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VÝROČNÍ ZPRÁVA

ŠKOLNÍ ROK 2014/15
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1. Základní údaje o škole

Název školy:

Základní škola Ostrava – Slezská Ostrava, Chrustova 24

Adresa školy:

Chrustova 24/1418, 713 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Identifikátor školy:

600145310

Zřizovatel školy:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava,
Těšínská 35, 710 16, Slezská Ostrava

Údaje o vedení školy: ředitel
Mgr. Radim Motyčka
tel. 603247854
email: zschrustova@volny.cz
zástupce ředitele
PedDr. Dana Jarová
tel. 724053464

Údaje o školské radě: Školská rada má šest členů a byla zřízena ke dni 13.1.2005
rozhodnutím Rady městského obvodu Slezská Ostrava číslo
2370/42.
Od 10.6.2014 pracuje školská rada ve složení:
Ing. Petr Janíček – zástupce zřizovatele, předseda
Ing. Vlasta Fajtlová – zástupce zřizovatele
pí. Karolína Dombrovská – zástupce rodičů
MUDr. Pavel Piatkovský – zástupce rodičů
PhDr. Jiří Rudinec – zástupce pracovníků školy
Mgr. Kateřina Niessnerová – zástupce pracovníků školy
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2. Přehled oborů vzdělávání – vzdělávací program

Škola vyučovala ve školním 2014/15 podle vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program „Otevírá se nám svět“.

Výše uvedený školní vzdělávací program je vyučován v 1. – 9. ročníku.

3. Součásti školy

Základní škola - 1.stupeň
Základní škola - 2.stupeň
Školní družina
Školní kuchyň a jídelna

kapacita 400 žáků
kapacita 50 žáků
kapacita 300 strávníků

4. Personální zabezpečení činnosti školy

Funkce
ředitel školy
zástupce ředitele školy
výchovný poradce
učitel 1. stupně
učitel 1. stupně
učitel 1. stupně
učitel 1. stupně
učitel 1. stupně
učitel 1. stupně
učitel 1. stupně
učitel 1. stupně
učitel 2. stupně
učitel 2. stupně
učitel 2. stupně
učitel 2. stupně
učitel 2. stupně
učitel 2. stupně
vedoucí vychovatelka ŠD

Úvazek v proc.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
68,2
100
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vychovatelka ŠD
asistent pedagoga
ekonom
referentka - hospodářka
školník - údržbář
uklizečka
uklizečka
vedoucí školní jídelny
hlavní kuchařka
kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
řidič

73,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Celkový počet zaměstnanců ZŠ Chrustova byl v daném roce 30 osob. Z toho bylo 17
pedagogů, 2 vychovatelky školní družiny, 1 asistent pedagoga, 5 správních zaměstnanců
a 5 zaměstnanců kuchyně. Ze 17 pedagogů byli 2 neaprobovaní.

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
V řádném termínu zápisu pro školní rok 2015/16 bylo zapsáno 30 žáků. Odklad v řádném
termínu získal 1 žák. Po odkladu nastoupili 4 žáci.
Do prvního ročníku nastoupilo 33 žáků ve dvou třídách.

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Počet tříd
12
k 31.8.2015

Celkový počet žáků

Průměr na třídu

237

19,75
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Prospěch ke dni 31.8.2015
1. stupeň
Třída

Počet žáků

S vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl Neklasifikován

1.A

15

14

1

0

0

1.B

14

14

0

0

0

2.A

18

13

5

0

0

2.B

18

16

2

0

0

3.A

17

11

6

0

0

3.B

16

4

12

0

0

4.A

25

17

8

0

0

5.A

24

9

15

0

0

Celkem

147

98

49

0

0

Počet žáků
28
24
21
16
89

S vyznamenáním
5
6
5
0
16

Prospěl
18
14
14
12
58

2.stupeň
Třída
6.A
7.A
8.A
9.A
Celkem
k 31.8.2015

Neprospěl Neklasifikován
5
0
4
0
2
0
4
0
15
0

Prospěch dle jednotlivých předmětů v příloze.

