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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 
 
 
 
 
 

http://www.skolavaclavovice.cz/
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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  111 
150017481 Mateřská škola (dále jako MŠ) Obecní 394 80 dětí   80 
119600919 Školní družina (dále jako ŠD)  Obecní 150 60 dětí   60 
150017499 Školní jídelna (dále jako ŠJ)  Obecní 394 200 strávníků  183 
 
 
❷ Údaje o vedení školy 
 
Ředitel školy: RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. 
Zástupce ředitele pro základní školu a školní družinu: Mgr. Ivana Bertová 
Zástupce ředitele pro mateřskou školu: Lucie Lyčková 
 
 
❸ Údaje o školské radě 
 
Členové školské rady zvoleni na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023: 
 
Gabriela Štefanová, předsedkyně školské rady za pedagogické pracovníky 
Mgr. Ivana Bertová, člen školské rady za pedagogické pracovníky 
Ing. Martina Růžičková, člen školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 
Michaela Pisáková, DiS., člen školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 
Markéta Jirásková, člen školské rady jmenován zřizovatelem 
Ing. Magda Pustková, 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 základní školu v Šenově, nebo 
odcházejí studovat na gymnázia 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 
v 1. až 5. ročníku podle ŠVP pro základní školy: Spoluprací a hrou k poznání světa kolem nás. 
Škola naplňuje cíle základního vzdělávání a utváří klíčové kompetence žáků výukou 
v modernizovaném, podnětném a zdravém prostředí. Je založena na vzájemné spolupráci 
a hravou formou podporuje přirozenou touhu dětí poznávat nové. 
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Od roku 2021 (na základě revize RVP) škola směřuje k začlenění nové klíčové kompetence 
(digitální) a nového pojetí informatiky, která se zaměřuje na rozvoj informatického myšlení 
žáků od 4. ročníků. Cílem revize je modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídal 
dynamice a potřebám 21. století. Výuka tzv. „nové informatiky“ je doplněna např. 
o algoritmizaci a programování, kterým se naše škola věnuje v unikátním projektu ROBOKOD 
dostupném na www.robokod.cz 
 

 
 
 
V létech 2018 až 2020 vstoupila za finanční podpory zřizovatele – Obce 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. 
 

 

http://www.robokod.cz/
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Začátkem školního roku 2020/2021 byly za přispění Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 
dovybaveny i zbývající učebny o nábytek a tabule tak, aby se v průběhu školního roku 
2021/2022 mohlo pokračovat dodávkou interaktivních dataprojektorů a učebních pomůcek 
pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích: cizí jazyky, přírodní vědy, technické 
a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. 
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Na jaře 2021 byl za přispění Státního fondu životního prostředí (SFŽP) rozšířen nově 
vybudovaný venkovní areál s prvky přírodní zahrady o venkovní učebnu a další expozice, 
které nabídnou ještě všestrannější 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 
 
❷ Stavy žáků v Základní škole k 30. 9. 2021 
 
kód oboru popis oboru   třída  počet chlapců  počet dívek 

79-01-C/01 Základní škola   I.   17   9 
      
 

79-01-C/01 Základní škola   II.   10   10 
       
 

79-01-C/01 Základní škola   III. A  6   10 
                                          
 

79-01-C/01 Základní škola   III. B  7   8 
                                          
 

79-01-C/01 Základní škola   IV.  15   4 
   
 

79-01-C/01 Základní škola   V.  7   8 
   
 
Pozn.: žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu: ŠVP pro základní školy Spoluprací 
a hrou k poznání světa kolem nás 
 
❸ Stavy žáků ve Školní družině k 30. 9. 2021 
 
oddělení popis oddělení    počet 

1. oddělení žáci mladší     30 
2. oddělení žáci starší     30 
 
Pozn.: žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu: ŠVP pro školní družiny, 
vycházejícího z ŠVP pro základní školy 
 
❹ Stavy strávníků ve Školní jídelně k 30. 9. 2021 
 
strávník       počet 

žák základní školy                                                       103 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ve školním roce 2021/2022 byl provoz ZŠ zabezpečen 14 zaměstnanci, z toho: 
- 10 zaměstnanců pedagogických, 
- 4 zaměstnanci nepedagogičtí. 
 
