.5.2021 – 14.5.2021
Závěr kontroly:
Nebyly zjištěny nedostatky.

b) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Předmět kontroly: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného,
dodržování termínů splatnosti pojistného a dodržování podávání přehledů o platbách pojistného.
Protokol:
Místo kontroly:
Termín kontroly:
Závěr kontroly:

č.j. VZP-20-05257784-T8B2
elektronicky zaslané doklady
10. 12. 2020
Nebyly zjištěny nedostatky.

Podrobnější údaje viz. Justice

H. Závěr
Nejvíce si ceníme splnění těchto úkolů a akcí:
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Z pohledu výchovně vzdělávací práce:
Realizace školního vzdělávacího programu Zelená na cestu ve všech ročnících, jeho úpravy a doplnění na
základě potřeb
Zvládnutí distanční a online výuky.
Zapojení školy do projektů a grantů
Využívání učeben s interaktivní tabulí
Prázdninový provoz DDH a beachvolejbalového hřiště
Aktivní spolupráce ZŠ a SRPŠ, ZŠ a ŠR
www stránky školy
Uspořádání zotavovacích a ozdravných pobytů žáků 1. i 2. st. školy a MŠ byť v omezeném rozsahu
Práce zájmových kroužků
Spolupráce s SBŠ Ostrava a s Blue Volleybal ( Ostraváček)
Zvládnutí distanční a online výuky v době uzavření školy

Z pohledu provozu školy:
Realizace níže uvedených oprav, rekonstrukcí a nákupů.
Nákup školní tabule
Oprava video telefonu v ŠD
Oprava el. rozvodu v ŠJZŠ
Havarijní oprava stropu v prostoru šaten PU
Nákup kancelářského nábytku do ZŠ
Nákup kancelářského nábytku do ZŠ
Oprava domovních telefonu v prostorách ZŠ
Nákup průmyslových vysavačů
Výměna nábytku v šatnách TV
Renovace 6ks pískovišť v MŠ
Oprava WC v MŠ
Oprava obkladu ve třídě VV
Oprava podlahové krytiny v MŠ Malířské práce ve školní družině
Oprava osvětlení v šatnách II stupně
Příprava plochy ve spojovacím krčku na obnovu malby
Malba stěny krčku – graffiti
Oprava stěny v učebně VV
Montáž klimatizace ve skladu ŠJZŠ
Malířské práce v ŠJZŠ
Malířské a zednické práce v MŠ
Malířské práce v kancelářích pavilonu E
Malířské práce v učebně VV
Výměna koberců v kancelářích pavilonu E
Výměna podlahové krytiny v učebně VV
Výměna podlahové krytiny v třídě školní družiny
Výměna podlahové krytiny ve sborovně školní družiny
Nákup dataprojektorů včetně ozvučení

20 813,- Kč
11 139,26 Kč
7 500,-Kč
6 756,- Kč
93 692,- Kč
68 540,- Kč
49 098,17 Kč
45 034,- Kč
65 703,- Kč
60 000,- Kč
17 240 ,- Kč
2560,- Kč
9377,5 Kč
31 530,- Kč
25 026,- Kč
27 000.- Kč
48 400,- Kč
105 084,62 Kč
24 103,2 Kč
28 658,- Kč
90 441,- Kč
15 780,- Kč
16 700,- Kč
24 253,24 Kč
118 156,50 Kč
82 280,- Kč
21 326,25 Kč
228 932,- Kč

Plán priorit školy:
Výchovně vzdělávací proces
další práce se školním vzdělávacím programem – hodnocení průběhu devátého 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 interaktivních tabulí a dataprojektorů
- pokračující zapojení do realizovaných a připravovaných projektů, zapojení do grantových a dotačních
programů MMO, ÚMOb a dalších organizací
- vylepšení práce s online a distanční výukou na obou stupních
-
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-

Personální
stabilita a kvalifikovanost pedagogického sboru
funkční a hospodárná administrativa a údržba školy

-

Provozní
úspory energií a materiálu (spořiče vody, centralizovaný tisk, výměna osvětlovacích těles, …)
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
ředitel školy

