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školské poradenské zařízení
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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:
zsvaclavovice@seznam.cz (do roku 2018)
sekretariat@skolavaclavovice.cz (od roku 2018)
ID datové schránky školy:
6mfvr56
Čísla účtů školy:
181685896/0300 (Základní škola)
188843308/0300 (Školní jídelna)
Web školy:
www.zsmsvaclavovice.cz (do roku 2018)
www.skolavaclavovice.cz (od roku 2018)
REDIZO školy:
600134385
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Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
IZO školy
102080062
150017481
119600919
150017499

název zařízení
Základní škola (dále jako ZŠ)
Mateřská škola (dále jako MŠ)
Školní družina (dále jako ŠD)
Školní jídelna (dále jako ŠJ)

adresa
Obecní 150
Obecní 394
Obecní 150
Obecní 394

kapacita
135 žáků
80 dětí
60 dětí
200 strávníků

stav
123
80
59
192

❷ Údaje o vedení školy
Ředitel školy: RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D.

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. Mateřkou školu navštěvují děti předškolního věku, v základní škole se vzdělávají
žáci v I. až V. ročníku. Následně žáci navštěvují zpravidla ZŠ v Šenově nebo v Sedlištích, někteří
odcházejí studovat na osmiletá gymnázia ve Frýdku-Místku, v Havířově nebo v Ostravě.
Výchovně-vzdělávací činnost po vyučování zabezpečují dvě oddělení školní družiny zpravidla
pro žáky I. až III. 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 I. až
V. 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 roce 2017 proběhla z prostředků zřizovatele – Obec Václavovice, rekonstrukce interiéru
školní kuchyně včetně vzduchotechniky a nového kuchyňského vybavení. Kuchyň disponuje
novými konvektomaty, elektrickými varnými kotly, zásobníky na talíře s ohřevem a myčkami
na nádobí.
5

Ve školním roce 2017/2018 byla z prostředků zřizovatele – Obec Václavovice,
Moravskoslezského kraje a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) zrekonstruována
budova tělocvičny. Rekonstrukce se týkala jak vnější části budovy (hydroizolace, zateplení,
fasáda, střecha, okna), tak vnitřní části budovy (vzduchotechnika, polyuretanová podlaha,
akustické obložení, akustické stropní podhledy s osvětlením, vybavení).

V roce 2018 vstoupila za finanční podpory zřizovatele – Obec Václavovice a Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) do generální rekonstrukce i samotná budova
základní školy, která by se měla během dvou let proměnit v moderní bezbariérovou budovu
s dvěma novými učebnami, novým vybavením a zahradou spolufinancovanou Ministerstvem
životního prostředí (MŽP).
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2. Přehled oborů vzdělání, stavy v jednotlivých zařízeních
❶ Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
kód oboru
79-01-C/01
79-01-B/01

popis oboru
Základní škola
Základní škola speciální

kapacita oboru
135
5

❷ Stavy žáků v Základní škole a v Základní škole speciální k 30. 9. 2017
kód oboru
79-01-C/01
79-01-B/01

popis oboru
Základní škola
Základní škola speciální

ročník
I.

počet chlapců
7
1

počet dívek
7

79-01-C/01
79-01-B/01

Základní škola
Základní škola speciální

II. A

8

7

79-01-C/01
79-01-B/01

Základní škola
Základní škola speciální

II. B

5

10

79-01-C/01
79-01-B/01

Základní škola
Základní škola speciální

III.

12

14

79-01-C/01
79-01-B/01

Základní škola
Základní škola speciální

IV.

13

13

79-01-C/01
79-01-B/01

Základní škola
Základní škola speciální

V.

