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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1.1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

název školy:
sídlo školy:

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219
Karviná – Mizerov, Majakovského 2219, PSČ 734 01

ředitel:
statutární zástupce ŘŠ:
zástupkyně ŘŠ pro věci ekonomické:
referentka školy:

Mgr. Roman Hamrus
Mgr. Aleš Homan Ph.D.
Alena Belančíková
Pavlína Ševčíková

IČO:
Identifikátor zařízení:
IZO:
právní forma:
datum zařazení do sítě:

48 004 561
600 135 977
048 004 561
právní subjekt od 1.1.1993
25.1.1996

součásti školy:

Školní družina
Školní jídelna

1.2

IZO: 119701103
IZO: 102892024

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Základním dokumentem školy je školní vzdělávací program s motivačním názvem Majáček, kterým se ve
školním roce 2013 – 2014 řídila výuka 1. – 5. ročníku a na druhém stupni 6. – 9. ročníku. Školní
vzdělávací program byl ve školním roce 2013-2014 aktualizován na základě úprav Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (byl rozšířen o témata z dopravní výchovy, finanční
gramotnosti, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí atd.) Koncepce školy je
vzhledem k ŠVP postavena na dvou základních pilířích: třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků a třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy (basketbal, plavání). Ve všech ročnících se rovněž se akcentuje
výuka informačních a komunikačních technologií.
1. Informační gramotnost – posílení hodin ICT v programu ŠVP Majáček, v zájmových útvarech
rovněž nabídnuta možnost počítačových kroužků, dále výuka psaní všemi deseti na počítačové
klávesnici (kroužek); v předchozích letech proběhlo zasíťování kabinetů pedagogů výpočetní
technikou a byly instalovány interaktivní tabule (v rámci prostředků SIPVZ), koncem školního roku
2009/2010 byla škola v rámci projektu Karvinský informační systém základních škol vybavena
novými interaktivními tabulemi pro specializované učebny (zeměpis, společenské vědy) i pro
kmenové třídy na prvním stupni. V rámci tohoto projektu byla na škole instalována rovněž tzv.
mobilní počítačová učebna (učebna společenských věd). Díky dalším projektům, do kterých se škola
zapojila, došlo k dalšímu vybavení ICT technikou (celoměstský projekt Cizí jazyky – otevřené dveře
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do EU – vybavení učebny cizích jazyků interaktivní tabulí, dataprojektorem a počítačem + 10
notebooků pro výuku; projekt „EU – Peníze školám“ – modernizace učebny přírodopisu –
interaktivní tabule, počítač, dataprojektor). Ve školním roce 2012/2013 došlo v rámci projektu
Přírodní vědy pro každého k vytvoření specializované učebny matematiky s interaktivní tabulí a
dataprojektorem.
2. Jazyková gramotnost – formou zájmových útvarů na 1.stupni a volitelných a nepovinných předmětů
na 2.stupni se zvýšila jazyková gramotnost, v rámci DVPP a projektové činnosti se zapojila řada
pedagogů do dalšího vzdělávání v oblasti metodiky cizích jazyků. V rámci podpory cizích jazyků se
ve škole uskutečnilo několik celoškolních jazykových soutěží, žáci se v rámci udržitelnosti projektu
Cizí jazyky – otevřené dveře do EU zúčastnili celoměstské jazykové soutěže v německém a
anglickém jazyce. Přestože tento celoměstský projekt „Cizí jazyky - otevřené dveře do EU“ byl
v předminulém školním roce ukončen, pokračovali učitelé cizích jazyků a společenskovědních
předmětů v rámci udržitelnosti projektu v tvorbě materiálů pro cizojazyčný jazykový portál.
Významným počinem v oblasti podpory cizích jazyků bylo zapojení školy do aktivit British Council,
které pro žáky karvinských ZŠ zajistila ZŠ Dělnická. Talentovaní žáci byli připravováni na
cizojazyčnou zkoušku z AJ (Starters, Movers) a získali certifikát s mezinárodní platností.
3. Sportovní třídy - Úspěšně pokračovala basketbalová přípravka žáků třetích a čtvrtých ročníků
v návaznosti na TJ Sokol Karviná. Družstva mladších i starších žáků zvítězila v basketbalových
ligách škol a postoupila i do krajských finále. Starší žáci v krajském finále zvítězili a postoupili do
kvalifikace o postup na mistrovství ČR základních škol. V kvalifikačním turnaji v Šumperku
skončili na 2.místě. Mladší žáci zvítězili v městských a okresních finále a v krajském finále obsadili
3.místo. Na druhém stupni již žáci sportovních tříd jsou pevně ukotveni v systému školních soutěží
a také ve struktuře basketbalového oddílu TJ Sokol Karviná, kdy mnozí hrají již krajské, ale i
ligové soutěže U 17 a U 19. Základem úspěšných družstev jsou hráči hrající za TJ Sokol Karviná
soutěže v rámci ČBF na krajské i celostátní úrovni (dorostenecká liga kadetů i juniorů). Pět žáků ZŠ
Majakovského během sezóny 2013-2014 působilo na střídavý start v BK NH Ostrava a jeden žák
v tomtéž klubu v kategorii mladších žáků v celostátní extralize U14, tedy nejvyšší soutěži v ČR.
Družstvo BK NH Ostrava skončilo na finálovém turnaji na mistrovství ČR U 12 opět po roce na
3.místě. Finálový turnaj se konal v květnu 2014 v Klatovech a všichni hráči TJ Sokol Karviná
(potažmo žáci ZŠ Majakovského) byli hlavními oporami spřáteleného klubu BK NH Ostrava. Žák
Dalibor Vlk (6.A) byl oceněn i na vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců města Karviné
Primátorem statutárního města Karviná v Městském domě kultury v březnu 2014.
1.3

VYBAVENÍ ŠKOLY

V průběhu minulých let byly naplněny základní cíle vybavenosti školy informačními a
komutačními technologiemi (ICT), které byly stanoveny vedením školy. V prvé řadě se jednalo o
vybudování informačního systému, který je tvořen páteřní sítí, jež propojuje počítače ve všech kabinetech
a učebnách. Technologickým jádrem systému je vyhrazený server se síťovým operačním systémem.
Počítačová síť je napojena na Internet s celkovou přenosovou rychlostí 4 Mb/s. Pro administrativu školy
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je využíván program DM Software a dále program pro školní matriku a tisk vysvědčení. Pro komunikaci
využíváme běžné komunikační prostředky, jako je MS Outlook a Messenger. Poskytovatelem internetu je
firma GTS Novera. Všechny počítače a notebooky ve škole fungují pod operačním systémem Windows 7.
V současné době se zabývá celkovou analýzou prostředí IT na karvinských školách nově zřízená
příspěvková organizace CIT Karviná. Tato má za úkol sjednocovat IT prostředí na školách a
racionalizovat provoz síťových, telekomunikačních a tiskových služeb. Toto centrální řešení nařízené
zřizovatelem má svou logiku, ale zatím se potýká s mnoha provozními problémy, které se však postupně
řeší a zlepšují. Poskytovateli internetu firmě GTS Novera byla během roku 2014 vypovězena smlouva
nyní se tendruje firmou CIT nový poskytovatel internetu za účelem co nejlepšího a nejlevnějšího
připojení a co nejlepšího poskytování servisních služeb.
Pro výuku Informatiky se využíváme dvě učebny s celkovým počtem 32 počítačů. V první učebně
je 18 žákovských počítačů + 1 PC učitelský a dataprojektor s interaktivní tabulí, na počítačích je
nainstalovaný operační systém Windows 7. Tato učebna je zaměřena na práci s výukovými programy a
práci na internetu. Ve druhé učebně je 12 počítačů a 1 počítač učitelský. Rovněž zde počítače fungují pod
operačním systémem Windows 7. Obě počítačové učebny umožňují vedle standardní výuky informatiky
i práci s grafickými programy. Kromě výuky informatiky jsou učebny využívány k podpoře výuky cizích
jazyků a společenskovědních disciplín; učebny rovněž využívají žáci prvního stupně. V učebnách
probíhají také každoroční on-line testy SCIO či testování NIQUES v rámci šetření ČŠI.
V roce 2010 byla škola vybavena dalšími čtyřmi interaktivními tabulemi a mobilní počítačovou
učebnou v rámci projektu „Karvinský informační systém základních škol“. Mobilní počítačová učebna
má základnu v multimediální učebně společenských věd a žáci zde mohou díky připojení k internetu
využívat notebooky k samostatné práci či k práci v rámci projektové výuky. V rámci projektu
„Modernizace chemicko-fyzikálních učeben“ byla ve škole zřízena nová učebna chemie s interaktivní
tabulí, dataprojektorem a počítačem. Na škole funguje už od roku 2006 multimediální učebna, která je
vybavena počítačem s dataprojektorem a ozvučenou interaktivní tabulí, je určena zejména pro výuku
českého jazyka, matematiky a slouží jako centrální učebna pro různé přednášky a besedy, které se
uskutečňují ve škole (besedy v rámci preventivního programu atd.). Další materiální vybavení ICT
technikou bylo realizováno díky celoměstskému projektu „Cizí jazyky – otevřené dveře do EU“ – na
škole byla vytvořena multimediální učebna cizích jazyků s interaktivní tabulí a 10 notebooky. Díky
projektu „EU – Peníze školám“ (tzv.šablony) jsme mohli výrazně modernizovat učebnu přírodopisu, kam
byla nainstalována interaktivní tabule s dataprojektorem a notebookem; rovněž jsme získali 12 notebooků
pro učitele, kteří vytvářeli výukové materiály a pracovní listy k tomuto projektu. V rámci projektu
Přírodní vědy pro každého jsme vybavili učebnu matematiky interaktivní tabulí s dataprojektorem a
notebookem.
V současné době je ve škole celkem 67 počítačů a 54 notebooků, z toho v ICT učebnách je 32
počítačů, 27 notebooků je k dispozici v mobilní počítačové učebně, 10 notebooků je využíváno žáky
v nové jazykové učebně. Ostatní počítače jsou určeny pro zajištění provozu školy v kancelářích vedení
školy, školní družině, rovněž kabinety vyučujících jsou vybaveny počítači. Ve škole je k dispozici 14
tiskáren, z toho 3 v učebnách.
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Škola dále využívá vybavenou jazykovou učebnu, odbornou učebnu fyziky, chemie, přírodopisu,
hudební výchovy, zeměpisu a nově byla vybudována multimediální učebna v rámci projektu „Klub dětí
Evropy“, který finančně podpořila Nadace OKD. Žáci mají k dispozici jednu tělocvičnu, moderní
posilovnu a školní hřiště. Další vybavení je standardními učebními pomůckami. Velmi frekventované
využití má i školní klub Kamarád, kde probíhají významné školní a společenské akce (recitační soutěže,
přednášky, besedy, schůzky s rodiči) a bohatá nabídka je ve školním bufetu.
1.4

POČTY TŘÍD A POČTY ŽÁKŮ
I. stupeň

II. stupeň

Celkem

počet tříd
počet žáků
počet tříd
počet žáků
počet tříd
počet žáků
k 1.9.12 k 1.9.13 k 1.9.12 k 1.9.13 k 1.9.12 k 1.9.13 K 1.9.12 k 1.9.13 k 1.9.12 k 1.9.13 k 1.9.12 k 1.9.13
7
5
165
142
6
6
135
131
13
11
300
273

školní družina
počet odd.

počet žáků

k 1.9.12 k 1.9.13 k 1.9.12 k 1.9.13
3

1.5

3

83

73

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI ŠKOLY
• Činnost školního klubu Kamarád
•

Ve třetím ročníku probíhala výuka s asistentem pedagoga u žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami. Do všech ročníků bylo v průběhu školního roku zařazeno celkem 17 žáků s SPU nebo
SPCH.

