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1. Základní údaje o škole 

 
❶ Základní údaje o škole 
  
Název školy: 
Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace 
 
Adresa školy: 
Obecní 150, 739 34 Václavovice 
 
Zřizovatel školy: 
Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice 
 
Právní forma školy: 
příspěvková organizace 
 
IČO školy: 
70973911 
 
DIČ školy: 
CZ70973911 
 
Telefon školy: 
+420 773 685 750 
 
Email školy: 
sekretariat@skolavaclavovice.cz  
 
ID datové schránky školy: 
6mfvr56 
 
Čísla účtů školy: 
181685896/0300 (Základní škola a Mateřská škola) 
188843308/0300 (Školní jídelna) 
 
Web školy: 
www.skolavaclavovice.cz  
 
REDIZO školy: 
600134385 
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Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 
 
IZO  školy název zařízení    adresa  kapacita  stav 

102080062 Základní škola (dále jako ZŠ)  Obecní 150 135 žáků  126 
150017481 Mateřská škola (dále jako MŠ) Obecní 394 80 dětí   74 
119600919 Školní družina (dále jako ŠD)  Obecní 150 60 dětí   60 
150017499 Školní jídelna (dále jako ŠJ)  Obecní 394 200 strávníků  193 
 
❷ Údaje o vedení školy 
 
Ředitel školy: RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. 
Zástupce ředitele pro základní školu a školní družinu: Mgr. Lucie Čermáková 
Zástupce ředitele pro mateřskou školu: Lucie Lyčková 
 
❸ Údaje o školské radě 
 
Členové školské rady zvoleni na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020: 
 
Gabriela Štefanová, předsedkyně školské rady za pedagogické pracovníky 
Mgr. Ivana Bertová, člen školské rady za pedagogické pracovníky 
Mgr. Martina Bradáčová, člen školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 
Ing. Marcela Buchtová, člen školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 
Markéta Jirásková, člen školské rady jmenován zřizovatelem 
Lenka Pastrňáková, člen školské rady jmenován zřizovatelem 
 
❹ Charakteristika školy 
 
Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace, je škola se čtyřmi 
zařízeními. Mateřskou školu navštěvují děti předškolního věku, v základní škole se vzdělávají 
žáci v 1. až 5. ročníku. Následně žáci navštěvují zpravidla ZŠ v Šenově nebo v Sedlištích, někteří 
odcházejí studovat na gymnázia v Havířově nebo v Ostravě. Výchovně-vzdělávací činnost po 
vyučování zabezpečují dvě oddělení školní družiny zpravidla pro žáky 1. až 3. ročníků. 
Stravování probíhá v místní školní jídelně s kuchyní, kde se stravují výhradně děti, žáci 
a zaměstnanci školy. V rámci přípravy bezlepkové stravy spolupracuje se školou nutriční 
terapeut pro dietní školní stravování. 
 
Dle zřizovací listiny je hlavním účelem organizace vzdělávání a výchova žáků v rozsahu obecně 
závazných právních předpisů v oblasti základního vzdělávání. Výuka probíhá podle ŠVP v 1. až 
5. ročníku. Škola směřuje k cílům základního vzdělávání a tedy k utváření klíčových kompetencí 
žáků hlavně zkvalitněním a modernizací výuky, která se uskutečňuje ve zdravém a podnětném 
pracovním prostředí. Je založena na vzájemné spolupráci a hravou formou podporuje 
přirozenou touhu dětí poznávat nové. 
 
V létech 2018 až 2020 vstoupila za finanční podpory zřizovatele – Obec Václavovice 
a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) do generální rekonstrukce budova 
základní školy, která se změnila v moderní bezbariérovou budovu s novými učebnami 
a vybavením. 
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V létě 2020 byly za přispění Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) dovybaveny i zbývající 
učebny o nábytek a tabule tak, aby se v roce 2021 mohlo pokračovat dodávkou interaktivních 
dataprojektorů a učebních pomůcek. 
 

 
 

 
 
 

V létě 2020 získala škola za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
robotické učební pomůcky, které se postupně uplatňují jak v mateřské, tak v základní škole. 
 
Na jaře 2020 byl za přispění Státního fondu životního prostředí (SFŽP) vybudován venkovní 
areál s prvky přírodní zahrady s cílem zkvalitnit technické a didaktické zázemí pro výuku 
a výchovu ve venkovním prostředí. 
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2. Přehled oborů vzdělání, stavy v jednotlivých zařízeních 
 
❶ Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: 
 
kód oboru popis oboru     kapacita oboru 

79-01-C/01 Základní škola     135 
79-01-B/01 Základní škola speciální   2 
 
❷ Stavy žáků v Základní škole a v Základní škole speciální k 30. 9. 2019 
 
kód oboru popis oboru   třída  počet chlapců  počet dívek 

79-01-C/01 Základní škola   I. A  6   10 
79-01-B/01 Základní škola speciální       
 

79-01-C/01 Základní škola   I. B  7   8 
79-01-B/01 Základní škola speciální       
 

79-01-C/01 Základní škola   II.  16   4 
79-01-B/01 Základní škola speciální                                          1 
 