14

12

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. 2017
oddělení
1. oddělení
2. oddělení

popis oddělení
děti mladší
děti starší

počet
29
30

Pozn.: děti jsou vzdělávány podle vzdělávacího programu: ŠVP pro školní družiny,
vycházejícího z ŠVP pro základní školy
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❹ Stavy strávníků ve Školní jídelně k 30. 9. 2017
strávník
žák základní školy

počet
113

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ve školním roce 2017/2018 byl provoz ZŠ zabezpečen 15 zaměstnanci, z toho:
- 12 zaměstnanců pedagogických,
- 3 zaměstnanci nepedagogičtí.
Ve školním roce 2017/2018 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 není kvalifikován

❸ Nepedagogičtí zaměstnanci
- 3 správní zaměstnanci

❹ Věková struktura zaměstnanců
pracovník
ředitel školy
učitelé v ZŠ
školní spec. pedagog v ZŠ
asistenti pedagoga v ZŠ
správní zaměstnanci v ZŠ

20-30 let
0
1
0
1
1

31-40 let
1
2
0
0
0

8

41-50 let
0
1
1
1
1

51-60 let
0
1
0
0
1

61+
0
2
0
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 I. ročníku proběhl 10. 4. 2018 v prostorách tříd ZŠ. Celkem se k zápisu dostavilo
31 dětí. Z toho 10 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 I. ročníku základního vzdělávání 21 dětí.
počet dětí u zápisu
31

počet odkladů
10

počet nepřijatých
0

❷ Údaje k přestupům žáků
počet příchozích
4
0

počet odchozích
0
1

název zařízení, ročník
ZŠ Václavovice, III. ročník
ZŠ Vratimov, V. ročník

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími
programy a úspěších v soutěžích
prospěch žáků
průměrný prospěch
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
udělené pochvaly
udělené napomenutí a důtky
udělené snížené stupně z chování

1. pololetí
1,113
107
16
0
78
0
0

2. pololetí
1,128
105
18
0
32
7
0

absence žáků
počet zameškaných hodin
průměrná omluvená absence na žáka
průměrná neomluvená absence na žáka

1. pololetí
3814
31
0

2. pololetí
4938
40
0

úspěchy v soutěžích
Vybíjená regionu Slezská brána
Obvodní kolo sólových recitátorů
Městské kolo sólových recitátorů
Myslivost očima dětí – výtvarná soutěž
Přebor Ostravy čtyřčlenných družstev ZŠ v šachu
Vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou bránou
Atletický čtyřboj – sportovní soutěž regionu slezská brána
Evropa ve škole – krajské kolo
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umístění
3. místo
1. místo (2x), 2. místo (2x)
3. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo, 3. místo
3. místo

6a. Údaje o výchovném poradenství
Práce výchovného poradce spočívá v poradenské, metodické a informační činnosti.
ZZ poskytujeme 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.
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
a zdravotním postižením,
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 (vznik PLPP),
d) podílení se na zpracování dokumentace integrovaného žáka (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 situacích 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.
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Ve školním roce 2017/2018 jsme vzdělávali 10 žáků se SVP 2. – 4. 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
10 žáků dle IVP a 2 žáci dle PLPP. Na základě posudků ŠPZ bylo 6 žákům přiznáno PO 2. stupně,
3 žákům PO 3. stupně a 1 žákovi PO 4. stupně. Žák s PO 4. stupně byl vyučován dle IVP, které
vychází z RVP pro ZŠ speciální – I. díl. S tímto žákem pracovala 1 asistentka pedagoga na plný
úvazek, během 2. pololetí jsme přijali 1 asistentku do II. A třídy na 0,75 % úvazku.
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 5 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 pokračovala spolupráce se Střediskem výchovné péče Ostrava – Koblov,
kteří zjišťovali klima třídy v V. ročníku a prováděli následnou intervenci ve třídě. Také jsme
spolupracovali 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, šikana).
Po metodické stránce se výchovná poradkyně zúčastnila: školení týkající se inkluze,
podpůrných opatření, jak správně sestavit a zapsat PLPP, IVP a následná činnost s těmito
dokumenty, dále jak spolupracovat s ostatními pedagogickými a nepedagogickými
zaměstnanci – asistenty pedagoga, školními asistenty.
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.

