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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 
                 
Zástupkyně ředitele:   Mgr. Barbora Sovová  
                                    Mgr. Kristina Bortlíková 
 

Školská rada  6  členů; předsedkyně: Bc. Monika Varmužová 

 
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. 2013 měla škola celkem 436 žáků. V 19 běžných třídách se vzdělávalo 416 žáků a ve 
dvou speciálních třídách 20 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. 
     Ve školním roce 2013/2014 postoupila a úspěšně zvládla regionální kolo soutěže o nejlepšího 
učitele Zlatý Ámos 2014 paní učitelka Eva Adamcová.   
     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. Pro zlepšení výuky finanční 
gramotnosti byla zakoupena hra EKONOMIKA. 
     Výuka jazyků má na naší škole vynikající úroveň. Učíme podle nejmodernějších učebnic z 
nakladatelství Oxford University press - PROJECT.  
     Hlavním cílem letošního ročního plánu EVVO bylo vzdělání a výchova pro udržitelný rozvoj. 
Naplňován byl pomocí průřezového tématu enviromentální výchova.  

mailto:sekretariat@zscsa.cz
http://www.zscsa.cz/
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     Enviromentální vzdělávání se stává součástí vnitřního života školy. Byl také realizován 
celoroční projekt -  „Když méně znamená více“ na snížení množství odpadu. Projekt probíhal 
napříč všemi vyučovacími předměty. 
     Dlouhodobá je spolupráce se ZOO Ostrava. Výtěžek ze sběru starého papíru je věnován ke 
sponzorování zvířátka v ZOO. Na velblouda Aladina jsme přispěli částkou 5000 Kč. 
     Všechny třídní kolektivy se v rámci výuky v průběhu celého školního roku účastnily různých 
exkurzí a školních výletů zaměřených na poznávání přírody, různých profesí a života kolem nás. 
     Úspěšně pokračoval i dlouhodobý projekt „Škola plná kamarádů“. Spolupráce žáků 1. 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. 
     Pro rodiče všech žáků školy byly pořádány v listopadu a v dubnu dny otevřených dveří. Rodiče 
se mohli účastnit výuky a seznámit se tak s metodami a formami práce. 
     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 a další  pro druhý stupeň.   
     Součástí výuky jsou:  

 adaptační pobyty v přírodě pro žáky 6. tříd (51 dětí, chata Hrádek, Beskydy, město 
Bohumín přispívá částkou 1500 Kč na žáka), 

 škola v přírodě 86 dětí (3. a 4. třídy, chata Jelenovská, Bílé Karpaty, žákům hrazen 10 
denní pobyt a strava z SFŽP), 

 lyžařský výcvik, 
            Lyžařského výcviku se účastnilo 38 žáků 6. - 9. tříd v Loučné nad Desnou (Jeseníky). Pro  
 žáky I. stupně a mateřské školy byl uspořádán ve spolupráci s lyžařskou školou Usměvavé 
 lyžování nepobytový lyžařský kurz (Vaňkův kopec).  

 pobyty v solné jeskyni,  
 plavecký výcvik úspěšně absolvovalo 111 žáků 1., 2. a 3. ročníku ZŠ,  
 plavání a bruslení pro žáky ZŠ i MŠ, 
 sportovní aktivity v areálu BOSPOR. 
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     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. 
 
AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2013 / 2014 

 výzdoby tříd podzim, halloween, Advent a Vánoce, jaro přichází, hurá na prázdniny, 
 souboj „NERF“,  
 turnaj ve florbale – chlapci (4. – 9. roč.),  
 turnaj ve florbale – dívky (4. – 9. roč.),  
 pečení a zdobení medových vánočních perníčků, 
 „Muffinová mafie“ pečení a zdobení originálních muffinů, 
 basketbal ch. + d. 6. – 9. roč.,  
 rozdávání „valentýnek“ valentýnským pošťákem, 
 „Zlatý Ámos“ – p. uč. Eva Adamcová – regionální kolo v Ostravě,  
 turnaj chlapců NERF – souboj o poklad, 
 pečení velikonočních perníčků, 
 projektový týden „Žijeme v jiné době“,  
 turnaj ve volejbale 9. roč. x  učitelé, 
 Den Země, Dopravní den, Den dětí a jiné. 