Chování ke dni 31.8.2015

Stupeň chování

Počet

2

4

3

3

Neomluvená absence ke dni 31.8.2015
Ve školním roce 2014/15 byl úhrn neomluvené absence 193 hodin. Veškerá neomluvená
absence byla průběžně řešena se zákonnými zástupci žáků, sociálními odbory a Policií
České republiky. Veškerá dokumentace je uložena v archivu školy.
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Zdravotně postižení žáci ke dni 31.8.2015
Počet ZPŽ:

23

Počet zdravotně znevýhodněných žáků

23

Individuální výuka

0

Osvobozeni od povinnosti docházet do školy 0
Speciální třídy

0

Školní vzdělávací program „Otevírá se nám svět“

Učební plán žáka 1. stupně
(ŠVP)
Předmět:
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Informatik
Volitelné předměty
Nepovinné předměty
CELKEM:

1.
9
0
5
2
0
0
1
1
1
2
0
0
0
21

2.
9
0
5
2
0
0
1
1
1
2
0
0
0
21

3.
9
3
5
2
x
x
1
2
1
2
0
x
x
25

4.
7
3
5
0
2
2
1
1
1
2
1
0
0
25

5.
7
3
5
0
2
2
1
2
1
2
1
0
0
25
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Učební plán žáka 2. stupně
(ŠVP)
Předmět:
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Informatika
Občanská výchova
Rodinná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Nepovinné předměty
CELKEM:

6.
4
3
4
0
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
0
29

7.
4
3
4
0
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
0
29

8.
4
3
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
3
x
32

9.
5
4
5
2
2
2
1
2
1
1
0
1
1
2
2
1
X
32

Volitelné předměty pro školní rok 2014/15

Společenskovědní seminář

6.ročník

Osobnostní a sociální výchova

7.ročník

Druhý cizí jazyk RJ

8.ročník

Druhý cizí jazyk RJ

9.ročník

Enviromentální výchova:
Základní okruhy enviromentální výchovy byly průběžně začleňovány hlavně do
učiva prvouky, přírodovědy, chemie, fyziky a přírodopisu ( ochrana přírody,
třídění a likvidace odpadů, solární energie ). V rámci enviromentální výchovy se
celá škola podílí na akcích „Papírová škola“ a „Hledej pramen vody“.
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7. Mimoškolní činnost a výchova ke zdravému životnímu stylu

Škola plní nejen své výchovně vzdělávací funkce ale umožňuje také široké vyžití žáků
ve velkém množství volnočasových aktivit.
Mezi nejdůležitější patří:

Pěvecký soubor „Divinas“
To je název pěveckého sboru, který už čtvrtým rokem působí pod vedením slečny Konderlové na
ZŠ Chrustova. Toto seskupení umožňuje mladým lidem a dětem alternativní využití jejich volného
času. Již několik let spolupracují se společností Arcelor Mittal a. s. pod názvem AM Gospel. Tato
unikátní skupina rozvíjí mladé lidi v oblasti hudby a vede je k pozitivnímu náhledu na život. Sbor
se zúčastňuje mnoha veřejných aktivit jako je „Vypouštění balónků“, návštěv domova důchodců a
dalších.

Projekt GLOBE
Všichni dobře víme, že Ostravsko patří mezi oblasti postižené špatným životním prostředím.
Ani žákům a učitelům ZŠ Chrustova není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a proto jsme se
zapojili do mezinárodního programu GLOBE, stejně jako dalších 140 škol z celé České republiky.
GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program podporující u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a
rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování. Žáci pozorují a zkoumají životní prostředí
pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k identifikaci a řešení
enviromentálních problémů v okolí své školy.
Se získanými daty žáci dále pracují. Vyhodnocují je, zpracovávají a interpretují , hledají mezi nimi
souvislosti. Výsledky výzkumu mohou dále využívat při realizaci projektů zaměřených na řešení
problému životního prostředí .
Získaná data žáci odesílají do celosvětové internetové databáze. Zpracované výsledky dále
slouží vědcům i studentům po celém světě k dalšímu využití.
Žáci ZŠ Chrustova doufají, že svou snahou přispějí aspoň nepatrně ke zlepšení životního
prostředí v okolí školy. Učitelé vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby žákům ukázali, jak získané
teoretické vědomosti z přírodovědných předmětů uplatnit v praxi.