79-01-C/01 Základní škola   III.   7   7 
79-01-B/01 Základní škola speciální                                          1 
 

79-01-C/01 Základní škola   IV.  13   17 
79-01-B/01 Základní škola speciální    
 

79-01-C/01 Základní škola   V.  13   16 
79-01-B/01 Základní škola speciální    
 
Pozn.: žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu: ŠVP pro základní školy Spoluprací 
a hrou k poznání světa kolem nás 
 
❸ Stavy dětí ve Školní družině k 30. 9. 2019 
 
oddělení popis oddělení    počet 

1. oddělení děti mladší     30 
2. oddělení děti starší     30 
 
Pozn.: děti jsou vzdělávány podle vzdělávacího programu: ŠVP pro školní družiny, 
vycházejícího z ŠVP pro základní školy 
 
❹ Stavy strávníků ve Školní jídelně k 30. 9. 2019 
 
strávník       počet 

žák základní školy      118 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2019/2020 byl provoz ZŠ zabezpečen 15 zaměstnanci, z toho: 
- 12 zaměstnanců pedagogických, 
- 3 zaměstnanci nepedagogičtí. 
 
Ve školním roce 2019/2020 byl provoz ŠD zabezpečen 2 pedagogickými zaměstnanci. 
 
❶ Složení pedagogických zaměstnanců 
 
- 1 ředitel školy 
- 7 učitelů v ZŠ 
- 1 školní speciální pedagog v ZŠ 
- 3 asistenti pedagoga v ZŠ 
 
❷ Odborná kvalifikace pedagogických zaměstnanců 
 
- 1 pedagogický zaměstnanec bez příslušné kvalifikace 
 
❸ Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
- 3 správní zaměstnanci 
 
❹ Věková struktura zaměstnanců 
 
pracovník   20-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61+ 

ředitel školy   0  1  0  0  0 
učitelé v ZŠ   1  2  1  1  2 
školní spec. pedagog v ZŠ 0  0  1  0  0 
asistenti pedagoga v ZŠ 1  0  1  0  1 
správní zaměstnanci v ZŠ 1  0  1  1  0 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 
❶ Údaje k zápisu k povinné školní docházce 
 
Zápis do 1. ročníku proběhl 7. 4. 2020 ve venkovních prostorech z důvodu uzavření škol 
důsledkem epidemie COVID-19. Celkem se k zápisu dostavilo 25 dětí. Z toho 3 dětem byl na 
základě žádostí zákonných zástupců (s doloženým doporučením ŠPZ a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa) udělen odklad školní docházky o jeden rok. Celkem bylo přijato do 
1. ročníku základního vzdělávání 22 dětí, z toho 2 děti nastoupily do jiné základní školy. 
 
počet dětí u zápisu  počet odkladů   počet nepřijatých 

25    3    0 
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❷ Údaje k přestupům žáků 
 
počet příchozích počet odchozích   název zařízení, třída 

1   0      
0   0      
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 
programy a úspěších v soutěžích 

prospěch žáků     1. pololetí   2. pololetí 

průměrný prospěch    1,148    1,121 
prospělo s vyznamenáním   105    113 
prospělo     18    10 
neprospěl  0 0                                    
slovní hodnocení                3    3 
udělené pochvaly                      11   12 
udělené napomenutí a důtky   4    1 
udělené snížené stupně z chování  0    0 
 
absence žáků     1. pololetí   2. pololetí 

počet zameškaných hodin   4311    1303 
průměrná omluvená absence na žáka 34,21    10,34 
průměrná neomluvená absence na žáka 0    0 
 
úspěchy v soutěžích       umístění (místo) 

Obvodní kolo sólových recitátorů      2.  

6a. Údaje o výchovném poradenství 

Práce výchovného poradce spočívala ve školním roce 2019/2020 v poradenské, metodické 
a informační činnosti. ZZ byla poskytnuta pomoc při řešení výchovných nebo vzdělávacích 
problémů jejich dětí. 
 
❶ Metodická a informační činnost: 

a) předávání informací z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým 
pracovníkům, 

b) organizování školních vzdělávacích akcí v problematice specifických vzdělávacích 
potřeb a sociálně patologických jevů, 

c) informace pro žáky a jejich ZZ o činnosti PPP, SPC a o dalších poradenských službách, 
d) poradenská činnost pro žáky v obtížných situacích, návrhy řešení konfliktních situací, 
e) poradenská pomoc pro ZZ dětí, 
f) péče o nadané žáky, 
g) spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů, 
h) poradenská pomoc při výběru školy při přestupu na 2. stupeň a víceletá gymnázia. 
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❷ Péče o žáky s výukovými a výchovnými problémy, speciálně vzdělávacími potřebami: 
a) ve spolupráci s ostatními pedagogy sledovat žáky s výukovými i výchovnými problémy, 

se speciálně vzdělávacími potřebami, 
b) pomoc při zajišťování vyšetření žáků v PPP, SPC, konzultace s pracovníky SVP, 
c) pomoc učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně 

pedagogická vyšetření (pro vznik PLPP), 
d) podílení se na zpracování dokumentace integrovaného žáka (pro vznik IVP), 
e) koordinace nápravné péče, 
f) vedení databáze integrovaných a šetřených žáků 1. stupně, kontrola následných 

vyšetření, soustřeďování individuálních učebních plánů a odborných zpráv žáků 
v poradenské péči, 

g) konzultace individuálních plánů s vedoucím učitelem nápravné péče, 
h) pomoc při zápisu dětí do školy, spolupráce s učitelkami MŠ – školní zralost, odklad 

školní docházky, informace pro ZZ budoucích školáků, 
i) projednávání dodatečného školního odkladu školní docházky s třídními učiteli, 

přeřazení žáka do jiného typu škol, 
j) spolupráce s třídními učiteli I. – V. tříd, asistenty pedagoga, školními asistenty, 
k) příprava projektů pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů. 

