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I. Základní údaje o škole 
 
 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 
1026 okres Karviná, příspěvková organizace  

Sídlo školy Čs. armády 1026, 735 81 Bohumín 

Telefon/fax 596 012 641 

E-mail sekretariat@zscsa.cz 

Adresa internetové stránky www.zscsa.cz 

Zřizovatel školy Město Bohumín  

Vedení školy Ředitel  : Mgr. Adrian Kuder 
                 
Zástupci ředitele:   Mgr. Barbora Sovová  
                                  Mgr. Petr Šlachta 

Školská rada  6  členů; předseda: Mgr. Karel Balcar 

 
Charakteristika školy 
 
     Základní škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná byla uvedena do provozu 1. září 1970 
jako třetí úplná základní škola ve městě. Vznikla  jako součást nového sídliště. Jedná se o 
pavilónovou školu.  
      K 30. 9. 2015 měla škola celkem 470 žáků. V 21 běžných třídách se vzdělávalo 449 žáků a ve 
dvou speciálních třídách 21 žáků.  
     V souladu s platnou legislativou probíhala výuka v 1. - 9. ročníku dle školního vzdělávacího 
programu „Duhová škola“. Od roku 2005 se ve škole formou skupinové integrace vzdělávají žáci 
s lehkým mentálním postižením podle ŠVP Duhová škola příloha pro LMP. 
 
Základní škola 
 
    K tradicím školy neodmyslitelně patří kvalitní pedagogický sbor s vynikajícími odbornými 
znalostmi a schopností předávat poznatky i životní zkušenosti generacím žáků. Fluktuace našich 
pracovníků je po dlouhá léta minimální. O co nejlepší servis, čistotu a pořádek, kvalitní 
stravování a chod školy se také pečlivě starají nepedagogičtí zaměstnanci. 
     Pro všechny žáky školy byl zpracován „Minimální program prevence sociálně patologických 
jevů“ a „Plán environmentální výchovy.“ Do tematických plánů všech ročníků byla jako 
každoročně zařazena témata ochrany člověka za mimořádných událostí, volba povolání,  
multikulturní výchova, finanční gramotnost a etická výchova. Škola uspořádala za podpory 
města v květnu soutěž pro všechny bohumínské školy ve finanční gramotnosti. 
     Výuka jazyků má na naší škole vynikající úroveň. Učíme podle nejmodernějších učebnic z 
nakladatelství Oxford University press - PROJECT. Ve školním roce 2015/2016 působil na škole 
také rodilý mluvčí. Učil především anglickou konverzaci žáky v osmých a devátých třídách, 
navštívil však i nižší ročníky. Výuku jazyků podporujeme také zaváděním CLILU. 
     Škola byla i tento školní rok díky paní učitelce Evě Mžikové jedním z hlavních 
spoluorganizátorů krajského kola v ruském jazyce - Puškinův památnik. 

mailto:sekretariat@zscsa.cz
http://www.zscsa.cz/
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     Hlavním cílem letošního ročního plánu EVVO bylo vzdělání a výchova pro udržitelný rozvoj. 
Naplňován byl pomocí průřezového tématu enviromentální výchova.  
     Enviromentální vzdělávání se stává součástí vnitřního života školy. Byly umístěny sběrové 
krabice na papír do všech tříd. Žáci nasbírali 20 590 kg tuny starého papíru. Žákyně 5. A třídy 
Natálie Klečková nasbírala více jak 1 tunu starého papíru. Z výtěžku sběru papíru naše škola 
sponzoruje velblouda Aladina v ZOO Ostrava, platí vstup žákům z prvních tříd do ZOO, odměny 
nejlepším sběračům, nákup krmiva pro školního chameleona, jízdné do Brna na konferenci CO2 
ligy, aj. 
     Všechny třídní kolektivy se v rámci výuky v průběhu celého školního roku účastnily různch 
exkurzí a školních výletů zaměřených na poznávání přírody, různých profesí a života kolem nás. 
     Pokračoval i dlouhodobý projekt „Škola plná kamarádů“. Spolupráce žáků I. stupně a II. 
stupně1. a 6. tříd se rozšířila i na další ročníky, na spolupráci žáků běžných a speciálních tříd. 
Výsledky potvrdily zkušenosti z minulých let. Plně se rozvíjel pocit zodpovědnosti u starších a u 
malých se postupně odbourával strach z velkých. Velmi podněcující byla i spolupráce žáků 
prvního stupně s dětmi z  mateřské školy. Ty se měly možnost seznámit s prostředím školy a 
k zápisu do první třídy přijít bez obav z nového prostředí. K seznámení s prostředím a stylem 
výuky velmi přispěl i projekt „ Budu školákem“ organizovaný pro rodiče a děti bohumínských 
mateřských škol. 
      Se záměrem seznámit žáky s novým prostředím, odbornými učebnami i způsobem výuky byly 
pořádány společné akce pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ Bezručova, kteří by po ukončení 5. ročníku 
měli dle stanovených spádových oblastí přestoupit na naši ZŠ.  
     Důležitou součástí kvalitního života je i pohyb. Proto  ve školním vzdělávacím programu jsou 
výuce tělesné výchovy určeny tři hodiny týdně a  nepovinný předmět  sportovní hry pro žáky 
prvního stupně. 
 
