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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:
Mgr. Roman Hamrus
statutární zástupce ŘŠ:
Mgr. Aleš Homan Ph.D.
zástupkyně ŘŠ pro věci ekonomické: Alena Belančíková
referentka školy:
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

IZO: 119701103
IZO: 102892024

Dne 22.5.2012 proběhl dle zákona 561/2004 Sb. konkurz na místo ředitele školy, který vyhlásila Rada statutárního
města Karviné dle nově platné legislativy. Konkurzem byl na další období 6 let potvrzen Radou města současný
ředitel školy.
1.2

Zaměření školy

Základním dokumentem školy je školní vzdělávací program s motivačním názvem Majáček, kterým se ve školním
roce 2011 – 2012 řídila výuka 1. – 5. ročníku a na druhém stupni 6. – 9. ročníku. Školní vzdělávací program se
tedy v tomto školním roce realizoval již ve všech ročnících. Koncepce školy vzhledem k ŠVP je 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 v letošním školním roce 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 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).
2. Jazyková gramotnost – formou zájmových útvarů na 1.stupni a volitelných a nepovinných předmětů na
2.stupni se zvýšila jazyková gramotnost, pokračovala jazyková korespondence a kontakty do zahraničí
(Holandsko, Německo, Slovensko, Švédsko, Polsko), v rámci DVPP a projektové činnosti se zapojila řada
pedagogů do dalšího vzdělávání v oblasti metodiky cizích jazyků (workshopy pro učitele v rámci projektu
Cizí jazyky – otevřené dveře do EU). V rámci eTwinningových projektů probíhal projekt žáků 8.ročníků se
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školami ze Švédska a Polska. Obrovský úspěch zaznamenal eTwinningový projekt ATOM (A taste of
Maths), který propojoval matematiku s anglickým jazykem a v letošním roce získal cenu za nejlepší evropský
projekt v kategorii žáků od 12 – 15 let. Následně vyjelo za odměnu pět žáků a jeden pedagog do Turecka na
eTwinningový kemp. V rámci podpory cizích jazyků navštívili naši školu na týdenní stáž čtyři cizojazyční
studenti (projekt AISEC). Tyto aktivity byly zaměřeny na rozvoj kompetencí v anglickém jazyce. Německý
jazyk byl zastoupen projektem česko – německých výměn mládeže Tandem, díky němuž se mohlo 14 žáků
8. a 9.tříd zúčastnit týdenního pobytu v Bad Kissingenu.
Třetím rokem pokračovala naše škola v realizaci celoměstského projektu „Cizí jazyky – otevřené dveře do
EU“, učitelé cizích jazyků a dalších předmětů zpracovávali materiály pro cizojazyčný internetový portál.
V rámci tohoto projektu byla škola vybavena další ICT technikou (interaktivní tabule, počítače, kamera) pro
vzdělávání žáků v cizích jazycích.
3. Sportovní třídy – Úspěšně se rozjela basketbalová přípravka žáků čtvrtých a pátých ročníků v návaznosti na
TJ Sokol Karviná. Družstva mladších i straších žáků zvítězila v basketbalových ligách škol a postoupila
i do krajských finále. 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. Starší žáci se v krajském finále umístili na 2. místě, mladší žáci získali v krajském finále také
2.místo. Základem úspěšných družstev jsou hráči hrající za TJ Sokol Karviná soutěže v rámci ČBF na krajské
i celostátní úrovni (dorostenecká liga kadetů i juniorů).
Tito se zúčastnili i mnoha turnajů –Polsko, Slovensko.

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 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.
Pro výuku Informatiky se využíváme dvě učebny. V nové učebně je 13 počítačů a dataprojektor, na počítačích je
nainstalovaný operační systém Windows 7. Tato učebna je zaměřena na práci s výukovými programy a práci na
internetu. Ve starší učebně je 20 počítačů, z nichž některé jsou již repasované. Učebna je vybavena
dataprojektorem s interaktivní tabulí, počítače fungují pod operačním systémem Windows XP. 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.
Nově 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
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s dataprojektorem a notebookem; rovněž jsme získali 12 notebooků pro učitele, kteří vytvářejí výukové materiály
a pracovní listy k tomuto projektu.
V současné době je ve škole celkem 61 počítačů a 54 notebooků, z toho v ICT učebnách je 33 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.
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 1.9.10 k 1.9.11 k 1.9.10 k 1.9.11 k 1.9.10 k 1.9.11 K 1.9.10 k 1.9.11 k 1.9.10 k 1.9.11 k 1.9.10 k 1.9.11
9
8
176
170
7
6
157
143
16
14
333
313

školní družina
počet odd.

počet žáků

k 1.9.10 k 1.9.11 k 1.9.10 k 1.9.11
2

1.5
•
•
•

•
•

•
•
•

3

70

74

Specifické zvláštnosti školy
Činnost školního klubu Kamarád
V 8. ročníku probíhala výuka integrované žákyně s tělesným postižením. Do všech ročníků bylo zařazeno
celkem 20 žáků s SPU nebo SPCH.
Proběhla řada reportáží o škole na TV Polar (celoškolní projekty, jazykové projekty, velikonoční jarmark,
Třída vynálezců, basketbalové soutěže), aktivity školy v oblasti projektů a sportu byly pravidelně
medializovány v regionálním tisku (Karvinský deník, MF Dnes, Karvinský zpravodaj) a také ve zprávách a
reportážích Českého rozhlasu.
Spolupráce s mateřskými školami v okolí formou akcí: Mikuláš, Vánoční koledy, Zvoneček, hudební
Skřivánek, dny tvořivých dílen pro děti s MŠ.
Etwinningové projekty do zahraničí – pokračují projektové aktivity – spolupráce se zahraničními partnery projekt žáků 8. ročníku se školami ve Švédsku a Polsku, vyhodnocení projektu ATOM (A taste of Maths) –
cena za nejlepší evropský projekt, eTwinningový kemp v Turecku.
Výjezd žáků do zahraničí (SRN) v rámci projektu česko – německých výměn mládeže Tandem.
Třetím rokem pokračovala naše škola v realizaci celoměstského projektu „Cizí jazyky – otevřené dveře do
EU“
Probíhal projekt „Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání“ ve spolupráci s Ostravskou univerzitou,
v rámci tohoto projektu proběhlo několik školních multikulturních projektů a mimoškolních soutěží (romská
kuchařka, krajská pěvecká soutěž v Ostravě).
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•

•
•

•

•
•
•

•

1.6

Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě jsme realizovali s žáky 8.třídy
pilotní projekt (první v Moravskoslezském kraji) Třída vynálezců (v rámci projektu Kids and Science), který
se snaží popularizovat přírodní vědy a technické obory.
Od února 2012 se škola zapojila do projektu Přírodní vědy pro každého a bez překážek, který se zaměřuje na
podporu žáků základních škol v oblasti přírodních věd.
Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou realizujeme od dubna 2012 projekt Rozvoj kompetencí k podnikavosti
a inovativnosti žáků základních škol, jehož cílem je zvyšovat finanční gramotnost žáků a celkově podnítit
jejich kreativní uvažování.
Pokračujeme v projektu (od února 2011) EU – Peníze školám, tzv.šablony klíčových aktivit, který umožňuje
školám vybavit učebny technikou (interaktivní tabule, počítače, programy) pro další zkvalitňování a
zatraktivňování výuky. V rámci projektu jsou pedagogy vytvářeny výukové materiály a ověřovány ve výuce.
Projekt umožňuje rovněž individualizovat výuku pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků základních škol (individualizace v hodinách matematiky a českého jazyka).
Proběhl projekt První pomoc – šance pro život, který žákům přiblížil postupy v poskytování laické první
pomoci
V únoru 2012 proběhl na škole projekt AISEC, kdy cizojazyční studenti po celý týden vedli ve 4.-9.ročnících
hodiny v anglickém jazyce.
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, MDK,
statutární město Karviná, sportovní kluby ve městě, DDM Juventus, Stanice mladých přírodovědců, Zdravé
město Karviná atd.

Hlavní sledované cíle v práci školy, školní rok 2011/2012

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 všech 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. Tvorba nového školního vzdělávacího programu pro všechny ročníky ZŠ.
10. Zavést projektovou výuku pro celou školu, akcentovat projekt „šablony EU“.
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. Z autoevaluace za roky 2007-2010, jejíž rozbor proběhl v září 2010, byly vyvozeny dílčí korekce
v ŠVP školy, a to na u spojených tříd. Z projektu „šablony EU“ byly diferencovaně využity půlené
hodiny matematiky a českého jazyka k individualizaci žáků.
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B.