• Proběhla řada reportáží o škole na TV Polar (celoškolní projekty, jazykové projekty a soutěže,
velikonoční jarmark, basketbalové soutěže, exkurze v rámci projektu Přírodní vědy pro každého a
NatTech), aktivity školy v oblasti projektů a sportu byly pravidelně medializovány v regionálním
tisku (Karvinský deník, MF Dnes, Karvinský zpravodaj).
• Spolupráce s mateřskými školami v okolí formou akcí: Mikuláš, Vánoční koledy, Zvoneček,
hudební Skřivánek, dny tvořivých dílen pro děti s MŠ, velikonoční jarmark, atd.
• Zapojení školy do aktivit British Council – zkoušky z AJ pro žáky karvinských ZŠ s možností
získat certifikát s mezinárodní platností
• Výjezdy žáků v rámci exkurzí projektu Přírodní vědy pro každého (Technické muzeum Brno; IQ
Park Liberec) a NatTech (Zetor Gallery Brno, Rostex Vyškov)
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• Pokračovaly aktivity v projektu Přírodní vědy pro každého a bez překážek (škola v projektu
zapojena od února 2013), který se zaměřuje na podporu žáků základních škol v oblasti přírodních
věd, v rámci projektu proběhly exkurze (Technické muzeum Brno, IQ Landia Liberec)

• Od září 2014 se škola zapojila do projektu NatTech – Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání v Moravskoslezském kraji; garantem projektu je Střední škola techniky a služeb
v Karviné, žáci naší školy v rámci propagace technických oborů navštěvovali po celý školní rok
kroužky elektrotechniky, strojírenství, práce se dřevem a modelářský, kromě toho se zúčastnili
čtyř tematických exkurzí na SŠTaS v Karviné, čtyř workshopů k projektu a exkurze (Zetor
Gallery, Rostex Vyškov)
• Proběhl projekt První pomoc – šance pro život, který žákům přiblížil postupy v poskytování laické
první pomoci
• Ve spolupráci s TJ Sokol Karviná účast v celostátních basketbalových soutěžích (dorostenecká
liga kadetů a juniorů) včetně účasti na mezinárodních turnajích, v oblasti plavání spolupráce
s plaveckým oddílem Kosatky Karviná, který dosahuje také republikových výsledků.
• Probíhala tradiční spolupráce s institucemi: MŠ Čajkovského, Kpt.Jaroše, Regionální knihovna,
MěDK, statutární město Karviná, sportovní kluby ve městě, DDM Juventus, Stanice mladých
přírodovědců, OPF SU, PF OU, VŠB-TU, OU Ostrava

1.6

HLAVNÍ SLEDOVANÉ CÍLE V PRÁCI ŠKOLY, ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Hlavní cíle školy pro následující období byly vymezeny do následujících oblastí.
A.

Oblast výchovně vzdělávací:
1. Zaručit co nejkvalitnější výuku.
2. Rozvíjet aktivitu žáků, jejich tvořivé a logické myšlení, samostatnost.
3. Využívat takových forem metodické práce, aby žáci zvládali učivo ve škole.
4. Probudit u žáků zájem o dané předměty.
5. Klást důraz na výuku ZPC.
6. Zúčastňovat se důležitých výchovně-vzdělávacích a sportovních soutěží.
7. Klást důraz na výuku cizích jazyků-AJ,NJ, RJ.
8. Ve sportovní oblasti klást důraz na výuku basketbalu, plavání a lehké atletiky
9. Průběžné aktualizace školního vzdělávacího programu pro všechny ročníky ZŠ.
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10. Zavést projektovou výuku pro celou školu, akcentovat projektové aktivity
11. Činnost školního parlamentu
12. Spolupráce s rodiči ve sdružení Bezva škola
13. Organizace rozloučení s vycházejícími žáky.
14. Využití volného času dětí - prevence boje proti drogám, kriminalitě
15. Pro zlepšování kvality výchovně vzdělávacího procesu využívat výsledků autoevaluace za roky
2010-2013

B.

Oblast materiální

Vybudování a aktualizace datové sítě-škola, ŠJ, ŠD, řešení optické kabeláže
Oprava rozhlasové ústředny
Ochrana školního hřiště, včetně oprav oplocení, oprava obložení TV a kobercování stěn TV
Investiční akce - zónová regulace tepla s prostředků investičního fondu, včetně výměny ventilů
Kácení stromů v rámci bezpečnosti
Malování TV, chodeb, šaten a tříd pavilonu A
Úprava vestibulu - zednické práce, stěnové příčky, dveře, kování a instalace nábytku a televize, sedací
soupravy, vitrín a konferenčního stolu
Nákup mobilního ozvučovacího setu
Úprava sborovny - skříně, estetizace
Nákup školních lavic a židlí pro žáky
DVPP
1. Viz plán DVPP s prioritou na jazykové vzdělávání a nový školní vzdělávací program a rozvoj
sportovní činnosti na škole.

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Ročník
(třída)

Jednací číslo

Typ učebního plánu
(název vzdělávacího programu)

I. – IX.

31504/2004-22

ŠVP pro základní vzdělávání Majáček
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2.1

APROBOVANOST

Aprobovanost výuky na 1. stupni
Aprobovanost výuky na 2. stupni
Aprobovanost výuky na škole celkem

2.2.

94,8 %
85,3 %
89,6 %

NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ

Název

2.3

1.
2.
3.

Literární výchova
Informační výchova
Sport a pohybové aktivity

4.

Matematické praktikum

Vyučující
Mgr. Hanáková
Mgr. Suchánková/Brandlová
Mgr. Šajna
Mgr.Canibalová
Mgr. Hamrus
Mgr. Bauerová
Mgr. Hamrus

INTEGROVANÍ ZDRAVOTNÉ POSTIŽENÍ ŽÁCI
Integrovaní žáci

Počet
integrovaných
žáků

Ročník
1.stupeň
S tělesným postižením.
S mentálním postižením
s vadami řeči
vývojové poruchy učení nebo
chování.
více vadami.
Celkem 1. stupeň
s tělesným postižením.
s mentálním postižením.
s vadami řeči
Vývojové poruchy učení nebo
chování.
více vadami
Celkem 2. stupeň

Celkem 1. a 2. stupeň
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2
0
1
6
1
10
0
0
0
7
0
7

17

Ročník
6.- 7.r.
8.- 9.r.
6.- 9.r.
6.- 8.r.
9.ročník
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2.4.

POVINNÁ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA ŠKOLE
Cizí jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

2.5

aprobovanost v %
67
100
100

NABÍDKA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

Předmět AJ, NJ, RJ:

AJ, NJ (1. – 9. ročník / 2-4 h týdně)
RJ (8. - 9. ročník /1- 2 h týdně)

2.6

ZAJIŠT2NÍ VÝUKY CIZÍHO JAZYKA V 1. – 5. ROČNÍKU

Anglický jazyk - učitelé z 2. a 1. stupně
Německý jazyk - učitelé z 2. a 1. stupně
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3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOL
3.1

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI - ŠKOLA
Poř.
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

3.2.

Jméno
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena

Žena
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena

Kvalifikace

Aprobace

Úvazek

Délka

Věk

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

M – Ch
Čj-D
1.st.
1.st.
Čj – D
M-Tp
1.st.
1.st.
Čj-Ov
Tv-Ze-Aj
Čj-D
Fy-Tp
Trenérství
Aj
Nj
1.st.
M-F-Tv
VT-M-Aj
1.st.
Rj-Ov
Nj-Rj-VT
TV-Př-Nj
As.ped.
As.ped.

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,591
1,000
1,000
0,909
0,182
0,182
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,909
0,272
0,400
0,400

23
21
30
36
37
26
36
23
3
9
18
31
12
13
17
15
10
9
29
25
15
40
23
21

46
44
54
61
61
50
56
49
30
33
42
55
62
38
41
42
35
35
51
44
39
62
49
45

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI – ŠKOLNÍ DRUŽINA
Poř.
Č.
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno a příjmení
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena

Kvalifikace

Úvazek

ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

1,000
0,291
0,208
0,183
0,216
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Délka
ped. praxe
20
36
15
3
6

Věk
44
61
39
30
29
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3.3.

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Poř. č. Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.4.

Žena
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena

Zářazení

Úvazek

ZŘŠ - ekonomka
referentka
Školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

1,000
0,875
1,000
0,500
1,000
1,000
1,000

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Poř.č. Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.

