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VÝROČNÍ ZPRÁVA

ŠKOLNÍ ROK 2017/18
Škrobálkova 51
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1. Základní údaje o škole

Název školy:

Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace

Adresa školy:

Chrustova 1418/24, 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
PaedDr. Dana Jarová
tel. 724044010
zástupce ředitele
Mgr. Natálie Čertanová
tel: 721986160
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. Roman Goryczka – zástupce zřizovatele, předseda
Luděk Volný – zástupce zřizovatele
Kateřina Dombrovská – zástupce rodičů
MUDr. Pavel Piatkovský – zástupce rodičů
Petra Videnková – zástupce pracovníků školy
Mgr.Klára Slípková – zástupce pracovníků školy
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Následující část výroční zprávy je rozčleněna podle budov:
Základní škola Škrobálkova:

2. Přehled oborů vzdělávání – vzdělávací program

Škola vyučovala ve školním 2017/18 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 klub
Školní výdejna

kapacita 280 žáků
kapacita 50 žáků
kapacita 75 žáků
kapacita 150 strávníků

4. Personální zabezpečení činnosti školy

Funkce
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

Úvazek v proc.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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učitel 2. stupně
učitel 2. stupně
učitel 2. stupně
vedoucí vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
referentka - hospodářka
školník - údržbář
uklizečka
uklizečka
výdej stravy + uklizečka

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75

Celkový počet zaměstnanců ZŠ Chrustova byl v daném roce 27 osob. Z toho bylo 14 učitelů,
2 vychovatelé školní družiny, 6 asistentů pedagoga, 5 správních zaměstnanců. Ze 16
pedagogů bylo 0 neaprobovaných.

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
V řádném termínu zápisu pro školní rok 2017/18 bylo zapsáno 13 žáků. Odklad v řádném
termínu nebyl. Přestoupili 4 žáci, nenastoupil 1 žák a z předešlé třídy propadlo 9 žáků. Do
prvního ročníku nastoupilo 25 žáků do jedné třídy .

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Počet tříd
11
k 31.8.2018

Celkový počet žáků

Průměr na třídu

239

21,72
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Prospěch ke dni 31.8.2018
1. stupeň
Třída

Počet žáků

S vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl Neklasifikován

1.C

23

8

5

10

0

1.D

15

10

4

1

0

2.C

17

5

7

5

0

3.C

26

7

18

1

0

4.C

21

4

17

0

0

4.D

16

1

13

2

0

5.C

20

0

14

6

0

Celkem

138

35

78

25

0

Počet žáků
23
21
17
14
75

S vyznamenáním
2
0
3
0
5

Prospěl
17
14
11
10
52

2.stupeň
Třída
6.B
7.B
8.B
9.B
Celkem

Neprospěl Neklasifikován
4
0
7
0
3
0
4
0
18
0

Prospěch dle jednotlivých předmětů v příloze.

Chování ke dni 31.8.2018
Škrobálkova:
Stupeň chování

Počet

2

15

3

2

Neomluvená absence ke dni 31.8.2018
Ve školním roce 2017/18 byl úhrn neomluvené absence na ZŠ Škrobálkova 2378 hodin
(10 žáků) 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 31.8.2018
Počet ZPŽ:

32

Počet zdravotně znevýhodněných žáků

32

Individuální výuka

0

Osvobozeni od povinnosti docházet do školy 0
Speciální třídy

0

Školní vzdělávací program „Otevírá se nám svět“
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.
5
3
4
0
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
0
0
29

7.
4
3
4
0
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
0
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
1
2
3
X
32
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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
4
2
0
0
1
1
1
2
0
0
0
20

2.
10
0
5
2
0
0
1
1
1
2
0
0
0
22

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
26

Volitelné předměty pro školní rok 2017/18

Druhý cizí jazyk RJ
Druhý cizí jazyk RJ
Druhý cizí jazyk RJ

7.ročník
8.ročník
9.ročník

Enviromentální výchova:
Platí pro obě školy.
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“, Dny Ekofilmu.
Navštěvujeme vzdělávací semináře pořádané ZOO Ostrava a OZO.
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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:

Projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“
V letošním roce začalo být mléko i ovoce dodáváno do obou škol zdarma pro všechny žáky,
zájem je obrovský. Základním cílem celého 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.