Oblast materiální

1.Vybudování a aktualizace datové sítě-škola, ŠJ, ŠD
2. Opravy izolací, střechy a vzduchotechniky ve školní kuchyni
3. Ochrana školního hřiště, včetně oplocení a opravy kamerového systémem
4. Opravy hromosvodů v okolí pavilonů školy
5. Práce na projektu „celkové zateplení školy“ za spoluúčasti MMK a SFŽP. Akce započala v dubnu 2012 a bude
probíhat do prosince 2012.
6. Oprava havárie potrubí ve školní jídelně, rozvody teplé vody.

C.

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)
I. – IX.

2.1

Jednací číslo
31504/2004-22

Aprobovanost

Aprobovanost výuky na 1. stupni
Aprobovanost výuky na 2. stupni
Aprobovanost výuky na škole celkem
2.2.

Typ učebního plánu
(název vzdělávacího programu)
ŠVP pro základní vzdělávání Majáček

93,2 %
85,6 %
93,2 %

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Volitelné a nepovinně volitelné
předměty
Název
1.

Literární výchova

2.

Informační výchova

3.

Sport a pohybové aktivity

4.
5.

Matematické praktikum
Ruský jazyk

Vyučující
Mgr.Čakurdová
Mgr. Hanáková
Mgr.Čakurdová
Mgr. Suchánková
Mgr. Kubicová
Mgr. Planková
Mgr. Hamrus
Mgr. Šupol
Mgr. Bauerová
Mgr. Žingorová
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2.3

Integrovaní zdravotně 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

2.4.

0
6

20

aprobovanost v %
54
100
100

Nabídka výuky cizích jazyků

Volitelný předmět:

2.6

0
14
1
0
0
5

Povinná výuka cizích jazyků na škole

Cizí jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

2.5

0
0
6
8

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

Zajištění 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 ŠKOLY
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
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena

Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena

Aprobace

Úvazek

Délka
ped. praxe

Věk

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

M – Ch
Čj-D
1.st.
1.st.
Čj – D
M-Tp
1.st.
1.st.
Čj – Žur
1.st.
Př – Ch
Čj-D
Bi –Z –Geo
Tv-Nj-Rj
Trenérství
Aj
Nj
Tv-Čj
1.st
1.st.
M-F-Tv
VT-M-Aj
1.st.
Rj-Ov

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,545
1,000
1,000
1,000
0,318
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

21
19
28
34
35
24
34
21
10
35
37
16
5
37
10
11
15
4
29
13
8
7
27
23

44
42
52
59
59
48
54
47
34
58
60
40
31
59
60
36
39
27
54
40
33
33
49
42

Pedagogičtí zaměstnanci – školní družina

Poř.
Č.
1.
2.
3.
4.

3.3.

Kvalifikace

Jméno a příjmení
Žena
Žena
Žena
Žena

Kvalifikace

Úvazek

ÚSO
ÚSO
VŠ
VŠ

1,000
0,300
0,493
0,167

Délka
ped. praxe
19
42
20
4

Provozní zaměstnanci

Poř. č. Jméno a příjmení
1.
2.

Žena
Žena
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Zářazení

Úvazek

ZŘŠ - ekonomka
referentka

1,000
0,875

Věk
43
60
47
27
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3.
4.
5.
6.
7.

3.4.

Muž
Žena
Žena
Žena
Žena

školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

1,000
0,625
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
0,750
1,000
0,750

4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Počet dětí zapsaných do 1.tříd

41

Počet dětí s odloženou školní docházkou

3
SPC
lékařem
0
3
0
Přípravné třídy
Počet tříd
Počet žáků
0
0

PPP
3

Z celkového počtu odložení doporučeno
Počet dětí osvobozených od školní docházky
Dyslektické 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
3

Typ SŠ,
Učebního oboru
Gymnázia
Střední
odborné
s maturitou
Čtyřleté učební obory
Tříleté učební obory
Střední umělecké školy
celkem
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Počet
přijatých
žáků
6
školy
15
7
17
0
45
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Rozmístění vycházejících žáků na střední školy ve školním roce 2011/2012
škola
Gymnázium Karviná
Gymnázium Orlová – Lutyně
Střední zdravotnická škola Karviná
Střední průmyslová škola Karviná
Střední průmyslová škola OstravaVítkovice
SOŠ Net Office Orlová
Obchodní akademie Orlová
SŠTaS Karviná
SOU Dakol Petrovice u Karviné
SŠ Havířov–Prostř.Suchá, Kpt. Jasioka
Střední škola technických oborů HavířovŠumbark, Lidická
Střední zahradnická škola - Ostrava
Střední zemědělská škola Čáslav
CELKEM

Žáci vycházející z nižších ročníků:
celkem:
Škola
SŠTaS Karviná
SŠTaS Karviná
SŠTaS Karviná

součet
3
3
1
6
1
1
4
16
6
1
1
1
1
45

3 žáci
Jméno
Vološin Pavel
Radič Patrik
Fialová Nikola

Třída
VIII.A
VIII.B
VIII.B

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
5.1

Prospěch a zameškané hodiny
třída

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

prospěli s
prospěli
vyznamenáním
1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.
14
9
22
15
15
5
13
4

9
7
22
13
15
6
10
5

2
4
12
14
6
12
5
14

6
6
12
16
6
12
8
13

neprospěli.

zameškané hod.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

0
0
0
0
0
2
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0

384

493
321
1006
1270
587
559
799
1376

11/39

357
914
789
652
796
826
1147

z toho
neomluvené
1.pol. 2.pol.
0
0
0
0
0
5
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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1. stupeň

97

87

69

79

2

2

5865

6411

5

0

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

18
5
8
2
7
1

17
7
7
2
6
1

16
16
10
13
13
17

15
19
11
17
17
21

0
5
1
6
3
4

2
0
1
3
0
0

1097
1501
637
1069
1196
1240

1296
1620
716
1326
1775
1543

0
22
4
29
0
14

0
18
8
90
12
0

2. stupeň

41

40

85

100

19

6

6740

8276

69

128

celkem

138

127

154

179

21

8

12605

14687

74

128

5.2 Klasifikace a chování

ročník

I. stupeň
II. stupeň
Celkem

počet žáků

1. st.
2. st.
3. st.
z chování
z chování
z chování
1.pol./ 2. pol 1.pol./ 2. pol. 1.pol./ 2.pol. 1.pol./ 2.pol.
168/169
145/146
313/315

168/168
136/140
304/308
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0/0
6/ 4
6/4

0/0
3 /2
3/2
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6. Údaje o DVPP
6.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2011-12:

Schválený plán DVPP ZŠ Majakovského pro školní rok 2011/2012 – 1. pololetí

JMÉNO
Vlčková Silvie

Kožuszniková Soňa

TYP STUDIA

MÍSTO DATUM

ČAS

CENA

Horní
Bečva

08.-09.09

2 dny

zdarma

Ostrava

24.10.2011

13:00 - 16:30

850.-Kč

Autoevaluace
Jak přispívá čtenářská gramotnost
k pravopisnému výcviku

Kožuszniková Soňa

Technika řeči a práce s literárním textem

Ostrava

24.11.2011

09:00 - 15:00

830.-Kč

Ciosková Hana

Moje tělo, moje psychika

Ostrava

18.10.2011

08:30 - 11:30

550.-Kč

Ciosková Hana

Zlobivé děti

Ostrava

6.10.2011

08:30 - 12:00

680.-Kč

Vlčková Silvie

Zlobivé děti

Ostrava

6.10.2011

08:30 - 12:00

680.-Kč

Golasowská Dagmar

Stres a relaxace

Karviná

4.11.2011

08:30 - 14:30

zdarma

Bauerová Eva

UOP

Karviná

4.10.2011

14:00 - 16:30

zdarma

Zmijková Drahoslava

UOP

Karviná

4.10.2011

14:00 - 16:30

zdarma

Schválený plán DVPP ZŠ Majakovského pro školní rok 2011/2012 - 2.pololetí
JMÉNO
Šrubařová Jolana

TYP STUDIA
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost
v předmětech I.stupně ZŠ

MÍSTO

DATUM

ČAS

CENA

Karviná

červen 2012

5 hodin

780.-Kč

Vlčková Silvie

Čtenářská gramotnost

Ostrava

29.03. 2012

09:00 - 13:00

850.-Kč

Kožuszniková Soňa

Čtenářská gramotnost

Ostrava

29.03. 2012

09:00 - 13:00

850.-Kč
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KURZ AJ - ŠABLONY
JMÉNO

KURZ

MÍSTO

DATUM

ČAS

Mgr. Silvie Vlčková

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 27.02. 2012

15:00 - 17:15

Mgr. Pavlína Mojová

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 27.02. 2012

15:00 - 17:15

Mgr. Dagmar Žingorová

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 27.02. 2012

15:00 - 17:15

Mgr. Aleš Homan, Ph.D.