 
❸ Specifické oblasti: 

a) ve spolupráci s třídními učiteli sledovat nadané a talentované žáky, návrhy na další péči 
o tyto žáky, 

b) pomoc při řešení konfliktních situací ve škole: ZZ – učitel, učitel – žák, žák – žák, 
c) sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů 

(šikanování, vandalismus, rasismus, brutalita, kriminalita), návrh nápravných opatření, 
d) koordinace a spolupráce při osvětových a konzultačních akcích k problematice 

návykových látek a ostatních patologických jevů, 
e) poradenská činnost pro ZZ a žáky při volbě studia na víceletém gymnáziu. 

 
Ve školním roce 2019/2020 jsme vzdělávali 15 žáků se SVP 1. – 5. stupně PO. Počet žáků 
a stupně PO se v průběhu školního roku měnil zejména podle toho, kdy žákům vypršela 
platnost posudků ŠPZ. 
 
Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných, bylo vzděláváno 
7 žáků dle IVP. Na základě posudků ŠPZ bylo přiznáno PO 1. stupně 2 žákům, PO 2. stupně 
10 žákům, PO 3. stupně 1 žákovi, PO 5. stupně 2 žákům. Žáci s PO 5. stupně byli vyučováni dle 
IVP, které vychází z RVP pro ZŠ speciální – I. díl. S těmito žáky pracovaly 2 asistentky pedagoga 
na plný úvazek. Ve IV. třídě pracovala asistentka pedagoga v celkové výši úvazku 0,75. 
 
Speciální péče pod dohledem školního speciálního pedagoga probíhala u 6 žáků 
s doporučením ŠPZ – předmět PSPP/pedagogická intervence v rozsahu 1 hodiny týdně. 
 
V průběhu školního roku byla navržena návštěva PPP 2 žákům. ZZ se zpravidla obracejí na 
poradny v Ostravě-Zábřehu, Frýdku-Místku, nebo si sami mohou zvolit místo pro vyšetření 
svého dítěte. Se souhlasem ZZ jsou žáci odesíláni do těchto poraden. 
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V tomto školním roce jsme řešili mírně závažné sociálně vztahové problémy ve třídách, které 
byly řešeny se ZZ žáků a vedením školy. Pracovníci z PPP či SPC navštívili naši školu pouze za 
účelem kontroly dokumentů u žáků se SVP. 
 
Také letos byla naplánována spolupráce s Policií ČR Vratimov. Cílem preventivních setkání ve 
všech ročnících bylo připomenout žákům základní pravidla chování ve společnosti, pravidla 
silničního provozu a jak se zachovat v různých případech ohrožení (téma krádeže a šikany). 
Z důvodu uzavření škol k 11. 3. 2020 důsledkem epidemie COVID-19 se tato setkání 
neuskutečnila. Také veškeré soutěže, které byly naplánovány v 2. pololetí školního roku 
2019/2020, byly přesunuty nebo zrušeny. 
 
Po metodické stránce se výchovná poradkyně zúčastnila školení týkající se inkluze – Asistent 
pedagoga ve výuce a spolupráce s ním a metodických porad pro výchovné poradce – změny 
v legislativě. Zajišťovala péči o nadané žáky v jednotlivých třídách. 
 
Během školního roku se uskutečnilo několik návštěv ZZ za účelem rady ohledně vzdělávacích 
nebo výchovných problémů svých dětí. Ve většině případů se jednalo o poradenskou pomoc, 
kdy nebylo potřeba dále vyhledávat speciální spolupráci. ZZ taktéž využili poradenskou pomoc 
ohledně přestupu žáků na víceletá gymnázia. Z 5. ročníku přestoupili celkem 2 žáci na víceleté 
gymnázium. 

6b. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Na základě stanovených úkolů a cílů pro školní rok 2019/2020 byla problematice prevence 
věnována velká pozornost. V oblasti předcházení projevům rizikového chování byl zpracován 
Minimální preventivní program, který vychází ze Školní preventivní strategie. Hlavními garanty 
v této oblasti byla metodička prevence a výchovná poradkyně. 
 
Minimální preventivní program navazuje na projekty ŠVP naší školy, které jsou zaměřeny na 
vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Tyto aktivity kladou důraz na pomoc starších dětí mladším, 
kdy dochází k vzájemnému poznávání žáků a tím i k lepším kamarádským vztahům. Naše 
činnost je rovněž zaměřena na spolupráci s dětmi MŠ. Hlavním cílem preventivního programu 
bylo udržet současné přívětivé klima na škole a prohlubovat svými aktivitami otevřenost školy 
směrem k žákům, rodičům a veřejnosti. 
 