Ve školním roce 2021/2022 byl provoz ŠD zabezpečen 2 pedagogickými zaměstnanci. 
 
❶ Složení pedagogických zaměstnanců 
 
- 1 ředitel školy 
- 7 učitelů v ZŠ 
- 2 asistenti pedagoga v ZŠ 
 
❷ Odborná kvalifikace pedagogických zaměstnanců 
 
- jeden pedagogický zaměstnanec není kvalifikován 
 
❸ Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
- 4 správní zaměstnanci 
 
❹ Věková struktura zaměstnanců 
 
pracovník   20-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61+ 

ředitel školy   0  0  1  0  0 
učitelé v ZŠ   1  2  3  1  0 
asistenti pedagoga v ZŠ 0  1  0  0  1 
správní zaměstnanci v ZŠ 0  1  2  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 6. 4. 2022.  Celkem se k zápisu dostavilo 35 dětí, zákonní zástupci 
tří dětí požádali o odklad povinné školní docházky.  Přijato bylo 32 dětí. 
 
počet dětí u zápisu  počet odkladů             počet přijatých 

35                3    32 
 
V mimořádném termínu zápisu byl přijat do 1. ročníku jeden ukrajinský žák. 
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❷ Údaje k přestupům žáků 
 
V průběhu školního roku 2021/2022 nedošlo k žádným přestupům žáků. 
 

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

prospěch žáků     1. pololetí   2. pololetí 

průměrný prospěch    1,131    1,09 
prospělo s vyznamenáním   108    105 
prospělo     3    6 
neprospěl  0 0                                  
slovní hodnocení                0    0 
udělené pochvaly                      22 PTU, 4 PŘŠ   33 PTU, 1 PŘŠ 
udělené napomenutí a důtky   0    1 
udělené snížené stupně z chování  0    0 
 
absence žáků     1. pololetí   2. pololetí 

počet zameškaných hodin   6273    6138 
průměrná omluvená absence na žáka 56,513    55,297 
průměrná neomluvená absence na žáka 0    0 
 
úspěchy v soutěžích       umístění (místo) 

vybíjená regionu Slezská brána                                                                         1. 
orientační běh regionu Slezská brána                                               z 12 žáků 8 umístění 
recitační soutěž                                                                                    postup do okresního kola 
šachy                                                                                                                      1. 

6a. Údaje o výchovném poradenství 

Práce výchovného poradce spočívala ve školním roce 2021/2022 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 1. – 5. ročníků, 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 2021/2022 jsme vzdělávali 10 žáků se SVP 2. a 3. 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, byli vzděláváni 
2 žáci dle IVP. Na základě posudků ŠPZ bylo přiznáno PO 2. stupně 8 žákům, PO 3. stupně 
2 žákům.  S těmito žáky ve III. a IV. třídě pracovaly 2 asistentky pedagoga s úvazky 0,75. 
Speciální péče pod dohledem speciálního pedagoga probíhala u 6 žáků s doporučením ŠPZ – 
předmět PSPP v rozsahu 1 nebo 2 hodiny týdně. 
 
V průběhu školního roku byla navržena návštěva PPP 7 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. 
 
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. 
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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. V letošním roce nepřestoupil na 
gymnázium žádný žák 5. ročníku. 

6b. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

❶ Škola má nastavena pravidla chování a důsledky za jejich nedodržení: 

• Ve třídě jsou nastavena třídní pravidla. 

• Škola má zmapovanou síť pomoci ve svém regionu a navazuje spolupráci 
s relevantními subjekty, např. pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), speciálně 
pedagogickým centrem (SPC), střediskem výchovné péče (SVP) a neziskovými 
organizacemi, orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), krizovými centry, 
zdravotnickými zařízeními, Policií ČR případně dalšími odborníky, kteří mohou být 
nápomocni při prevenci šikany a mohli by intervenovat v případě jejího výskytu na 
školách. 