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 27.02. 2012

15:00 - 17:15

Mgr. Iva Kaletová

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 27.02. 2012

15:00 - 17:15

Mgr. Drahoslava Zmijková

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 27.02. 2012

15:00 - 17:15

Mgr. Jolana Šrubařová

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 27.02. 2012

15:00 - 17:15

Mgr. Soňa Kožuszniková

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 27.02. 2012

15:00 - 17:15

Mgr. Viera Dobrovolná

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 27.02. 2012

15:00 - 17:15

Mgr. Eva Bauerová

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 27.02. 2012

15:00 - 17:15

Schválili:
………………….…..…………………….

………………………………………
Mgr. Roman Hamrus

Mgr. Žingorová Dagmar
za odborovou organizaci

ředitel ZŠ Majakovského

7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
7.1

Zájmová činnost (kroužky)

Jméno
Mgr.Vlčková
Mgr. Kožuszníková
Mgr. Golasowská
Mgr. Břenková
Ing. Suchánková
Mgr.Mojová
Mgr. Dobrovolná
Mgr. Šupol

zaměření
Sportovní (3. – 5.ročník)
Keramika (5.ročník)
Chemický (8.ročník)
Slavíčci (2. – 6.ročník)
Redakce dětského štábu TV
Polar (6.-9.ročník)
Psaní na PC (6. – 9.ročník)
Angličtina hrou (3.r.)
Sportovní basketbal (5.-7.)
14/39

den
PO
PO
ÚT
ST

čas
13.35-14.20
14.00-14.45
14.30-16.30
14.00-14.45

učebna
TV
VV
CH
HV

počet
20
12
12
15

PO,ÚT
ČT
PÁ
PÁ

14.00-15.00
7.00-7.45
11.55-12.40
12.45-13.30

PC
PC
3.B
TV

10
10
10
10
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7.2

Školní soutěže a akce dle předmětových komisí:
A. PK 1. a 2. tříd
Můj zážitek z prázdnin
Poprvé v knihovně - knihovna
Sběr starého papíru
Sběr kaštanů a žaludů
říjen
Spolupráce s MŠ
Honza Nebojsa (MěDK)
Soutěže Mistr Matik, Nejlepší
čtenář
Velké trampoty Kašpárka a
Kalupinky (MěDK)
Učíme se společně
listopad Beseda s hasiči – preventivní
program požární ochrany a
ochrany obyvatelstva
Z pohádky
do
pohádky
–
Permoník
Strašidelný pyžamový rej – slet
čarodějnic a kouzelníků (Sdružení
rodičů Bezva škola)
Mikulášský rej
Ukázková hodina plavání
Vánoční zvoneček – zpěv českých
prosinec vánočních písní
Vánoční zpívání koled pro MŠ

leden

únor

březen

Tvořivé dílny pro budoucí
prvňáčky, ukázkové hodiny pro
MŠ
Hrajeme si spolu – beseda
v rámci prevence
Zápisy do 1.tříd
Pěvecká
soutěž
v rámci
multikulturního
projektu
s Ostravskou univerzitou
Čteme dětem – Alenka v říši divů
Učíme se společně
Jede vláček pohádka – knihovna
Čaroděj ze skleněné hory
(MěDK)
Karvinský talent
Velikonoční jarmark
Beseda v rámci prevence –
Hrajeme si spolu
Pohádky z večerníčků - knihovna
15/39

Výroční zpráva o škole 2011/12
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze hasičská zbrojnice
Dopravní soutěž
Karvinské děti pomáhají –
charitativní akce
Karaoke Superstar
květen Sněhurka (MěDK)
Beseda o Africe
Kouzelný vláček (ZUŠ)
Vyhodnocení soutěží Mistr Matik,
Nejlepší čtenář
Koloběžkové závody
Filmové představení – film 3D
Cesta na Tajuplný ostrov 2
Výlet pořádaný rodiči – sdružení
Bezva škola Darkovičky
červen Klaun Hopsalín
Péče o zdravé zuby
Dopravní výchova
průběžně Sběrová soutěž – papír
Mistr Matik
Nejlepší čtenář
duben

září

říjen

listopad

B. PK 3. až 5. tříd
Kyberšikana – beseda v rámci
prevence
Sběr kaštanů a žaludů
Projekt s autoškolou – Pravidla
bezpečnosti
Exkurze po Karviné – vlastivědný
okruh (RKK)
Hrajeme si s jazyky
O řeckých bájích (knihovna)
Taneční show (MěDK)
Strašidelný pyžamový rej – slet
čarodějnic a kouzelníků (Sdružení
rodičů Bezva škola)
Kouzelná tabule – spolupráce
s MŠ
Preventan Cup - vybíjená
Mikulášský rej
Vánoční zvoneček – zpěv koled
Cizojazyčná besídka
Vánoční zpívání s MŠ
Matematická olympiáda

prosinec
Tvořivé dílny pro MŠ
16/39
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leden

únor
březen

duben

květen

Beseda pro rodiče budoucích
prvňáčků
Zápisy do 1.tříd
Tvoříme si pravidla – beseda
v rámci prevence
Obávám se, že… beseda v rámci
prevence

Sálová kopaná – městské kolo
Prodaný smích (MěDK)
Maraton čtení
Matematická soutěž Cvrček
Matematická soutěž Klokánek
Co všechno víš o internetu
Kouzelná tabule – spolupráce
s MŠ
Městské kolo ve šplhu
Matematický klokan
Projekt
s RKK
a
Dolným
Kubínem
Pythagoriáda – okresní kolo
Obušku, z pytle ven! (MěDK)
Velikonoční jarmark
Naše pověsti (knihovna)
Akademie ZŠ Mendelova
O Slunečníku, Měsíčníku a
Větrníku (MěDK)
Staré řecké báje a pověsti
(knihovna)
Exkurze do sběrného dvora
Ať žijí duchové – akademie ZŠ
Stonava
Vybíjená – okresní kolo
Dopravní soutěž + jízdy zručnosti
Keramická dílna pro MŠ
Známe se? Beseda v rámci
prevence
Jaro se otvírá (Permoník)
Beseda o Africe
Karvinské děti pomáhají –
charitativní akce
Rytmus v nás (MěDK)
Vztahy ve třídě – beseda v rámci
prevence
Dopravní soutěž – okresní kolo
Akademie ZŠ Školská – 50 let
Přespolní běh
Štafetový běh
Svět
Astrid
Lingrenové
17/39
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(knihovna)
Za Alenkou do kraje divů
(knihovna)
Výpravy
za
dobrodružstvím
(knihovna)
Poznávání karvinského regionu
(exkurze RKK)
Finále pěvecké soutěže Karvinský
talent
Vystoupení klauna Hopsalína
Filmové představení 3D film
Návrat na Tajuplný ostrov
červen Koloběžkové závody
Návštěva Planetária
Beseda s Policií České republiky
Sběr starého papíru
průběžně Projekty s Regionální knihovnou
Karviná
Projektové dny
C. PK Matematiky
Školní
kola
Matematické
říjenprosinec olympiády(kategorie Z6,Z9)
Školní kolo Pythagoriády
prosinec Školní matematická soutěž pro
žáky 5. - 6. Tříd
Piškvoriáda
Okresní kolo Pythagoriády
leden
Matematický Klokan pro žáky
6. -9. Tříd
Okresní
kolo
matematické
duben
olympiády – kategorie Z6, Z8
průběžně Matematický eTwinning projekt –
ATOM (A Taste Of Maths)- získal
ocenění nejlepší evropský projekt
březen

září

říjenlistopad
prosinec

leden

D. PK ČJ
Literární a mediální soutěž Ahoj
z prázdnin
Exkurze archeopark Chotěbuz
Beseda o Afghánistánu
Školní časopis Majáček
Exkurze do Osvětimi
Olympiáda ČJ- školní kolo
Beseda
s horolezcem
p.Pěgřimkem – Nepál, Tibet –
v rámci multikulturního projektu
Školní multikulturní projekt –
romské pohádky, romská kuchyně
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únor