 
     Velmi úspěšný byl v květnu realizovaný projektový týden „Žijeme v jiné době“. Zapojily se do 
něj všechny ročníky.  Během týdne se snažili zjistit co nejvíce informací, zpracovat je a poutavou 
formou předvést svým spolužákům a rodičům.  
Témata byla: 1. roč. říše pohádek, 2. roč. podmořský svět, 3. roč. Vesmír, 4. roč. svět v 
budoucnosti, 5. roč. pravěk, 6. roč. starověk, 7. roč. středověk, 8. roč. baroko, 9. roč. život za 
války.  
Je potřeba ocenit úsilí celého pedagogického sboru v čele s koordinátorkou akce Janou 
Pětrošovou za skvěle odvedenou práci na projektovém týdnu. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.ro/
http://3.ro/
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Materiálně technické vybavení 
 
Škola díky zřizovateli a zapojení do projektů má moderně vybavené třídy i odborné učebny. 
Počet tříd: 29 
Odborné učebny:  
 

 výtvarné výchovy 
 fyziky 
 chemie 
 cizích jazyků 
 cvičná kuchyně 
 školní dílny 
 keramická dílna 
 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:  18 
Počet PC a notebooku:   83 
Počet tabletů:     21 
Apple TV:      3x 
 
Spolupráce 
 
     V rámci města  je   kvalitní spolupráce s Atletickým klubem Bohumín, DDM Bohumín, kulturní 
agenturou K3, Městskou policií 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 
 
Její čtyři oddělení navštěvovalo 100 dětí, od ledna 2014 byla navýšená kapacita na 125 žáků. 
 
Školní kuchyně 
     Z důvodu transformace školních kuchyní na území města byla zrušena školní kuchyň na MŠ 
Čáslavská 335. Místo ní vznikla moderně vybavená výdejna, která zajistí našim nejmenším 
strávníkům vysoký standart podávaných jídel. Modernizuje se samozřejmě i školní kuchyň na ZŠ 
ČSA o nové konvektomaty (Palux), elektrické pánve (Palux) a kotel. 
     Pod školní kuchyni spadá 5 výdejen stravy - Okružní, ZŠ Benešova, ZŠ Pudlov, MŠ Nerudova, 
MŠ Čáslavská 335. 
     Počet uvařených obědů za den:   550 - 600 obědů. 
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     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 cukru. 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: 

 Halloween 
 Lampionový průvod  
 Ples ZŠ ČSA 
 Mikuláš 
 Výlet do neznáma (akce pro rodiče a děti - jednodenní výlet na turisticky zajímavé místo) 
 Maškarní ples 
 Dětský den. 
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II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
 

     Obory vzdělání, dle kterých škola vyučuje, jsou: 79-01-C/01 Základní škola. 
     Ve školním roce 2012/2013 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:       8. ročník   Digitální technologie 
       Německý jazyk  
       Ruský jazyk                           
            9. ročník   Technické kreslení  
       Německý jazyk  
       Ruský jazyk 
        

 
         

Nepovinné předměty:                         Sportovní hry 
                   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 
23 učitelů ZŠ 
4 vychovatelky ŠD 
1 školní psycholožka  
3  asistenti 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 uklízečka  
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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 28. 1. a 29. 1. 2014, bylo zapsáno 73 žáků, z toho 
bylo podáno 8 žádostí o odklad školní docházky a 1 žádost o předčasný nástup. Třem žádostem z 
důvodu nedoporučujícího vyjádření Pedagogicko - psychologické poradny nebylo vyhověno. 
 
Ve  školním roce 2013/2014 ukončilo povinnou školní docházku 42 žáků. 