Žena
Žena
Žena
Žena
Žena

Zařazení

Úvazek

vedoucí ŠJ
hl. kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka

1,000
1,000
0,500
1,000
0,750

4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A ROZMÍSTĚNÍ
VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ
Počet dětí zapsaných do 1.tříd

36

Počet dětí s odloženou školní docházkou
Z celkového počtu odložení doporučeno
Počet dětí osvobozených od školní docházky
Dyslektické třídy
Počet tříd
Počet žáků
0
0

8
PPP
SPC
lékařem
8
0
8
0
Přípravné třídy
Počet tříd
Počet žáků
0
0

Počet žáků přijatých do osmiletých gymnázií
Počet žáků přijatých do šestiletých gymnázií
Počet žáků přijatých do čtyřletých gymnázií

0
0
2

12/43

Výroční zpráva o škole 2013/14
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typ SŠ,
Učebního oboru
Gymnázia
Střední
odborné
s maturitou
Čtyřleté učební obory
Tříleté učební obory
Střední umělecké školy
celkem

Počet
přijatých
žáků
2
školy
7
2
14
0
25

Rozmístění vycházejících žáků na střední školy ve školním roce 2013/2014

Škola

součet

Gymnázium Karviná
SŠTaS Karviná
SOU Dakol
Střední průmyslová škola Karviná
Střední škola Bohumín
Střední průmyslová škola stavební
Havířov
SOU opravárenské Ostrava-Vítkovice
SOŠ ochrany osob a majetku, Karviná
Střední průmyslová škola dopravní Plzeň
Obchodní akademie Orlová
SŠ Havířov-Prostřední Suchá
Albrechtova střední škola Český Těšín
SŠ Havířov-Šumbark, Lidická
Střední odborná škola Třinec
CELKEM

2
6
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
25

Žáci vycházející z nižších ročníků:
celkem:
Škola
SOU Dakol Petrovice

Jméno
Žákyně
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

5.1

PROSPĚCH A ZAMEŠKANÉ HODINY

třída

prospěli s
vyznamenáním

prospěli

neprospěli

zameškané hod.

z toho
neomluvené

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

I.A
II.B
III.B
IV.B
V.B

24
29
10
11
9

25
26
8
8
6

1
5
12
21
12

1
6
14
22
14

0
0
2
0
1

1
0
2
0
1

567
1240
654
982
1145

956
1388
912
1428
1027

0
0
0
0
0

0
0
0
16
0

1. stupeň

83

73

51

57

3

4

4588

5711

0

16

VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
IX.A

7
6
8
1
10
8

9
5
5
1
11
8

12
12
9
9
21
11

10
15
12
11
20
12

0
1
0
6
2
7

0
0
0
1
1
1

699
709
578
874
1584
1242

793
737
984
674
1401
2265

0
1
0
4
19
5

0
6
0
6
0
36

2. stupeň

40

39

74

80

16

3

5686

6854

29

48

112

125

137

19

7

29

64

celkem 123

10 274 12 565

5.2 KLASIFIKACE A CHOVÁNÍ
počet žáků
ročník
I. stupeň
II. stupeň
CELKEM

1.pol./ 2. pol
137/135
132/128
269/263

1. st.
2. st.
z chování
z chování
1.pol./ 2. pol. 1.pol./ 2.pol.
137/135
128/127
265/262
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0/0
3/ 0
3/0

3. st.
z chování
1.pol./ 2.pol.
0/0
1 /1
1/1
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6. ÚDAJE O DVPP
6.1 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Schválený plán DVPP ZŠ Majakovského pro školní rok 2013/2014
1. pololetí
JMÉNO

TYP STUDIA

MÍSTO

DATUM

ČAS

CENA

Hanáková Beata

Specifické poruchy učení

Nový Jičín

24.-27.9.2013

08:30 - 18:30

4120,00

Vlčková Silvie

Nápady do PRV, PŘ, VL.

Ostrava

15.10.2013

13:30 - 17:00

710,00

Bauerová Eva

Studium VP

Ostrava

Pá září-listopad

08:00 - 15:30

-

Ciosková Hana

Metody aktiv. a motiv. žáků v mat.

Ostrava

22.10.2013

09:00 - 16:00

990,00

Šikana

Petrovice

5.11.2013

08:00 - 15:00

1000,00

Komunikace

Petrovice

15.1.2014

08:00 - 15:00

1000,00

Svátky hravě v hodině AJ

Ostrava

25.10.2013

09:00 - 14:00

600,00

Pojďme si číst v AJ

Ostrava

29.11.2013

09:00 - 14:30

500,00

Svátky hravě v hodině AJ

Ostrava

25.10.2013

09:00 - 14:00

600,00

Pojďme si číst v AJ

Ostrava

29.11.2013

09:00 - 14:30

500,00

Seminář k dopravní výchově

Hrádek

17.-18.10.2013

07:30 - 15:00

-

Pohybem a hrou

Ostrava

9.10.2013

09:15 - 14:45

-

Výrobky z přír.ma. - Nové Vánoce

Karviná

16.10.2013

12:00 - 15:30

-

Rozšiřující studium ICT

Ostrava

Mojová Pavlína

Kožuszniková Soňa

Dobrovolná Viera
Šrubařová Jolana
Poláchová Lenka
Suchánková Monika

školní rok 2013/2014

2. pololetí
JMÉNO

TYP STUDIA

MÍSTO

DATUM

ČAS

CENA

Mgr. Zuzana Mangirasová

LŠVOE - UP - pdf

Pdf - UP

1.8.2014

Mgr. Silvie Vlčková

Cesta ke změně životního stylu

Ostrava

6.3.2014

Petrovice

2.pol. 2014

cca 1000,-

Petrovice

24 měsíců

19000,00

Mgr. Pavlína Mojová
Mgr. Pavlína Mojová

Prevence soc. patologických
jevů
Studium prevence soc. patolog.
jevů
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7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
7.1

ZÁJMOVÁ ČINNOST (KROUŽKY)
Jméno
Mgr.Vlčková
Mgr. Kožuszníková
Mgr. Šajna

7.2

den
ST
ST
PO

čas
12.50-13.35
14.00-14.45
13.15-14.00

učebna
TV
VV
TV

počet
15
15
15

Ing. Brandlová

zaměření
Sportovní (3. – 5.ročník)
Keramicko-výtvarný (3.-5.roč.)
Sportovní (6. – 7.ročník)
Redakce dětského štábu TV Polar
(6.-9.ročník)

ST

14.15-15.00

PC

10

Mgr.Mojová
Mgr. Dobrovolná
Mgr. Mangirasová
Mgr. Šupol

Psaní na PC (6. – 9.ročník)
Angličtina hrou (1.-5.r.)
Slavíček (2.-5.roč.)
Sportovní basketbal (1.-5.)

ČT
PÁ
ÚT
PO

7.00-7.45
12.50-13.35
14.00-14.45
14.00-14.45

PC
1.A
HV
TV

15
10
10
10

ŠKOLNÍ SOUTĚŽE A AKCE DLE PŘEDMĚTOVĆH KOMISÍ:

A. PK 1. a 2. tříd

září

říjen

listopad

prosinec

Princezny jsou na draka – MěDK
Ahoj z prázdnin, Nejkrásnější
fotografie z prázdnin
Pasování čtenářů – Regionální
knihovna Karviná - Mizerov
Spolupráce s MŠ
Soutěže Mistr Matik, Nejlepší
čtenář,
matematická
soutěž
Cvrček
Beseda o zdravé výživě
Pasování na druháčka - RKK
Sběr kaštanů a žaludů
Jak víla Modrovláska splnila tři
přání – divadelní představení
O
Růžence
–
divadelní
představení
Poprvé v knihovně – knihovnická
lekce pro žáky 1.třídy
Mikulášský rej
Ukázková hodina plavání
Vánoční zvoneček – zpěv českých
vánočních písní
Vánoční zpívání koled pro MŠ
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Listování – Kouzelná baterka
Vánoční cizojazyčná besídka

leden

únor

březen

duben

květen

červen

Tvořivé dílny pro budoucí
prvňáčky, ukázkové hodiny pro
MŠ
Hrajeme si na školu – vyučování
s dětmi z MŠ
Hrajeme si spolu – beseda
v rámci prevence
Zápisy do 1.tříd
Recitační soutěž
Strašidelná párty s přenocováním
ve škole
Večerníčkova
čepice
–
knihovnická lekce
Pasování na druháčka—beseda v
knihovně
Bezpečně na silnici, bezpečně
doma – preventivní beseda MP
Velikonoční jarmark
Karvinský talent
Sněhuláci
pro
Afriku
–
charitativní akce
Matematický klokan
Beseda s hasiči
Hrajeme si s jazyky
Dopravní soutěž+jízda zručnosti
Velikonoční jarmark
Aprílová škola – divadelní
představení MěDK Karviná
Draví ptáci – show pro děti
Štafetový běh
Zdravé zuby – beseda
Škola v přírodě
Den dětí s klaunem Hopsalinem
Koloběžkové závody
Filmové představení ke Dni dětí–
film 3D Dobrodružství pana
Peadbodyho a Shermana
Z pohádky do pohádky – koncert
Permoníku
Atletický trojboj – městské a
okresní kolo
ZOO Ostrava
Péče o zdravé zuby
Dopravní výchova
Sběrová soutěž – papír
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Sběr kaštanů a žaludů
průběžně Mistr Matik
Nejlepší čtenář
Ukázkové hodiny pro MŠ

B. PK 3. až 5. Tříd

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

Výuka dopravní výchovy na
dopravním hřišti
Princezny jsou na draka – MěDK
Nekrásnější foto z prázdnin
Vzpomínky z prázdnin – výtvarná
soutěž
Plavecká soutěž měst
Sběr kaštanů a žaludů
Přírodovědná stezka
Beseda v rámci prevence Malý
kriminalista (MP Karviná)
Česká
balada
–
divadelní
představení
Ilustrátoři dětské knihy (knih.
lekce)
Preventan Cup – vybíjená –
městské kolo
Vztahy ve třídě – klima třídy,
preventivní beseda
Mikulášský rej
Vánoční zvoneček – zpěv koled
Cizojazyčná besídka
Vánoční zpívání s MŠ
O medvědu Ondřejovi – divadelní
představení
Tvořivé dílny pro MŠ
Beseda pro rodiče budoucích
prvňáčků
Zápisy do 1.tříd
Dům plný knih – knihovnická lekce
Recitační soutěž
Matematický klokánek (5.r.)
Rychlokurz plavání ve finanční
gramotnosti
Co víš o internetu – soutěž
Matematická soutěž Klokánek
Městské kolo v sálové kopané
Městské kolo ve šplhu
Karvinský talent – pěvecká soutěž
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duben

květen

červen

(základní část)
Naše pověsti – knihovnická lekce
Dopravní soutěž+ jízdy zručnosti
British Council – přípravné
zkoušky
Velikonoční jarmark
Karviná – město, které mám rád
Štafetový běh
Fotbalový turnaj žáků karvinských
ZŠ (MFK Karviná)
Žáček žáčkům – knihovnická lekce
Škola v přírodě
Astrid Lindgrenová – knihovnická
lekce
Filmové představení 3D film ke Dni
dětí Dobrodružství pana
Peadbodyho a Shermana
Výlet pořádaný rodiči – sdružení
Bezva škola Hrádek ve Slezsku
Atletický trojboj
Koloběžkové závody