Městské kolo recitační soutěže

Okresní kolo olympiády v ČJ
Čtenářský maraton
Ve víru košatých metafor – školní
recitační soutěž
Knihovnické lekce
Návštěvy kulturních představení a
besed
průběžně Rozhlasové relace k významným
dnům ČR
Projekt EU peníze školám
(šablony)-tvorba
výukových
materiálů
Multikulturní projekt
E. PK CIZÍCH JAZYKŮ
březen červen

říjen

Hrajeme si s jazyky – cizojazyčná
soutěž pro žáky 1.stupně

prosinec

Cizojazyčná vánoční besídka pro
žáky 1.stupně

únor

Projekt
AISEC
–
besedy
s cizojazyčnými studenty
Projekt česko-německých výměn
mládeže Tandem – výjezd žáků do
Bad Kissingen
Multijazyková soutěž Jazyk hrou
eTwinningový jazykový kemp –
výjezd žáků do Turecka
Projektový týden Cestujeme po
Evropě

březen

duben

květen
Projekt „Cizí jazyky – otevřené
průběžně dveře do EU“,
eTwinningové projekty
ATOM –vítězný evropský projekt
B. PK Př-F-CH
září
Přírodovědný klokan
říjen
Exkurze na skládku odpadu
DEPOS Horní Suchá
První pomoc – šance pro život
(projekt poskytování laické první
pomoci)
prosinec CHRPA – sbírka – hipoterapie
Školní kolo chemické olympiády
leden
Exkurze
Technické
služby
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Karviná
Karviná a smog – školní soutěž
Dotek přírody – exkurze Těšínské
únor
muzeum
březen Fyzikální olympiáda – školní kolo
Exkurze – sběrný dvůr Karviná
Den Země – Stanice mladých
duben
přírodovědců
Výukový program na SMPř
Den země – třídění odpadu +
úklid v ulicích města
Exkurze – sběrný dvůr Karviná
květen Exkurze Exelsior Bohumín
Exkurze DEPOS Horní Suchá
Zelené
centrum
červen Exkurze
Třanovice
Výukový program na SMPř
Planetárium J.Palisy - Ostrava
Korespondenční soutěž Stanice
mladých přírodovědců
Projekt OPVK Přírodní vědy pro
každého
průběžně Příprava projektu pro důslednější
třídění odpadů ve škole
Projekt EU – peníze školám
(šablony) – tvorba výukových
materiálů
Besedy
a
exkurze
s environmentální tematikou
Chemický kroužek

září
říjen
listopad

prosinec

únor

květen
červen

F. PK D
Exkurze archeopark Chotěbuz –
život starých Slovanů
Můj sen o Afghánistánu –
vernisáž + cyklus besed
Exkurze do vyhlazovacího tábora
v Osvětimi
Školní kolo dějepisné olympiády
Multikulturní
beseda
s horolezcem p.Pěgřimkem (Tibet,
Nepál)
Okresní kolo dějepisné olympiády
Beseda
o
holocaustu
a
antisemitismu
Exkurze Landek
dějepisná soutěž 9.ročníků
Rozhlasové relace ke státním
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svátkům
Multikulturní
projekt
ve
průběžně spolupráci s OU
Projekt EU – Peníze školám
(šablony) – tvorba výukových
materiálů
G. PK INFORMATIKY
Celoškolní soutěž o nejkrásnější
fotografii z prázdnin
září
říjen

Celoškolní
Farmář

počítačová

soutěž

listopad

Prezentace výukových materiálů

prosinec

Beseda
s horolezcem
M.Pěgřimkem – Tibet, Nepál
v rámci multikulturního projektu
Tvořivé dílny pro NŠ - PC
Multikulturní projekt Romská
kuchyně, romské pohádky, romské
tradice

leden

Kouzelná tabule – tvořivé dílny
s MŠ
Vědomostní soutěž Co všechno víš
o internetu
PC soutěž slovní fotbal
červen
průběžně prezentace školních akcí na www
stránkách školy
Multikulturní projekt s OU
Prezentace školy při návštěvách
dětí z MŠ
Redakce TV Polar – dětský štáb
Spolupráce s TV Polar – školní
reportáže ze všech významných
akcí (projekt s VŠB-TU Třída
vynálezců)
Tvorba ICT výukových materiálů
v rámci projektu EU Peníze
školám
březen

září

říjen

H. PK TV
Přespolní běh družstev – městské
kolo
Plave celá Karviná – celoměstská
plavecká akce
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listopad
prosinec

ledenduben

květen červen

průběžně

říjen
prosinec

leden

březen
květen

červen
průběžně

Školní kolo skok vysoký
Laťka přátelství – městské kolo
skok vysoký – dívky
Laťka přátelství – městské kolo
skok vysoký – chlapci
Florbal – školní kolo, městské
kolo
Karvinská basketbalová liga
družstva mladších a starších
žáků, družstva dívek
městské kolo
okresní kolo
krajské finále mladší a starší žáci
Streetbal karvinských škol
Pohár rozhlasu – atletické závody
Atletická olympiáda karvinských
škol
Basketbalové soutěže
Spolupráce s TJ Sokol Karviná
CH. PK HV
Zpěv sboru při slavnostní
vernisáži výstavy Můj sen o
Afghánistánu
Vánoční zvoneček – zpěv českých
vánočních písní
Vánoční zpívání
Pěvecká
soutěž
v rámci
multikulturního
projektu
s Ostravskou univerzitou
Karvinský talent – pěvecká soutěž
základní část
Karvinský talent – finálová část
Karaoke Superstar – pěvecká
soutěž
Karaoke Superstar – městské
finále pěvecké soutěže
Hudební projekty tříd
Koncerty Permoníku
I. PK OV-RV-VV

září-říjen
říjen

Stonožka – Hnutí na
vlastních nohou
Vernisáž výstavy Můj sen o
Afghánistánu
Přednášky a besedy o
Afghánistánu – ve
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spolupráci s hnutím Na
vlastních nohou - Stonožka
listopad

listopad - březen

prosinec

Tvořivé dílny pro MŠ
Multikulturní projekt Romská
kuchyně, romské tradice a
zvyky

leden

únor - březen
duben - červen

průběžně

Vernisáž výstavy sv.Anežka
Česká v Praze
Prodejní výstavy keramiky
v rámci
vánočních
a
velikonočních jarmarků
Katedrála sv.Víta – ve
spolupráci s hnutím Na
vlastních nohou Stonožka

Výroba keramiky pro
školky a výzdoba pro OPF
Slezské univerzity
Velikonoční tvorba dětí
Velikonoční jarmark
Keramické dílny pro MŠ
Besedy v rámci prevence –
drogy, šikana, kyberšikana,
Historie tetování - knihovna
Stonožka – Cyril a Metoděj –
výtvarná soutěž

Vernisáž výstavy
s dopravní tematikou
Výzdoba školy – Vánoce,
Velikonoce,
účast
na
projektech a akcích
Keramický kroužek pro MŠ
Prodej lékárniček pro
Stonožku
Besedy – prevence
Multikulturní projekt s OU
J. PK Z

prosinec
leden
březen
průběžně

Beseda o Tibetu a Nepálu
Miniprojekt Karviná a smog
Školní zeměpisná soutěž Evropské
památky
Tvorba a ověřování výukových
materiálů v rámci projektu EU –
Peníze do škol (šablony)
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7.3

Umístění žáků v soutěžích

I.stupeň:

Pindur David

II.B

Zlaté pásmo v krajské pěvecké soutěži ZUŠ Moravská Ostrava
v rámci projektu Podpora multikulturní výchovy

Kováčová Nikola

III.B

Finále pěvecké soutěže Karvinský talent

3.místo

Bartoszová Natálie
Kováčová Nikola

III.B
III.B

Pěvecká soutěž Karaoke Superstar – městské kolo
Pěvecká soutěž Karaoke Superstar – městské kolo

1.místo
3. Místo

Městské kolo dopravní soutěže

1. místo

Krajská pěvecká soutěž ZUŠ Moravská Ostrava
V rámci projektu Podpora multikulturní výchovy

stříbrné
pásmo

Městské kolo dopravní soutěže

3.místo

Družstvo mladších žáků
II.stupeň:
Šokalová Aneta

VII.A

Družstvo starších žáků
Siuda Adam

VI.A

Okresní kolo matematické Pythagoriády

1.-2.místo

Siuda Adam

VI.A

Okresní kolo matematické olympiády (kat.Z 6)