 
9. A 9. B 6. C 8. A 8. B 7. B 7. A 

18 žáků 17 žáků 1 žák 1 žák 2 žáci 2 žáci 1 žák 

 
Sedm  žáků pátého ročníku bylo přijato k dalšímu studiu na gymnáziu v Bohumíně. 
 
Žáci devátých tříd budou dále pokračovat ve studiu na níže uvedených školách. 
 
Gymnázium:       10 žáků 
Střední odborná škola s maturitou:     15 žáků 
Střední škola s výučním listem i maturitou :          5 žáků 
Učební obor s výučním listem:     11 žáků  
1 žákyně – vzdělávání v zahraničí – není známo umístění na SŠ 
 
 
Přehled středních škol a počet přijatých žáků ze všech vycházejících: 
 

SŠ Bohumín 8 žáků 

Gymnázium Bohumín 7 žáků z 9.roč 
 + 7 žáků z 5.roč. 

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová – Lutyně 5 žáků 

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Ostrava-Hladnov 

1 žák 

SŠ teleinformatiky Ostrava 2 žáci 

SPŠ Karviná 1 žák 

Střední zdravotnická škola Karviná 1 žák 

SPŠ elektrotechnická, Na Jízdárně, Ostrava 1 žák 

Střední odborné učiliště Dakol, s.r.o. 1 žák 

AHOL – Střední odborná škola s.r.o.  2 žáci 

Střední zahradnická škola Ostrava 1 žák 

SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Šilheřovice 2 žáci 

Vítkovická střední průmyslová škola  2 žáci 

Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o., Ostrava 1 žák 

Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Karviná 2 žáci 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba 2 žáci 

Střední lesnická škola, Hranice 1 žák 

Střední odborné učiliště stavební, Opava 1 žák 
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V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
K 31. 8. 2013. 
 
 

Třída žáci prospěli vyz. nepro. §38 NTU DTU DŘŠ II.st. III.st 
pochvala 

TU ŘŠ 

I.A 21 1 19 1 0 0 0 0 0 0 6 0 

I.B 23 2 20 0 1 1 0 0 0 0 12 0 

I.C 25 1 23 1 0 0 0 0 0 0 7 0 

I.D 11 5 5 1* 0 2 1 0 0 0 4 0 

II.A 22 4 18 0 0 0 0 0 0 0 13 0 

II.B 18 6 11 0 1 2 1 0 0 0 9 0 

III.A 25 1 24 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

III.B 24 1 22 0 1 0 0 0 0 0 7 0 

IV.A 18 6 12 0 0 0 0 0 0 0 16 0 

IV.B 17 10 7 0 0 1 2 3 0 0 5 0 

V.A 22 13 9 0 0 1 3 0 1 0 8 1 

V.B 21 9 12 0 0 1 3 0 0 0 11 0 

VI.A 29 12 15 1 1 2 4 1 0 0 7 2 

VI.B 28 19 8 1 0 7 3 2 0 0 4 1 

VII.A 22 17 3 2 0 3 4 2 0 0 3 0 

VII.B 21 17 2 2 0 3 3 0 2 0 9 0 

VIII.A 21 13 8 0 0 0 2 0 0 0 2 1 

VIII.B 19 14 3 1 1 2 0 1 1 4 1 1 

IX.A 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

IX.B 17 12 4 0 1 2 1 0 0 0 5 0 

VI.C 11 10 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

Celkem 433 183 233 9 7 27 27 10 4 5 150 6 

 
* opravná zkouška v náhradním termínu ze zdravotních důvodů. 
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2013/2014     
 
I. Informovanost učitelů, rodičů 
 
Všichni učitelé 1. – 9. ročníku byli seznámeni s minimálním preventivním programem. 
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 informováni 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 I. st. v hodinách vlastivědy a přírodovědy, na II. 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. 
Téma etické výchovy jsme začlenili do projektového dne zaměřeného na ochranu člověka 
v mimořádných situacích. Žáci se dle jednotlivých ročníků zabývali různými tématy etické 
výchovy např. péče o své zdraví, ochrana duševního a fyzického zdraví, komunikace a lidská 
důstojnost, asertivní chování, pravidla společenského chování. 
 