Sběr starého papíru
Soutěž Nejlepší čtenář
Mistr Matik
Projektové dny
Péče o zdravé zuby
průběžně Matematická soutěž Cvrček
Čeho se bojím na silnici – výtvarná
soutěž
Požární ochrana očima dětí –
výtvarná soutěž
Život dětem – charitativní akce

C. PK Matematiky
listopadbřezen
prosinec
leden
únor
březen
duben

Školní kola Matematické
olympiády(kategorie Z6,Z7, Z8)
Školní matematická soutěž pro
žáky 5. - 6. Tříd
Piškvoriáda pro žáky 5.a6.tříd
Matematická olympiáda Z5
Školní kolo Pythagoriády 6.8.roč.
Matematický Klokan pro žáky
6. -9. tříd
Okresní kolo matematické
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olympiády – kategorie Z6, Z7, Z8
květen Okresní kolo Pythagoriády
průběžně Projekt
Přírodní vědy pro každého
D. PK ČJ
září

říjenlistopad

prosinec

únor

březen

duben

květen červen

Literární a mediální soutěž Ahoj
z prázdnin
Exkurze archeopark Chotěbuz
Pověsti z Karviné– knihovnická
lekce
Školní časopis Majáček
Česká balada – divadelní
představení
Pověsti z těšínského regionu
Jak číst film – knihovnická lekce
Hudební směry – knihovnická
lekce
Olympiáda ČJ- školní kolo
Kouzelná baterka, Dračí polévkascénické čtení brněnského
souboru Listování
Okresní kolo olympiády v ČJ
Osvobozené divadlo –
knihovnická lekce
Školní kolo recitační soutěže
Městské kolo recitační soutěže
Karel Kryl – knihovnická lekce
Literární soutěž O nejhezčí
básničku
Literární soutěž 3001 – Příběh
planety
Kniha nebo film – knihovnická
lekce
Školní časopis Majáček
Celoměstská soutěž Karviná –
naše město – Co mi vyprávěli
permoníci
Slavné dvojice – knihovnická
lekce
Divadlo semafor
Samizdatová a exilová literaturaknihovnická lekce
Výprava za dobrodružstvím –
knihovnická lekce
Jaromír Nohavica – knihovnická
lekce
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Knihovnické lekce
Školní časopis Majáček
Návštěvy kulturních představení a
besed
průběžně Rozhlasové relace k významným
dnům ČR
Výuka žáků se SPUCH
Příprava na přijímací zkoušky z
ČJ

E. PK CIZÍCH JAZYKŮ
říjenprosinec
ledenúnor

Cizojazyčná vánoční besídka pro
žáky 1.stupně
Školní kolo olympiády NJ
Okresní kolo olympiády v AJ

Hrajeme si s jazyky – soutěž pro
žáky 1.stupně
duben
British Council – cvičné testy pro
mezinárodní zkoušky z AJ
Multijazyková soutěž Jazyky hrou
Cambridge English-British
květen Council – testy pro mezinárodní
zkoušky v kategorii Starters,
Movers
červen Městská jazyková soutěž Cizí
jazyky – otevřené dveře do EU
Olympiády v cizích jazycích,
průběžně cizojazyčné besídky, British
Council

F. PK Př-F-CH – Z
Karvinská přírodovědná stezka
Korespondenční soutěž Stanice
mladých přírodovědců
Projekt OPVK Přírodní vědy pro
každého
průběžně Besedy a exkurze
s environmentální tematikou
Třídění odpadů, sběr papíru, PP
víček, monočlánků, hliníkových
fólií
říjen
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G. PK D
září

říjen

listopad

Exkurze archeopark Chotěbuz –
život starých Slovanů
Komentovaná prohlídka
historického centra
Fryštátu+beseda v Muzeu
Těšínska
Pověsti ze staré Karviné –
knihovnická lekce
Školní kolo dějepisné olympiády

Okresní kolo dějepisné olympiády
Středověké město Fryštát –
knihovnická lekce
Rozhlasové relace ke státním
svátkům
průběžně Knihovnické lekce
Dějepisné soutěže
ledenčerven

H. PK INFORMATIKY
září
říjen

prosinec
leden
březen

duben

červen

Celoškolní soutěž o nejkrásnější
fotografii z prázdnin
Celoškolní počítačová soutěž
Farmář
Beseda se štábem TV Polar
Vánoční foto – celoškolní ICT
soutěž
Tvořivé dílny pro NŠ – PC a
kouzelná tabule
Vědomostní soutěž Co všechno víš
o internetu
Internetová celorepubliková soutěž
„Najdi, co neznáš“ (seznam.cz)
Výzkum rizikového chování dětí na
internetu
Celoměstská soutěž
Videopohlednice z Karviné,
kategorie mediální v rámci soutěže
Karviná – naše město
Vyhlášení celoměstské soutěže
Karviná – město mnoha tváří
1.místo
prezentace školních akcí na www
stránkách školy
Prezentace školy při návštěvách
dětí z MŠ
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průběžně Redakce TV Polar – dětský štáb
Spolupráce s TV Polar – školní
reportáže ze všech významných
akcí školy
CH. PK TV
září

říjen

listopad
prosinec
leden-únor

březenduben

květen červen

průběžně

Městské kolo v přespolním běhu
Okresní kolo v přespolním běhu
Plavecká soutěž měst –
celoměstská plavecká akce
Laťka přátelství –memoriál
Ladislava Čermáka městské kolo
skok vysoký – dívky, chlapci
Zážitkové dopoledne – Workout
Karviná
Lyžařský výcvik
Příměstský lyžařský výcvik –
v rámci MMK
Karvinská basketbalová liga
družstva mladších a starších
žáků: Městské kolo basketbalové
soutěže-starší dívky, mladší
chlapci
Okresní kolo basketbalové
soutěže – starší dívky
Okresní kolo basketbalové
soutěže-mladší a starší chlapci
Krajské finále basketbalové
soutěže - starší žáci, mladší žáci
Kvalifikace na republikové finále
basketbalové soutěže – starší žáci
Městské kolo ve vybíjené
Atletický čtyřboj
Atletická olympiáda karvinských
škol
Basketbalové soutěže
Spolupráce s TJ Sokol Karviná
I. PK HV

prosinec
březen

Vánoční zvoneček – zpěv českých
vánočních písní
Vánoční zpívání pro děti MŠ
Karvinský talent – pěvecká soutěž
základní část
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dubenkvěten

červen

průběžně

Skřivánek – pěvecká soutěž
Karvinský talent – finálová část
soutěže (MěDK)
Vystoupení dětského pěveckého
sboru u příležitosti slavnostního
vyřazení žáků 9.ročníků
Hudební projekty tříd
Koncerty Permoníku
J. PK OV-RV-VV

září-říjen

listopad
listopad prosinec
leden

únor - březen

duben - červen

průběžně

Stonožka – Hnutí na
vlastních nohou
Pod hladinou – výtvarná
soutěž
Keramická dílna pro MŠ
Sbírka zimního ošacení
pro děti syrských uprchlíků
v Jordánsku
Tvořivé dílny pro MŠ
Výroba drobných dárečků
pro prvňáčky u zápisů
Výroba keramiky pro
Velikonoční jarmark
Planeta 3001 – výtvarná
soutěž
Čeho se bojím na silnici –
výtvarná soutěž
Celoměstská výtvarná
soutěž Karviná – město,
které mám rád
Cena Ď – slavnostní
předávání cen v Praze
Keramické dílny pro MŠ
Velikonoční jarmark
Celoměstská soutěž
Karviná – naše město –
kategorie výtvarná – Co
mi vyprávěli permoníci
Reprezentace školy
vyhlašování ceny Ď v
Praze
Výzdoba školy – Vánoce,
Velikonoce, účast na
projektech a akcích
Keramický kroužek pro MŠ
Spolupráce s Hnutím na
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vlastních nohou – cena Ď
– nominace školy na cenu
Ď v kategorii Stonožka a
vynikající pomoc dětem
syrských uprchlíků

7.3

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

I.stupeň:
Družstvo mladších žáků
Družstvo mladších žáků
Ferencová Marie
Kováčová Nikola

Městské kolo dopravní soutěže
Přírodovědná stezka – přírodovědná soutěž

3.místo
2.místo

II.A
V.B

Finálová část pěvecké soutěže Karvinský talent
Finálová část pěvecké soutěže Karvinský talent

Bartoš Štěpán
Bartoš Štěpán
Siuda Adam

VI.B
VI.B
VIII.A

Okresní kolo matematické Pythagoriády
Okresní kolo matematické olympiády
Okresní kolo matematické olympiády

2.-5.místo
2.místo
2.-7.místo

Pawlitová Barbora

VIII.A

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

19.místo

Šokalová Aneta
Lukoszová Nela

IX.A
IX.A

Multijazyková soutěž Jazyky hrou německý jazyk

10.místo

Foltýnová Kristýna
Siudová Markéta

VIII.A
VIII.A

Multijazyková soutěž Jazyky hrou –
ruský jazyk

13.místo

Mojáková Gabriela

IX.A.