6b. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na základě stanovených úkolů a cílů pro školní rok 2017/2018 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.
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Preventivní nespecifické aktivity směřující k žákům jsou uvedené v kapitole 8.
Ve školním roce 2017/2018 proběhl preventivní program s názvem „BUĎ OK“ složený ze tří
bloků v délce trvání 90 minut/1 blok.
Program ve škole realizovala společnost Renarkon o. p. s.:
Program pro I. třídy ZŠ:
1. blok – Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, rozlišení lidských vlastností
a praktický nácvik různých modelů chování. Využívá hravých technik s relaxačními prvky.
2. blok – Prožitkový program zaměřený na krizové situace a jejich řešení. Důraz na roli
strachu v životě jednotlivce.
3. blok – Prožitkový program zaměřený na upevňování přátelských vztahů a vazeb, na
posilování a rozvoj sebepoznání, kladné sebepřijetí a vedení ke vzájemné toleranci.
Program pro II. třídy ZŠ:
1. blok – Prožitkový program zaměřený na podporu sebeuvědomění, schopnosti navazování
vztahů a utváření si tolerantních postojů k druhým.
2. blok – Prožitkový program zaměřený na spektrum volnočasových aktivit a posilování
motivace ke smysluplnému využívání volného času.
3. blok – Prožitkový program zaměřený na bio-psycho-sociální model zdraví a základní otázky
zdravého životního stylu.
Program pro III. třídy ZŠ:
1. blok – Prožitkový program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, řešení
konfliktních situací a dosažení kompromisu za použití modelové situace.
2. blok – Prožitkový program zaměřený na utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je
kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy i jiných oblastí lidského života.
3. blok – Prožitkový program zaměřený na návyky společenského chování ve vztahu
k dospělým. Spolupráce s třídním kolektivem, kompromis.
Program pro IV. třídy ZŠ:
1. blok – Prožitkový program zaměřený na posilování soudržnosti a spolupráce skupiny
prostřednictvím hledání a nalézání charakteristik. Důraz je kladen na zlepšování
komunikačních dovedností a schopnosti empatie.
2. blok – Prožitkový program zaměřený na vzájemnou toleranci, citlivou vnímavost vůči
druhému, schopnost navazování kontaktů s vrstevníky a posilování vzájemné spolupráce.
3. blok – Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj kladného sebepřijetí.
Důraz na komplexní pojetí pojmu krása.
Program pro V. třídy ZŠ:
1. blok – Prožitkový program zaměřený na zprostředkování prožitku, pozitivní zpětné vazby
vrstevníků, podpora individuality, zdravé sebeúcty a uplatnění ve třídě.
2. blok – Prožitkový program zaměřený na podporu a rozvoj soudržnosti a spolupráce ve
skupině, rozvoj vzájemné úcty a tolerance, posilování komunikačních dovedností a respektu.
3. blok – Prožitkový program zaměřený na posílení zdravého způsobu života, pozitivní
a negativní dopady zvědavosti s přesahy do drogové problematiky.
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6c. Údaje o ICT
Činnost metodika ICT probíhala ve školní roce 2017/2018 v souladu s náplní práce metodika
ICT. V souladu s koncepcí rozvoje školy byl vypracován a naplněn ICT plán školy, jehož cílem
bylo:
a) Přechod na nové webové stránky školy za účelem ucelené prezentace všech zařízení
s důrazem na uživatelskou přívětivost. Na nové doméně www.skolavaclavovice.cz byly
metodikem ICT vytvořeny nové webové stránky umožňující správu jednotlivým
zaměstnancům školy, kteří se starají především o: sdělení rodičům, týdenní plán učiva,
aktuální informace, články z akcí pořádaných školou atp.