III. Aktivity v oblasti specifické prevence 
 
Pro cílovou skupinu pedagogové: 

- začlenili jsme témata etické výchovy do časových plánů jednotlivých předmětů a ročníků 
– projektový den zaměřený na etickou výchovu, projektový den OČMS, 

- začlenili jsme dopravní výchovu do časových plánů jednotlivých předmětů a ročníků, 
- uskutečnili jsme projektový den s tématikou dopravní výchovy, 
- proběhlo seznámení pedagogů s metodickými pokyny MŠMT v oblasti rizikových projevů 

chování – metodický pokyn k řešení šikanování ve školách 22294/2013-1, 
- uskutečnění besedy s lektory z projektu E-Bezpečí - rizika využívání sociálních sítí 

(facebook), kyberšikana (forma šikany s využitím internetu, mobilních telefonů nebo 
jiných informačních a komunikačních technologií), termín je stanoven na 25. 8. 2014. 

 
Pro cílovou skupinu rodiče: 

- informovali jsme rodiče o nabídce zájmových kroužků ve škole, DDM, 
                              o akcích školy, 
                              o možnostech spolupráce se školským poradenským pracovištěm,  
- proběhlo přivítání rodičů a žáků 1. tříd, 
- byly uskutečněny dny otevřených dveří.  
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Pro cílovou skupinu žáci: 
 

- adaptační kurz 6. ročníky (září). 
 
 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. 
 
- Diagnostika vztahů v třídních kolektivech – průběžně tř. učitelé, školní psycholog. 
- Projektový den na téma „Moderní je nekouřit“ – pro žáky 3. – 9. ročníku (prosinec). 
- Všechno je jednou poprvé – besedy v knihovně na téma kyberšikana, alkohol, drogy, anorexie 

(březen). 
- Pavel Novák -  „Svobodný vězeň“ preventivní program na téma závislosti (duben). 
- Projektový den zaměřený na dopravní výchovu, besedy se strážníky MP, pravidla silničního 

provozu, jízda zručnosti, zdravověda. 
- Právo na školách – projekt MP Bohumín, výjezd na Slavíč, 6. – 9. ročník (květen). 
- Projektový den – Den Země (květen) zaměřený na zpracovávání odpadů. 
- Projektový týden – Žijeme v jiné době (květen). 
- Uskutečnily se besedy s lektory z projektu E-Bezpečí - rizika využívání sociálních sítí            

(facebook), kyberšikana (forma šikany s využitím internetu, mobilních telefonů nebo jiných  
informačních a komunikačních technologií) – 6. – 9. ročník (6. a 13. 6. 2014). 

 
Pro žáky byly připraveny besedy s hasiči. Žáci I. stupně se zúčastnili výuky dopravní výchovy na 
dopravním hřišti. 
 
S žáky 8. tříd proběhlo na naší škole kariérové poradenství, s žáky 9. tříd  na ÚP v Karviné 
besedy, které jim pomohly v profesní orientaci, ale též v usměrňování a rozvíjení samotné 
osobnosti žáka.   
 
Hodnocení spolupráce se školním psychologem bude doloženo v závěrečné zprávě školního 
psychologa.     
 
IV.  Aktivity v oblasti nespecifické prevence 
 
Pro rodiče: 
 
- informování rodičů o kroužcích, akcích školy, o možnosti spolupráce se školním poradenským 
pracovištěm, 
- dny otevřených dveří, 
- aktivity pro předškoláky a jejich rodiče „Budu školákem“, 
- Advent, 
- ples SRPŠ, 
- výlet do neznáma, 
- kariérové poradenství, 
- slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, 
- Den dětí. 



 14 

Pro děti 
 
- přivítání žáků 1. tříd,    
 - Advent, vánoční besídky, 
 - karneval, 
 - LVVZ, 
 - Den Země- na téma „Žijeme všichni spolu“, 
 - příprava žáků na vědomostní soutěže, 
 - zapojení žáků do práce zájmových kroužků, 
 - zapojení žáků do recitačních a výtvarných soutěží, 
 - zapojení žáků do sportovních soutěží, spolupráce s oddílem atletiky,   
 - výlet do neznáma, 
 - oslavy Dne dětí, 
 - tematické zájezdy tříd. 
  