     Součástí výuky jsou  

 Od školního roku 2014/2016 rodilý mluvčí ve výuce anglického jazyka 
 adaptační pobyty v přírodě pro žáky 6. tříd (39 dětí, chata Hrádek, Beskydy, město 

Bohumín přispívá částkou 1500 Kč na žáka) 
 škola v přírodě 200 dětí (2. a 3. třídy, II. stupeň, žákům hrazen 10 denní pobyt a strava z 

SFŽP) 
 lyžařský výcvik - Lyžařského výcviku se účastnilo 43 žáků 6.-9. tříd V Loučné nad Desnou 

(Jeseníky). Vzhledem k špatným sněhovým podmínkám, se bohužel nepodařilo realizovat 
nepobytový lyžařský kurz pro žáky I. stupně  

 plavecký výcvik úspěšně absolvovalo 137 žáků 1., 2. a 3. ročníku ZŠ.  
 plavání a bruslení pro žáky ZŠ i MŠ 
 sportovní aktivity v areálu BOSPOR 

 
      
 
 
 
    
 
  Ve škole úspěšně pracoval žákovský parlament. Žáci se tak prostřednictvím svých zástupců 
mohli vyjádřit k organizování mimoškolních akcí, jejich výběru i náplně, sami přicházeli s nápady. 
Podařilo se  naplnit záměr školy – žáci se stávají  partnery při jednání. 
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AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2015 / 2016 
 

 říjen - sportovní akce (frisbee) 

 listopad - charitativní akce pro děti z Dětského domova Velké Heraltice 

 únor - kulinářská akce (nejlepší muffin) 

 březen - výtvarná akce (kresba na zadané téma) 

 květen - volejbal učitelé vs. deváťáci. 

 Vydávání školního časopisu od prosince 2014 

Materiálně technické vybavení 
 
Škola díky zřizovateli a zapojení do projektů má moderně vybavené třídy i odborné učebny. 
Počet tříd: 29 
Odborné učebny:  
 

 přírodopisu 
 fyziky 
 chemie 
 cizích jazyků 2x 
 cvičná kuchyně 
 školní dílny 
 dvě počítačové učebny 
 multimediální učebna s interaktivní tabulí 
 velká a malá tělocvična, posilovna a areál školního hřiště s umělým povrchem, tribunou i 

osvětlením. 
 
Vybavení IT technikou: 
 
Interaktivní projektory a tabule ve třídách:  20 
Počet PC a notebooků:   87 
Počet tabletů:     71 
Apple TV:      3x 
Spolupráce 
 
     V rámci města  je   kvalitní spolupráce s Atletickým klubem Bohumín, DDM Bohumín, K3 
Bohumín, Městskou polici Bohumín, Plaveckou školou BOSPOR, městskými novinami OKO, 
městskou televizí TIK i sousedními školami.  
     Čtvrtým rokem se rozvíjela spolupráce s Vysokou školou podnikání v Ostravě. V prostorách 
naší školy se vzdělávaly další ročníky Univerzity třetího věku. 
     Velmi úzká je spolupráce se zřizovatelem. Díky finančnímu zajištění, pochopení a vstřícnosti 
Města Bohumín bylo možné realizovat četné opravy i zakoupit nové vybavení.  
      
Školní družina 
 
Pět oddělení navštěvovalo 142 dětí. 
 



 6 

 
Školní kuchyně 
     Z důvodu pokračující transformace školních kuchyní na území města jsme získali další výdejnu 
na ZŠ Bezručova. Proběhla také modernizace školní kuchyně v areálu školy. Byl zakoupen 
z prostředků zřizovatele konvektomat.  
     Pod školní kuchyni spadá 7 výdejen stravy – Okružní 683, tř. Dr. E. Beneše 456, Trnková 280, 
Nerudova 1040, Čáslavská 335, Svat. Čecha 1140, Bezručova 190. 
     Počet uvařených obědů za den:   cca 900 obědů 
     Školní kuchyně, která vaří tři odlišná jídla denně, úzce spolupracuje se školou. Školní jídelna 
připravuje i sladké pozornosti pro děti u příležitosti zápisu do prvních tříd, občerstvení ke Dni 
dětí, Hallowenu a dalších mimoškolních akcí. 
     Od září 2013 zajišťuje také provoz školního bufetu, kde připravuje denně čerstvý sortiment 
jídel (bagety, housky, ...). Ve školním bufetu neprodáváme potraviny s vysokým obsahem 
"éček", chipsy, nápoje s vysokým obsahem cukrů. Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“ a 
do projektu  „Ovoce do škol“.  
     
Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) 
      
     V činnosti školy je velmi důležitá dobrá spolupráce s rodiči i dalšími organizacemi. Od roku 
1999 velmi úspěšně pracuje výbor SRPŠ. Jeho pracovníci se výrazně podílejí jak na technickém 
zajištění mimoškolních aktivit  pro děti i rodiče, tak mnohé akce pořádají sami. Spolupráce 
s výborem SRPŠ je dlouhodobě na vysoké úrovni. 
Mezi nejvýznamnější akce pořádané SRPŠ jsou: 

 Hellowen 
 Lampionový průvod  
 Ples ČSA školy 
 Mikuláš 
 Maškarní ples 
 Dětský den 

 
 
      

II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
 

     Obory vzdělání dle kterých škola vyučuje: 79-01-C/01 Základní škola. 
     Ve školním roce 2015/2016 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání „Duhová škola“. Od sedmého ročníku je vyučován povinný druhý jazyk. Žáci si volí 
mezi německým a ruským jazykem. 
 
     Přehled volitelných a nepovinných předmětů: 
 
Volitelné předměty:          Digitální technologie                      
               Technické kreslení  
       Psaní všemi deseti 
                
Nepovinné předměty:                         Anglický jazyk (I. stupeň)    
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Základní škola 
 
pedagogičtí pracovníci: 1 ředitel školy 

2 zástupci ředitele školy 
1 ICT koordinátor 
1 výchovný poradce 
25 učitelů ZŠ 
5 vychovatelek ŠD 
1 školní psycholožka  
1 speciální pedagog 
5  asistentů pedagoga 

                                 
nepedagogičtí pracovníci:  1 ekonom 

1 referentka 
1 školník 
1 údržbář 
5 uklízeček 

 
 
Školní jídelna:   1  vedoucí školní jídelny 

12 pracovnic provozu školní jídelny 
 
 
Mateřská škola:  
 
pedagogičtí pracovníci: 1 vedoucí učitelka mateřské školy 

3 učitelky 
 

 nepedagogičtí pracovníci: 1 školnice 
1 uklizečka 

 
Od 1.1.2016 k nám byla připojena MŠ Nerudova 
 
pedagogičtí pracovníci: 1 vedoucí učitelka mateřské školy 

7 učitelek 
 
nepedagogičtí pracovníci: 1 školnice 

1 uklizečka 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 
 
    K zápisu do 1. tříd, který proběhl ve dnech 3. 2. a 4. 2. 2016, bylo zapsáno 79 žáků, z toho bylo 
podáno 5 žádostí o odklad školní docházky a 0 žádosti o předčasný nástup. Jedna žádosti z 
důvodu nedoporučujícího vyjádření Pedagogicko - psychologické poradny nebylo vyhověno. 
 

Ve  školním roce 2015/2016 ukončilo povinnou školní docházku 38 respektive 37 žáků (1 

přechod žáka v době přijímacího řízení). Z nižších ročníků vycházejí 3 žáci. Ze speciálních tříd 3 

žáci. 

 

9. A 9. B 8. A 7. A 8. C 

21 žáků 17 žáků 2 žáci 1 žák 3 žáci 

 

15 žáků pátého ročníku bylo přijato k dalšímu studiu na gymnáziu v Bohumíně. 

 

Vycházející žáci budou dále pokračovat ve studiu na níže uvedených školách: 

 

Gymnázium:         5 žáků + 15 (z 5. roč.) 

Střední odborná škola s maturitou:    15 žáků 

Střední škola s výučním listem i maturitou :          8 žáků 

Učební obor s výučním listem:     15 žáků  

1 žákyně – nepokračuje v dalším studiu 

Přehled středních škol a počet přijatých žáků ze všech vycházejících: 

 

SŠ Bohumín 13 žáků 

Gymnázium Bohumín 5 žáků z 9.roč 

 + 15 žáků z 5.roč. 