• Škola zajišťuje podporu a rozvoj pro své pedagogy v podobě kontinuálního plánu 
dalšího vzdělávání zaměřeného na efektivní strategie řešení problémů, včasný 
monitoring varovných signálů. 

• Škola poskytuje žákům pravidelný prostor k reflexi vlastní zkušenosti ve škole, kdy 
mohou společně s pedagogem (nejčastěji třídním učitelem) reflektovat svoji 
spokojenost ve škole, pocit bezpečí, vztahy ve škole a ve třídě, učit se řešení konfliktů 
a dalším sociálním dovednostem. K tomu slouží třídnické hodiny, programy specifické 
primární prevence apod. 
 

Cílem MPP naší školy je udržet přívětivé klima na škole a prohlubovat svými aktivitami 
otevřenost školy směrem k žákům, rodičům, veřejnosti a dodržování vytvořeného plánu 
prevence šikany na škole. V tomto školním roce jsme se zaměřili na prevenci kyberšikany 
a vylepšování vzájemných vztahů mezi žáky.  
 
❷ Preventivní bloky: 

• Poradna pro primární prevenci (T. Velička) 

• Preventivní a intervenční programy (3. – 5. ročník) 

• Kamarádi online (e-DUHA, 3. – 5. ročník) 

• VZPoura úrazům (VZP, 4. – 5. ročník) 
 
Preventivní programy Kamarádi online: 
3. třída: Rizika online her – hraní online her žáky 1. stupně ZŠ, rozdělení her 
(Minecraft apod.), rizika a nebezpečí ve světě online her (placené hry, rozšiřování her). 
4. a 5. třída: YouTube a Youtubering – děti jako uživatelé YouTube, fenomén Youtubering, 
rizika sledování YouTube a Youtuberů, pravda a lež v prostředí online. 
 
Projekt VZPoura úrazům: 
Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů 
a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými 
pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách 
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snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací 
a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. 
Jednotliví ambasadoři pohovoří o svém úrazu a o životě s následným postižením. 
Součástí setkání jsou interaktivní soutěže a diskuse na téma úrazů. Právě hendikepovaní 
pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu 
a dokážou děti a studenty motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich 
okolí. Společným úsilím tak přispívají k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí 
s celoživotním postižením. 
 

6c. Údaje o ICT 

Činnost metodika ICT probíhala ve školním roce 2021/2022 v souladu s náplní práce 
metodika ICT. V souladu s koncepcí rozvoje školy byl vypracován a naplněn ICT plán školy 
s těmito cíli: 
 
❶ Správa/údržba/aktualizace: 

• učitelských a žákovských pracovních stanic (Windows 10, Office, MDM), 

• LAN/WAN sítě (Sophos Firewall, Windows AD serveru, Hyper-V), 

• informačních systémů (Bakaláři, Google Workspace for Education), 

• webhostingu, domén a licencí, 

• elektronické pošty (účty, SPAM filtry), 

• monitoringu a zálohování (NVR, NAS). 
 
❷ Analýza návštěvnosti a správa indexace webových stránek (SEO) s důrazem na výsledky 
vyhledání (vyhledávači Google a Seznam). Z výsledků měření Google Analytics vyplývá, že 
ve školním roce 2021/2022 se návštěvnost webových stránek www.skolavaclavovice.cz 
přiblížila ke čtvrt miliónu zobrazení s průměrnou dobou návštěvy téměř 3 minuty: 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.skolavaclavovice.cz/
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❸ Aktualizace webových stránek www.skolavaclavovice.cz v souladu s aktuálními 
potřebami a trendy v oblastech funkčního designu s cílem poskytovat návštěvníkům dětmi 
pojatý web o životě školy a zaměstnancům jeho efektivnější správu. 
 

 
 

 
❹ Zabezpečení a technická koordinace distanční 
výuky v době uzavření škol důsledkem epidemie 
COVID-19. 
 
Distanční výuka probíhala v prostředí Google 
Classroom, kde byla rozdělena na online videoschůzky 
s učiteli (v Google Meet) dle rozvrhu hodin pro 
distanční online výuku a učivo z učebnic s úkoly k jeho 
procvičování v pracovních sešitech a online mate-
riálech (v Google Classroom). 
 