b) Posílení bezdrátové konektivity internetu v budově ZŠ za účelem zlepšení podmínek
práce učitelů s mobilními prostředky ICT.
c) Přechod z pevných IP telefonů na mobilní telefony za účelem zefektivnění komunikace
mezi zaměstnanci, učiteli a rodiči.
d) Přechod ze soukromých a nejednotných služebních emailů na služební emaily ve tvaru
zamestnanec@skolavaclavovice.cz za účelem zpřehlednění elektronické komunikace.
e) Plošná aktualizace všech operačních systémů na systém Microsoft Windows 10 za
účelem jednotného pracovního prostředí při práci s počítačem.
f) Plošná aktualizace hesel a zabezpečení ICT za účelem snížení neoprávněnosti používaní
počítačů a WiFi Access Pointů a naplnění požadavků směrnic GDPR.
g) Plánování konektivity a vybavení ICT v rámci generální rekonstrukce budovy ZŠ
v souladu s novými trendy ve výuce, se zabezpečením školských zařízení
a s energetickými úsporami dle Energy Performance Contracting (EPC).
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6d. Údaje o EVVO
V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu
vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím. V průběhu školního roku probíhala
realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v oblasti péče o životní prostředí
v rámci osnov jednotlivých vyučovacích předmětů, prostřednictvím exkurzí, projektů a soutěží.
Celoročně jsme plnili úkoly „Recyklohraní“ a získávali další poznatky i nové body na odměny.
Vzhledem k nastávající rekonstrukci budovy ZŠ pomáhali žáci a zaměstnanci nejen s přesunem
pomůcek do náhradních prostor, ale i s tříděním a likvidací jak běžného školního odpadu, tak
vyřazeného vybavení a nejrůznějšího odpadu.
Přehled aktivit s EVVO tématikou je uveden v kapitole 8.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (PP)
8/2017 – Základní problematika inkluzivního vzdělávání v běžné ZŠ (ESF, 3 PP)
11/2017 – Primární logopedická prevence pro učitelky běžných tříd v MŠ a ZŠ (ESF, 2 PP)
1/2018 – Žák s problémovým chováním, využití asertivních technik ve výuce (1 PP)
2/2018 – Učitel a asistent pedagoga jako partneři ve výuce (1 PP)
2/2018 – Rozvoj předmatematických představ v MŠ I., II. (ESF, 1 PP)
3/2018 – Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností (ESF, 1 PP)
4/2018 – Žák s mentálním postižením v ZŠ (1 PP)
5/2018 – Strategie zvládání obtížných situací – co (ne)funguje (1 PP)

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Škola se v prvním pololetí školního roku 2017/2018 prezentovala na svých původních
webových stránkách www.zsmsvaclavovice.cz, ve druhém pololetí byly metodikem ICT
vytvořeny nové webové stránky umístěné na www.skolavaclavovice.cz, které kromě povinně
zveřejňovaných, potřebných a užitečných informací umožňují správu jednotlivým
zaměstnancům školy, jež se starají především o: sdělení rodičům, týdenní plán učiva, aktuální
informace, články z akcí pořádaných školou atp.
V průběhu školního roku byla zajišťována prezentace naší školy pro širokou veřejnost také
prostřednictvím Václavovického informátoru. Prezentace naší školy byla uskutečňována také
na třídních schůzkách, dnech otevřených dveří, společných akcích s dětmi a ZZ.
Září:
 Slavnostní zahájení školního roku (uvítání žáků I. třídy)
 Dopravní hřiště Ostrava (žáci IV. třídy)
 Barevný den (žáci I. – V. tříd)
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Říjen:
 Beseda se zástupcem mysliveckého spolku Ing. Hochem (žáci IV. – V. tříd)
 Podzimní ekologické dny (žáci I. – V. tříd)
 Štrúdlování (odpolední akce se ZZ)

Listopad:
 Slavnost slabikáře – den otevřených dveří v I. třídě
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 Preventivní program Renarkon (žáci I. – V. tříd)
 Michal k snídani – představení v KD Vratimov (žáci I. – II. tříd)
 Besedy se speciálním pedagogem (setkávání s rodiči)
Prosinec:
 Mikulášská nadílka (akce SRPŠ)
 Přebor Ostravy čtyřčlenných družstev ZŠ v šachu

 Rozsvícení vánočního stromu, zpěv koled (akce SRPŠ)

Leden:
 Školní kolo recitační soutěže
 Besedy s klinickým psychologem (setkávání s rodiči)
 Malá Mína zmlsaná v ostravském Divadle loutek (žáci I. – V. tříd)
 Lyžařský kurz (žáci I. – V. tříd)
 Šachový turnaj v Žabni (žáci II. a IV. tříd)
 Projektový den na Základní škole speciální v Ostravě (žáci II. – V. tříd)
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Únor:
 Beseda s PČR Vratimov (preventivní program pro žáky I. – V. tříd)

 Preventivní program Renarkon (žáci I. – V. tříd)
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Preventivní program Hasík (žáci II. – III. tříd)
Turnaj ve vybíjené regionu Slezská brána (žáci IV. – V. tříd)
Obvodní kolo recitační soutěže v ZŠ Šenov
Prima pokusy (žáci I. – V. tříd)