GOA Orlová 4 žáci 

Střední zdravotnická škola a VOŠZ, Ostrava 5 žáků 

Střední zdravotnická škola Opava 1 žák 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava  3 žáci 

SPŠ stavební Ostrava 1 žák 

SPŠ elektrotechnická Ostrava,  1 žák 

SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava 1 žák 

Střední odborné učiliště Dakol, s.r.o. 2 žáci 

Albrechtova škola Český Těšín 1 žák 

Střední škola Havířov - Prostřední Suchá  1 žák 

Ahol-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 1 žák 

Vítkovická střední průmyslová škola elektrotechniky  1 žák 

Střední škola techniky a služeb Karviná 1 žák 

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice 1 žák 

Střední škola společného stravování Ostrava - Hrabůvka 1 žák 
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
K 31. 8. 2015 
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Š

 

I. A 22 3 18 0 2 0 0 0 0 18 0 

I. B 16 0 15 0 0 0 0 0 0 10 0 

I. C 21 0 21 0 0 0 0 0 0 14 0 

II. A 15 1 14 0 1 0 0 0 0 15 0 

II. B 23 1 21 1 0 0 0 0 0 17 0 

II. C 23 2 21 0 0 0 0 0 0 15 0 

III. A 21 5 16 0 0 0 1 0 0 15 0 

III. B 21 10 10 0 9 9 1 0 0 18 0 

III. C 23 12 11 0 3 4 0 0 0 17 0 

III. D 9 4 5 0 2 2 0 0 0 0 0 

IV. A 22 10 12 0 9 0 0 0 0 15 0 

IV. B 22 9 12 0 6 3 0 0 0 7 0 

V. A 28 6 22 0 3 2 0 0 0 17 0 

V. B 23 3 20 0 4 0 0 0 0 14 0 

VI. A 20 14 6 0 13 1 2 0 0 11 0 

VI. B 20 16 2 1 10 6 2 0 0 5 0 

VII. A 20 15 3 2 24 7 0 0 0 10 1 

VII. B 21 11 7 3 7 8 2 0 0 7 0 

VIII. A 25 10 13 2 6 6 1 1 0 18 2 

VIII. B 27 21 6 0 10 2 1 0 0 15 1 

VIII. C 11 8 2 0 3 2 5 0 0 2 0 

IX. A 21 18 3 0 13 0 0 0 0 8 0 

IX. B 17 14 1 1 1 0 2 0 0 9 1 
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2014/2015     
 
I. Informovanost učitelů, rodičů 

 

 

Všichni učitelé 1. – 9. ročníku byli seznámeni s minimálním preventivním programem. 

Na začátku školního roku pedagogové navázali spolupráci s novou školní psycholožkou a speciální pedagožkou.  

Stanoveným cílem v oblasti nespecifické prevence je dát žákům motivaci pro smysluplné využívání volného času, 

v oblasti specifické prevence bylo hlavním cílem sledovat a předcházet negativním jevům (kouření, užívání 

návykových látek, agresivita, záškoláctví).   Třídní učitelé na třídních schůzkách informovali rodiče o cílech primární 

prevence na naší škole, o možnosti spolupráce při řešení problémů s třídním učitelem, školním poradenským 

pracovištěm. Dále byli rodiče informování o nabídce zájmových kroužků na škole a v DDM Bohumín. 

 
 

 

                                           

II. Zařazení tématu do výchovných a výukových plánů 
 

 

V 1. a 2. ročníku je prevence rizikových projevů chování začleněna zejména do osnov prvouky a českého jazyka. Od 

3. ročníku 1. st. v hodinách vlastivědy a přírodovědy, na 2. st. ve společensko-vědních předmětech a výchovách. 

Problematika prevence byla rovněž začleněna do projektových dnů školy. Zaměřili jsme se na výchovu k 

zodpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na rozvoj sebepoznání, na 

posilování sebeúcty a sebedůvěry, na komunikační dovednosti, na schopnosti bránit se manipulaci, na řešení 

konfliktů, rozhodování a spolupráci. 

 

III. Aktivity v oblasti specifické prevence 

 

Pro cílovou skupinu pedagogové: 
 

- proběhl projektový den zaměřený na témata OČMS 

- uskutečnili jsme celoškolní projektový den pod názvem “Škola plná kamarádů“,  jehož      cílem byla 

podpora budování přátelských vztahů ve škole, minimalizace rizika šikany a kyberšikany. 

- začlenili jsme dopravní výchovu do časových plánů jednotlivých předmětů a ročníků 

- uskutečnili jsme projektový den s tématikou dopravní výchovy 

 

Pro cílovou skupinu rodiče: 

 

- rodiče byli na třídních schůzkách třídními učiteli informováni o možnostech spolupráce s novou školní 

psycholožkou, speciální pedagožkou i s ostatními členy školského poradenského pracoviště. 