V Ostravě dne 13. 10. 2021

Přílohy
Příloha č. 1: Učební plán školy
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Učební plán - školní rok 2020/2021
1. stupeň

2. stupeň

Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Německý jazyk
Prvouka
Vlastivěda
Dějepis
Občanská výchova
Rodinná výchova
Zeměpis
Matematika
Přírodověda
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Informatika

ROČNÍK
1
8
1
2
4
1
1
2
1
-

2
9
1
2
5
1
1
2
1
-

3
8
3
3
5
1
1
2
1
-

4
7
4
2
5
1
1
2
2
1,5
0,5
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5
7
4
2
5
2
1
2
2
0,5
0,5

6
5
4
1
1
2
1
1
5
2
2
1
2
2
1
1

7
5
3
2
2
2
1
1
2
5
2
2
1
1
2
1
-

8
4
3
2
2
2
1
1
2
5
2
2
2
1
1
2
1
-

9
5
4
1
1
2
1
1
1
5
1
1
2
1
2
2
1
-

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Příloha č. 2: Souhrnná statistika tříd
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Příloha č. 3: Přehled kázeňských opatření
Výchovná opatření 2020/2021

1. pololetí
1. stupeň
2. stupeň
Škola

NTU
0
1
1

DTU
0
7
7

DŘŠ
0
2
2

2.
0
1
1

3.
1
3
4

PoTU
74
2
76

PoŘŠ
0
0
0

NTU
11
11
22

DTU
8
15
23

DŘŠ
1
7
8

2.
2
3
5

3.
1
3
4

PoTU
109
7
116

PoŘŠ
0
0
0

2. pololetí
1. stupeň
2. stupeň
Škola

Legenda:

NTU
DTU
DŘŠ
2.
3.
PoTU
PoŘŠ

– napomenutí třídního učitele
– důtka třídního učitele
– důtka ředitele školy
– 2. stupeň z chování
– 3. stupeň z chování
– pochvala třídního učitele
– 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 2020/2021

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:

Mgr. Žaneta Vašíčková

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

Zaměstnanci školy
Pedagogové

12

kvalifikovaný

úvazek 1,0

Chůva

2

kvalifikovaný

úvazek 0,5

Školní asistent

1

Provozní zaměstnanci ŠJ

kvalifikovaný

úvazek 0,5
úvazek 0,9

3

od 1. 4. 2021 s úvazkem 1,0
Zaměstnanci jídelny MŠ

úvazek 1,0

4

Zaměstnanci školy se rozvíjejí formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP).
Plnění výchovně vzdělávacích plánů v rámci školy:
Výchovně vzdělávací činnost probíhala v souladu se záměry stanovenými Školním vzdělávacím programem
(dále jen ŠVP), které jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV).
ŠVP s názvem „Broučkův svět“ je zaměřen na rozvoj vztahu k přírodě a přírodnímu bohatství. Učitelky se snaží dávat
dětem dostatek příležitostí k poznávání přírody. Činnosti přispívající k péči o okolní prostředí a jsou založeny na
přímých zážitcích dětí. Vzdělávací nabídka je dětem předkládána srozumitelnou formou přizpůsobenou individuálním
možnostem a schopnostem. Třídní vzdělávací programy (dále jen TVP) jednotlivých tříd vycházely z potřeb věkových
skupin dětí. Volená témata integrovaných bloků se vztahovaly k aktuálním potřebám na zacílení didaktických
činností. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci byl kladen důraz na využívání metody prožitkového učení
a metody praktické formou exkurzí, tematických vycházek, dále pak činností ve třídě, do nichž se mohou zapojovat
a spolupodílet rodiče.
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V prostředí třídy pro děti od dvou do tří let byl adaptační režim maximálně přizpůsoben potřebám dětí. Díky
přítomnosti chůvy byla péče o děti od dvou do tří let individualizovaná v co největší míře.
Epidemiologická situace nastolila rovněž změny ve vzdělávání dětí před nástupem do základní školy (dále
jen ZŠ), které se při vyšší nemocnosti a při uzavření MŠ vzdělávaly distančním způsobem. Vzdělávací nabídka a
výchovně vzdělávací činnosti byly přizpůsobeny možnostem rodin a možnostem průběhu výchovně vzdělávacích
činností v domácím prostředí. V letošním školním roce absolvovalo rozloučení s předškoláky celkem 42 dětí, které se
aktivně účastnily výchovně vzdělávacích činností jak v prostředí MŠ, tak v domácím prostředí.
V rámci plánu environmentální výchovy v MŠ (dále jen EVVO v MŠ) bylo uskutečněno:
- Návštěva záchranné stanice v Bartošovicích;
- Sběr a sušení kaštanů pro myslivecký spolek z Rychvaldu - děti přispěly celkem 580 kg kaštanů a myslivecký
spolek za sběr dětem daroval krásné knihy o přírodě;
- Návštěva farmy „Duběnky“ – zapojení do péče o domácí a hospodářská zvířata;
- Tematicky zaměřená exkurze do lesoparku v Klimkovicích;
- Návštěva ranče Horečky ve Frenštátu pod Radhoštěm;
- Tematicky zaměřená exkurze do ZOO Ostrava;
- V projektu „Broučkova bylinková zahrada“ došlo k rozšíření zeleně na školní zahradě o ovocné keře, pořízeny byly
vyvýšené záhony pro pěstování bylin a zeleniny;
- Vznikl květinový záhon – koordinace prací školní asistentkou v rámci aktivit pro rodiče a děti doma v období
uzavření MŠ;
V rámci projektu „S knihou v ruce tam i zpět, objevíme celý svět“ funguje knihovna v koridoru MŠ, která
slouží k zapůjčování a odkládání knih ke čtení pro rodiče s dětmi. Projekt je realizován s finanční podporou
statutárního města Ostravy. Prohlubování před-čtenářských schopností je již nedílnou součástí každodenní výchovně
vzdělávací činnosti, proto byly v rámci tohoto projektu zakoupeny stoly s lavicemi pro venkovní aktivity. Stoly
s lavicemi jsou zakoupeny s finanční podporou statutárního města Ostravy a Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka.
V projektu OPVV – Šablony II. pro MŠ byl ŠVP rozšířen o vzdělávací nabídku v oblasti informačních a
komunikačních technologií (dále jen ICT) a to interaktivním programem „Moje tělo“. Děti rozvíjely své schopnosti a
vědomosti při práci s tablety a interaktivní tabulí.
Učitelky dále využívaly k výchovně vzdělávací činnosti a aktivitám prostory základní školy – školní hřiště,
tělocvičny a dopravního hřiště. Předškoláci letos opět absolvovali plavecký kurz v Plavecké škole při základní škole.
Díky prostorám základní školy obohatila MŠ svůj ŠVP rovněž o basketbalové tréninky pod vedením trenérů SBŠ
Ostrava. Trenéři SBŠ Ostrava pro děti připravili Mikulášskou nadílku ve spolupráci s jídelnou MŠ.
Vzhledem k epidemiologické situaci během školního roku bylo rodičům nabídnuto méně společných aktivit