Březen:
 Ponožkový den – Den Downova syndromu (žáci I. – V. tříd)
 Den učitelů (návštěva SRPŠ v ZŠ)
 Krajské kolo recitační soutěže
 Dny zdraví ve zdravotnické škole v Ostravě (žáci I. – II. tříd)

 Napříč Evropou (žáci I. – V. tříd)







Karneval (akce SRPŠ)
Myslivost očima dětí – výtvarná soutěž (žáci I. – V. tříd)
Matematický klokan (žáci II. – V. tříd)
Besedy s klinickým logopedem (setkávání s rodiči)
Městské kolo recitační soutěže (žáci I. – V. tříd)
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Duben:
 Den otevřených dveří (akce pro veřejnost)
 Zápis do I. ročníku ZŠ






Den s myslivci (žáci I. – V. ročníků)
Den s Bedřichem Smetanou – hudebně vzdělávací program (žáci I. – III. třídy)
Vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou bránou (žáci IV. třídy)
Den Země se sborem dobrovolných hasičů Václavovice (žáci I. – V. třídy)

Květen:
 Dopravní hřiště (žáci IV. tříd)
 Sedlišťský slavík – pěvecká soutěž (žáci III. tříd)
 Filmové představení ke Dni dětí (žáci I. – V. tříd)
 Český den proti rakovině – sbírková akce (žáci I. – V. tříd)
 Škola v přírodě ve Vítkově – adaptační kurz se ZŠ Šenov (žáci V. třídy)
 Den rodin (sportovní odpoledne s ZZ)
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 Korfbal (žáci I. – V. tříd)

Červen:
 Atletický čtyřboj – sportovní soutěž regionu Slezská brána (žáci I. – IV. tříd)
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 Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ
 Radovánky (akce SRPŠ)

 Škola v přírodě na Bílé (žáci I. – IV. tříd)

 Preventivní program Renarkon (žáci I. – V. třídy)
 Rozloučení s žáky V. tříd (odpolední akce se ZZ)
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla žádná inspekční činnost na místě.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Vycházíme z uzavřeného hospodářského roku 2017.
příjmy
dotace KÚ ze SR
dotace zřizovatel
odpisy (účetně)
dotace projekt 33063
dary
školné v MŠ a ŠD
stravné
úroky
celkem

částka
10 323 034 Kč
690 000 Kč
390 153 Kč
382 428 Kč
200 Kč
349 260 Kč
853 835 Kč
432 Kč
12 989 342 Kč

ztráta

*ostatní provoz
spotřeba materiálu
spotřeba elektrické energie
opravy a údržba
cestovné
školení
revize a kontroly
ostatní služby
ostatní náklady (pojištění)
celkem

výdaje
částka
mzdy
7 750 554 Kč
odvody z mezd
2 602 066 Kč
zák. soc. náklady
154 698 Kč
učební pom., hračky 152 092 Kč
odpisy
390 153 Kč
nákup DHM
158 006 Kč
potraviny
809 975 Kč
ostatní provoz*
979 436 Kč
celkem
12 996 980 Kč

- 7 638 Kč

částka
175 729 Kč
179 339 Kč
144 405 Kč
21 069 Kč
54 415 Kč
61 825 Kč
328 570 Kč
14 084 Kč
979 436 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. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2017/2018 se škola nezapojila do žádného rozvojového a mezinárodního
programu.

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2017/2018 se škola aktivně (jako tvůrce programu DVPP nebo autorizovaná
osoba v rámci NSK) nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