Pro komunikaci s rodiči, rozvrh hodin, týdenní plány, 
omlouvání absence a klasifikaci jsme ve 3., 4. a 5. 
ročnících začali používat online informační systém 
Bakaláři. Rodičům byl informační systém školy 
představen prostřednictvím třídních schůzek, kde jim 
byly předány přihlašovací údaje. 
 

http://www.skolavaclavovice.cz/
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6d. Údaje o EVVO 

Většina žáků školy absolvovala program ekologického střediska Hubert na Hukvaldech, kde 
si užili připravený program a krásnou přírodu. Díky SRPŠ navštívili žáci 4. a 5. ročníku skládku 
na třídění odpadu ve Vratimově. 
 
Týdenní pobytová škola v přírodě proběhla z projektu Hurá do přírody (SFŽP) v krásném 
prostředí Vysočiny, kde program zajistilo školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Lipka Brno. Také školní akce a výlety směřovaly k přírodě – včelaři v Chlebovicích, Prašivá, 
Štramberk, planetárium v Porubě a ZOO Ostrava, kde se žáci 4. ročníku soutěže mladých 
přírodovědců umístili na krásném 7. místě. Z výtěžku za prodej výrobků na vánočním 
jarmarku přispěly třídy na potravu do útulku psů v Sedlištích. Odměnou jim byla návštěva 
některých jeho svěřenců ve škole. 
 
Dny zdraví v Ostravě Vítkovicích jsme navštívili na podzim i na jaře. Obě skupiny žáků byly 
s programem velmi spokojeny. Tradičně jsme se také účastnili dne s hasiči a ke Dni Země 
připravili učitelé pro žáky zajímavé úkoly. 
 
U myslivecké chaty byly vystavěny další výukové tabule, které ještě více zkvalitnily tamější 
zázemí pro výuku v přírodě. Naši pedagogové využívají stále častěji možnost navštívit tuto 
lokalitu a učit se přímo v lese. Stejně tak využívají pravidelně naše prostory školní zahrady 
pro výuku venku. 
 
Větší důraz bude třeba klást na třídění odpadu ve třídách, dohlédnout na správnost třídění a 
správnou likvidaci odpadu. I přes ztížené podmínky v první polovině školního roku se nám 
podařilo splnit úkoly dané ŠVP. Pokračujeme také v další realizaci stavby školní zahrady 
s přírodními prvky. 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

8/2021      Program Bakaláři – všichni PP 
9/2021      Robotel – všichni PP 
9/2021      Asertivní techniky – 1 PP 
2/2022      Inkluzivní vzdělávání – 1 PP 
2/2022      ADHD (metody práce) – 1 PP 
2/2022      Financování pedagogické intervence – 1 PP 
3/2022      Vyjmenovaná slova, slovní druhy – 1 PP 
3/2022      Jak na děti s poruchami pozornosti – 1 PP 
3/2022      Hudební výchova tvořivě – 1 PP 
4/2022      Vykročte do 1. ročníku – 1 PP 
8/2022      Efektivní výuka češtiny – 2 PP 
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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 a články z akcí školy. 
 
 

Vítání prvňáčků 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.skolavaclavovice.cz/
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Návštěva dopravního hřiště v Havířově 
 

 
 

Plavecký výcvik na bazénech v Havířově a Frýdku-Místku 
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Den životního prostředí v ekologickém středisku Hubert na Hukvaldech 

 

 
 

Vánoční jarmark 
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Putování vánoční hvězdy 

 

 
 

Planetárium v Ostravě Porubě 
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Lyžařský výcvik na Bílé 

 

 
 

Den zdraví v Ostravě Vítkovicích 
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Slavnost Slabikáře 

 

 
 

Divadelní dílna Olda a František 
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Divadelní dílna Karel IV.   Divadelní dílna Básnění 

 

      

 

Ponožkový den 
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Výstava J. Sibinského v Šenově   Výlet do Paskova 

 

      

 