v prostorách školy, i přesto měli rodiče možnost nahlédnout a spoluvytvářet TVP svými podněty připomínkami
k činnosti učitelů. Vzdělávací nabídka byla rozšířena o náměty pro aktivity s dětmi doma, nebo ve venkovních
prostorách – na zahradě MŠ.
Nabídka aktivit pro rodiče s dětmi:
-„Velká draková soutěž 2020/2021“, koridor MŠ zdobilo na 75 draků;
- „Drakiáda“;
- Sběr kaštanů pro myslivecký spolek Rychvald;
- „Výtvarná soutěž – Co čtu doma s maminkou a tatínkem“ – v rámci projektu Celé Česko čte dětem;
- Sbírka víček pro Lukáška;
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- Charitativní prodejní sbírka Fond Sidus;
- „Pohádková stezka na školní zahradě“;
- Aj. aktivity pro děti na doma;
Aktivity v rámci mateřské školy, které proběhly:
- „Velká draková soutěž“ – výtvarná soutěž pro rodiče s dětmi o nejhezčího draka;
- „Jablíčkový den“ – tematický den, spolupráce s jídelnou MŠ;
- „Ovocný sad“ – výsadba ovocných keřů, péče o sad – předškolní děti;
- „Sběr kaštanů pro myslivecký spolek Rychvald“;
- „Rozsvícení vánočního stromu“ – dopoledne s dětmi;
- „Vánoční cinkání“ – vánoční nadílka v MŠ pro děti;
- „Den otevřených dveří“ - pro rodiče a děti;
- „S knihou v ruce tam i zpět, objevíme celý svět“ – projekt realizován s podporou města Ostravy a SRPŠ Kučerka –
pro rodiče s dětmi;
- Výlety se sportovním a poznávacím zaměřením – Na Pustevny, Mauglího stezka, lesopark Klimkovice, ranč Horečky
ve Frenštátu pod Radhoštěm, ZOO Ostrava, farma Duběnka;
- „Den dětí“ – soutěžní dopoledne na zahradě MŠ s dětmi;
- „Pohádková stezka“ – na školní zahradě pro rodiče s dětmi;
- „Rozloučení se školáky a pasování na školáky“;
- „Co čtu doma s maminkou a tatínkem“ – Výtvarná soutěž pro rodiče s dětmi;
Aktivity ve spolupráci se Základní školou
- „Drakiáda“ – pouštění draků s rodiči a dětmi;
- „Plavecká školička“ – 10 lekcí plaveckého kurzu pro předškoláky;
- „Basketbal“ - SBŠ Ostrava;
- Návštěva dopravního hřiště a tělocvičny základní školy;
Další aktivity ve spolupráci:
- „Kroužky.cz“ – Keramika;
- Divadla: „Divadlo Šternberk“, „Ententýky“, „Divadlo „Úsměv“
- Účast – sbírka Fond Sidus rozdáváme úsměv dětem;
Účast v projektech:
- Šablony pro MŠ a ZŠ II. - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Díky této dotaci mateřská
škola získala školního asistenta jako personální podporu MŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ především
v oblasti specifika práce s ICT a polytechnickém vzdělávání. Dále financování projektových dnů v MŠ;
- Celé Česko čte dětem - soutěž „Co čtu doma s maminkou a tatínkem“. V období uzavření školy, přičemž všechny
děti byly odměněny za účast v soutěži knihou;
- S knihou v ruce tam i zpět, objevíme celý svět - Za finanční podpory statutárního města Ostravy. Zahrnuje aktivity
podporující před-čtenářskou gramotnost;
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Záměr mateřské školy pro školní rok 2021/2022
- Vzájemné spolupráce Základní a mateřské školy – při sportovních a kulturních akcích, při aktivitách souvisejících
s plánem EVVO v MŠ;
- Vzájemná spolupráce SBŠ Ostrava
- Spolupráce a spolupodílení se rodičů na aktivitách mateřské školy – zahradní slavnosti;
- Na základě potřeb integrovat děti se zdravotním znevýhodněním, děti cizinců. Vytvářet podmínky pro jejich
přijímání;
- Profesní a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím DVPP;
- Rozvoj matematických dovedností dětí;
- Rozšíření výchovně vzdělávací činnosti v ICT;
- Rozšíření výchovně vzdělávací činnosti v oblasti distanční výuky – děti s povinnou předškolní docházkou;
- Zapojení odborníků z praxe do výchovně vzdělávacích činností v MŠ pro obohacení činností MŠ a rozvoj
pedagogických pracovníků;

Zpracovala:

Mgr. Žaneta Vašíčková
Zástupce ředitele pro MŠ
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S výroční zprávou byli vedoucí a pedagogičtí pracovníci seznámeni distanční formou dne 13. 10. 2021.

………………………
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
13. 10. 2021.

.......................................
předseda školské rady

V Ostravě dne:

Výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2020/2021 vydává ředitel školy
k 13. 10. 2021 a ta nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech uvedených stran.

………………………
Mgr. Rostislav Pytlík
ředitel školy
V Ostravě dne 13. 10. 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 20-21
Stránka 29 z 29