Celoročně probíhají akce školního parlamentu. Velký zájem je mezi dětmi o sportovní turnaje 
(fotbal, florbal, stolní tenis, basketbal volejbal), soutěže pro šikulky v kuchyni, tradiční vánoční a 
velikonoční pečení perníčků. Školní parlament se podílel na uskutečnění projektového týdne – 
Žijeme v jiné době, který měl kladný ohlas u žáků školy i u široké veřejnosti. 
 
Ve spolupráci se SRPŠ proběhla mikulášská nadílka, Advent, 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 Bohumín – 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 K3 Bohumín - Městská knihovna Bohumín. 
 
 
 Společně s rodiči byla vždy ihned řešena neomluvená absence žáků. Přes veškerou snahu 
pracovníků školy přetrvává u některých žáků agresivní a arogantní chování. 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 8 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. 
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Na těchto jednáních se řešila neomluvená absence, nevhodné chování žáků k vyučujícím i ke 
spolužákům, špatná pracovní morálka, vulgární vyjadřování, skryté záškoláctví, kouření v budově 
školy. 
Narůstají problémy s včasným omlouváním absence žáků jejich zákonnými zástupci. 
 
Opatření pro školní rok 2014/2015 
 

- 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 se všemi vyučujícími dosáhnout snížení počtu negativních jevů,   
- navázat spolupráci s novým školním psychologem. 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Přehled a zaměření jednotlivých témat: 
 

 
Název akce 

počet 
účastníků 

1 Třídnické hodiny jako nástroj pro udržování a rozvoj sociálních vztahů ve 
třídách  

8 

2 Zákoník práce v souvislostech  2 

3 Základy Hejného vyučovací metody 4. – 5. ročník  2 

4 Metodické regionální setkání pracovníků ŠPP v MsK 1 

5 Projekt nebo projektové vyučování  1 

6 Některé manažerské techniky (nástroje) videotrenink evaluace 
vzdělávání 

2 

7 Seminář EDUin o komunikaci s rodiči  1 

8 EU – Svět peněz prakticky aneb zákl. pojmy finančního světa  2 

9 Cesta do hlubin čtenářovy duše  1 

10 Německá gramatika „zábavně“  1 

11 Literární výchova v 1. ročníku ZŠ  1 

12 Základy Hejného vyučovací metody 1. – 3. ročník  1 

13 Kurz A-SNB  1 

14 Portfolio a jeho vedení  1 

15 Odpovědnost PP za školu  1 

16 Elementárium – HANDLE – skutečné důvody proč se dítě neučí  1 

17 Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování  1 

18 Kulatý stůl  1 

19 Metodická poradna  3 

20 Nácvik motoriky prvopočátečního psaní 1 

21 Etická výchova a učebnice  1 

22 EU – Metody aktivizace a motivace žáků v matematice  1 

23 Konference Technologie zítřka v dnešní škole Workshop Praktické otázky 
používání sítě Edmodo ve škole 

1 

24 Konference Technologie zítřka v dnešní škole Workshop iPad ve výuce – 
novinky  

1 

25 Konference Technologie zítřka v dnešní škole 1 

26 Digitální škola dneška – workshop „E-portfolio (nejen) pro učitele III.  1 

27 Digitální škola dneška – workshop „iPad v práci učitele a žáka“ II.  1 

28 Digitální škola dneška – workshop „Moderní vyučovací hodina 1:1“ I.  1 

29 Digitální škola dneška -  1 

30 Prázdninová škola – Spolupracující sborovna  34 

CELKEM  76 
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VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Sportovní soutěže 
Městská kola:  
1. místo:  dlouhé štafetové běhy 
  stolní tenis 
  florbal 
  skok vysoký 
  Běh ulicemi města - O pohár starosty 
  volejbal 
 
Žáci I. stupně zvítězili v Sportovních dnech bohumínských škol.  
Žák naší školy - Jakub Gryc (5. třída) získal na MČR v plavání dva tituly mistra republiky. 
 