- dále jsme rodiče informovali o nabídce zájmových kroužků ve škole, DDM a o akcích školy 

                                           

                                           

 

Pro cílovou skupinu žáci: 

 

 
V šestých ročnících byly na začátku školního roku vytvořeny nové třídní kolektivy, které se v září zúčastnily 5 

denního adaptačního kurzu.  Ke zjištění úrovně vztahů mezi spolužáky před adaptačním kurzem a po něm byl školní 

psycholožkou po návratu dětí do školy vypracován a vyhodnocen dotazník mapující vliv adaptačního kurzu na 

kolektiv. 

 Z důvodu velmi problematických vztahů mezi žáky 6. B, které se ne zcela podařilo zlepšit na adaptačním kurzu, 

zůstala třída 6. B v průběhu 1. pololetí pod pravidelným dohledem školní psycholožky. Společně s třídní učitelkou 
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pracovaly v průběhu školního roku na zlepšení vztahů mezi dětmi, odbourání velmi vulgárního vyjadřování a 

fyzického napadání mezi dětmi.  

26. 10. 2015 se konal celoškolní projektový den pod názvem “Škola plná kamarádů“ jehož cílem byla podpora 

budování přátelských vztahů ve škole, minimalizace rizika šikany a kyberšikany. 

15. a 22. ledna se žáci 8. A , C a žáci 9. A zúčastnili 4 hodinového cyklu přednášek „Škola osobního života“ 

zaměřených na sexuální výchovu, stejný cyklus byl připraven pro žáky 8. B a 9. B na únor. 

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili představení Mallory zaměřeného na protidrogovou problematiku. 

3. 5. 2016 proběhl pro žáky 1. – 5. ročníku preventivní program sdružení ZAPS věnovaný podpoře prevence chování 

dětí ke zvířatům a společnému soužití s nimi. 

V květnu a červnu proběhl preventivní program sdružení Nebuď oběť, jehož cílem bylo žáky 6. ročníku seznámit se 

základními riziky internetu a komunikačních technologií, osvojení účinných způsobů jak kyberšikaně předcházet a 

jak se jí bránit, kam se obrátit pro pomoc.  

Pro žáky 9. ročníku byl připraven program zaměřený na sociální síť FACEBOOK a netolismus. 

4. -5. června se žáci 6. – 9. ročníku se žáci zúčastnili projektu prevence kriminality – „Právo na školách“ 

Na základě tohoto projektu pořádá městská policie pro žáky základních škol víkendové kurzy na chatě Slavíč 

v Beskydech. 

Účelem těchto kurzů je vysvětlit žákům úlohu zákonů, poskytnout základní orientaci v nich a v celém právním 

systému, nastolit větší smysl pro spravedlivost, poctivost, toleranci, podat jiný pohled na společnost, hodnoty, 

kamarádství, vzájemnou důvěru 

 

Pro žáky byly připraveny besedy s hasiči. Žáci 1. stupně se zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti. 

 

 

 

 

Ve spolupráci se školním psychologem: 

 

- v šestých ročnících byly na začátku školního roku vytvořeny nové třídní kolektivy, které se v září zúčastnily 

5 denního adaptačního kurzu.  Ke zjištění úrovně vztahů mezi spolužáky před adaptačním kurzem a po něm 

byl školní psycholožkou po návratu dětí do školy vypracován a vyhodnocen dotazník mapující vliv 

adaptačního kurzu na kolektiv. 

- začátek druhého pololetí odstartovaly zápisy dětí do prvních tříd. 

- v průběhu školního roku byla poskytována individuální psychologická péče nejen žákům z celé školy, ale 

také jejich rodičům, kteří možnosti konzultací se školním psychologem začali více využívat. Jednalo se jak 

o výukové a kázeňské potíže, tak o osobní problémy. Některá setkání byla akutní, jednorázová, jiná 

opakovaná, kdy žáci docházeli k pravidelnému terapeutickému vedení.  

 

 

 

 

IV.  Aktivity v oblasti nespecifické prevence 

 

Pro rodiče: 

 

- informování rodičů o kroužcích, akcích školy 

- dny otevřených dveří 

- aktivity pro předškoláky a jejich rodiče „Budu školákem“ 

- Advent 

- ples SRPŠ 

- výlet do neznáma 

- pečení perníčků pro děti 1. tříd a jejich maminky 

- slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 

 

Pro děti 

 

- přivítání žáků 1. tříd    

- Advent, vánoční besídky 

- pečení perníčků pro žáky 1. st. 

- karneval 

- LVVZ 
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- Den Země 

- příprava žáků na vědomostní soutěže 

- zapojení žáků do recitačních a výtvarných soutěží 

- zapojení žáků do sportovních soutěží, spolupráce s oddílem atletiky   

- výlet do neznáma 

- „Kluci a holky v akci“ – odpolední zájmový program pro žáky 1. st. 