Projekt „Školka ve škole“
Již několik let probíhá úzká spolupráce s MŠ Chrustova a MŠ Požární v Ostravě-Heřmanicích.
V rámci akce „Školka ve škole“ děti – budoucí prvňáčci, přicházejí 2x v měsíci k nám do školy, kde
se nenásilnou, hravou formou seznamují s prvními úkoly, které zde na ně čekají. Tato setkání jsou
oboustranně radostná, milá je i spolupráce s pí. učitelkami neboť vycházíme z předpokladu, že
kvalitní informace umožňují přiměřený přístup ke každému dítěti. Předškoláci tím získávají nejen
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znalosti nutné k úspěšnému přechodu do první třídy, ale také se seznamují s prostředím naší
školy a pedagogy kteří je budou příští rok učit. Tento postup se jeví jako velice efektivní.

Další mimoškolní aktivity:
- „Loučíme se z prázdninami“
- „Jablečný den“
- Halloween“
- Mikuláš
- Vánoční turnaj
- Vánoční dílna
- dětský den na Landeku
- čtení s Andersenem
- výuka na dopravním hřišti
- besedy s Policií České republiky
- návštěvy divadelních představení, koncertů a kin
- lyžařský kurz
- sportovní akce a turnaje
- ozdravný pobyt pro žáky ohrožené znečištěným ovzduším
- den matek

Zájmové kroužky na škole:
- pěvecký sbor „Divinas“
- jazykový AJ
- taneční
- kytarový
- sportovní
- přírodovědný
- hra na flétnu
- matematický
- filmový
- stolní tenis
- počítačový ŠD
- „Školka ve škole“
- střelecký
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8. Prevence patologických jevů

Kromě specializovaných programů jsme pokračovali v systému zavádění základních prvků
výchovy ke zdravému životnímu stylu, etické a právní výchovy a dalších témat prevence do
výuky jednotlivých předmětů.
Důležitou součástí minimálního preventivního programu je již několik let i smysluplné pozitivní
využití volného času našich žáků, kteří si mohou vybírat z rozmanité nabídky volnočasových
aktivit v rámci školních kroužků.
Realizaci minimálního preventivního programu zajišťoval školní metodik prevence Mgr.Petr
Lyčka ve spolupráci s výchovnou poradkyní Mgr. Hanou Pomeznou. Výše jmenovaný se
zúčastňoval pravidelných schůzek metodiků prevence a dalších seminářů zaměřených na
protidrogovou prevenci.
Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií byly organizovány pro žáky 1. i 2. stupně
přednášky a besedy na téma kriminalita mládeže, drogy, šikana a posílení právního vědomí.
Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí věnují pedagogičtí pracovníci zvýšenou péči.
Pro tyto děti škola zajišťovala socioterapeutická sezení třídních kolektivů, byla navázána úzká
spolupráce mezi rodiči a třídním učitelem, výchovnou poradkyní a vedením školy. Na
konzultacích s rodiči byly řešeny problémy těchto žáků v oblasti chování, školní docházky a
prospěchu. Škola výrazně spolupracovala s odborem sociální péče ÚMOb Slezská Ostrava,
pravidelně byla odesílána hlášení o neomluvených hodinách žáků.

9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2014/15 se pedagogičtí pracovníci účastnili těchto aktivit:
Pedagog mezi paragrafy
Nový občanský zákoník
Moderní škola
Bezpečnost na internetu
Digitální škola dneška
Zdravotník
Jazykový pobyt v zahraničí
Konference IT
PR ve školství
Tvorba ŠVP
Vady řeči a jak s nimi pracovat
Geometrie vesmíru
Splývavé čtení
Celkem se vzdělávacích aktivit zúčastnilo 14 zaměstnanců školy.