Recitační soutěž 
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Škola rytmu 

 

 
 

Škola v přírodě Podmitrov 
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Škola v přírodě Morávka 
 

 
 

Den Země  

 

 



30 

 

Čtvrťáci hrají divadlo 

 

 
 

Bezpečný internet   Orientační běh v Sedlištích 
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Den dětí 

 

 
 

Školní výlet na Prašivé 
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Školní výlet v Chlebovicích 
 

 
 

Školní výlet z družiny v zábavním a ZOO parku Skalka 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2022 proběhla inspekční činnost v podobě elektronického zjišťování 
výsledků vzdělávaní žáků 5. ročníků základních škol, s obsahovým zaměřením na český jazyk, 
matematiku a anglický jazyk. 
 
Cílem zjišťování bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům a ředitelům škol 
objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání v kontextu dopadů 
mimořádných opatření (dlouhodobá absence prezenční výuky). 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Vycházíme z uzavřeného hospodářského roku 2021. 
 
příjmy částka v Kč  výdaje částka v Kč 
dotace KÚ ze SR 16 694 992,00  mzdy 12 561 595,00 
dotace zřizovatel 3 369 114,07  odvody z mezd 4 115 689,00 
odpisy (účetně) 388 076,00  zák. soc. náklady 266 263,46 
dotace ESF (šablony) 373 817,78  učební pom., hračky 209 416,17 
dotace SFŽP (zahrada) 318 251,71  nákup DM 227 505,40 
dotace MMR (polytechnika) 1 019 238,66  potraviny 762 032,72 
dary 4 600,00  odpisy 388 076,00 
školné v MŠ a ŠD 302 570,00  nákup DHM 1 789 482,47 
stravné 766 192,00  spotřeba el. energie 316 484,00 
úroky 790,22  opravy a údržba 619 223,26 
bezúpl. nabytí (respir., testy) 95 086,44  ostatní provoz* 2 105 276,31 
celkem 23 332 728,88  celkem 23 361 043,79 
ztráta -28 314,91    
     
*ostatní provoz částka v Kč    
spotř. mat. (vč. respir., testů) 329 328,44    
cestovné 12 062,00    
školení 75 863,00    
revize a kontroly 114 221,56    
projektové služby 218 498,00    
ostatní služby 1 294 910,31    
ostatní náklady z činnosti 60 393,00    
celkem 2 105 276,31    
 
Zhoršený hospodářský výsledek byl způsoben nárůstem nákladů na opravu majetku, 
nárůstem povinných kontrol a revizí. Také distanční výukou a uzavřením mateřské školy na 
začátku roku 2021, čímž nebylo dosaženo plánovaných příjmů. Do školy byla z projektu 
koupena keramická pec a vybudovány přístřešky na školní zahradě. Jedná se o investice, 
které nejsou ve výkazu zisku a ztráty. 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2021/2022 se škola nezapojila do žádného programu. 

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

Ve školním roce 2021/2022 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. 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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2. 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 % 
 

 
 

 
3. 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 
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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 tabulí, 
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 % 

 

 
 
 

4. 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). 
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5. Ovoce, zelenina a mléko do škol 2021/2022 – 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 % 
 

 
 
 
❷ Připravované projekty 

 
1. Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ a ŠD – cílem projektu bude 

modernizace učebny, která bude využívána pro zájmové vzdělávání v návaznosti na 
klíčové kompetence: přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními 
technologiemi. V učebně bude provedena nová podlaha, bude vybavena IT 
technikou, výukovými pomůckami a nábytkem poskytujícím zázemí pro zájmové 
vzdělávání v rozsahu následujících kroužků (mimoškolních aktivit): 
 