- tematické zájezdy tříd 

 

Celoročně probíhají akce žákovského parlamentu. Velký zájem je mezi dětmi o sportovní turnaje (fotbal, florbal, 

stolní tenis, basketbal volejbal), tradiční vánoční pečení perníčků. 

Ve spolupráci se SRPŠ proběhla mikulášská nadílka, Advent, ples SRPŠ, karneval, výlet do neznáma, vyřazení žáků 

9. tříd. 

 

IV. Spolupráce s jinými organizacemi 
 

Spolupráce s dalšími odborníky a institucemi 

 

- pracovníci PPP Karviná, pracoviště Bohumín 

- Speciální pedagogická centra – dle určení pro integrované žáky 

- klinická psycholožka Mgr. Martina Pastuchová 

- okresní metodik prevence Karviná a krajský metodik prevence Ostrava  

- Policie ČR a městská policie Bohumín  

- Městský úřad – odbor sociální (oddělení sociálně právní ochrany dětí) a odbor  

- školství, kultury a sportu 

- Dětští lékaři a další zdravotní specialisté  

- Dům dětí a mládeže Fontána Bohumín 

- Kulturní agentura K 3 Bohumín - Městská knihovna Bohumín 

- Centrum pro rodinu a sociální péči 

- sdružení ZAPS 

- sdružení Nebuď oběť 

 

 

 Společně s rodiči byla vždy ihned řešena neomluvená absence žáků. Přes veškerou snahu pracovníků školy 

přetrvává u některých žáků agresivní a arogantní chování, skryté záškoláctví. K řešení závažnějších nebo déle 

přetrvávajících problémů byla svolávána výchovná komise za účasti pracovnice sociálního odboru právní ochrany 

dětí a mládeže. Během školního roku proběhlo ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ Bohumín 7 jednání 

výchovné komise, dále pak 27 jednání s rodiči za účasti výchovného poradce, třídního učitele, vedení školy a 

metodika prevence. Další jednání s rodiči pak probíhala za účasti výchovného poradce a ZŘ II, ZŘ I, popř. ředitele 

školy, třídního učitele a žáků. 

Pouze 2 jednání proběhla se žáky 1. st. a jejich zákonnými zástupci, všechna ostatní se týkala žáků na 2. stupni, 

přičemž řada z nich u žáků v 6. ročníku. 

Na těchto jednáních se řešila neomluvená absence, nevhodné chování žáků k vyučujícím, ke spolužákům, špatná 

pracovní morálka, vulgární vyjadřování, skryté záškoláctví. 

 

Opatření pro školní rok 2016/2017 

 

- nadále spolupracovat se školským poradenským pracovištěm při řešení výchovných problémů 

- pokračovat ve spolupráci OSPOD 

- ve spolupráci s třídními učiteli důsledně dbát na řádnou docházku s cílem eliminovat skryté záškoláctví 

- vyžadovat důsledné omlouvání nepřítomnosti žáků 

- ve spolupráci s třídními učiteli sledovat jednodenní absence žáků a absence během projektových dnů   

- důsledně kontrolovat přezouvání žáků, potlačovat prvky vandalismu – kreslení po lavicích, ničení vybavení 

třídy, školy  

- podporovat budování přátelských vztahů ve škole, minimalizovat rizika šikany a kyberšikany. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jiřina Suchánková, školní metodik prevence 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Přehled a zaměření jednotlivých témat: 

