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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 2012 – 2013 řídila výuka 1. – 5. ročníku a na druhém stupni 6. – 9. ročníku. Školní
vzdělávací program se od minulého školního roku 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 minulém 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). V letošním školním
roce došlo v rámci projektu Přírodní vědy pro každého k vytvoření specializované učebny
matematiky s interaktivní tabulí a dataprojektorem.
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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
navštívilo naši školu na týdenní stáž pět cizojazyčných studentů, a to v rámci projektu Edison –
organizace 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 13 žáků 8. a 9.tříd zúčastnit týdenního pobytu v Bad Kissingenu.
Přestože celoměstský projekt „Cizí jazyky - otevřené dveře do EU“ byl v minulém školním roce
ukončen, pokračovali učitelé cizích jazyků a společenskovědních předmětů v rámci udržitelnosti
projektu v tvorbě materiálů pro cizojazyčný jazykový portál. V rámci projektu EU - Peníze školám
navštěvovalo osm pedagogů kurz anglického jazyka.
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 ligy škol umístili na 2. místě, mladší
žáci získali v krajském finále 3.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).
Starší žáci TJ Sokol Karviná, z nichž všichni navštěvují sportovní třídy ZŠ Majakovského, poprvé
v historii klubu ve svazových soutěžích České basketbalové federace postoupili i do nejvyšší
žákovské soutěže v ČR – žákovské ligy. Do této se probojovali vítězstvím v soutěži Divize ČR. Šest
žáků ZŠ Majakovského během sezóny 2012-2013 působilo na střídavý start v okolních klubech BK
Snakes Ostrava (v kategorii mladší minižáci U 11) a BK NH Ostrava (v kategorii starší minižáci U
13). V obou těchto kategoriích se tato družstva probojovala do finálových turnajů mistrovství
republiky, kde získala 3.místo a bronzové medaile. Finálové turnaje se konaly v Pelhřimově a
všichni hráči TJ Sokol Karviná (potažmo žáci ZŠ Majakovského) byli hlavními oporami těchto
spřátelených ostravských klubů.
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 16 nových počítačů z projektu Šablony – EU peníze do
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škol. Celkem je v učebně 18 žákovských PC + 1 učitelský PC. 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 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 31 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 1.9.11 k 1.9.12 k 1.9.11 k 1.9.12 k 1.9.11 k 1.9.12 K 1.9.11 k 1.9.12 k 1.9.1 k 1.9.12 k 1.9.11 k 1.9.12
8
7
170
165
6
6
143
135
14
13
313
300

školní družina
počet odd.

počet žáků

k 1.9.11 k 1.9.12 k 1.9.11 k 1.9.12
3

3

74
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1.5
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•

•
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•
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•

•
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•

•

•

Specifické zvláštnosti školy
Činnost školního klubu Kamarád
V 9. ročníku probíhala výuka integrované žákyně s tělesným postižením. Ve druhém ročníku
probíhala výuka s asistentem pedagoga a žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Do všech
ročníků bylo zařazeno celkem 20 žáků s SPU nebo SPCH.
Proběhla řada reportáží o škole na TV Polar (celoškolní projekty, jazykové projekty, 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.
Výjezd žáků do zahraničí Bad Kissingen (SRN) v rámci projektu česko-německých výměn mládeže
Tandem.
Probíhal projekt „Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol“
ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, jehož cílem bylo zvyšovat finanční gramotnost žáků a
celkově podnítit jejich kreativní uvažování.
Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě jsme pokračovali
s žáky 8.třídy v projektu Třída vynálezců (v rámci projektu Kids and Science), který se snaží
popularizovat přírodní vědy a technické obory (prosinec 2012). Nejúspěšnější žáci prezentovali své
vynálezy na Tržišti nápadů v Podnikatelském inkubátoru VŠB.
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, tento projekt pokračoval i
v letošním školním roce
Pokračovali jsme 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 byly 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). V tomto školním roce byl projekt ukončen.
Proběhl projekt První pomoc – šance pro život, který žákům přiblížil postupy v poskytování laické
první pomoci
V listopadu 2012 proběhl na škole projekt AISEC, kdy cizojazyční studenti po celý týden vedli ve
všech ročnících hodiny v anglickém jazyce, během nichž prezentovali tradice, historii, kulturu a sport
svých zemí.
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, OPF SU, PF OU, VŠB-TU
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1.6

Hlavní sledované cíle v práci školy, školní rok 2012/2013

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 u spojených tříd. Z projektu „šablony EU“ byly diferencovaně využity půlené
hodiny matematiky a českého jazyka k individualizaci žáků.

B.

Oblast materiální

1. Vybudování a aktualizace datové sítě-škola, ŠJ, ŠD, řešení optické kabeláže (duben –červen 2013)
2. Opravy izolací a střechy na jednotlivých pavilonech
3. Ochrana školního hřiště, včetně oprav oplocení
4. Oprava systému intercomu a telefonní sítě od vchodu školy
5. Práce na projektu „celkové zateplení školy“ za spoluúčasti MMK a SFŽP. Akce započala v dubnu 2012
probíhala do listopadu 2012. Kolaudace proběhla v prosinci 2012.
6. Rekonstrukce rozvodů teplé vody na WC – nahrazení průtokových ohřívačů bojlery

C.