Rovněž jsme se zaměřili na prevenci, bezpečnost a chování žáků během a po vyučování 
v náhradních prostorech učeben a venkovních prostorech kolem stavby po dobu rekonstrukce 
budovy ZŠ. Před uzavřením škol důsledkem epidemie COVID-19 a přechodem na online výuku 
byla také velká pozornost věnována prevenci kyberšikany. 
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Ve školním roce 2019/2020 proběhl preventivní program společnosti Renarkon o. p. s. 
s názvem Buď OK pro žáky 4. a 5. ročníků: 
 
IV. třída – prožitkový program zaměřený na posilování soudržnosti a spolupráce skupiny 
prostřednictvím hledání a nalézání charakteristik. Důraz je kladen na zlepšování 
komunikačních dovedností a schopnosti empatie. Dále je program zaměřený na vzájemnou 
toleranci, citlivou vnímavost vůči druhému, schopnost navazování kontaktů s vrstevníky 
a posilování vzájemné spolupráce. Žáci si rovněž vyzkouší posilování a rozvoj kladného 
sebepřijetí. 
 
V. třída – prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby 
vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě. Zaměření se na 
podporu a rozvoj soudržnosti a spolupráce ve skupině, vzájemné úcty a tolerance, posilování 
komunikačních dovedností a respektu. Prožitkový program je rovněž zaměřený na posílení 
zdravého způsobu života, pozitivní a negativní dopady zvědavosti s přesahy do drogové 
problematiky. Další prevence byla věnována problematice sociálních sítí a kyberšikaně. Tento 
program s názvem Kamarádi online na naší škole realizovala společnost e-Duha. 
 
Kamarádi online – preventivní programy: 
 
III. třída – Rizika online her: hraní online her dětmi 1. stupně ZŠ, rozdělení her, Minecraft aj., 
rizika a nebezpečí ve světě online her (placené hry, rozšiřování her). 
 
IV. třída – Děti a sociální sítě: význam a rozdělení sociálních sítí, aplikace na sociálních sítích, 
kybergrooming a další nebezpečí pro děti na sociálních sítích. 
 
V. třída – YouTube a Youtubering: děti jako uživatelé YouTube, fenomén Youtubering, rizika 
sledování YouTube a Youtuberů, pravda a lež v prostředí online. 
 
Velice přínosný byl zážitkový program v podobě koncertu divadla Abraka muzika, které nás 
navštívilo s programem Člověk mezi lidmi. Pořad byl zaměřen na posilování sociálních 
kompetencí v prostředí tradiční evropské kultury. Východiskem pro řešení problémových 
úkolů jsou obecně známé mezinárodně uznávané a používané piktogramy – návodné symboly 
a obrázky, které ve veřejném prostoru usměrňují jednání a chování lidí. Vyzývají k opatrnosti, 
ochraně vlastního bezpečí, vzájemné ohleduplnosti a respektování pravidel. Obrázkové 
informace v prostoru ulic, budov, škol, dopravních prostředků, veřejných budov a prostranství 
vznikly na základě potřeb a mnohaletých zkušeností s organizací veřejného prostoru 
v kulturním společenském prostředí moderní civilizace. Na bázi autentických sociálních 
modelů inspirovaných piktogramy se zabývali následujícími tématy: vztahy mezi lidmi – 
mužem a ženou, chlapcem a dívkou; osobní bezpečnost a pomoc druhým v kritické situaci; 
vztah k životnímu prostředí a environmentální chování; zdraví a zdravý životní styl; respekt ke 
společenským zvyklostem, pravidlům a zákonům; občanská a obecně lidská solidarita; 
zdvořilost a tolerance; 
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6c. Údaje o ICT 

Činnost metodika ICT probíhala ve školním roce 2019/2020 v souladu s náplní práce metodika 
ICT. V souladu s koncepcí rozvoje školy byl vypracován a naplněn ICT plán školy s těmito cíli: 
 

a) plánování a koordinace ICT v rámci generální rekonstrukce budovy ZŠ v souladu 
s novými trendy ve výuce, zabezpečením školských zařízení, požadavky na standard 
konektivity a energetickými úsporami dle Energy Performance Contracting (EPC), 
 

b) aktualizace webových stránek www.skolavaclavovice.cz v oblastech designu 
a funkcionality s cílem poskytovat návštěvníkům lepší přehled a zaměstnancům 
přívětivější správu klíčových oblastí, jako jsou týdenní články tříd, články z akcí 
školy, aktuální sdělení ZZ, týdenní plány učiva a dlouhodobé plány školy: 
 

 
 

c) analýza a správa indexace a návštěvnosti webových stránek školy s důrazem na 
prezentaci jednotlivých zařízení ve výsledcích vyhledání (především u vyhledávačů 
Google a Seznam). Z dostupných měření vyplývá, že ve školním roce 2019/2020 se 
návštěvnost webových stránek www.skolavaclavovice.cz přiblížila ke čtvrt miliónu 
zobrazení s průměrnou dobou návštěvy téměř 4 minuty: 
 