11.místo

Krňávek Jan
Lipka David

IX.A
IX.A

Multijazyková soutěž Jazyky hrou německý jazyk

4.místo

Mravík Ondřej
Dadej Filip

VIII.A
VIII.A

Multijazyková soutěž Jazyky hrou –
anglický jazyk

13.místo

eTwinningový tým žáků

VII.A

Projekt ATOM – oceněn jako Projekt roku 2012
v kategorii žáků 12 – 15 let

1.místo

Kondziolková Krystyna
Staňková Karolina
Sedláčková Sára

VIII.A
VIII.A
VIII.A

Vynález desinfekční náplasti – úspěšný nápad
na krajském Tržišti nápadů (VŠB –TU Ostrava)
možnost průmyslového vývoje nápadu

úspěšní
řešitelé

Výsledky v oblasti tělesné výchovy :
I.stupeň:
Družstvo žáků 4.-5.ročníků

Preventan cup - vybíjená

2. místo

Družstvo žáků 5.ročníku

Městské kolo – sálová kopaná

5.- 6.místo

Družstvo žáků 2. – 5..ročníků

Městské kolo – šplh

6.místo

Družstvo žáků 4. - 5.ročníků

Okresní kolo – Preventan cup

6.místo

Družstvo žáků 1. – 5.ročníků

Městské kolo – přespolní štafetový běh

5.místo

žáci 1.stupně – celkově

Pohár primátora

5.místo
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II.stupeň:
Družstvo mladších žáků
Družstvo starších žáků
Družstvo mladších žákyň
Družstvo starších žákyň

přespolní běh
přespolní běh
přespolní běh
přespolní běh

5.místo
5.místo
2.místo
6.místo

Kategorie mladších žáků
Kategorie starších žáků

Karvinská laťka přátelství
Karvinská laťka přátelství

9.místo
5.místo

Kategorie mladších žákyň
Kategorie starších žákyň

Karvinská laťka přátelství
Karvinská laťka přátelství

5.místo
6.místo

Družstvo starších žákyň

Městské kolo – basketbal

4.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

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

1.místo
1.místo
2.místo

Družstvo starších žáků

Streetbal

1.místo

Kategorie starších žáků

Atletická olympiáda

4.místo

Mladší a starší žáci
Družstvo starších dívek

Pohár rozhlasu
Pohár rozhlasu

6.místo
4.místo

8. REALIZACE KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ ŠKOLY
8.1

Projekty

V rámci cizích jazyků probíhají eTwinningové projekty – žáci 2.stupně jsou zapojeni do projektu se školou
ve Švédsku a Polsku. Úspěšně byl ukončen eTwinningový projekt ATOM (A Taste of Maths), který propojil
anglický jazyk s matematikou. Tento projekt v letošním roce získal cenu za nejlepší evropský projekt v kategorii
žáků od 12-15 let. Slavnostní vyhodnocení proběhlo v Berlíně, následně pak vyjelo pět žáků a jeden pedagog na
eTwinningový jazykový kemp v Turecku.
Třetím rokem pokračoval celoměstský projekt Cizí jazyky – otevřené dveře do EU. Zapojení učitelé
zpracovávali výukové materiály na cizojazyčný portál a podíleli se na vydávání bulletinu k projektu. V letošním
roce proběhly workshopy pro učitele cizích jazyků a workshopy pro vedoucí pracovníky. Součástí projektu je
rovněž materiální vybavení škol pro výuku cizích jazyků – interaktivní tabule a notebooky, , díky tomu mohla být
ve škole vybudována nová moderní učebna cizích jazyků.
V rámci projektu česko – německých výměn mládeže Tandem jsme navázali spolupráci s Německem a
12 žáků naší školy se s dvěma pedagogy zúčastnilo týdenního semináře v bavorském Bad Kissingenu.

25/39

Výroční zpráva o škole 2011/12
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k výrazné podpoře cizích jazyků na naší škole jsme se v letošním školním roce zapojili do
projektu vysokoškolské studentské organizace AISEC – naši školu na týdenní stáž navštívili čtyři cizojazyční
studenti a vedli v anglickém jazyce besedy a výuku pro žáky 4. – 9.ročníků.
V minulém školním roce se naše škola zapojila do projektu Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání
v Moravskoslezském kraji, a to ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě, která je
řešitelem tohoto projektu. Úkolem multikulturní výchovy je snažit se poznat a pochopit kultury odlišné,
respektovat je a odstraňovat vžité etnické nebo rasové předsudky. Projekt Ostravské univerzity nám významně
pomáhá prakticky naplňovat průřezové téma multikulturní výchovy. V rámci tohoto projektu jsme v minulém roce
řešili několik školních projektů s multikulturním poselstvím, které propojily hned několik vyučovacích předmětů –
český jazyk, dějepis, výtvarnou výchovu, výchovu k občanství, informatiku. Součástí projektu bylo také několik
besed – Nepál, Tibet – tradice, kultura, lidé (přednášel horolezec pan Pěgřimek); beseda o holocaustu (přednášeli
certifikovaní lektoři na holocaust).
V lednu 2012 proběhla pod záštitou Ostravské univerzity krajská pěvecká soutěž na ZUŠ v Moravské
Ostravě, kde naši školu úspěšně reprezentovali čtyři žáci. Součástí projektu jsou rovněž žákovské práce –
prezentace, texty, kresby, plastiky, koláže, fotografie – byly průběžně vystavovány ve vestibulu školy v tzv.
Galerii na provázku a následně na vernisáži výstavy s multikulturní tematikou na půdě Ostravské univerzity.
Projekt byl uzavřen konferencí v únoru 2012.
Od dubna 2012 realizujeme opět s Ostravskou univerzitou projekt Rozvoj kompetencí k podnikavosti
a inovativnosti žáků základních škol, jehož cílem je zvyšovat finanční gramotnost žáků a celkově podnítit
jejich kreativní uvažovaní v běžném životě. Finanční povědomí žáků jsme podpořili také účastí
na zážitkovém poznávacím dni, který finanční gramotnosti karvinských žáků věnovala v rámci projektu
ZŠ Dělnická.
Od února 2011 jsme se zapojili do projektu EU – Peníze školám, tzv.šablony klíčových aktivit, který
umožňuje školám vybavit učebny technikou (interaktivní tabule, počítače, programy) pro další zkvalitňování
a zatraktivňování výuky. V tomto projektu úspěšně pokračujeme, učitelé vytváří výukové materiály a ověřují je
ihned ve výuce. Projekt nám umožňuje rovněž individualizovat výuku pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské
a informační gramotnosti žáků základních škol – individualizace probíhá na prvním i druhém stupni a je
realizována v hodinách českého jazyka a matematiky. Ze šablon jsme vybudovali moderní učebnu přírodopisu
s dataprojektorem a interaktivní tabulí.
V letošním školním roce jsme také zahájili úspěšnou spolupráci s VŠB – TU Ostrava. V rámci projektu
přírodních věd Kids and Science se naše škola zúčastnila jako vůbec první ZŠ v Moravskoslezském kraji pilotního
projektu Třída vynálezců. V červnu 2012 proběhlo na VŠB-TU krajské Tržiště nápadů, kde naši žáci uspěli
s nápadem dezinfekční náplasti – tento nápad byl doporučen k průmyslovému vývoji a případnému zařazení do
výroby. Týmu dětí byl přidělen profesionální kouč, který bude s žáky na dalším vývoji jejich nápadu
spolupracovat.
Od února 2012 se naše škola zapojila do projektu Přírodní vědy pro každého a bez překážek, který se
zaměřuje na podporu žáků základních škol v oblasti přírodních věd.
Velmi významným počinem v letošním školním roce byla ve spolupráci s Hnutím na vlastních nohách –
Stonožka vernisáž výstavy Můj sen o Afghánistánu a cyklus besed o Afghánistánu, který vedli důstojníci
5.kontingentu nasazení v provincii Logar. Dlouholetou spolupráci s Hnutím na vlastních nohou – Stonožka ocenila
rovněž osobní návštěvou prezidentka hnutí paní Běla Gran Jensen. Výtvarné práce našich žáků pak byly vystaveny
ve Strahovském klášteře v Praze a následně jsme se zúčastnili výtvarné soutěže pro Stonožku k 1150 výročí
příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
26/39