13. Školou připravované a realizované projekty financované z cizích zdrojů
❶ Realizované projekty
1. Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ Václavovice – ve školním roce 2017/2018
byl z prostředků zřizovatele – Obec Václavovice, Moravskoslezského kraje
a Operačního programu Životní prostředí (dále jako OPŽP) zrekonstruován objekt
tělocvičny. Předmětem projektu bylo zateplení obvodového pláště budovy, zateplení
střešních plášťů a výměna nevyhovujících otvorových výplní budovy.
Celkové způsobilé výdaje: 4 185 512 Kč
Dotace EU: 2 376 235 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 2 904 288 Kč
Pozn.: komplexní rekonstrukce budovy tělocvičny se skládala ze tří okruhů:
a) Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ Václavovice – 4 185 512 Kč, hrazeno
z dotace OPŽP 1 674 204 Kč + dotace MSK 2 009 000 Kč + z rozpočtu obce
502 308 Kč,
b) další náklady spojené s celkovou rekonstrukcí budovy – 7 096 796 Kč, hrazeno
z rozpočtu obce,
c) úplná rekonstrukce interiéru tělocvičny – 3 400 000 Kč, hrazeno z rozpočtu obce.

2. Výstavba odborných učeben a zavedení bezbariérovosti – v roce 2018 vstoupila za
finanční podpory zřizovatele – Obec Václavovice a Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jako IROP) do generální rekonstrukce samotná budova ZŠ,
která by se měla během dvou let proměnit v moderní bezbariérovou budovu s dvěma
novými učebnami a novým vybavením.
Rozpočet projektového záměru: 53 014 705 Kč
Dotace IROP: 20 533 101 Kč
Financování z rozpočtu zřizovatele: 32 481 604 Kč
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3. Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ
Václavovice (Šablony 1) – zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 841 618 Kč
Dotace ESF: 715 375 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 126 243 Kč

❷ Připravované projekty
1. Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky a děti ZŠ
a MŠ Václavovice II (Šablony 2) – 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 ESF: 1 025 883 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 181 038 Kč

2. Úprava venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Václavovice, okres Ostrava
– předmětem projektu 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 bude díky úpravě venkovního areálu probíhat ve venkovním prostředí, v přímém
kontaktu s přírodou. Součástí venkovního areálu s prvky přírodní zahrady bude
Expozice léčivých bylin, aromatických bylin a kvetoucích rostlin, Suchá zídka s alpinem,
Kvetoucí louka, Expozice druhů dřeva, Geologická expozice, Expozice stop zvěře,
Broukoviště a hmyzí hotel, Kneippův chodník, Balanční chodník, Meteostanice,
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: 483 455 Kč
Dotace SFŽP ČR: 410 937 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 72 518 Kč

3. Učební pomůcky pro ZŠ Václavovice – hlavním cílem projektu v rámci IROP – OA ITI je
zvýšení kvality výuky na základní škole ve Václavovicích za pomocí moderních
výukových pomůcek, které odpovídají současným požadavkům na výuku, jsou
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v souladu s aktuálními trendy na trhu práce a umožňují tedy co největší propojení
teorie s praxí. Sekundárním cílem projektu je smysluplně navázat na úspěšný projekt
ve výzvě IROP č. 47 Infrastruktura základních škol SV, který řeší celkovou rekonstrukci
školy, zajištění bezbariérovosti a konektivity školy, ale neřeší výukové pomůcky.
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2019.
Rozpočet projektového záměru: 4 150 000 Kč

4. V rámci projektu implementace krajského akčního plánu Odborné, kariérové
a polytechnické vzdělávání v MSK (dále jako OKAP) se škola ve školním roce
2018/2019 zapojí do spolupráce se Střední školou, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613,
příspěvková organizace. Cílem spolupráce bude vzdělávání žáků v dílnách
a laboratořích vybavených profesionální technikou pod vedením zkušeného učitele
odborného výcviku či praktické výuky. Spolupráce bude mít formu vzdělávacího
workshopu.
Další částí projektu OKAP, který škola ve školním roce 2018/2019 využije, je aktivita
Šachy do škol.

5. Škola se také zapojila do rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2018 (III. etapa – období září–prosinec 2018) – 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 ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování
vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby,
a to v rámci ČR. Finanční prostředky na dopravu bude škola čerpat ve školním roce
2018/2019.
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14. 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.