11

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Charakteristika školy ve školním roce 2014/15

Jsme ZŠ Chrustova, příspěvková organizace, státní menší škola a díky své velikosti si
zakládáme na osobním přístupu a až téměř rodinném zázemí. Máme momentálně 12 tříd, z toho 8
na1.stupni a 4 na 2.stupni. Součástí školy je také družina se dvěma odděleními, pro děti 1.stupně.
Můžeme se také pochlubit velice úzkou spoluprací se sousední MŠ, protože jsme přímo v našich
prostorách zřídili předškolní třídu, kde mají děti program dle své kmenové mateřské školy, ale tím,
že jejich třída je už v budově školy a přímo začleněná mezi nejmenší třídy 1.stupně, mají děti
usnadněn přechod mezi MŠ a ZŠ. Prostředí už jim není cizí a snadněji si přivyknou na svou novou
roli-školáka, potkávají zde své kamarády ze školky, ze kterých už jsou velcí školáci a pomalu se
chystají na svůj první školní den. Další nespornou výhodou naší školy je menší počet žáků
v jednotlivých třídách. Proto se učitelé mohou individuálně věnovat každému dítěti a to jak
nadaným, průměrným, tak i dětem se specifickými poruchami učení. Pro ně máme samozřejmě
zajištěnu reedukační péči specializovaných pedagogů a to takovou, že i některé okolní školy nás
berou trochu jako školu se specializací na reedukaci.

Vybavení školy ve školním roce 2013/14
Škola disponuje 17 učebnami z toho jsou 2 menší.
Odborné učebny:
- počítačová učebna – 18 stanic, síťová tiskárna, projektor, plátno, vizualizér
- multimediální učebna – 17 tabletů, SmatrBoard, vizualizér
- učebna fyziky a chemie – 15 stanic, SmartBoard, vizualizér
- cvičná kuchyňka
- jazyková učebna – 15 stanic, jazykový výukový systém, projektor, vizualizér
- venkovní sportovní areál
- venkovní učebna pro 25 žáků
- herní centrum

Pedagogické výsledky
Škola se při výuce řídí podle Školního vzdělánacího programu „Otevírá se nám svět“.
Žáci zdravotně postižení a žáci nadaní
Škola v daném roce měla 22 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, se kterými ve
Výuce pracuje 1 asistent pedagoga . Na škole probíhají pravidelně hodiny ambulantní
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dyslektické péče pro integrované žáky.

Soutěže a olympiády
Klokan – matematická olympiáda
Pramen vody – přírodovědná soutěž
Street Hockey ČEZ
Miniházená – projekt dětské házené ve spolupráci se ZŠ Heleny Salichové v Polance
Pohár českého rozhlasu
Školympiáda – atletická soutěž „Ostrava město sportu“
CocaCola Cup – fotbal
MacDonald Cup – fotbal
Pohár starosty
Korfbalové turnaje

Výchovně vzdělávací akce
Třídy se pravidelně zúčastňují divadelních představení a koncertů. Velmi podnětné pro žáky
jsou výukové hodiny fyziky v prostorách Malého světa techniky U6 v Dolních Vítkovicích. Na
škole probíhají pravidelné přednášky pro žáky pořádané Policií ČR, Městskou Policií,
hasičským sborem. Děti se pravidelně účastní exkurzí spojených s výukou v areálu OZO, kde
se učí správně nakládat s odpadem, navštěvují také dopravní hřiště kde se učí správně
chovat v silničním provozu

Výsledky přijímacích řízení na střední školy
Ve školním roce 2014/15 se na střední školy dostalo 90 procent žáků. Z 9.ročníku to bylo
16 žáků, z 8.ročníku 2 žáci a ze 7.ročníku 1 žák. Na gymnázium přešli z 5. ročníku 3 žáci
a z 7. ročníku 2 žáci . Rodiče jednoho žáka 8.ročníku se rozhodli že chlapec nebude
pokračovat
na žádné střední škole. Rozhodnutí bylo s rodiči několikrát projednáváno a posléze byl
informován příslušný Odbor sociální péče pro děti a mládež.