Městská jazyková soutěž Otevřené dveře
anglický jazyk

8.místo

Městská jazyková soutěž Otevřené dveře
německý jazyk

3.místo

II.stupeň:

Lukoszová Nela

IX.A

Pištěláková Michaela

VI.A

Ocenění SCIO za dosažení nejlepšího výsledku
v oblasti studijních předpokladů v Moravskoslezském kraji

Bartoš Štěpán

VI.B

Ocenění SCIO za dosažení nejlepšího výsledku
v matematickém testu v Moravsko-slezském kraji

Družstvo žáků 2.stupně

Městské kolo dopravní soutěže

1.místo

Dětský TV štáb 2.stupeň
(Antalová, Ráczová, Šokalová) 8.-9.r

Celoměstská mediální soutěž
Videopohlednice z Karviné

1.místo
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Tkáčová Natálie
Simerská Simona

VII.A
VI.A

Žáci 2.stupně

Celoměstská literární soutěž Karviná – naše
město – na téma Co mi vyprávěli permoníci
Celoměstská výtvarná soutěž Karviná –
město, které mám rád

3.místo
ocenění primátora
města Karviné

Cena Ď

VÝSLEDKY V OBLASTI TĚLESNÉ VÝCHOVY:
I.stupeň:
Družstvo žáků 4.ročníků

Preventan cup – vybíjená městské kolo

4.místo

Družstvo žáků 3.ročníku

Městské kolo ve šplhu

5.místo

Družstvo žáků 4.-5.ročníků

Městské kolo v sálové kopané

4.místo

Družstvo žáků 2.ročníku

Atletický trojboj – městské kolo

1.místo

Družstvo žáků 4.ročníku

Atletický trojboj – městské kolo

1.místo

Družstvo žáků 2.ročníku

Atletický trojboj – okresní kolo

1.místo

Družstvo žáků 4.ročníku

Okresní kolo atletického trojboje

4.místo

Družstvo žáků 4.ročníku

Fotbalový turnaj žáků karvinských ZŠ (MFK Karviná)
O Pohár černého zlata

2.místo

Městské kolo – přespolní štafetový běh

2.místo

Družstvo žáků 4.ročníků

II.stupeň:
Družstvo starších žákyň
Družstvo starších žákyň

Městské kolo přespolní běh
Okresní kolo přespolní běh

2.místo
1.místo

Kategorie starších žáků - jednotlivci
Kategorie starších žáků – jednotlivci

Skok vysoký – Memoriál Ladislava Čermáka
Skok vysoký – Memoriál Ladislava Čermáka

2.místo - Lepka
4.místo - Hrkel

Družstvo starších žákyň

okresní kolo basketbalové soutěže

2.místo

Družstvo mladších žáků
Družstvo mladších žáků
Družstvo mladších žáků

Městské kolo – basketbal
Okresní finále – basketbal
Krajské finále – basketbal

1.místo
1.místo
2..místo

Družstvo starších žáků
Družstvo starších žáků
Družstvo starších žáků
Družstvo starších žáků

Městské kolo – basketbal
Okresní finále – basketbal
Krajské finále – basketbal
Kvalifikace na rep.finále

1.místo
1.místo
1.místo
2.místo
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Kategorie starších žáků
Kategorie starších žáků

Atletická olympiáda MO skok vysoký
Atletická olympiáda MO běh 500m

3.místo – Lepka
1.m. - Charwotová

8. REALIZACE KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ ŠKOLY
8.1

PROJEKTY

Vzhledem k výrazné podpoře cizích jazyků na naší škole jsme v letošním školním roce opět
pokračovali ve spolupráci s vysokoškolskou studentskou organizací AIESEC. Vzhledem k změnám
v organizaci týdenních pobytů cizojazyčných studentů v ČR se v letošním školním roce konaly zejména
přípravy s pedagogy a rodiči žáků pro uskutečnění projektu v září 2014.
Zcela originálním počinem bylo zapojení školy do aktivit British Council – zkoušky z AJ pro žáky
karvinských ZŠ s možností získat certifikát s mezinárodní platností. Koordinátorem zkoušek
s mezinárodní platností je ZŠ Dělnická za výrazné podpory statutárního města Karviné. V průběhu dubna
se konaly pro talentované žáky zkušební testy a v květnu zkoušky v kategorii Starters, Movers. Všichni
úspěšní žáci byli odměněni certifikátem s mezinárodní platností na slavnostní společenské akci konané
v Městském domě kultury v červnu 2014.

Od února 2012 je naše škola zapojena do projektu Přírodní vědy pro každého a bez překážek,
který se zaměřuje na podporu žáků základních škol v oblasti přírodních věd. Do projektu se zapojila
v letošním školním roce řada pedagogů z prvního i druhého stupně, a to formou péče o talentované a
zaostávající žáky. Z tohoto projektu se na škole vybudovala specializovaná učebna matematiky
s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Součástí projektu jsou rovněž vzdělávací exkurze do významných
hospodářských podniků a vzdělávacích center – v letošním roce se uskutečnily v rámci tohoto projektu
exkurze do Technického muzea v Brně (6.ročníky) a science centra IQ Parku a IQ Landie v Liberci
(7.ročníky).
Dalším významným projektem na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, do kterého se jako
partner naše škola zapojila od září 2013 je projekt NatTech (Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání v Moravskoslezském kraji). Koordinátorem je Střední škola techniky a služeb Karviná, která
zajistila pro žáky zapojených ZŠ volnočasové vzdělávací aktivity – kroužky (elektro, práce se dřevem,
strojírenství, modelářství), jichž se vybraní žáci 9.ročníků pravidelně (2x měsíčně) zúčastňovali. Součástí
projektu byly také vzdělávací exkurze na SŠTaS, čtyřdenní workshop, kde žáci prezentovali výsledky své
celoroční práce z kroužků, a velmi zajímavá vzdělávací a poznávací exkurze do Zetor Gallery v Brně a
firmy Rostex Vyškov a.s.
Významným počinem v letošním školním roce byla tradiční spolupráce naší školy s Hnutím na
vlastních nohách – Stonožka. Za humanitární pomoc dětem syrských uprchlíků v rámci Stonožky byla
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škola nominována na cenu Ď, slavnostní vyhlášení vítěze ceny Ď proběhlo 24.6.2014 v Národním divadle
v Praze za účasti zástupců naší školy.
Naše škola se účastní projektu OVOCE DO ŠKOL, v rámci kterého je dětem 1. – 5. ročníku zdarma
dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100% džusy. Tento projekt vznikl proto, aby pomáhal vytvářet
správné stravovací návyky našich dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě nebo přispívat k trvalému
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí i rodičů. Pravidelná konzumace ovoce a zeleniny pomáhá
chránit zdraví našich dětí i zvyšovat jeho imunitu. Navíc děti v kolektivu svých spolužáků zkonzumují
ovoce a zeleninu, které by zřejmě jinak nekonzumovali.
Naše škola poskytuje také svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu
MLÉKO PRO EVROPSKÉ ŠKOLY.
• Zdravé a chutné výrobky vhodné pro dopolední svačinu našich školáků
• Vše v chladícím automatu Happysnack přímo v prostorách školy
• Bezpečný a snadný výběr výrobků pomocí předplacené karty
GARANT PROJEKTU - je Poradenské centrum Výživa dětí. Profesionální nutriční terapeutky pečlivě
kontrolují vhodnost nabízeného sortimentu ve školním automatu.
JEN VÝROBKY ZDRAVÉ VÝŽIVY - v automatech jsou nabízeny jen zdravé výrobky, vhodné svým
složením a množstvím na dopolední svačinu pro děti školního věku.

Během letošního školního roku se škola zapojila do série administrativních příprav pro zcela nové a
významné projekty, které by měly začít od školního roku 2014/15. Jedná se o následující :
- Společná řešení pro lepší učení – projekt MMK pro karvinské ZŠ
- Vzděláváním k lepšímu životu - přes firmu Perduco byl projekt podán na MŠMT a byl schválen
s částkou cca 2,3 mil. Kč. Jedná se o projekt školení a lektorování našich pedagogů v malých
obcích, který přinese do školy i velkou část materiálního vybavení.
8.2

SDRUŽENÍ BEZVA ŠKOLA

Sdružení rodičů Bezva škola připravilo v letošním školním roce dvě větší akce pro děti ZŠ
Majakovského. V březnu 2014 zorganizovali rodiče pro děti z 1.stupně Strašidelnou párty
s přenocováním ve škole, o akci byl mezi dětmi obrovský zájem a měla velký úspěch. V červnu 2014
zorganizovali rodiče pro děti tradiční výlet do Hrádku ve Slezsku, tentokrát pod názvem Za aztéckým
pokladem. I tato akce se setkala mezi dětmi velkého úspěch. Spolupráce s rodiči a školou je výborná,
během roku proběhly celkem čtyři schůzky rodičů s vedením školy.
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8.3

TESTY

Testování SCIO – 6. ročníky - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, proběhlo
v říjnu 2013 (14.-15.10.2013); pro 9.ročník se testování SCIO (český jazyk, matematika, cizí jazyk,
obecné studijní předpoklady) uskutečnilo v listopadu 2013 (12.-13.listopadu 2013). V dubnu 2014 byli
žáci 5.tříd zapojeni do testování SCIO pro 5.ročníky – Stonožka, testoval se český jazyk, matematika a
obecné studijní předpoklady. Ve letošním školním roce byla naše škola vybrána ČŠI k ověřování
výsledků žáků 4. a 8.ročníků elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického
testování (iSET). Testovanými oblastmi byly Člověk a jeho svět (4.ročníky) přírodovědná gramotnost a
jazyková gramotnost – cizí jazyk (8.ročníky).Toto testování se na škole uskutečnilo úspěšně na konce
května 2014.
Srovnávací testy v rámci školy - výstupy do nového ŠVP pro 5. ročník byly prováděny vyučujícími
2.stupně (český jazyk, matematika) v červnu 2014.
V letošním školním roce dostali talentovaní žáci možnost zúčastnit se zkoušky z anglického jazyka
(kategorie Starters, Movers) a získat tak certifikát s mezinárodní platností. Tyto zkoušky pořádal British
Council na Základní škole Dělnická na konci května 2014.
8.4

PLAVECKÝ VÝCVIK

Žáci třídy II.A, jazyková skupina, plavecká učebna „DEJA“, leden-červen 2014, jinak v rámci ŠVP
výuka specializovaného plavání v hodinách tělesné výchovy ve spolupráci s oddílem Kosatky Karviná
probíhala celý školní rok ve třídách na prvním stupni (část třídy s rozšířenou výukou sportu) – výuka
realizována na STARS.