 
 

d) technická koordinace distanční online výuky v době uzavření škol důsledkem epidemie 
COVID-19. 
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6d. Údaje o EVVO 

V první polovině školního roku jsme se věnovali vztahu k přírodě, poznávání lesa. Podzimní 

barevný den připravili páťáci úkoly pro mladší kamarády a návštěvníky ze ZŠ Těšínská. Velmi 

úspěšná byla návštěva pana Holby s vodícím psem. Opět jsme se zúčastnili Velké ceny malých 

zoologů v ZOO Ostrava. Celý rok jsme sbírali body plněním úkolů Recyklohraní. Aktivity pro 

práci venku jsme čerpali z publikací sdružení Tereza zapojením do programu Les ve škole. 

Také do návštěvy divadla se promítl vztah k přírodě a zdravou stravu jsme prozkoumali se 

Zdravou pětkou. Ve druhém pololetí žáci plnili úkoly EVVO prostřednictvím zábavných úloh na 

webu školy. Žádná z hromadných připravovaných akcí nemohla být důsledkem epidemie 

COVID-19 realizována. Byla dokončena realizace projektu Úprava venkovního areálu s prvky 

přírodní zahrady. Rozšířil se tak prostor pro pobyt žáků venku i pro výuku v přírodě. 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

11/2019 Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení ped. pracovníků (1 PP) 
11/2019 Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině (1 PP) 
11/2019 Praktické příklady pracovního práva ve školství (1 PP) 
11/2019 Matematika a zeměpis, dějepis, přírodopis (1 PP) 
11/2019 Matematika, jazyk a literatura (1 PP) 
3/2020 Hlas a jeho ochrana u pedagogických pracovníků (1PP) 
3/2020 Prevence, diagnostika a řešení šikany a kyberšikany ve školách a škol. zař. (12 PP) 
5/2020 Kurz základů rizikového chování na internetu (1PP) 
6/2020 Pedagogické kompetence a skupinová dynamika (1 PP) 
8/2020 Práce učitele s dokumenty Google (11 PP) 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola se primárně prezentuje na svých webových stránkách www.skolavaclavovice.cz, které 
kromě povinně zveřejňovaných, potřebných a užitečných informací nabízejí také týdenní 
články tříd, články z akcí školy, aktuální sdělení rodičům, týdenní plány učiva a dlouhodobé 
plány školy. 
 
Prezentace školy probíhala také prostřednictvím třídních schůzek, soutěží, společenských akcí, 
akcí SRPŠ, webových stránek elektronického školního časopisu www.vaclavacek.cz, obecního 
zpravodaje Václavovický informátor a účasti na životě v obci – kulturní vystoupení při setkání 
seniorů, vítání občánků, či při výročí osvobození obce a uctění památky obětem 2. světové 
války. 
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Vítání prvňáčků 

 
 

 
 

Beseda o vodících pejscích 
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Barevný den s kamarády ze ZŠ speciální Ostrava 

 
 

Recyklace hrou 

 
 

Návštěva Bovýska z projektu Ovoce a zelenina do škol 
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Slavnost Slabikáře 

 
 

Turnaj ve vybíjené 

 
 

Polytechnické vzdělávání 
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Lyžařský kurz na Bílé 

 
 

Knižní festival v Ostravě (beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou) 

 
 

Mikulášská návštěva ze SRPŠ
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Výchovně-vzdělávací program Abraka muzika (Člověk mezi lidmi) 

 
 

Janáčkova filharmonie (Jak je dobré míti naladěno) 

 
 

Účast v soutěži Velká cena malých zoologů 
Vánoční jarmark 

Preventivní program Renarkon 
Návštěva dopravního hřiště v Havířově 

Divadelní představení v Divadle loutek (Ronja, dcera loupežníka, Dášeňka) 
Výročí Sametové revoluce 

Divadelní představení v Divadle loutek (Plasťáci útočí) 
Adventní čtení pohádek dětem v MŠ 

Školní kolo recitační soutěže 
Obvodní kolo recitační soutěže (O. Šplíchal – 2. místo) 

Minivolejbal v ZŠ Šenov 
Besedy (Etiketa a školní řád, Kamarádi online, Zdravá pětka) 

 
Uzavření školy k 11. 3. 2020 v důsledku epidemie COVID-19 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná inspekční činnost na místě. 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Vycházíme z uzavřeného hospodářského roku 2019. 
 