Výroční zpráva o škole 2011/12
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.2

Sdružení Bezva škola

Sdružení rodičů Bezva škola připravilo v letošním školním roce 2 větší akce pro děti ZŠ Majakovského.
V listopadu 2011 proběhl pro děti Strašidelný pyžamový rej – slet čarodějů, strašidel a kouzelníků a v červnu 2012
rodiče zorganizovali pro děti výlet po stopách československého meziválečného opevnění v Darkovičkách.
Všechny akce se setkaly s velkým úspěchem. Spolupráce s rodiči a školou je výborná, během roku proběhly
celkem čtyři schůzky rodičů s vedením školy.
8.3

Testy

Testování SCIO – 9. ročníky - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, cizí jazyk proběhlo
v listopadu 2011; pro 5.ročník se testování SCIO (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady)
uskutečnilo v dubnu 2012. Nově jsme v letošním roce využili projekt Mecops Diagnostik – Diagnostika stavu
znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj, díky němuž jsme mohli provést testování v 5.A
9.ročnících (testování se uskutečnilo v listopadu 2011 – 5.ročníky a v únoru 2012 se testovali žáci 9.ročníků).
V rámci zkoušky plošného testování žáků 5. a 9.tříd (NIQUES, ČŠI) jsme úspěšně provedli testování v květnu
2012.
Srovnávací testy v rámci školy- výstupy do nového ŠVP pro 5. ročník byly prováděny vyučujícími 2.stupně (český
jazyk, matematika).
8.4

Plavecký výcvik

Žáci třídy II.A, jazyková skupina, plavecká učebna „DEJA“, únor-květen 2012, jinak v rámci ŠVP výuka
specializovaného plavání v hodinách tělesné výchovy ve spolupráci s oddílem Kosatky Karviná probíhala celý
školní rok na prvním stupni a ve třídách s rozšířenou výukou TV na 2.stupni.
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: Mgr. Beata Hanáková.
Garant: Mgr. Drahoslava Zmijková, Mgr.Jolana Šrubařová

8.6

Program umělecké výchovy pro děti základních škol – MDK Karviná

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

Knihovnické lekce
1. ročník – září, duben, březen (Poprvé v knihovně, Jede vláček pohádka, Pohádky z Večerníčků)
2. ročník – leden, květen (Čteme dětem)
3. ročník – březen, květen (Čtenářský maraton, Svět Astrid Lingrenové)
4. ročník – listopad, duben, květen ( Beseda s autorem Dobrodružství kapříka Medlíka, Naše pověsti, Za Alenkou
do kraje divů, Poznáváme Karvinou - exkurze)
5. ročník – duben, květen (Staré řecké báje a pověsti, Výpravy za dobrodružstvím)
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Kyberšikana – beseda v rámci prevence Regionální knihovna Karviná – žáci 5.ročníků
Bezpečnost silničního provozu – žáci 4.ročníků
Beseda s hasiči – prevence požární ochrany a ochrany obyvatelstva – žáci 2.ročníku
Hrajeme si spolu – beseda v rámci prevence – žáci 2.ročníku
Tvoříme si pravidla – beseda v rámci prevence – žáci 3.ročníku
Obávám se, že…- beseda v rámci prevence – žáci 5.ročníků
Exkurze do sběrného dvora – žáci 5.ročníku
Vztahy ve třídě – beseda v rámci prevence – žáci 5.ročníku
Bezpečnostně preventivní akce – Bezpečně na kolečkových bruslích – žáci 3. – 5.ročníku
Exkurze do Planetária J.Palisy v Ostravě – žáci 3.-4.ročníku
Beseda o Africe + bubnování – žáci 1.-5.ročníku

Divadelní představení – MDK
1. ročník – říjen, listopad, březen (Honza Nebojsa, Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky, Čaroděj ze skleněné
hory)
2. ročník – duben, květen (Sněhurka, Popelka)
3. ročník – říjen, březen, duben, květen (O řeckých bájích, Obušku, z pytle ven, Ať žijí duchové, Popelka)
4. ročník – říjen, listopad, únor, březen, duben, květen (O řeckých bájích, Taneční show, Prodaný smích, Obušku,
z pytle ven, 45 let ZŠ Mendelova – slavnostní akademie, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Finále pěvecké
soutěže Karvinský talent, Akademie k 50.výročí ZŠ Školská)
5. ročník – listopad, duben, květen (Taneční show, 45 let ZŠ Mendelova – slavnostní akademie, O Slunečníku,
Měsíčníku a Větrníku, Akademie k 50.výročí ZŠ Školská)
Výchovné koncerty Permoník
1. ročník – listopad (Z pohádky do pohádky)
2. ročník – květen (Kouzelný vláček)
3. ročník – duben (Jaro se otvírá)
5. ročník – prosinec (Ten vánoční čas)
Filmové představení – 1. – 5. ročník – červen – 3D film Cesta na Tajuplný ostrov 2
II.stupeň

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

Září

Říjen

Putovní výstava Ligy proti rakovině – Každý svého zdraví strůjcem
(v rámci prevence rakoviny)

7.ročník

Exkurze archeopark Podobora – Chotěbuz
Kyberšikana – besedy v rámci prevence (projekt RKK a MP Karviná)

6.ročník
5.-9.ročník

Můj sen o Afghánistánu – vernisáž výstavy (ve spolupráci s Hnutím na
Vlastních nohou – Stonožka)

1.-9.ročník
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Besedy o Afghánistánu – čs.vojáci 5.kontingentu z provincie Logar
První pomoc – šance pro život (KAPA)
Exkurze na skládku odpadu (DEPOS Horní Suchá)
Exkurze Praha (účastníci projektu ATOM)

8.ročníky
9.ročníky
8.ročník
7.ročník

Pověsti ze staré Karviné – knihovnická lekce
Burza povolání – Obecní dům Družba
Beseda v rámci prevence – Šikana (Policie ČR z preventivně informační
Skupiny PČR)
Gastroden – řemeslo má zlaté dno SŠTaS
Exkurze do vyhlazovacího tábora Osvětim
Beseda kriminalita, drogy a světový terorismus
Beseda s hasiči – vzdělávání žáků ZŠ v oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva
Závislost – beseda v rámci prevence

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

Prosinec

Beseda s horolezcem a cestovatelem p.Pěgřimkem – Nepál, Tibet
Koncert Permoníku – Možná přijde i Mikuláš

8.ročník
6.ročník

Leden

Drogy – cesta od problémů, cesta k problémům – preventivní beseda
Exkurze – Technické služby Karviná
Beseda Volba povolání – Úřad práce Karviná
Vztahy ve třídě – preventivní beseda
Středověké město Fryštát – knihovnická lekce
Juventus tančí

9.ročníky
8.ročník
9.ročníky
7.ročník
7.ročník
8.ročníky

Únor

Osvobozené divadlo – knihovnická lekce
Beseda o holocaustu a antisemitismu
Prostituce a promiskuita (ACET Kolín)-preventivní beseda
Vztahy mezi spolužáky – preventivní beseda (ACET)
Dotek přírody – Muzeum Těšínska Karviná
Beseda s Městskou policií Karviná v rámci prevence kriminality
Nevysvětlitelné objevy – beseda se spisovatelem A.Vašíčkem
Zážitkové poznávací dopoledne – finanční gramotnost (ZŠ Dělnická)
Projekt AISEC – týdenní stáž cizojazyčných studentů
Vlak do Chattanoogy – koncert Permoníku

8.ročníky
9.ročníky
8.ročníky
7.ročník
8.ročníky
8.-9.ročník
9.ročníky
6.-9.ročníky
4.-9.ročníky
8.ročník

Březen

Čtenářský maraton
AIDS, sex a věrnost – beseda v rámci prevence
První pomoc – šance pro život (KAPA)
Exkurze do sběrného dvora
Tandem – projekt česko-německé výměny mládeže (Bad Kissingen)
Třída vynálezců (v rámci projektu Kids and Science) s VŠB – TU
Za písničkou do světa – koncert Permoníku

1.-9.ročník
9.ročníky
8.ročníky
9.ročník
8.-9.ročník
8.ročník
7.ročník

Duben

Škodlivost kouření – preventivní beseda (ACET)
Exkurze hasičská zbrojnice

6.ročníky
6.ročníky

Listopad
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Den Země na Stanici mladých přírodovědců
Poznáváme novou knihovnu – beseda
eTwinningový kemp v Turecku (projekt ATOM)