8.5

VÝUKA INTEGROVANÝCH ŽÁKŮ, SPOLUPRÁCE S OPPP, SPC

Výuka probíhá v souladu s učebními plány. Žáci jsou individuálně docvičováni v jednotlivých skupinách
podle typu poruchy. S OPPP i SPC se vedou průběžné konzultace o individuálních plánech vzdělávání
těchto žáků v jednotlivých předmětech. Spolupráce je velmi dobrá. Individuální plány a hodiny
reedukace zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka na
2.stupni.
Vyučující skupin SPUCH:
Garant:

8.6

Mgr. Beata Hanáková.
Mgr. Drahoslava Zmijková, Mgr.Jolana Šrubařová

PROGRMA UMĚLECkĚ VÝCHOVY PRO DĚTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY - MDK Karviná

Probíhal podle schváleného plánu, nejúspěšnějšími akcemi byly:
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I.stupeň

KNIHOVNICKÉ LEKCE, BESEDY
1. ročník – říjen, listopad, únor, květen (Beseda o zdravé výživě – výživová poradkyně MUDr. Andělová
(sdružení Stop obezitě STOB; Poprvé v knihovně; Večerníčkova čepice – knihovnická lekce; Bezpečně
doma – bezpečně na silnici – preventivní beseda s MP Karviná; Zdravé zuby – beseda)
2. ročník – září, říjen, únor, květen (Pasování čtenářů, Beseda o zdravé výživě – výživová poradkyně
MUDr. Andělová (sdružení Stop obezitě STOB; Pasování 2.tříd na čtenáře, Beseda s hasiči; Jede vláček
pohádka – knihovnická lekce; Dětský svět – knihovnická lekce, Zdravé zuby – beseda);
3. ročník – říjen, listopad, květen (Malý kriminalista – základy kriminalistiky-MP Karviná preventivní
beseda, Vztahy v kolektivu (AVE Petrovice) – preventivní beseda. Ilustrátoři dětských knih –
knihovnická lekce; Letem světem rokem – knihovnická lekce, Žáček žáčkům – knihovnická lekce; Astrid
Lindgrenová – knihovnická lekce; Zdravé zuby – beseda)
4. ročník – listopad, březen, květen ( Vztahy v kolektivu (AVE Petrovice) – preventivní beseda, Otevřete
knížku – knihovnická lekce, Malý kriminalista – beseda s MP Karviná; Zdravé zuby – beseda)
5. ročník – únor, březen, květen, červen (Dům plný knih, Rychlokurz plavání ve finanční gramotnosti;
Beseda se cvičitelem asistenčních psů; Právní vědomí – beseda s MP Karviná; Naše pověsti –
knihovnická lekce; Zdravé zuby – beseda; Přírodovědný kvíz – beseda s doktorandem OU)
Společné akce: Klaun Hopsalín a pirátská show – vystoupení ke Dni dětí; koloběžkové závody, besedy
Zdravé zuby)
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - MDK
1. ročník – listopad, prosinec, květen (Jak víla Modrovláska splnila tři přání, Kouzelná baterka, Ahoj
světe – aprílová škola;
2. ročník – září, listopad, prosinec, květen (Princezny jsou na draka; O Růžence; Kouzelná baterka,
Sněhurka, Ahoj světe – aprílová škola;
3. ročník – září, listopad, prosinec, květen (Princezny jsou na draka; Malované ZOO, Kouzelná baterka,
Radost tančí)
4. ročník – listopad, prosinec, duben, květen (Malované ZOO, O medvědu Ondřejovi, Dračí polévka,
Hrátky s čertem, Radost tančí)
5. ročník – říjen, prosinec, březen, duben, (Dračí polévka, Popelka, O Štěstí a neštěstí; Rytmus v nás;
Česká balada)
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VÝCHOVNÉ KONCERTY PERMONÍK
1. ročník – červen (Z pohádky do pohádky)
2. ročník – květen (Kouzelný vláček)
3. ročník – Veselá teorie (leden)
4.ročník – Jaro se otvírá aneb Rok na vsi (duben)
5. ročník – prosinec (Ten vánoční čas)
FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
1. – 5. ročník – červen – Filmové představení 3D film ke Dni dětí Dobrodružství pana Peadbodyho a
Shermana
II.stupeň

Knihovnické lekce, besedy, exkurze, výstavy, koncerty, divadelní představení
Září

Exkurze archeopark Podobora – Chotěbuz

Říjen

Elektrárna Dětmarovice – exkurze
Česká balada – divadelní představení
Pověsti z Karviné – knihovnická lekce
Exkurze historickým centrem Fryštátu (Těšínské muzeum)
Karvinská přírodovědná stezka

Listopad

Beseda v rámci prevence – Nemoc zvaná šikana (ACET Třinec)
Volba povolání – Obecní dům Družba
Beseda v rámci prevence – Bolest zvaná šikana (ACET Třinec)
Facebook a jeho pravá tvář – beseda v rámci prevence (ACET Třinec)
Drogy, kriminalita a světový terorismus – beseda s policejním radou
Beseda v rámci prevence – Vztahy v kolektivu(AVE Petrovice)
Hudební směry – knihovnická lekce
Pověsti ze staré Karviné – knihovnická lekce
Pověsti z těšínského regionu
WO-DI-AK – soutěž SPŠ pro žáky ZŠ – přírodní vědy
Učíme se číst film – knihovnická lekce
Kriminalita, světový terorismus – beseda s emeritním pol.radou

7.ročník
9.ročník
8.ročník
7.ročník
8.ročník
7.ročník
7.ročník
6.ročník
6.ročník
9.ročník
8.ročník
8.ročník

Prosinec

Etiketa – umění slušného chování – knihovnická lekce
Beseda se štábem TV Polar
Možná přijde i Mikuláš – koncert Permoníku

7.ročník
7.ročník
6.ročník
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Práce se dřevem – exkurze na SŠTaS v rámci projektu NatTech
Zážitkové dopoledne – Workout Karviná
Dračí polévka – scénické čtení brněnského souboru Listování
Sex, AIDS a vztahy – beseda v rámci prevence
Science show britského vědce M.Laudnesborouga
Juventus tančí – MěDK
Brány řemeslům otevřené – zážitkové dopoledne na SŠaT
Zdravé vztahy v kolektivu – beseda v rámci prevence
Přátelství a láska – beseda v rámci prevence
Prostituce a promiskuita – beseda v rámci prevence
Život v závislosti – beseda v rámci prevence
Středověké město Fryštát – knihovnická lekce
Automechanik – exkurze SŠTaS v rámci projektu NatTech
Česká televize-studio Ostrava – exkurze

9.ročník
6.-9..ročník
6.ročník
8.ročník
7..ročník
6.-7.ročník
9.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
7.ročník
9.ročník
9.ročník

Únor

Osvobozené divadlo – knihovnická lekce
Vlak do Chatanoogy – koncert Permoníku
Nebezpečí na internetu – beseda v rámci prevence
Karel Kryl – knihovnická lekce
Beseda s hasiči

8.ročník
8.-9.ročník
7.ročník
9.ročník
6.ročník

Březen

Právní vědomí žáků – beseda s PČR v rámci prevence
Elektro – exkurze na SŠTaS v rámci projektu NatTech
Josef Klíma – Zločin kolem nás – beseda se známým reportérem
Kniha nebo film – knihovnická lekce

Duben

Preventivní beseda s PČR o drogové závislosti
Nebezpečí internetu (MěDK) beseda v rámci prevence
Za písničkou do světa – koncert Permoníku
Divadlo Semafor – knihovnická lekce
Slavné dvojice – knihovnická lekce
Velikonoční jarmark
Za písničkou do světa – koncert Permoníku

8.-9.roč.
7.ročník
7.ročník
7.ročník
8.ročník
6.-9.roč.
7.ročník

Květen

Technické muzeum Brno – exkurze v rámci projektu
Přírodní vědy pro každého a bez překážek
Show Dravých ptáků
Samizdatová a exilová literatura – knihovnická lekce
Výprava za dobrodružstvím – knihovnická lekce
Zetor Gallery a Rostex Vyškov – exkurze v rámci NatTech

6.ročník
6.-9.roč.
9.ročník
6.ročník
9.ročník

Leden

Červen

IQ Park Liberec – exkurze v rámci projektu
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8.7

Přírodní vědy pro každého a bez překážek

6.-7.roč.

Filmové představení ke Dni děti – 3D film Dobrodružství
pana Peadbodyho a Shermana
Workshopy v rámci projektu NatTech na SŠTaS
Exkurze do Nemocnice s poliklinikou Karviná

6.-9.roč.
9.ročník
6.ročník

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZVONEČEK

Informační zdroj o dění na ZŠ MAJAKOVSKÉHO .
Redakční radu koordinuje pověřený pedagog, Mgr. Zuzana Mangirasová. Ve školním roce 2013-14 vyšla
dvě nádherná reprezentativní vydání. Školní časopis vychází kromě tištěné verze také v elektronické
podobě.
Pokračuje činnost „dětského televizního štábu“, který spolupracuje s TV Polar. V letošním školním roce
pokračoval ve své práci tým vytvořený v minulém školním roce z žáků 6.-9.ročníků. Žáci se naučili
pracovat s kamerou, natáčeli školní a mimoškolní akce. Televizní štáb na škole vede a koordinuje Ing.
Monika Suchánková, řada reportáží byla odvysílána na TV Polar. Velkého úspěchu dosáhl dětský
televizní štáb v celoměstské mediální soutěži Videopohlednice z Karviné, když získal za svůj dokument o
Karviné 1.místo.

8.8

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Orgán vnitřní demokracie žáků, příprava akcí. Podněty a nápady ze strany žáků jsou projednávány ve
vedení školy. Za vedení školy se školním parlamentem jedná zástupce ředitele. Několikrát do roka se
zástupci školního parlamentu schází s vedením školy (problémy, podněty, nápady, diskuse). Jako nástroj
přímé demokracie a diskuse slouží i www stránky školy, na kterých v ikonách chat, diskuse jsou mnohé
připomínky konkrétně uvedeny.
Rozhlasové relace k významným dnům ČR připravuje Mgr. Beata Hanáková.
8.9. OZDRAVNÉ POBYTY DĚTÍ, ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Ve školním roce byla za podpory Magistrátu města Karviné a Všeobecné zdravotní pojišťovny realizován
Ozdravný pobyt „Za zdravým vzduchem“ pro žáky 1. stupně ZŠ. Děti 1. a 5. ročníku jeli na týdenní
ozdravný pobyt do Komorní Lhotky do Penzionu Zátiší v termínu od 05.05. – 09.05. 2014, ozdravného
pobytu se zúčastnilo celkem 44 žáků ZŠ Majakovského.
Za podpory Magistrátu města Karviné se také konal 5denní výjezdový lyžařský kurz pro 23 žáků
1.stupně naši základní školy. A to v termínu 24.02. – 28.02. 2014
Děti měli možnost získat základní lyžařské dovednosti pod vedením instruktorů Malina ski school, vše v
nádherném prostředí areálu Kempaland v Bukovci.
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8.10

PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Zodpovědnost : Mgr. Pavlína Mojová
Rozpracování materiálu MŠMT – Minimální preventivní program
1. propagace zdravého životního stylu, nabídka aktivit
2. shromáždění a nabídka informací a pomoci k dané problematice
3. řešení vzniklých problémů, nabídka institucí pomáhajících řešit problémy rodičům
4. absolvování školení preventisty
5. sledování situace ve škole, městě
6. doplňování informovanosti učitelů
7. prohlubovat povědomí žáků o problematice sociálně-patologických jevů
8. zkvalitnit komunikaci mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými
Účast na školeních a seminářích, vytváření informační databáze – videotéka, knihovna apod.
Ankety se žáky
Názorné materiály, osvěta mezi žáky, nástěnky
Spolupráce s občanským sdružením NET, K-centrum, KHS poradna, Policie ČR, PPP Karviná,
MDK Karviná,
Besedy o drogách se sdružením NET, ACET pro 6.-9. ročníky, spolupráce s rodiči.
Cyklus preventivních besed – šikana, vztahy mezi žáky, škodlivost kouření, AIDS atd.
Výtvarné práce, účast v soutěžích
8.11

PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY

zodpovědnost: RNDr. Zdena Parchanská
Ve školním roce 2013-2014 se EVVO na ZŠ Majakovského zaměřila hlavně na aktivní přístup
jednotlivce k problematice odpadů, racionálního využívání energií a všeho, co spotřebovává civilizace
v každodenním životě, k ochraně přírody v panelovém sídlišti a jeho okolí. Nemalý důraz byl kladen i na
uvědomělý vztah k vlastnímu zdraví prostřednictvím určitého způsobu života, přičemž zapojením žáků
jsme se snažili působit i na členy rodin. Při zpracování výstupů z různých akcí a exkurzí se u dětí
přirozeným způsobem rozvíjely kompetence ke vzájemné spolupráci a respektu k ostatním.
Převládajícími formami práce byla výuka spojená s exkurzemi a následnými besedami, účast v soutěžích
a olympiádách a projektová výuka. V rámci školních aktivit je třeba zmínit práci na rekultivaci školního
prostranství mezi pavilony, kde žáci s vyučující přírodopisu připravovali svépomocí skalku, která by měla
vytvořit základ malého školního arboreta.
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PLNĚNÍ DLOUHODOBÝCH UKOLŮ
EVVO byla zapracována do tematických plánů souvisejících předmětů na 1. i 2.stupni a také školní
družiny. O zeleň na chodbách pečují správní zaměstnanci, ve třídách se o ni starají děti pod dohledem
TU. Výstavky a nástěnky prezentují práce dětí ke Dni vody, Dni stromů a přinášejí aktuální informace o
třídění a odpadech. Žáci vytvořili hezké projekty ke Dni Země.
Sběr druhotných surovin : papír, plastová víčka, hliníkové folie, baterie a drobné elektropřístroje.
Šetření vodou a energií je žákům připomínáno při všech vhodných příležitostech a stalo se součástí
programu školy v rámci úspor.
V ZOO Ostrava máme adoptovanou šimpanzici Bambari, děti mezi sebou vybraly příspěvek 3.174 Kč.
Pitný režim žáků podporuje i naše školní jídelna, kde jsou podávány různé nápoje – džusy, ovocné čaje,
minerálky, sirupy, 1-2x týdně míchaný nápoj – ochucené mléko a bílá káva. Ze širokého sortimentu
nápojů jsou voleny nápoje slazené cukrem ( ne umělými sladidly ), bez přídavků umělých barviv, aromat,
stabilizátorů a konzervantů. Denně je k dispozici rovněž neslazený nápoj – voda s citrónem, neslazený
čaj, neslazená minerálka. Celkově je jídelníček naší ŠJ zaměřen na rozmanitost a pestrost stravy, aby
jídelní lístek splňoval výživové normy pro dětského strávníka.
Z komise pro ŽP jsou předávány aktuální informace MMK především v chemii a přírodopise, v ostatních
předmětech při vhodných příležitostech.
Třídíme papír a plasty do označených boxů na chodbách školy i ve školní družině. Ty jsou žáky 8. a
9.roč. pravidelně vyprazdňovány do příslušných kontejnerů u školy.

V rámci vycházek a školních výletů jsou žáci vedeni k ekologickým postojům a chování, při vhodných
příležitostech si všímají přírodnin a učí se je rozeznávat
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI
S některými v plánu EVVO uvedenými institucemi naše škola spolupracuje dlouhodobě, jedná se o
komisi pro ŽP, ZOO a Stanici mladých přírodovědců.
ZÁVĚR
V letošním školním roce se EVVO na ZŠ Majakovského dařilo. Do práce na ekologických akcích a
projektech se zapojili učitelé se svými žáky, významně se na ekologických aktivitách (sběr citronové
kůry, pomerančové kůry, víček z PET lahví) podílela také školní družina. Jistý pokrok v environmentální
oblasti lze pozorovat i v postojích a chování žáků. Více se třídí odpady, šetří vodou a elektřinou, sledují
pozorněji svůj životní styl. Nezanedbatelný je vliv postojů dětí na vrstevníky i dospělé v jejich okolí.
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8.12

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Počet oddělení

Počet dětí

3

67

Školní družina se snaží, aby děti navštěvovaly družinu se zájmem a těšily se na aktivní využití volného
času.
V tomto školním roce organizovaly vychovatelky družiny několik samostatných akcí, vždy s pozitivním
výsledkem. Školní družina se účastní všech soutěží pořádaných kabinetem školních družin a klubů.
Provoz a organizace školní družiny jsou uzpůsobeny tak, že je dodržována v každém okamžiku vyhláška
stanovující maximální počet žáků v oddělení školní družiny. Tedy nikdy není v oddělení nad 30 žáků.
V exponovaných časech byla navíc zajištěna pravidelná pomoc z řad pedagogického sboru.

září

říjen

listopad

Soutěž O nejhezčí jablíčko a
hrušku
Návštěva koníků ze stáje U
Verunky a projížďky na koních
Celodružinová akce – Ovocná
párty
Zahájena soutěž ve sběru
pomerančové a citronové kůry a
soutěž ve sběru víček z PET lahví
Výroba zvířátek, postaviček a
ozdob v keramické dílně
Celodružinová akce – atletický
trojboj
Soutěž v třídění odpadu
Filmové představení v kině
Centrum
Soutěž v kreslení na chodníku
Výroba vlastních stromů (Den
stromů)
Soutěž ve sběru víček z PET lahví
a pomerančové, citronové kůry
Instalace výstavy dětských prací
v Regionální knihovně Karviná
Kroužek vyšívání (Svaz žen)
Bramboriáda
Letecká soutěž o nejdále letící
vlaštovku
Kroužek vyšívání
Turnaj ve skládání puzzle
Soutěž ve sběru citronové,
pomerančové a mandarinkové
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kůry
Sběr víček z PET lahví
Pečení perníčků v KSVČ Juventus
Jablečný den
Mikulášská projížďka na koních
Vánoční ladění - Vánoce, vánoční
zvyky
Výroba dárečků a přáníček
Superfarmář – celodružinový
prosinec turnaj
Návštěva filmového představení
Vánoční jarmark
Sběr víček z PET lahví a sběr
pomerančové a citronové kůry
Vánoční workshop pro rodiče
Výroba dárečků k zápisu pro
budoucí prvňáčky
Silákova zimní olympiáda –
celodružinová akce
Krmíme ptáčky – výroba krmítek
leden
Sběr víček od PET lahví
Turnaj v pexesu
Kroužek vyšívání
Výroba předmětů pro stálou
expozici v RKK
Program pro návštěvu dětí z MŠ
Celodružinová akce – kloboukový
karneval
Soutěž v kreslení prehistorických
zvířat
Turnaj ve stolním fotbale
únor
Návštěva filmového představení
Výroba přáníček – Valentýn
Soutěž ve sběru víček z PET lahví
a sběr pomerančové a citronové
kůry

březen

Celodružinová akce: koloběžkové
závody
Týden s knihou
Dopravní soutěž Děti, pozor,
červená!
Bylinkový týden
Kroužek vyšívání
Návštěva filmového představení
Sněhuláci pro Afriku –
charitativní akce
Soutěž pro děti a rodiče O
nejošklivější čarodějnici
Slet čarodějnic
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duben

květen

červen

8.13
•
•
•
•
•
•

8.14
•
•
•

Kadeřnická soutěž
Sálová kopaná mezi karvinskými
ŠD
Návštěva filmového představení
Zapojení do soutěže obchodního
řetězce Tesco - Školmánie
Ukončení soutěže ve sběru
pomerančové a citronové kůry
Příprava dárečků a přáníček pro
maminky (Den matek)
Den rodiny – výtvarné práce
Švihadlová princezna a kuličkový
král – celodružinová akce
Přírodovědná soutěž karvinských
ŠD Zelená stezka 1.místo
Turnaj v kopané mezi
karvinskými ŠD
Filmové představení v kině
Centrum
Hledání pokladu – soutěž ke Dni
dětí
Návštěva koňů ze stáje U Verunky
Hadí stezka
Turnaj v pétanque –
celodružinová akce
Zpěvák družiny
Návštěva filmového představení
Vyhodnocení sběru PET víček,
pomerančové a citronové kůry

OSTATNÍ AKTIVITY
Den otevřených dveří pro mateřské školy
Návštěva dětí z MŠ
Činnost Školské rady
Škola v přírodě
Basketbalové turnaje
Školní výlety

KULTURNÉ SPOLEČENSKÉ AKTIVITY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
Beseda pro pedagogy a rodiče v rámci prevence – Kyberšikana (listopad 2013)
Den učitelů – březen 2014
Posezení pedagogů na ukončení školního roku 2013/2014 mimo prostředky FKSP
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9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI
Během školního roku 2013-2014 neproběhla žádná inspekční či kontrolní činnost orgány ČŠI, MMK
či státní správy a samosprávy.
Probíhala standardní kontrolní činnost daná vnitřním kontrolním systémem školy. Tato se týkala
pedagogické, administrativní a ekonomicko- provozní oblasti školy. V rámci plánu práce školy
probíhaly pravidelné kontroly v oblasti BOZP ve spolupráci s firmou Prevent Morava a dále revizní
kontroly a následné porevizní opravy.