Poznáváme mikrosvět – žáci prostřednictvím mikroskopů a VR nahlédnou do světa 
malých rozměrů mimo lidské smysly. Porozumí stavbě přírody a věcí kolem nás. 
Digitální mikroskop umožní pozorovaný mikrosvět vyfotit, zobrazit, vytisknout 
a vystavit, nebo dále zpracovávat v kroužku Kouzlíme se zvukem a obrazem. Jak 
mikrosvět souvisí s makrosvětem se žáci dovědí v návazném kroužku Poznáváme 
makrosvět. Poznáváme makrosvět – žáci pomocí outdoorových digitálních 
fotoaparátů zachytí detaily makrosvěta kolem sebe – stačí vyběhnout na školní 
zahradu a pomocí funkce makro experimentovat a fotit. Ucelený pohled na 
makrosvět z výšky žákům umožní dron a VR. Prostřednictvím časosběru mohou žáci 
sledovat vývoj světa kolem sebe – putování slunce a hvězd na obloze, změnu ročního 
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období, klíčení semínka, rozpuk pupene atp. Časosběrné snímky lze poskládat do 
efektní videosekvence v kroužku Kouzlíme se zvukem a obrazem. 
 
Kouzlíme se zvukem – žáci se prostřednictvím zvukového editoru naučí zpracovávat 
jednoduché zvukové nahrávky. Náplní kroužku Kouzlíme se zvukem bude zpracování 
a příprava zvukových stop, které použijí při tvorbě krátkých videosekvencí 
v návazném kroužku Kouzlíme s obrazem. Kouzlíme s obrazem – žáci se naučí 
zpracovávat pořízené snímky a videosekvence z nejrůznějších zdrojů, jako je digitální 
mikroskop, fotoaparát, časosběr, či kamera v kombinaci s klíčovacím plátnem. 
Prostřednictvím grafického editoru a jednoduché videostřižny se žáci naučí vytvářet 
krátké videosekvence doplněné o zvukové nahrávky z kroužku Kouzlíme se zvukem. 
 
Postav si svůj jednoduchý stroj – žáci se seznámí s jednoduchými konstrukcemi, 
které si mohou prohlédnout a zkonstruovat pomocí návodů k sestavení dostupných 
v elektronické formě v čtečkách. Na mechanice jednoduchých strojů si žáci osvojí 
pojem síla a její působení. V návazném kroužku Postav si svůj poháněný stroj 
doplníme jednoduché stroje o pohonné jednotky. Postav si svůj poháněný stroj – 
podle návodů k sestavení poháněných strojů dostupných v elektronické formě 
v čtečkách se žáci seznámí s nejrůznějšími druhy pohonných jednotek, kterými 
postupně osadí všechny dříve sestrojené jednoduché stroje, čímž vzniknou stroje 
poháněné. 
 
Obráběj a vyráběj 1 – žáci se seznámí s jednoduchými stroji pro obrábění 
nejrůznějších materiálů. Žáci se prostřednictvím práce s těmito stroji seznámí s jejich 
principem činnosti a naučí se obrábět a vyrábět jednoduché výrobky, jejichž výrobu si 
v návazném kroužku Obráběj a vyráběj 2 zautomatizují. Sofistikované obráběcí 
a výrobní stroje a linky si žáci budou moci prohlédnout ve VR. Obráběj a vyráběj 2 – 
pomocí gravírovacího stroje se žáci seznámí s principem činnosti automatizovaného 
obrábění materiálů a programem, ve kterém si společně s vyučujícím navrhnou 
jednoduchou gravírovací úlohu. Gravírovací stroj bude uložen v pojízdné prosklené 
skříni tak, aby obrábění mohli žáci pozorovat ze všech stran a úhlů. Skříň 
s gravírovacím strojem lze osadit časosběrem a snímky poskládat do efektní 
videosekvence v kroužku Kouzlíme se zvukem a obrazem. 
 