 
Název akce 

počet 
účastníků 

1 Podpora čtenářství  17 

2 Metoda dobrého startu – Jana Swierkoszová  1 

3 Kurz anglického jazyka A2 – 1. část  1 

4 Metodická poradna pro ved. zam. ZŠ zřizované obcemi v MSK  1 

5 Metoda Hejného v MŠ  2 

6 Ohrožené dítě – právní úprava a odborná pomoc  1 

7 Matematická prostředí v metodě Hejného  2 

8 Ohrožené dítě – právní úprava a odborná pomoc  1 

9 Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I 1 

10 Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi  4 

11 Metodická poradna – ŠD v právních normách  1 

12 Konference – Dotkněme se inovací  1 

13 Metodické prostředí v metodě Hejného  3 

14 Metoda Hejného v mateřských školách  2 

15 Možnosti, přístupy a limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým  1 

16 Polytechnické činnosti v MŠ  1 

17 Metodická poradna pro MŠ  2 

18 Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti II  1 

19 Zábavná cesta kolem světa  1 

20 Finanční management  1 

21 Metodická poradna ŘŠ 1 

22 Metodika hospitační činnosti  2 

23 Jak dělat matematiku, která děti baví I 1 

24 Pomůcky Montessori pro rozvoj matematických představ  1 

25 Rizikové chování v oblasti školství  1 

26 Manipulace ve školní praxi  2 

27 Pokusy, pokusy a zase pokusy  1 

28 Elektronické systémy InspIS ŠVP a InspIS SET  2 

29 Prezentační dovednosti s T. Sedláčkem  2 

30 Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro začátečníky  4 

31 Setkání s Hejného metodou  4 

32 Konference pro učitele 1. stupně  2 

33 Festival pedagogické inspirace 2015 2 

34 Jak připravit zápis do 1. třídy  1 

35 Na co si dát pozor při tvorbě rozpočtu školy  1 

36 Praktické uplatňování DPH v roce 2016 u škol a školských zařízení  1 

37 Genetická metoda od A do Z  2 

38 Problémy v dospívání a dospělosti u klientů s poruchou autistického spektra  1 

39 Pedagog mezi paragrafy  39 

40 Finanční řízení v praxi ředitele školy  2 

41 Konference Microsoft EDU Days  1 

42 Počítač ve školy  2 

43 Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro pokročilé  2 

44 Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ  2 

45 Úpravy ŠVP v systému InspIS SVP po změně RVP ZV 1 

46 Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet  1 

47 Jak sestavit plán pedagogické podpory  31 

CELKEM  157 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Městská kola:  
1. místo:  silový víceboj 
  aerobic 
Okresní kola:  plavání – 1. místo družstvo starších žákyň 
  OVOV – Zuzana Kolesárová – 3. místo 
Krajská kola:   plavání – 3. místo družstvo starších žákyň 
  OVOV – Zuzana Kolesárová – 3. místo 
   
 
Vědomostní soutěže 
 
V době kdy mnohdy nejnadanější žáci z pátých tříd odcházejí na víceletá gymnázia se našim 
žákům daří dosahovat vynikajících výsledků na okresních kolech vědomostních soutěží. Tento 
fakt mimo jiné svědčí i o vysoké kvalitě výuky na naší škole.  
 
Okresní kola  
 
Zeměpisná olympiáda  13. místo Táńa Wroblová (6. A),  

12. místě umístila Melánie Gavroňová (7. B) a  
10. místě umístil Denis Sdukos (8. B). 

Dějepisná olympiáda   Radovan Gřešek (8. A)  
Biologická olympiáda   2. místo – Alexandra Míčová (8. A, postup do krajského kola) 

Recitační soutěž  3. místo - Markéta Vachtarčíková 
 
Krajská kola 
 
V květnu na krajském kole biologické olympiády obsadila Alexandra Míčová ze 8. A třídy 

vynikající 8. místo.  

 

Prezentace školy 
 ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1. tříd 
 uspořádání MK ve finanční gramotnosti 
 dny otevřených dveří pro všechny rodiče 
 akce Holky a kluci v akci - akce pro žáky I. stupně - soutěže v průběhu školního roku 
 cyklus pro budoucí prvňáčky – Budu školákem- 3x 
 Advent –vyvrcholení školního projektu, vystoupení pro rodiče 
 krajská ekologická konference žáků 
 Den dětí, Den zvířat – celoroční projekt  
 sponzorování velblouda v ZOO Ostrava (finanční prostředky získané ze sběru papíru) 
 Atletický klub Bohumín – sportovní soutěže, tréninky žáků 
 KVIC– organizační zajištění akcí DVPP soutěží a olympiád žáků  
 Městská knihovna Bohumín – knihovnické lekce a besedy pro žáky všech ročníků  
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 PPP Karviná – vyšetření žáků, účast výchovné poradkyně na akcích pořádaných PPP, akce 
v rámci DVPP  

 spolupráce s SPC Karviná, F.Místek, Ostr.-Zábřeh  
 DDM Bohumín – spolupráce při zajišťování celoměstských sportovních soutěží, vedení      

kroužků 
 NDM Ostrava a Divadlo loutek Ostrava – organizování návštěv divadelních představení pro   
     žáky i pracovníky školy 
 ZŠ Bohumín Bezručova – uspořádání přátelských sportovních utkání a ukázkové hodiny 
 A.S.A. Ostrava – organizování sběru starého papíru 
 Myslivecké sdružení Pudlov – sběr kaštanů, besedy pro žáky 
 Městským úřadem Bohumín – zajištění provozu školy, zajištění oprav školy, spolupráce se   
   sociálním odborem  - sociálněprávní ochrana dětí 
 MěÚ Bohumín – spolupráce s odborem dopravy – výuka na dopravním hřišti  
 Policie ČR – řešení negativních jevů  
 BM servis Bohumín – exkurze žáků 
 K3 – kulturní akce pro žáky 
 Základní umělecká škola Bohumín  
 Městské noviny OKO – prezentace školy 
 Městský televizní informační kanál T.I.K. – prezentace školy 
 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – souvislá pedagogická praxe 
 Vysoká škola podnikání – univerzita třetího věku 
 Hasiči Bohumín – preventivní program 
 COME automaty – spolupráce v programu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“  
 BOSPOR – Plavecká škola, akce pro žáky, bruslení  