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 29. 8. 2017 byly projednány a schváleny tyto hlavní úkoly
a cíle pro školní rok 2017/2018:
❶ Využívat přirozené aktivity dětí v přírodě v okolí školy, zajistit dostatek mnohostranné
činnosti v průběhu celého dne, využít k tomu také náplň činnosti školní družiny.
Po dobu rekonstrukce tělocvičny byly žákům pohybové aktivity nabízeny a plněny na školním
hřišti, zpestřeny o kolektivní hru korfbal pod vedením zkušených trenérů, vycházkami do okolí
a poznáváním přírody kolem nás. I přes tyto komplikovanější podmínky v rámci tělesné
výchovy je nutno vyzdvihnout velký úspěch žáků ve vybíjené.
V tomto školním roce se vedení školy podařilo zajistit plaveckou výuku nejen pro žáky II. a III.
ročníku, ale také pro ostatní ročníky. Nově žáci I. ročníku plnili plaveckou výuku v krytém
bazéně v Brušperku, žáci II. – V. ročníku navštěvovali bazén v Havířově. Plavecká výuka
v Brušperku se nám osvědčila, proto budeme ve spolupráci pokračovat.
Letos jsme také absolvovali výjezdový lyžařský kurz na Bílé, který byl pro žáky velice žádaný
a v jehož konání budeme také pokračovat. Pro žáky s rodiči jsme připravili sportovní
odpoledne ve spolupráci s místními fotbalisty „Den rodin“, kterého se zúčastnilo dvacet rodin.
Další ročník již plánujeme.

❷ Zaměřit se na environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, spojovat
výuku s konkrétními životními problémy.
V rámci podzimních ekologických dnů jsme s žáky navštívili místní čističku odpadních vod
s prohlídkou areálu a odborným výkladem. Pedagogové často spojovali výuku s konkrétními
příklady využitím přírody a vycházkami do okolí.
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Také letos jsme navštívili ZŠ speciální v Ostravě, kde jsme se s našimi žáky zúčastnili
projektového dne „Kdo je můj kamarád“, který byl zaměřen na mezilidské vztahy. Letos jsme
poprvé oslavili mezinárodní den Downova syndromu, který připadá na 21. 3. známý také jako
„Ponožkový den“. Příští školní rok se do této akce zapojí také děti z MŠ.
Nově jsme vyzkoušeli zábavně vzdělávací program pod názvem „Prima pokusy“, který byl
zaměřen na objasnění jednoduchých přírodních a fyzikálních jevů nejen formou pokusů.

❸ Pořádat akce, při kterých se rodiče mohou podílet na jejich přípravě a prohlubovat
spolupráci s různými organizacemi
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích pořádá pro děti tradiční akce spojené
s oslavami svátků a českými zvyky. Sbor dobrovolných hasičů pro nás připravuje akce spojené
s oslavou Dne Země, v II. a III. ročnících proběhla beseda zaměřená na preventivně výchovnou
činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. S místním mysliveckým spolkem
jsme letos uspořádali zajímavé besedy o přírodě a životě zvířat, žáci navštívili výstavu
mysliveckých trofejí. Ve všech ročnících se uskutečnily preventivní besedy s PČR Vratimov,
které byly zaměřeny na bezpečnost v dopravě a jak se zachovat v různých případech ohrožení.
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❹ Nadále nabízet volnočasové aktivity pro žáky základní školy, spolupracovat s DDM
Vratimov, atletickým klubem Ostrava, šachovým a gymnastickým kroužkem.
S DDM Vratimov spolupracujeme již několik let. Tato organizace zajišťuje velké množství
volnočasových aktivit, které jsou pro naše žáky dostupné a využívané (badminton, angličtina,
redaktorský kroužek, dramatický kroužek). Z naší strany jsme letos pro žáky připravili
čtenářský kroužek, který se setkal s velkou návštěvností.

❺ Prezentovat školu na veřejnosti formou webových stránek, článků v obecním zpravodaji
a dalších médiích, účasti na životě v obci.
Prezentace školy pravidelně probíhala na nových webových stránkách školy, v obecním
zpravodaji, prostřednictvím časopisu Václaváček, v rozhlasových médiích, ale také 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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Ve Václavovicích dne 15. 10. 2018

RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. v. r.
ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 byla předložena školské radě
15. 10. 2018. Školská rada schválila v souladu s § 168 odstavce 1, písmene b) zákona
č. 561/2004 Sb. výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018.

Gabriela Štefanová v. r.
předseda školské rady
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