10. HLAVNÍ ZÁMĚRY PRO PŘÍŠTÍ ROK
• Motivovat zaměstnance ke zvyšování kvalifikace, udržet danou aprobovanost, sledovat možnou
instalaci kariérního řádu pro učitele
• Kvalitně zasadit do systému školy nově jmenované osoby do důležitých pozic: výchovný poradce,
preventista školy, člen školské rady za pedagogické pracovníky
• Udržet úřední hodiny pro veřejnost, racionálně využívat přímou i nepřímou činnost
• Věnovat pozornost výchovně-vzdělávací práci učitelů, vést je k sebehodnocení své práce
• Pravidelně vyhodnocovat výsledky vzdělávání – testy, prověrky, hodnocení, zapojit se do
testování SCIO a dle možností do výběrových testování MŠMT žáků vybraných ročníků
• Udržet stav řídící práce, vzájemných schůzek a jednání, komunikativní úroveň spolupráce
s různými partnery –nastavit frekvenci schůzek různých pracovních skupin na jednotlivé oblasti
• Pracovat na novém školním vzdělávacím programu a dále jej aktualizovat či budoucně
zjednodušit, posílit roli garantů vzdělávacích oblastí průřezově do jednotlivých PK
• Zvláštní pozornost věnovat výuce cizích jazyků, ZPC a tělesné výchovy, také přípravě žáků na
přijímací zkoušky na střední školy, nadále akcentovat prvky finanční gramotnosti
• Dokončit úspěšně projekt OPVK se zaměřením na přírodní vědy
• Zahájit další velké projekty OPVK : společná řešení pro lepší učení (MMK), vzděláváním
k lepšímu životu (MŠMT, přes fa Perduco) a maximálně je akcentovat finančně i personálně
• Věnovat pozornost nově příchozím žákům při jejich adaptaci ve škole
• Aktivizovat práci Školního parlamentu
• Pokračovat v projektech spolupráce s VŠB Ostrava a dalšími VŠ
• Spolupracovat s mateřskými školami, hledat formu, jak připravovat budoucí prvňáky na školu
• Podporovat soudržnost a kolegialitu sboru – pokusit se sjednotit odborové organizace
• V práci školy využívat počítačovou síť, Internet, E-mail, interaktivní tabuli
• V řešení výchovných problémů spolupracovat s orgány k tomu určenými
(OSPOD MMK, Policie ČR, Městská policie)
• Loajálně prosazovat dobré jméno školy v rámci karvinských ZŠ
• Spolupracovat se sdružením rodičů BEZVA ŠKOLA
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• Aktualizovat učebny PC novou výpočetní technikou
• Rozvíjet dále zahraniční kontakty, pracovat na projektech AIESEC, British Council
• Snažit se tlačit na zjednodušení byrokracie a výběrová řízení v provozních záležitostech a nutných
opravách
• Spolupracovat S MMK, našim zřizovatelem při investičních akcích – projekty OPVK, racionálně
spolupracovat s CIT Ka, pokusit se vybudovat či aspoň předfinancovat venkovní přírodovědnou
učebnu(řešení atrií), pokusit se o projektovou dokumentaci na investice –šatny, celková oprava
elektroinstalace pavilonů školy – navrhnout etapizaci těchto velkých projektů
• Dále modernizovat provoz školní jídelny
• Ve školní družině nadále nabízet diferencované činnosti dle zájmu dětí – aktivizovat míčové hry
dětí, spolupracovat s KSVČ Juventus
• Dále spolupracovat se sportovními kluby a jinými neziskovými organizacemi v našem městě
• Rozvíjet spolupráci s TV Polar v dětském vysílání ve spolupráci s MMK
• Personální pohovory se zaměstnanci vést nadále v přátelském duchu, ale s akcentem na dnešní
situaci na trhu práce a s ohledem na financování školství a právní normy, zvláště pak ZP
• Využívat výsledků evaluačních prvků, srovnávat výsledky vzdělávání, popularizovat výsledky
vzdělávání (tabule cti, www stránky školy – marketink, reklama, sociální média)

11. ZÁVĚR
Hlavní záměry pro příští rok vyplývají ze základní koncepce výuky na škole. Výuka bude probíhat pouze
dle školního vzdělávacího programu Majáček, s akcentem na již probíhající projekty. V rámci tohoto
programu je třeba nadále rozvíjet samostatnost žáků, organizovat projektové vyučování, kooperativní
vyučování a vést žáky k aktivnímu osvojování poznatků. Hlavními prioritami školy budou opět jazyková
gramotnost, podpora sportovní činnosti v návaznosti na tělovýchovné organizace ve městě s prolínáním
informační gramotnosti celou školou. Výrazná pozornost bude věnována také etické výchově s prevencí
sociálně-patologických jevů. V oblasti trhu práce se ještě více zaměřit na propojení se zaměstnavateli
v regionu a ještě více podporovat technické vzdělávání žáků.
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12. PŘÍLOHY
a)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013
dle zákona č.561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných předpisů
Základní škola hospodařila v roce 2013 s finančními prostředky :
1. Od zřizovatele MÚ
2. Od Krajského úřadu - KÚ (SR)
3. Získanými doplňkovou činností - stravování cizích osob
4. Příspěvky z fondů

CELKOVÉ VÝNOSY ZA ROK 2013

18 846 925,10

1. Dotace Krajského úřadu - státní rozpočet
KÚ /SR/
2. Dotace MMK - rozpočet
MÚ - provozní dotace
MÚ - dotace na odpisy
MÚ - dotace na venkovní učebnu
MÚ - rozpouštění dotace z projektu Energetické úspory
3. Zúčtování fondů
Převod z rezervního fondu - Fond primátora
4. Cizí zdroje
Tržby za stravné
Poplatky za ŠD
Poplatky z pronájmů nebyt.prostor
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky získané z BÚ
Vedlejší hospodářská činnost - stř.3 (doplňková činnost)
Poplatky hrazené rodiči žáků - stř.4 (ŠvP,plavání,škol.výlety)
Projekt ESF ŠABLONY - stř.5

11 682 000,00
11 682 000,00
4 883 646,00
3 623 000,00
770 000,00
40 000,00
450 646,00
38 000,00
38 000,00
2 243 279,10
792 886,00
75 800,00
47 360,00
21 926,00
275,90
728 045,00
130 463,00
446 523,20

CELKOVÉ NÁKLADY ZA ROK 2013
1. Mzdové prostředky ze státního rozpočtu - KÚ
Náklady na platy zaměstnanců
OPPP(dohody o provedení práce) - učitelé ve ŠD
Náklady na prac.neschopnost
2. Mzdové prostředky z MMK
OPPP - Fond primátora
OPPP - údržba /dohody o provedené práce/
OPPP - sport.třídy /dohody o provedení práce/
Ostatní zdroje-ŠD
3. Mzdové prostředky - cizí zdroje

18 583 554,89
8 468 170,00
8 416 000,00
4 000,00
48 170,00
198 048,00
38 000,00
73 900,00
30 000,00
56 148,00
493 679,00
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MP z vedlejší hospodářské činnosti
MP z projektu ESF Šablony - nadúvazkové hodiny
Dohody OPP - ESF Šablony
4. Náklady na soc.a zdrav.poj.
KÚ - odvody
Cizí zdroje (ŠD) - odvody
ESF Šablony (nadúvazk.hodiny) - odvody
Vedlejší hospodářská činnost - odvody

173 567,00
55 134,00
264 978,00
2 974 643,00
2 860 819,00
19 716,00
21 245,00
72 863,00

5. Sociální náklady FKSP
KÚ - tvorba FKSP/SR/
Ostatní zdroje - ŠD - tvorba FKSP
VHČ - tvorba FKSP - hospodářská činnost
ESF Šablony - tvorba FKSP
6. Ostatní náklady středisek
KÚ - ONIV (uč.pomůcky, žák.potřeby, prac.oděvy, DDHM)
cestovné, služby, pojištění zaměstnanců
MMK -provozní náklady
potraviny
energie
opravy a údržba
služby
odpisy
cestovné, náklady na reprezentaci
drobný dlouh.majetek
VHČ - náklady hospodářské činnosti
Stř.rodiče - náklady na činnost
ESF - projekt ŠABLONY

87 490,00
84 642,00
561,00
1 736,00
551,00
6 361 524,89
268 369,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM ZA ROK 2013

263 370,21

Investiční výdaje - viz.přehled o hospodaření s fondy
Škola má zřízeny fondy dle:
Kontrola hospodaření provedena zřizovatelem - audit MMK :
Kontrola plateb pojistného na zdravotní pojištění :
Kontroly hospodaření provedené Českou škol.inspekcí:
Kontroly hospodaření provedené nejvyšším kontrolním orgánem:
V roce 2013 nebyl hlášen žádný pracovní úraz
Zpráva byla projednána na pedagogické radě dne:

Zpracovala : Alena Belančíková
V Karviné : dne 04.02.2014

223 032,70
792 884,61
1 636 488,86
430 920,60
362 772,02
1 279 874,00
2 046,00
674 374,90
455 684,00
130 463,00
104 615,20

Vyhl.č.250/2000 Sb.
8.4.2013 - 10.4.2013
3.9.2013
nebyly provedeny
nebyly provedeny
29.08.2014

Mgr.Roman Hamrus
ředitel školy
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b)

Zpráva základní organizace odborového svazu pracovníků školství
při ZŠ Karviná – Mizerov, Majakovského 2219
Vzájemná spolupráce základních organizací s ředitelstvím základní školy je zakotvena v Kolektivní
smlouvě, která je na dobu neurčitou a každoročně se doplňují aktuální přílohy.
Ředitel školy průběžně informuje nebo poskytuje materiály základní organizaci.
Jsou to např.:
kritéria pro udílení nenárokových složek
informace u rozpočtu školy
spolupracujeme na kolektivní smlouvě
ředitel školy odpovídá na dotazy vznesené zaměstnanci prostřednictvím základních organizací
materiály týkající se organizačních opatření, vztahy s KU MSK
společně dbáme na dodržování BOZP
společně sledujeme hospodaření s prostředky FKSP

Ředitel školy i základní organizace se snaží a budou se i nadále snažit, aby jejich vzájemná spolupráce i
komunikace byly smysluplné a tvůrčí.
V oblasti mezilidských vztahů bude snahou trvale toto zlepšit a akcentovat budoucnost školy.
Pro racionalitu a optimální rozvoj školy bude do budoucna lepší, aby na škole existovala jedna odborová
organizace. K tomuto by měly směřovat všechny personální kroky všech zúčastněných.

V Karviné 29.08. 2014

Mgr. Petr Šupol, za ČMOS II, (většinová organizace)

………………………………….

Mgr. Dagmar Žingorová, za ČMOS I, (menšinová organizace)

………………………………….
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