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  9. místo - Denis Sdukos (6. B) 
Dějepisná olympiáda   11. místo - Erika Čermáková (8. B) 
Biologická olympiáda   4. místo – Alexandra Míčová (6. A, postup do krajského kola) 

  8. – 10. místo – Gabriela Ferfecká (7. A) 

  7. místo – Erika Čermáková z 8. B 

  10. místo – Aneta Dýčková z 8. A 

 
Matematický Klokan   2. místo Jakub Gryc (5. A) 
Pythagoriáda    2. místo Jakub Gryc 
 
Krajská kola 
 
V květnu na krajském kole biologické olympiády se stala Alexandra Míčová z 6. A třídy 

úspěšnou řešitelkou. Obsadila 11. místo z 30 účastníků a byla nejlepší z okresu Karviná. 

 

Prezentace školy 
 ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1. tříd, 
 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- 4x, 
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 Advent –vyvrcholení školního projektu, vystoupení pro rodiče, 
 spolupráce školní družiny se spolkem PROFIT 12 
 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,  
 PPP Karviná – vyšetření žáků, účast výchovné poradkyně na akcích pořádaných PPP, akce 

v rámci DVPP,  
 spolupráce s SPC Karviná, F. Místek, Ostrava – Zábřeh,  
 DDM Bohumín – spolupráce při zajišťování celoměstských sportovních soutěží, vedení      

kroužků, 
 NDM Ostrava a Divadlem 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, 
 Městský úřad 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 Bohumín – 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,  
 kroužek keramiky, tvorba cen na městského Amose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

VIII. Údaje o výsledcích činnosti provedené ČŠI 
 

Česká školní inspekce ve školním roce 2013/2014 navštívila školu v termínu od 21. - 24. ledna.  
 
Předmětem  inspekční činnosti bylo: 
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou 
a mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu (dále „ŠVP“) základní školy (dále „ZŠ“) a 
ŠVP mateřské školy (dále „MŠ“) a jejich souladu s právními předpisy a s příslušným rámcovým 
vzdělávacím programem (dále „RVP“) a hodnocení souladu ŠVP školní družiny (dále „ŠD“) 
s právními předpisy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.  
Hodnoceným obdobím jsou školní roky 2012/2013 a 2013/2014 k termínu inspekční činnosti, u 
finančních předpokladů jsou posuzovaným obdobím kalendářní roky 2010, 2011 a 2012. 
 
Závěry školní inspekce: 
 
Oblasti personálních a materiálních podmínek a oblast řízení mají požadovanou úroveň. 
Nadstandardní je činnost školy v oblasti identifikace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (nadaní žáci, žáci se zdravotním postižením, znevýhodněním). 
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se základními zásadami a cíli stanovenými školským 
zákonem. ŠVP jsou v souladu s RVP PV a RVP ZV a škola je ve své činnosti úspěšně naplňuje.  
Škola průběžně zabezpečuje bezpečnost dětí a žáků ve vzdělávání. Personální zajištění odpovídá 
její velikosti a provozním podmínkám.  
Škola usiluje o podporu úspěšnosti každého dítěte a žáka a vytváří podmínky pro jejich 
osobnostní rozvoj. Partnerské vztahy mezi učiteli a žáky vytvářejí pozitivní klima ve třídách. 
 
Silné stránky a další zásadní pozitiva ve výše hodnocených oblastech 

 úsilí zaměstnanců školy o dobré jméno školy, 
 identifikace žáků se SVP a s tím spojená spolupráce se ŠPZ a zákonnými zástupci, 
 zapojení žáků do soutěží, olympiád, školních i partnerských projektů a dalších aktivit, 
 nabídka tří hlavních jídel ve školní jídelně, 
 výhodná věková struktura pedagogického sboru, 
 vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru. 