 

 

 

 

IX. Údaje o výsledcích činnosti provedené ČŠI 
 

Říjen 2015 – kontrola statistických výkazů o základní škola 2014 a 2015, dokumentace vztahující 
se k zařazování integrovaných  
Únor 2016 – kontrola vybraných ustanovení školského zákona, kontrola organizace zápisů do 
prvního ročníku ZŠ, přezkoumání výsledků hodnocení žáka 
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X. Základní údaje o hospodaření školy 
 

 
  stav k 30.6.2016 

 VÝNOSY v tis. Kč 

60 - tržby za vl. výkony a za zboží 3942 

z toho: - školné MŠ 172 

               - školné ŠD 120 

               - stravné 2619 

               -vl. výkon a zboží 897 

- pronájem 134 

64 - ostatní výnosy 339 

z toho - čerpání fondů 274 

66 - finanční výnosy 1 

67 - prostředky ÚSC, stát. rozpočtu 18577 

v tom: - příspěvek zřizovatele celkem 2683 

            - dotace ze státního rozpočtu 14 723 

                 z toho - dotace mzdy 14 398  

                              - účelové dotace 325 

VÝNOSY CELKEM 22 859 

  NÁKLADY v tis. Kč 

50 - spotřebované nákupy 4 869 

501 - spotřeba materiálu 3195 

v tom - materiál (kanc., čistíc., spotřební) 250 

- DHIM 500-2.999 115 

- účební pomůcky zřizovatel 22 

- potraviny, zboží 2 619 

- státní rozpočet 119 

- projekty 70 

502 - spotřeba energie 1674 

- voda 59 

- plyn, výtapění 1127 

- el. energie 488 

504 - prodané zboží 59 

51 - Služby 1 650 

52 - Osobní náklady 14 610 

53 - Daně a poplatky 0 

54 - Ostatní náklady 6 

55 - Odpisy, jiné položky 864 

NÁKLADY CELKEM 22058 
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
     Ve školním roce 2015/2016 škola nebyla zapojena do rozvojových ani mezinárodních 

programů.  

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
     Ve školním roce 2015/2016 jsme nadále spolupracovali s Vysokou školou podnikání v Ostravě 

při organizování Univerzity třetího věku.  

 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
Předložené projekty 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání 

- Šablony 1 (speciální pedagog, DVPP, besedy, pomůcky) – 1 691 704 Kč 
Kompenzační učební pomůcky pro žáky s ZP – 26 600 Kč  
Schválené projekty 

Kompenzační učební pomůcky pro žáky s ZP – 26 600 Kč  
Realizované projekty 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
výzva č. 56 - Rozvoj čtenářství a jazyků na ZŠ Bohumín   rozpočet projektu: 661 124 Kč 
výzva č. 57 - Školní dílna v novém    rozpočet projektu: 204 112 Kč 
 
Projekt SFŽP – EVV: projekt školy v přírodě pro MŠ  - 2015/2016 20 dětí,6 nocí,rozpočet 59050 Kč
   pro ZŠ    - I. stupeň - 2015/2016, 110 dětí, 10 nocí, rozpočet 505 760 
        II. stupeň - 2015/2016, 90 dětí, 10 nocí, rozpočet 428 000 Kč        
              

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi  
     Ve škole pracuje odborová organizace, s vedením školy spolupracuje při sestavování 
kolektivní smlouvy, plánu hospodaření s prostředky FKSP, BOZP a při řešení personální otázky. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Adrian Kuder                   
ředitel školy 
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Fotogalerie 

 
 Adaptační kurz 6AB 

 
 Holky a kluci v akci 
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                                                                                                                         Charitativní akce pro dětský domov 

 



 20 

 
 Hodina kódu 

 
Budu školákem 



 21 

 

 
 Dopravní den 



 22 

 
 Adventní odpoledne 

 



 23 

 
 Návštěva psího útulku 

 
Návštěva planetária 



 24 

 
Projektový den Karel IV 



 25 



 26 



 27 

 
 Škola v přírodě 

 
 Valentýnská pošta 



 28 

 
 Exkurze Oswětim 

 

 
 Lyžařský kurz 

 
 
 
 



 29 

 