Další mimoškolní aktivity:
- Halloween
- Mikuláš
- Vánoční besídka
- Vánoční koncert
- výuka na dopravním hřišti
- besedy s Policií České republiky
- návštěvy divadelních představení, koncertů a kin
- sportovní akce a turnaje
- den matek
- besedy v knihovně
- školní akademie

Zájmové kroužky na škole:
- turistický
- taneční
- kytarový
- sportovní
- vaření
- fotbalový
- počítačový
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8. Prevence patologických jevů
Prevence je prováděna koordinovaně na obou školách:
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.
Miroslav Turek a výchovná poradkyně Mgr. Hana Broskevičová. Výše jmenovaní se
zúčastňovali 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 2016/17 se pedagogičtí pracovníci obou škol účastnili těchto aktivit:

Datum
12.10.2017

Název
Syndrom CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného
dítěte

16.10.2017

Živá knihovna jako metoda - 2

18.10.2017

Žák s rizikovým chováním, šikana

18.10.2018

Žák s rizikovým chováním, kyberšikana

8.2.2018

Vzdělávání romských žáků I.

8.2.2018

Vzdělávání romských žáků II.

26.3.2018

Sociální klima školní třídy

11.4.2018

Poruchy chování u dětí I.

28.8.2018

Nadaný žák v ZŠ
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10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Charakteristika školy ve školním roce 2017/18

Škola na Škrobálkově ulici 51/300 byla postavena v roce 1928 a v současné době je zde
odloučené pracoviště Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace.
Kapacita základní školy v Kunčičkách je 250 žáků. Na škole pracuje 16 pedagogických
pracovníků. Škola má deset tříd, jedno oddělení školní družiny, jedno oddělení školního klubu a
přípravný ročník. Škola je vybavena počítači, interaktivními tabulemi, dataprojektory. Kromě
standardní výuky nabízí dětem odpolední činnosti každý den od pondělí do pátku. Děti mohou
tančit, učit se práci na počítači, vařit, chodit na poznávací vycházky, sportovat, zkrátka učit se
vidět život z různých stran. V přípravném ročníku se nejmenší děti připravují na vstup do školy.
Škola spolupracuje s charitou, pomáhá dětem slabším, aby v životě obstály. Škola získává granty,
díky kterým můžeme dětem nabídnout věci a akce, které by jim byly obvykle odepřeny.

Vybavení školy ve školním roce 2017/18

Škola disponuje 14 učebnami z toho jsou 2 menší.
Odborné učebny:
- 2x počítačová učebna – 34 stanic, síťová tiskárna, projektor, plátno, vizualizér
- 1x multimediální učebna – 20 tabletů, SmatrBoard, vizualizér
- 2x SmartBoard v kmenových učebnách
- 1x cvičná kuchyňka
- venkovní sportovní areál
- 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 32 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, 5 žáků se
zdravotním postižením a 22 se sociálním znevýhodněním. S těmito žáky pracuje 6 asistentů
pedagoga . Na škole probíhají pravidelně hodiny ambulantní dyslektické péče pro
integrované žáky.
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Soutěže a olympiády

Klokan – matematická olympiáda
Pramen vody – přírodovědná soutěž
Street Hockey ČEZ
Pohár českého rozhlasu
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
V roce 2017/18

nepokračují
uč. obory
SŠ

ZŠ Chrustova
8.ročník
9. ročník
0
0
0
3
0
13

ZŠ Škrobálkova
8.ročník
9.ročník
0
1
0
11
0
2

Spolupráce s rodiči

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.
Zveme rodiče na ukázkové hodiny do 1. – 5.ročníku
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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

-

Ostravská univerzita - oddělení praxí

-

různá občanská sdružení ( besedy pro žáky )

-

SPC při Základní škole speciální

-

Knihovna města Ostravy

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
II. Informace o zapojení do projektů.
1) Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Dotace na realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve
školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“ číslo smlouvy 02297 2017 EP,
v době od 01.09.2017 do 30.06.2018.
Celková podpora:
597227,40 Kč
Poskytnutá dotace na projekt v roce 2017: 248529,96 Kč
2) Projekt „S obědem je škola veselejší“, jehož řešitelem je SPOLEČNĚ-JEKHETANE,o.p.s.,
U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava, financováno z Dotačního programu MŠMT pro nestátní
neziskové organizace k podpoře stravování žáků základních škol na rok 2017.
Celková podpora:
12238,00 Kč
3) V roce 2017 získala organizace dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Název projektu: Vzděláváním do Evropy
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005104
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.09.2016
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.08.2017
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 278 340,00 Kč
Poskytnutá dotace na projekt v roce 2017: 767004,00Kč
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů

V rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání byla mezi Statutárním městem Ostrava a
Základní školou Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkovou organizací uzavřena
„Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem pod evidenčním číslem 1836 2016 ŠaS, která nabyla
platnosti a účinnosti dnem 29.06.2016.
O uzavření této smlouvy rozhodla na straně příjemce rada města usnesením číslo 04253/RM1418/63.
Název projektu:
„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212
Trvání smlouvy:
Na dobu trvání projektu, a to až do úplného a věcného
i finančního uzavření projektu.
Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.08.2016
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.07.2019
Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci projektu jsou hrazeny takto:
Partner je povinen uhradit způsobilé výdaje projektu vzniklé v souvislosti s realizací činností uvedených ve
smlouvě nejprve ze svých finančních prostředků a teprve poté požádat příjemce
na základě předloženého vyúčtování o proplacení výdajů z prostředků finanční podpory.

Informace - přijaté dotace, dary.
I. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
1) Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku – č.j. SMO/183642/17/ŠaS/Kuch
na realizaci projektu „Od sportu až ke knihám, protančíme střevíce, navaříme pro všechny,
protože slavíme v retro.
50000,00 Kč
Účelové určení projektu bylo naplněno. Poskytovateli bylo předloženo závěrečné vyúčtování projektu
v daném termínu.

III. Informace o poskytnutí darů.
V roce 2017 nám byl poskytnut peněžní dar na aktivity spojené se 60. výročím školy:
1) vydrová roubal s.r.o., Michálkovická 967/108, 710 15 Ostrava
2000,00 Kč
2) Škola-servis, Mgr. Břetislav Baar, Hradská 506, 747 64 Velká Polom
5000,00 Kč
3) SHARP Centrum Ostrava s.r.o., Chocholouškova 9, 702 00 Ostrava
5000,00 Kč

14

13. Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti
1) Vnitřní kontrola
Pokladní knihy ZŠ a ŠJ jsou kontrolovány měsíčně. Ostatní platby bankovním ústavem jsou rovněž
kontrolovány měsíčně výpisem z účtu. Inventarizace majetku proběhla k 31.12.2017,
kopie zápisu byly předány vedoucí odboru školství a kultury paní Mgr. Petře Nitkové.
Účetnictví zpracovává z dodaných podkladů:
– firma vydrová – roubal s.r.o.,
Michálkovická967/108, PSČ 710 15 Ostrava-Sl. Ostrava
Mzdy a statistické výkazy zpracovává z dodaných podkladů firma: Krajské zařízení pro
DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, odloučené pracoviště
Ostrava, Matiční 20, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

2) Vnější kontrola
Veřejnosprávní kontrola
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, úřad městského obvodu
1) Pověření č. 15/2017/VSK/ÚIA ze dne 04.09.2017.
Veřejnosprávní kontrola dle ust. § 9, zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, se zaměřením na kontrolu
pohledávek za období od 01.01.2014 do 31.12.2016.
2) Pověření č. 16/2017/VSK/ÚIA ze dne 17.10.2017
Veřejnosprávní kontrola dle ust. § 9, zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, se zaměřením na kontrolu
hospodaření za období od 01.01.2015 do 30.06.2017.
Zjištěné závady byly odstraněny k 1.9.2018 dle „Nápravná opatření k protokolu č. 15/2017/VSK/ÚIA“ ze
dne 8.2.2018.

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. Října 117, 702 18 Ostrava
Pověření č. 378/03/2018 ze dne 04.06.2018.
Veřejnosprávní kontrola dle ustanovení §10 zákona č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, se zaměřením na
hospodaření s veřejnými prostředky.
Kontrolované období – 01.01.2017 – 31.12.2017.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
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Seznam příloh:

Příloha 1 – Přehled prospěchu za 1. a 2.pololetí

V Ostravě dne 12.10.2018

Mgr. Radim Motyčka

Výroční zpráva 2017/18 byl předložena školské radě dne 16.10.2018 a ta s ní
souhlasila.
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