Spolupráce s rodiči

Informace o prospěchu a chování žáků jsou průběžně k dispozici v elektronických
žákovských knížkách na internetu.
Rodiče vycházejících žáků jsou informováni o dalších možnostech vzdělávání.
Zástupci rodičů jsou členy Školské rady
Po celý rok je v budově školy provozována nástěnka s informacemi pro rodiče.
Pro rodiče budoucích prvňáčků připravujeme schůzky.
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Pořádáme sběr papíru.
Sbíráme plastová víčka ve prospěch postižených dětí.
Koncem května oslavujeme Den matek u táboráku ( soutěže, buřty ).
Informace lze nalézt na školní webové stránce www.chrustova.eu

Spolupráce školy s jinými subjekty

-

PPP 17. listopadu , Ostrava – Poruba

-

SPC Kpt. Vajdy, Ostrava - Zábřeh

-

dětští lékaři

-

Policie ČR

-

Městská Policie

-

sociální odbor Slezská Ostrava

-

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, ul.Bieblova 6, Ostrava

-

Dětský domov Vizina ( docházejí k nám internátně umístěné děti )

-

Ostravská univerzita - oddělení praxí

-

různá občanská sdružení ( besedy pro žáky )

-

„Vzájemné soužití“

-

velice dobrá spolupráce se rozvíjí s MŠ Požární

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů

Projekt OPVK-EU „S knížkou do světa jazyků“
Číslo projektu:

CZ 1.07/1.1.00/56.2154

Zahájení projektu: 22.6.2015
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Ukončení projektu: 31.12.2015
Celková výše finanční podpory 442 499,- Kč

Na naší škole jsme se účastnili projektu EU klíčovou aktivitou 1 – „Čtenářská dílna“,
klíčovou aktivitou 2 – „Zahraniční jazykový kurz pro učitele“, klíčovou aktivitou 4 –
„Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyty pro žáky“ . Do projektu je a bude zapojeno 7
pedagogů a 20 žáků.

Projekt „Od sportu až ke knihám protančíme střevíce“
Financováno z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Jeho součástí jsou akce „Noc
s Andersenem“ zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti a akce „Dětský den na
Landeku“ podporující sportovní aktivity mládeže.

Projekt „Ostrava fandí hokeji“
Financováno z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Šlo o aktivitu kdy školy podporovaly
doprovodné akce mistrovství světa v hokeji.

Výjezd dětí ohrožených znečištěným ovzduším
Financováno z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Žáci 1.-5.stupně se účastnili
14 denního ozdravného pobytu v rekreačním středisku Všemina.

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2014/15 probíhaly projekty financované z rozpočtu statutárního města
Ostravy s dotací ve výši 341 000,- Kč

Rok 2014:
„Od sportu až ke knihám protančíme střevíce“

60 000,- Kč

Rok 2015:
Realizace výjezdu dětí ohrožených znečištěným ovzduším 281 000,- Kč
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13. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti
Ve školním roce 2014/15 neprováděla ČŠI na ZŠ Chrustova 24 žádnou inspekční činnost.

Dne 25.5.2015 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava kontrolu plnění
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Kontrolované období od 1.10.2012 do 30.4.2015.
Žádné nedostatky nebyly zjištěny.
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Seznam příloh:

Příloha 1 – Přehled prospěchu za 1. a 2.pololetí
Příloha 2 – Základní údaje o hospodaření školy

Výroční zpráva 2014/15 byl předložena školské radě dne 13.10.2015 a schválena.

V Ostravě dne 8.10.2015

Mgr. Radim Motyčka