8.ročníky
9.ročníky
7.ročník

Květen

Policejní předváděcí akce (PČR, MP Karviná, SŠ OOM Karviná)
Exkurze do hornického muzea Ostrava – Landek
Exkurze v Exelsior Bohumín – zpracovna odpadu
Exkurze DEPOS – skládka odpadu v Horní Suché
Robot Advee – v rámci propagace přírodních věd – beseda s tvůrci

9.ročníky
7.ročníky
8.ročníky
7.ročníky
8.ročník

Červen

Bezpečnostně preventivní akce – bezpečně na bruslích (PČR, SŠ OOM)
Exkurze do Zeleného centra v Třanovicích
Tržiště nápadů – finálové dopoledne na VŠB – projekt Můj nápad
Bolest zvaná šikana – beseda v rámci prevence (RKK Karviná)
HIV – AIDS – beseda v rámci prevence
Draví ptáci
Cesta na Tajuplný ostrov 2 – 3D film

1.-7.ročník
8.ročník
8.ročník
6.ročníky
9.ročníky
6.-9.ročníky
6.-9.ročník

8.7

Školní časopis ZVONEČEK

Informační zdroj o dění na ZŠ MAJAKOVSKÉHO .
Redakční radu koordinuje pověřený pedagog.
Pokračuje činnost „dětského televizního štábu“, který spolupracuje s TV Polar. V letošním školním roce byl
vytvořen nový tým převážně z žáků 6.-8.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 (basketbal, eTwinnngové projekty, Třída vynálezců, projekty cizích jazyků).

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 byl realizován v rámci projektu Ozdravný pobyt dětí ze smogových oblastí (pod záštitou
Magistrátu města Karviná) ozdravný pobyt dětí základních škol v Odborném léčebném ústavu Metylovice.
Zájem o léčebnou péči, kterou poskytuje léčebna v Metylovicích, Moravskoslezském sanatoriu využilo 10 dětí ze
ZŠ Majakovského.
Statutární město Karviná připravilo také pro žáky základních škol letní zahraničně rekondiční
12-ti denní pobyt (10-ti denní pobytový) v Chorvatsku Crkvenica, dependence Omorika pro děti ve věku
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7 – 14 let. Zájem byl opravdu velký. Z celkového počtu max. 126 dětí všech základních škol, které se mohly
zúčastnit pobytu v Chorvatsku bylo 34 dětí ze ZŠ Majakovského.
TURNUSY :
I.
06.08. – 17.08.2012
II.
15.08. – 26.08.2012
III.
24.08. – 04.09.2012

8.10

10 dětí
13 dětí
11 dětí

Program prevence sociálně patologických jevů

Zodpovědnost : Mgr. Iva Kaletová
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: Mgr. Dagmar Golasowská
Ve školním roce 2011/2012 se EVVO na naší škole zaměřila především na aktivní přístup jednotlivce
k problematice odpadů, racionálního využívání energií, k ochraně přírody v panelovém sídlišti městské části
Mizerov a jeho okolí. Velký důraz byl kladen i na uvědomělý vztah k vlastnímu zdraví prostřednictvím určitého
způsobu života. Převládajícími formami práce byla výuka spojená s exkurzemi a odbornými besedami, práce
v chemickém kroužku i v terénu, účast v soutěžích i olympiádách. Díky dotaci z Fondu ŽP jsme uskutečnili
několik zajímavých exkurzí (sběrný dvůr, Exelsior Bohumín. Zpracovna odpadu, DEPOS Horní Suchá, Muzeum
Těšínska – Dotek přírody, hornické muzeum Landek, Zelené centrum Třanovice, Planetárium J.Palisy Ostrava) Ke
Dni Země jsme zorganizovali úklid v okolí školy, třídíme papír a plasty do označených boxů na chodbách.
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Přehled aktivit EVVO ve školním roce 2011 – 2012
a) dlouhodobých
- realizace EVVO podle tematických plánů
- soutěže: CHO, FO, přírodovědný KLOKAN, zeměpisná a korespondenční soutěž
- chemický kroužek
- péče o zeleň ve třídách a na chodbách
- sběr papíru, plastových víček, kaštanů, Al fólií
- recyklace papíru, třídění odpadů
- šetření vodou a energií
- adopce šimpanze v ZOO Ostrava
b) krátkodobých
- besedy a akce VITY, M.R.K.E.V., CHRPA
- Permoníkova čítanka (s region.knihovnou, několik prací získalo ocenění)
- Den Země (úklid okolí školy, literární práce)
- Zařazení EVVO do programu šk. výletů ( Rybí dům, Landek, ZOO)
- Projekty - odpady a spotřebiče v pracovní výchově
- voda a ropa v CH
- obaly potravin a racionalizace nákupů v Př)
- Beseda s rodiči na TS ( třídíte odpad ?)
8.12

Školní družina
Počet oddělení

Počet dětí

3

74

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

Soutěž skupin – roční období
Výlet do Beskyd - Filípka
Filmové představení Na vlásku
Třídění odpadů, sběr víček z PET
lahví
Soutěž O nejhezčí jablíčko
Soutěž pétanque, atletický trojboj
Filmové představení Medvídek
PÚ
Sběr víček od PET lahví
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KSVČ Juventus – lukostřelba
Jízdárna Dvůr Olšiny – projížďka
na koních
Návštěva
filmového představení
listopad
Turnaj ve stolním fotbale
Keramická dílna – vánoční
tematika
Den s kouzelníkem
Skupinová soutěž o nejhezčího
dráčka
Barevný podzim – listí, lisování,
výroba zvířátek z vylisovaného
listí
prosinec S čerty nejsou žerty – soutěž o
nejošklivějšího čerta
Vánoce, vánoční zvyky
Výroba dárečků a přáníček
Školní kolo ve stolní hře
Superfarmář
Návštěva filmového představení
Šmoulové
Pečení perníčků v KSVČ Juventus
Soutěž Kosmetický salón
Vánoční jarmark
Návštěva filmového představení
leden
Kung Fu Panda 2
Výroba dárečků k zápisu pro
budoucí prvňáčky
Sběr víček od PET lahví
Turnaj ve stolním tenise
Turnaj v pexesu
První pomoc – zraněný kamarád
Zimní hrátky na sněhu
Vodnický karneval
únor
Soutěž o nejhezčí karnevalovou
masku
Tvořivá dílna pro rodiče
Naše město – krásy města,
orientace na mapě
Malujeme svůj dům a okolí
Výroba přáníček - Valentýn
Návštěva filmového představení
Sběr víček z PET lahví
Sběr citronové, pomerančové a
mandarinkové kůry
Soutěž ve skládání puzzle
Měsíc knihy – Kniha můj přítel
březen
Malujeme pohádkové bytosti
Návštěva knihovny
Výroba záložky do knihy
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duben

květen

červen

Keramická dílna pro děti
Výroba velikonočních kraslic
Soutěž Co nepatří do lesa
Mozaika z víček z PET lahví
Soutěž v kreslení Pokémonů
Návštěva filmového představení
Auta 2
Měsíc bezpečnosti – doprava,
dopravní značky, bezpečnost na
silnici
Dopravní soutěž – koloběžkové
závody
Tvorba výrobků na velikonoční
jarmark
Soutěž o nejkrásnější kraslici
Velikonoční jarmark
Turnaj v sálové kopané mezi ŠD
Karviné
Soutěž o nejhezčí čarodějnickou
masku
Svátek
čarodějnic
–
rej
čarodějnic, opékání párků
Mozaika z víček PET lahví
Návštěva filmového představení
Příprava dárečků a přáníček pro
maminky (Den matek)
Malování pro maminky - výstava
Soutěž Švihadlová princezna
Přírodovědná soutěž mezi ŠD
Zelená stezka
Turnaj v kopané mezi ŠD
Soutěž Kuličkový král
Superfarmář – krajské kolo
soutěže
Návštěva filmového představení
Mikulášovy patálie
Vyhodnocení soutěže sběru víček
PET lahví
Návštěva filmového představení
Den dětí
Výlet pro rodiče s dětmi
Výtvarná soutěž Fantastické
prázdniny
Družinová olympiáda
Hledání pokladu
Připravujeme se na léto –
bezpečnost
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8.13

Ostatní aktivity

•
•
•
•
•
•
8.14

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

Kulturně společenské aktivity zaměstnanců školy

•
•
•

Vánoční posezení zaměstnanců školy
Den učitelů – březen 2012
Grilování makrel na ukončení školního roku 2011/2012

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI
Během školního roku 2011-12 nebyla žádná inspekční ani kontrolní činnost orgány ČŠI zaznamenána.
V rámci školy probíhala pouze běžná kontrolní činnost vedením školy na oblast pedagogickou, provozní,
kontroly BOZP, apod. Žádné problémy nebyly zaznamenány. Dílčí kontrolní činnost orgány státní správy či
samosprávy, či zřizovatele:
- Audit hospodaření příspěvkové organizace odborem interního auditu MMK – říjen 2011
- Kontrolní činnost školní jídelny KHS Ostrava – květen 2012
- Kontrola odvodů plateb sociálního a nemocenského pojištění OSSZ- červen 2012
Veškerá tato kontrolní činnost proběhla bez závad, zprávy z kontrol jsou uloženy na sekretariátě školy.