Od 3D pera k 3D tiskárně 1 – žáci se prostřednictvím 3D pera uchopeného v ruce 
seznámí s principem činnosti a používáním moderních tavných nástrojů používaných 
ve 3D tisku. Pomocí předloh dostupných v elektronické formě v čtečkách se žáci 
seznámí se základy 3D konstrukcí používaných u 3D tiskáren ve druhém díle tohoto 
kroužku. Od 3D pera k 3D tiskárně 2 – pomocí 3D tiskárny se žáci seznámí 
s principem činnosti automatizovaného 3D tisku a programem, ve kterém si společně 
s vyučujícím navrhnou jednoduchou tiskovou úlohu. 3D tiskárna bude uložena 
v pojízdné prosklené skříni tak, aby 3D tisk mohli žáci pozorovat ze všech stran a úhlů. 
Skříň s 3D tiskárnou lze osadit časosběrem a snímky poskládat do efektní 
videosekvence v kroužku Kouzlíme se zvukem a obrazem. 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 200 000 Kč 
Dotace MMR ČR: 90 % 
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2. Ovoce, zelenina a mléko do škol 2022/2023 – 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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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 
Ve škole 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. 
 

Radovánky  
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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 
a fotbalovou organizací. 
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15. Zhodnocení školního roku 

Na pedagogické radě konané dne 31. 8. 2021 byly projednány a schváleny tyto hlavní úkoly 
a cíle pro školní rok 2021/2022: 
 
❶ Rozvíjet klíčové kompetence žáků a jejich uplatnění v reálném životě, pořádat výjezdní 
akce pro žáky, spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy 
 
V letošním roce se žáci zúčastnili plaveckého i lyžařského výcviku, školy v přírodě a školních 
výletů. Bojovali o získání průkazů cyklisty, užili si dvakrát Dny zdraví v Ostravě Vítkovicích 
a dne životního prostředí v ekologickém středisku Hubert na Hukvaldech. 
 
Naší snahou bylo vynahradit žákům společné školní akce za předchozí školní rok, ve kterém 
se důsledkem epidemie COVID-19 téměř nekonaly. 
 
 

 
 
 
❷ Organizovat společná setkání s okolními školami a vést žáky k porozumění a vzájemné 
úctě k druhým, maximálně rozvíjet osobnost a dovednost každého žáka dle individuálních 
dispozic 
 
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. Její pedagogové pravidelně navštěvují naši školu a zábavnou formou 
přibližují žákům 4. a 5. ročníků taje elektroniky a robotiky. 
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❸ Nadále nabízet pestrou paletu volnočasových aktivit pro žáky školy, spolupracovat 
s DDM Vratimov, TJ Václavovice, volejbalovým klubem Ostrava, florbalovým klubem FBC 
Ostrava, atletickým klubem Ostrava, Šenovským střediskem skautů, šachovým, 
gymnastickým a tanečním kroužkem a dalšími organizacemi 
 
V čele s DDM Vratimov a dalšími organizacemi zajišťujeme pro naše žáky velké množství 
volnočasových aktivit: angličtina, šachy, gymnastika, atletika, badminton, fotbal, volejbal, 
florbal a tanec. Z naší strany jsme letos pro žáky připravili čtenářský kroužek, kroužek 
doučování a kroužek robotiky, zaměřený na algoritmizaci a programování, kterému se naše 
škola věnuje v unikátním projektu ROBOKOD dostupném na www.robokod.cz 
 

 
 

http://www.robokod.cz/
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❹ Využívat venkovní prostory školních zahrad pro výuku, rozšířit výuku venku 
 
Učitelé i vychovatelé využívali venkovní prostory v okolí školy i v rámci vesnice k výuce téměř 
všech předmětů, relaxaci žáků o přestávkách i v družině. Přenášeli výuku i do lesa nebo 
k myslivecké chatě. 
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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 www.skolavaclavovice.cz 
a školního časopisu www.vaclavacek.cz a obecního zpravodaje Václavovický informátor. 
Žáci se účastnili lampionového průvodu, rozsvěcení vánočního stromu, zdobili Kraslicovník, 
cvičili na radovánkách a zahráli divadlo pro Klub důchodců. 
 

 

http://www.skolavaclavovice.cz/
http://www.vaclavacek.cz/
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Ve Václavovicích dne 14. 10. 2022 
 
 
 
RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. v. r. 
ředitel školy 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 byla předložena školské radě 
14. 10. 2022. Školská rada schválila v souladu s § 168 odstavce 1, písmene b) zákona 
č. 561/2004 Sb. výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2021/2022. 
 
 
 
Gabriela Štefanová v. r. 
předseda školské rady 