příjmy       částka výdaje        částka 

dotace KÚ ze SR         14 296 851,00 Kč  mzdy             10 859 776,00 Kč 
dotace zřizovatel           1 150 000,00 Kč  odvody z mezd 3 541 624,00 Kč 
odpisy (účetně)  388 076,00 Kč  zák. soc. náklady    274 428,22 Kč 
dotace projekt 33063  613 478,08 Kč  učební pom., hračky    181 683,76 Kč 
dary      36 750,00 Kč  odpisy      388 076,00 Kč 
školné v MŠ a ŠD  334 300,00 Kč  nákup DHM     103 746,39 Kč 
stravné   946 775,00 Kč  potraviny     950 639,54 Kč 
úroky            615,33 Kč  ostatní provoz* 1 468 566,63 Kč 

celkem           17 766 845,41 Kč  celkem             17 768 540,54 Kč 
 
ztráta          1 695,13Kč 
 
 
*ostatní provoz    částka 

spotřeba materiálu  250 079,01 Kč 
spotřeba elektrické energie 321 568,00 Kč 
opravy a údržba    93 086,77 Kč 
cestovné       5 746,00 Kč 
školení      24 952,90 Kč 
revize a kontroly    51 667,40 Kč 
ostatní služby   478 389,55 Kč 
příspěvek na plavání a ŠVP 228 993,00 Kč 
ostatní náklady (pojištění)   14 084,00 Kč 

celkem             1 468 566,63 Kč 
 
 
Financování činnosti školy je kombinací dotací ze státního rozpočtu, dotací zřizovatele, 
prostředků z ESF na projekt z programu OP VVV a příjmů z vlastní činnosti. 
 
Na stránce příjmů je objemově nejvýznamnější položkou dotace na přímé náklady na 
vzdělávání, druhou nejvýznamnější položkou je příspěvek zřizovatele na provoz. 
Největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady, další jsou pak náklady na energie a služby 
spojené s provozem školy. 
 
Vyhodnocení a provedení rozborů hospodaření se provádí za hospodářský rok a z těchto 
rozborů vyplývá, že přidělené finanční prostředky pokrývají běžné potřeby školy. 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do žádného programu. 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2019/2020 se škola aktivně (jako tvůrce programu DVPP nebo autorizovaná 
osoba v rámci NSK) nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

13. Údaje o realizovaných a připravovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 
❶ Realizované projekty 
 

1. Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti – v létech 2018 až 2020 
vstoupila za finanční podpory zřizovatele – Obec Václavovice a Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) do generální rekonstrukce budova základní 
školy, která se změnila v moderní bezbariérovou budovu s novými učebnami a novým 
vybavením. 
 
Celkové výdaje projektu: cca 62 000 000 Kč 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 814 557 Kč 
Dotace MMR ČR: 90 % 
 

 
 

2. Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava 
– předmětem projektu Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ 
Václavovice je zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve 
venkovním prostředí, konkrétně úprava okolního parku základní školy na venkovní 
areál s prvky přírodní zahrady za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, které 
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bude díky úpravě venkovního areálu probíhat ve venkovním prostředí, v přímém 
kontaktu s přírodou. 
 
Součástí venkovního areálu s prvky přírodní zahrady bude suchá zídka s alpinem, 
expozice léčivých bylin, aromatických bylin a kvetoucích rostlin, kvetoucí louka, 
geologická expozice, expozice druhů dřeva, expozice stop zvěře, hmyzí hotel, 
broukoviště, Kneippův chodník, balanční chodník, digitální meteostanice a rákosová 
pergola. V rámci projektu budou v areálu umístěny výukové tabule a pro pokusy 
a pozorování přímo v přírodě budou pořízeny učební pomůcky. 
 
Pedagogičtí pracovníci a vedoucí zájmových kroužků absolvují certifikované školení 
a budou realizovány workshopy pro žáky, rodiče i místní veřejnost. Cílem projektu je 
rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy žáků s vyšším využíváním přímého 
kontaktu s přírodním prostředím. 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu: cca 500 000 Kč 
Dotace SFŽP ČR: 85 % 
 

 
 

3. Ovoce, zelenina a mléko do škol 2019/2020 – cílem projektu Ovoce a zelenina do škol 
je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací 
návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina 
byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně 
základních škol. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné 
a zeleninové šťávy. Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení 
spotřeby mléka a mléčných výrobků. Podpora je poskytována na mléko. Dodávky jsou 
realizovány každý týden. 
 
Dotace SZIF ČR: 100 % 
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4. S roboty napříč předměty – cílem projektu v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj informatického myšlení dětí a žáků formou 
inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií. Projekt profesně podpoří 
pedagogy z cílové skupiny projektu s využitím digitálních technologií a rozvine u nich 
informatické myšlení. 
 
Škola získá robotické pomůcky a mobilní IT, které pedagogové zahrnou do výuky napříč 
předměty. V rámci mimoškolních aktivit (kroužků) se robotické pomůcky a mobilní IT 
uplatní ve výuce kybernetiky při algoritmizaci a programování pro nejmenší 
a pokročilé. 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu: cca 900 000 Kč 
Dotace MŠMT ČR: 100 % 
 

 
 

5. Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ 
a MŠ Václavovice II (Šablony 2) – projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního 
vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání 
a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné 
přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 206 921 Kč 
Dotace MŠMT ČR: 85 % 
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6. V rámci projektu implementace krajského akčního plánu Odborné, kariérové 
a polytechnické vzdělávání v MSK (dále jako OKAP) se zapojujeme do spolupráce se 
Střední školou polytechniky z Havířova. Cílem spolupráce je vzdělávání žáků v dílnách 
a laboratořích vybavených profesionální technikou pod vedením zkušeného učitele 
odborného výcviku či praktické výuky. Spolupráce měla formu vzdělávacího 
workshopu. Další částí projektu OKAP je aktivita Šachy do škol (Šachový kroužek pro 
ZŠ a Šachový kroužek pro MŠ). 
 