10. HLAVNÍ ZÁMĚRY PRO PŘÍŠTÍ ROK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivovat zaměstnance ke zvyšování kvalifikace, zvyšovat aprobovanost
Kvalitně implantovat nový systém pracovní doby pedagogických pracovníků
Věnovat pozornost výchovně-vzdělávací práci učitelů, vést je k sebehodnocení své práce
Pravidelně vyhodnocovat výsledky vzdělávání – testy, prověrky, hodnocení, zapojit se do testování SCIO
Udržet stav řídící práce, vzájemných schůzek a jednání, komunikativní úroveň spolupráce s různými partnery
Pracovat na novém školním vzdělávacím programu a dále jej aktualizovat
Zvláštní pozornost věnovat výuce cizích jazyků, ZPC a tělesné výchovy
Pokračovat v projektech Tandem a Aiesec
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
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
35/39

Výroční zpráva o škole 2011/12
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktualizovat učebny PC novou výpočetní technikou
Rozvíjet dále zahraniční kontakty
Racionálně spolupracovat s odborovou organizací
Spolupracovat S MMK, našim zřizovatelem při investičních akcích –KIS, SFŽP, projekty OPVK
Dále modernizovat provoz školní jídelny
Ve školní družině nadále nabízet diferencované činnosti dle zájmu dětí a vyplňovat volný čas dětí
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

11. ZÁVĚR
Hlavní záměry pro příští rok vyplývají ze základní koncepce výuky na škole. Výuka bude probíhat již 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.

36/39

Výroční zpráva o škole 2011/12
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. PŘÍLOHY
a)
Základní škola Karviná - Mizerov, Majakovského 2219,
tel 596 311 196
e-mail: skola@zs-majakovskeho.cz

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011
dle zákona č.561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných předpisů

Základní škola hospodařila v roce 2011 s finančními prostředky :
1. Od zřizovatele MÚ
2. Od Krajského úřadu - KÚ (SR)
3. Získanými doplňkovou činností-stravování cizích osob
4. Příspěvky z fondů
5. Projekt EU-Šablony
Text

Kč

Celkové výnosy za rok 2011

20 606 653,35

1. Dotace Krajského úřadu - státní rozpočet
KÚ /SR/

12 878 000,00
12 480 000,00

KÚ (SR) - škol.vybavení pro 1.ročník

27 000,00

KÚ (SR) - posílení plat.úrovně pedag.pracovníků

371 000,00

2. Dotace MMK - rozpočet

4 414 770,00

MÚ - provozní dotace

4 308 000,00

Fond primátora- projekt Stonožka

22 500,00

Příspěvky FVČD

36 000,00

Náhrady pojistných událostí

23 270,00

Fond životního prostředí

25 000,00

3. Zúčtování fondů

1 083 416,95

fond investiční

1 047 416,95

fond rezervní

36 000,00

4. Cizí zdroje

2 230 466,40

Tržby za stravné

866 093,00

Poplatky za ŠD

76 100,00

Poplatky z pronájmů nebyt.prostor

29 195,00

Ostatní výnosy z činnosti

11 506,00

Úroky získané z BÚ

906,40

Vedlejší hospodářská činnost - stř.3 (doplňková činnost)

606 265,00

Poplatky hrazené rodiči žáků - stř.4 (ŠvP,plavání,škol.výlety)
Projekt EU ŠABLONY - stř.5

176 626,00
463 775,00

Celkové náklady za rok 2011

20 525 778,35

1. Mzdové prostředky ze státního rozpočtu - KÚ

9 374 000,00

náklady na platy - pedag.pracovníci

7 690 000,00

náklady na platy - nepedag.pracovníci

1 680 000,00
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OPPP(dohody o provedení práce) - pro vychovatelky

4 000,00

2. Mzdové prostředky z MMK

190 770,00

OPPP - FVČ

36 000,00

OPPP - údržba /dohody o provedené práce/

60 000,00

OPPP - sport.třídy /dohody o provedení práce/

38 400,00

ostatní zdroje-ŠD

56 370,00

3. Mzdové prostředky - cizí zdroje

227 803,00

MP z doplňkové činnosti

152 930,00

MP z EU Šablony

16 573,00

OPPP - EU Šablony

58 300,00

4. Náklady na soc.a zdrav.poj.

3 264 438,00

SP-limit KÚ

2 342 851,00

ZP-limit KÚ

844 805,00

SP - cizí zdroje/ŠD/

14 093,00

ZP - cizí zdroje/ŠD/

5 073,00

SP - EU ŠABLONY

4 142,00

ZP - EU ŠABLONY

1 491,00

SP - hospodářská činnost

38 228,00

ZP - hospodářská činnost

13 755,00

5. Sociální náklady FKSP

95 748,00

limit KÚ

93 489,00

ostatní zdroje - ŠD

564,00

hospodářská činnost

1 529,00

EU Šablony

166,00

6. Učebnice, učební texty a učební pomůcky,prac.oděvy

89 857,00

7. Ostatní náklady KÚ /cestovné,služby,poj.zaměstnanců/

84 123,00

8. Ostatní provozní náklady MÚ/materiál/

317 662,49

9. Potraviny

866 093,00

10. Energie

2 559 906,71

11. Opravy a údržba
12. Služby

1 422 751,60
440 812,55

13. Odpisy
14. Cestovné, poplatky KB,náklady na reprezentaci
15. Jiné sociální náklady
16. Náklady hospodářské činnosti
17. Ostatní - placené rodiči stř.4
16. Projekt EU ŠABLONY stř.5

577 980,00
25 281,00
48 875,00
379 948,00
176 626,00
383 103,00

Hospodářský výsledek celkem

80 875,00

Investiční výdaje celkem(viz přehled o hosp.s fondy).
Škola má zřízeny fondy dle Vyhl.č.250/200 Sb.

Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedených Školským úřadem,
nebyly provedeny
Českou školní inspekcí, kontrolním úřadem a jinými kontrolními orgány:
nebyly provedeny
Kontroly hospodaření provedené nejvyšším kontrolním orgánem:
Kontroly hospodaření provedené jinými kontrolními a inspekčními orgány: audit MMK - 10/2011
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V roce 2011 nebyl hlášen žádný pracovní úraz
Zpráva byla projednána na pedagogické radě dne:

21.2.2012

Zpracovala : Alena Belančíková
V Karviné : dne 06.02.2012

Mgr. Roman Hamrus,
ředitel školy

b)

Zpráva základní organizace odborového svazu pracovníků školství
při ZŠ Karviná – Mizerov, Majakovského 2219
Vzájemná spolupráce základní organizace a ředitelstvím základní školy je zakotvena v Kolektivní smlouvě, která
se každoročně upravuje a obměňuje.
Ředitel školy průběžně informuje nebo poskytuje materiály základní organizaci.
Jsou to např.:
 kritéria pro udílení odměn


kritéria osobního hodnocení



informace u rozpočtu školy



spolupracujeme na kolektivní smlouvě



ředitel školy odpovídá na dotazy vznesené zaměstnanci prostřednictvím základní organizace



materiály týkající se organizačních opatření



společně dbáme na dodržování BOZP



společně sledujeme hospodaření s prostředky FKSP

Ředitel školy i základní organizace se snaží, aby jejich vzájemná spolupráce byla smysluplná a tvůrčí.

……………………………….
Mgr. Dagmar Žingorová
za odborovou organizaci

V Karviné 30.08. 2012
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