 
Návrhy na zlepšení stavu 
     V souladu s koncepcí rozvoje školy řešit rekonstrukci školní dílny pomocí projektů a 
zřizovatele. 
 
Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech 
     Od poslední inspekce v roce 2007 došlo k dalšímu zlepšení materiálních podmínek. Škola si 
udržela ve sledovaných oblastech požadovanou úroveň, případně došlo v některých oblastech 
ke zlepšení předchozího stavu. 
 
Kompletní inspekční zprávu lze nalézt na webových stránkách školy www.zscsa.cz. 
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X. Základní údaje o hospodaření školy 
 
stav k 30. 6. 2014 

VÝNOSY: v tis. Kč 

60 - tržby za vl. výkony a za zboží 2173 

z toho: - školné MŠ 72 

             - školné ŠD 92 

64 - ostatní výnosy 406 

z  toho - čerpání fondů 300 

66- finanční výnosy 2 

67 - prostředky ÚSC, stát.rozpočtu 13413 

v tom: - příspěvek zřizovatele celkem 2647 

                         - odpisy budov a staveb 387 

                         - spoluúčast projektu 185 

           - dotace plavání a zdraví 75 

           - dotace ze státního rozpočtu 10691 

              z toho - dotace mzdy 10463 

                          - účel.dotace  228 

Výnosy celkem 15994 

NÁKLADY   

50 - spotřebované nákupy 3274 

501 spotřeba materiálu 1994 

v tom  - materiál (kancel., spotřební, čist. pr.) 128 

            - DHIM  500 - 2.999  25 

            - učební pomůcky zřizovatel 70 

            - potraviny, zboží 1532 

            - státní rozpočet 239 

502 spotřeba energie 1280 

         - voda 146 

         - plyn,vytápění 871 

         - el. energie 263 

51 - služby 1129 

52 - osobní náklady 10565 

54 - ostatní náklady 11 

55 - odpisy, jiné položky 675 

Náklady celkem 15654 

Hospodářský výsledek 340 
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X. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 
     Ve školním roce 2013/2014 škola nebyla zapojena do rozvojových ani mezinárodních 
programů.  
 
XI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
     Ve školním roce 2013/2014 jsme nadále spolupracovali s Vysokou školou podnikání v Ostravě 
při organizování Univerzity třetího věku.  
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XII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
Předložené projekty 
 
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014, MŠMT 
Pomůžeš mi hezky mluvit  rozpočet projektu: 102 800 Kč 
 
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání na ZŠ a v nižších ročnících víceletého 
gymnázia, MŠMT 
Pozitivním přístupem k lepší škole  rozpočet projektu: 94 000 Kč 
 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Sdílím, sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější výuku   rozpočet projektu: 555 840 Kč 
 
ROP NUTS II Moravskoslezsko 
Konečně nás to baví - vybavení a zařízení učebny jazyků přírodopisu, multimediálním vybavením, 
nábytkem, učebními pomůckami    rozpočet projektu: 1 847 538 Kč 

 
Státní fond životního prostředí 
projekt školy v přírodě pro 110 dětí ve školním roce 2014/2015 (projekt Zelený ostrov) a 110 dětí 
ve školním roce 2015/2016 (Putování za tajemstvím lesa s veverkou zrzečkou) 
 

Schválené projekty 

 

Sdílím, sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější výuku                 555 840 Kč 
Konečně nás to baví        1 847 538 Kč 
Projekt Zelený ostrov  

Projekt Putování za tajemstvím lesa s veverkou zrzečkou 

 

Realizované projekty 
 
Projekt SFŽP – EVVO: „Jak žije les“ – realizace 03 - 04/2014. 
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XIII. 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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Výroční zpráva byla schválena školskou radou 14. října 2014.  
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Fotogalerie 
 

Halloweenský lampionový průvod 
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Budu školákem 
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Advent 2013 
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Lyžařský výcvikový kurz 
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Žijeme v jiné době 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Ozdravný pobyt žáků 
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30 let Mateřské školy Čáslavská 
 

 
 

 
 

 