 
 

7. Podpora výuky plavání v ZŠ 2019 (V. etapa: období září–prosinec 2019) – cílem 
rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 
1. stupni ZŠ všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. 
Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím dotace, 
která bude určena na dopravu žáků. 
 
Dotace MŠMT ČR: 100 % 
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❷ Připravované projekty 
 

1. Učíme se v přírodě při ZŠ a MŠ Václavovice – předmětem projektu je zkvalitnění 
technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí. 
Konkrétně se jedná o úpravu zahrady základní školy na venkovní areál s prvky přírodní 
zahrady za účelem školního i mimoškolního vzdělávání. To bude možné probíhat díky 
úpravě venkovního areálu zde. 
 
Součástí přírodní zahrady s novou výsadbou bylin, letniček, trvalek a 3 ovocných 
stromů budou i názorné expozice alpinum, vřesoviště, škola stopování zvěře 
s výskytem na polích, loukách, zahradách a škola stopování domácích zvířat. Zároveň 
bude vybudován dřevěný přístřešek a mobiliář s technickým vybavením školní tabule, 
dřevěnými stoly, lavicemi a lavičkami nejen k výuce žáků, ale i k volnočasovým 
aktivitám a odpočinku. Na přístřešek bude navazovat pro vodu propustné podium. 
Použité materiály jsou přírodního charakteru, proto bude připraven plán údržby těchto 
materiálů, včetně zodpovědné osoby. 
 
Na závěr realizace projektu proběhne certifikované školení a slavnostní otevření 
zahrady za účasti veřejnosti. Realizace projektu je velmi potřebná pro další rozvoj EVVO 
na ZŠ a MŠ. 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu: cca 600 000 Kč 
Dotace SFŽP ČR: 85 % 

 

 
 

2. Podpora polytechniky, přírodovědy a cizího jazyka – předmětem projektu je 
vybudování multimediálního, polytechnického a jazykového zázemí pro výuku a rozvoj 
žáků v klíčových kompetencích cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory 
a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, IT 
vybavení a učebních pomůcek, které odpovídají současným požadavkům na výuku, 
jsou v souladu s aktuálními trendy na trhu práce a umožňují tak co největší propojení 
teorie s praxí. 
 
Vybavení učebními pomůckami je důležitým předpokladem pro zkvalitnění vzdělávání 
a zvýšení efektivity výuky. V současné době je pro kvalitní vzdělávání nutné využívat 
nové metody výuky, které budou pro žáky atraktivní a budou podněcovat jejich 
kreativitu a chuť se učit. Projekt reaguje na rychlý vývoj moderních digitálních 
technologií a nových přístupů ve výuce cizích jazyků, přírodních věd, práci s digitálními 
technologiemi a technických a řemeslných oborů. 
 
Celkové výdaje projektu: cca 7 500 000 Kč 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 884 971 Kč 
Dotace MMR ČR: 90 % 
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3. Ovoce, zelenina a mléko do škol 2020/2021 – cílem projektu Ovoce a zelenina do škol 
je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací 
návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina 
byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně 
základních škol. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné 
a zeleninové šťávy. Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení 
spotřeby mléka a mléčných výrobků. Podpora je poskytována na mléko. Dodávky jsou 
realizovány každý týden. 
 
Dotace SZIF ČR: 100 % 
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4. Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ 
a MŠ Václavovice III (Šablony 3) – projekt je zaměřen na personální podporu, 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, 
podpora rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků a spolupráci 
s veřejností. 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 687 011 Kč 
Dotace MŠMT ČR: 85 % 
 

 
 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Vedení školy spolupracuje s těmito organizacemi a spolky, které společně se školou připravují 
kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti žáků. V této spolupráci nadále pokračujeme. 
 
❶ Spolupráce s odborovou organizací 
Na ZŠ působí jedna odborová organizace ZO ČMOS PŠ. Spolupráce vedení školy s touto 
organizací probíhá v průběhu celého školního roku. S odborovou organizací jsou projednávány 
a řešeny všechny zásadní a zákonem stanovené otázky. Pravidelně je uzavírána roční kolektivní 
smlouva, jejíž plnění je v průběhu školního roku na společných jednáních 2x ročně 
kontrolováno. 
 
❷ Spolupráce se Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích (SRPŠ) 
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích je zájmový spolek s cíli, které jsou 
určeny zejména ve prospěch dětí: 
 

✓ finanční, organizační a hmotná podpora školních a mimoškolních aktivit, 
✓ podpora kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti žáků. 
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❸ Spolupráce se školskou radou 
Vedení školy spolupracuje se školskou radou v průběhu celého školního roku. Kromě 
projednávání zákonem stanovených náležitostí reaguje také na podněty a snaží se realizovat 
připomínky ke zlepšení podmínek výuky a pobytu žáků ve škole i pracovních podmínek 
pedagogických pracovníků. 
 
❹ Spolupráce s Klubem seniorů, Obecním úřadem a dalšími partnery 
Spolupráce se uskutečňuje prostřednictvím kulturních vystoupení našich žáků – při společných 
setkáváních místních seniorů nebo setkáních seniorů z okolních obcí a při vítání občánků. Dále 
spolupracujeme s místním sborem dobrovolných hasičů, spolkem myslivců, fotbalovou 
organizací pro děti a mládež. 
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15. Zhodnocení školního roku 

Na pedagogické radě konané dne 30. 8. 2019 byly projednány a schváleny tyto hlavní úkoly 
a cíle pro školní rok 2019/2020: 
 
❶ Rozvíjet klíčové kompetence dětí/žáků a jejích uplatnění v reálném životě, pořádat 
výjezdní akce pro děti/žáky, spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy 
 
Naši žáci se zapojili do projektů, soutěží a mnoho aktivit, ve kterých dosáhli skvělých výsledků, 
předních umístění, ale hlavně si odnesli krásné zážitky (návštěva obchodně-podnikatelské 
fakulty v Karviné, Velká cena malých zoologů, Logická olympiáda, projektové dny s odborníky, 
návštěvy a toulky přírodou, výuka na dopravním hřišti v Havířově, besedy s pracovníky různých 
organizací a další).  
 
Také v tomto školním roce se vedení školy podařilo zajistit plaveckou výuku nejen pro žáky 
2. a 3. ročníku, ale také pro ostatní ročníky. Žáci 2. a 3. ročníku plnili plaveckou výuku ve 
Frýdku-Místku, žáci 1. ročníku plavali v zrekonstruovaném bazénu Delfínek v Havířově. 
Nejstarší žáci 4. a 5. ročníku kurz začali, ale z důvodu uzavření škol nedokončili. V zimě jsme 
absolvovali výjezdový lyžařský kurz na Bílé, který se opět setkal s velice kladným hodnocením. 
Pro žáky s rodiči jsme připravili Slavnost slabikáře, Vánoční jarmark. 

 

 
 

❷ Organizovat společná setkání s okolními školami a vést žáky k porozumění a vzájemné 
úctě k druhým, maximálně rozvíjet osobnost a dovednost každého dítěte/žáka dle 
individuálních dispozic 
 
V rámci těchto setkání se žáci seznamovali s reálnými podobami života, získávali povědomí 
o své budoucnosti, prohlubovali své vědomosti a dovednosti o nové poznatky, navazovali nová 
přátelství. V tomto školním roce naši školu navštívili žáci a pedagogové ze ZŠ Speciální 
z Ostravy, kteří s našimi žáky plnili úkoly v rámci projektového dne Vítání podzimu – Barevný 
den. 
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V rámci projektu implementace krajského akčního plánu Odborné, kariérové a polytechnické 
vzdělávání v Moravskoslezském kraji (OKAP) jsme se zapojili do spolupráce se Střední školou 
polytechniky z Havířova. Cílem spolupráce bylo vzdělávání žáků v dílnách a laboratořích 
vybavených profesionální technikou z praxe pod vedením zkušeného učitele odborného 
výcviku či praktické výuky. Spolupráce dala žákům příležitost získat představu o řemeslných 
profesích v oblastech strojírenství a elektrotechniky. 
 
❸ Pořádat akce, při kterých se rodiče mohou podílet na jejich přípravě a prohlubovat 
spolupráci s různými organizacemi 
 
Z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020 důsledkem epidemie COVID-19 a omezení výuky od 
25. 5. 2020 byly pro žáky uskutečněné jen některé akce. SRPŠ pořádá pro děti tradiční akce 
spojené s oslavami svátků a českými zvyky. V oblasti zdravého stravování proběhly besedy 
s názvem Zdravá pětka. Zdařilá beseda se konala začátkem září s panem Ladislavem Holbou 
o vodících pejscích. 
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❹ Nadále nabízet volnočasové aktivity pro žáky základní školy, spolupracovat s DDM 
Vratimov, atletickým klubem Ostrava, šachovým a gymnastickým kroužkem a dalšími 
organizacemi 
 
S DDM Vratimov spolupracujeme již několik let. Tato organizace společně s dalšími zajišťuje 
velké množství volnočasových aktivit, které jsou pro naše žáky dostupné a využívané: 
angličtina, němčina, náboženství, dramatická výchova, badatel, klavír, flétna, badminton, 
gymnastika, atletika, tanečky, volejbalová přípravka, šachy. Z naší strany jsme letos pro žáky 
připravili čtenářský kroužek a kroužek doučování. 
 
❺ Prezentovat školu na veřejnosti formou webových stránek, článků v obecním zpravodaji 
a dalších médiích, účasti na životě v obci 
 
Prezentace školy probíhala prostřednictvím webových stránek školy a školního časopisu 
Václaváček, třídních schůzek, soutěží, společenských akcí, akcí SRPŠ, obecního zpravodaje 
Václavovický informátor, rozhlasových médií a účasti na životě v obci – kulturní vystoupení při 
setkání seniorů, vítání občánků, či při výročí osvobození obce a uctění památky obětem 
2. světové války. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Václavovicích dne 14. 10. 2020 
 
 
RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. v. r. 
ředitel školy 