DVPP

1. Viz plán DVPP s prioritou na jazykové vzdělávání a nový školní vzdělávací program a rozvoj
sportovní činnosti na škole.
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

2.1

Ročník
(třída)

Jednací číslo

Typ učebního plánu
(název vzdělávacího programu)

I. – IX.

31504/2004-22

ŠVP pro základní vzdělávání Majáček

Aprobovanost

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

2.2.

92,6 %
84,2 %
88,1 %

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Volitelné a nepovinně volitelné
předměty
Název

2.3

1.
2.
3.

Literární výchova
Informační výchova
Sport a pohybové aktivity

4.

Matematické praktikum

5.

Ruský jazyk

Vyučující

Ročník

Mgr. Zmijková
Mgr. Suchánková
Mgr. Canibalová
Mgr. Hamrus
Mgr. Bauerová
Mgr. Vincour-Majetna
Mgr. Žingorová

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.
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2.4.

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

0
11
1
0
0
8

Celkem 1. a 2. stupeň

20

Povinná výuka cizích jazyků na škole

Cizí jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk

2.5

aprobovanost v %
64
100
100

Nabídka výuky cizích jazyků

Volitelný předmět:

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

2.6

0
9

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.
25

3.2.

Jméno
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena

Žena
Žena
Žena
Žena
Žena

Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
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
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

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

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,545
1,000
0, 272
1,000
1,000
1,000
0,318
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,545
0,272
0,590

22
20
29
35
36
25
35
22
36
38
17
6
38
11
12
16
30
14
9
8
28
24
14
39
8

45
43
53
60
60
48
55
48
59
61
41
32
59
61
37
40
55
41
34
34
50
43
38
61
32

Pedagogičtí zaměstnanci – školní družina

Poř.
Č.
1.
2.
3.

Jméno a příjmení
Žena
Žena
Žena

Kvalifikace
ÚSO
VŠ
VŠ
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Úvazek

Délka
ped. praxe
1,000
20
0,500
21
0,408
14

Věk
44
48
38
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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
Počet dětí zapsaných do 1.tříd

31

Počet dětí s odloženou školní docházkou

4
SPC
lékařem
0
4
0
Přípravné třídy
Počet tříd
Počet žáků
0
0

PPP
4

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
9
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Typ SŠ,
Učebního oboru
Gymnázia
Střední
odborné
s maturitou
Čtyřleté učební obory
Tříleté učební obory
Střední umělecké školy
celkem

Počet
přijatých
žáků
9
školy
18
2
11
0
40

Rozmístění vycházejících žáků na střední školy ve školním roce 2012/2013

Škola

součet

Gymnázium Karviná
Gymnázium J.Šabršuly Orlová – Lutyně
Střední zdravotnická škola Karviná
Střední průmyslová škola Karviná
SŠTaS Karviná
Sportovní gymnázium Ostrava
Obchodní akademie Karviná
SŠ Havířov . Pr.Suchá, Kpt.Jasioka
SOU Dakol Petrovice u Karviné
SŠ hotel.obchodně podnikat.Č. Těšín
SPŠ stavební, Havířov
SOŠ ochrany osob a majetku Karviná
CELKEM

7
1
4
6
7
1
3
1
3
3
2
1
39

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

Jméno
Toráč Radim
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

5.1

Prospěch a zameškané hodiny

třída

prospěli s
prospěli
vyznamenáním
1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.

neprospěli.

zameškané hod.

1.pol.

2.pol.

1.pol.

2.pol.

z toho
neomluvené
1.pol 2.pol.

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

24
7
16
20
6
12
6

18
5
12
20
10
13
4

0
5
8
13
22
7
12

6
6
14
12
18
6
15

0
0
3
0
0
0
1

0
1
0
0
1
0
0

604
172
621
605
957
602
553

987
318
829
1229
1432
558
579

0
0
0
0
12

0
0
23
0
0
0
1

1. stupeň

91

82

67

77

4

2

4114

5932

12

24

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

11
4
13
8
8
2

8
0
11
5
7
3

6
12
20
8
10
13

9
17
20
17
11
13

0
2
0
10
0
6

0
1
0
2
0
3

595
1239
1297
1731
612
1701

948
1485
1821
2160
1202
1977

0
0
0
4
0
22

0
0
0
71
0
49

2. stupeň

46

34

69

87

18

6

7175

9593

26

120

celkem

137

116

136

164

22

8

1128

15525

38

144

5.2 Klasifikace a chování

ročník

I. stupeň
II. stupeň
CELKEM

počet žáků
1.pol./ 2.
pol
165/164
136/134
301/298

1. st.
2. st.
3. st.
z chování
z chování
z chování
1.pol./ 2. pol. 1.pol./ 2.pol. 1.pol./ 2.pol.
164/163
132/127
296/290
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1/1
3/ 4
4/5

0/0
1 /3
1/3

0
0
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6. ÚDAJE O DVPP
6.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Schválený plán DVPP ZŠ Majakovského pro školní rok 2012/2013

JMÉNO

TYP STUDIA

MÍSTO

DATUM

ČAS

CENA

Ing. Miroslav Mitašik

Kurz anglického jazyka

Ostrava

šk.rok 2012-2013

út 17:30-20:00

2000.-

Mgr. Iva Kaletová

Metodické odpoledne
školního preventisty

Ostrava

22.10.2012

09:00 - 14:00

700.-

Mgr. Hana Ciosková

Nová matematika

Český Těšín

25.9.2012

10:00 - 11:30

zdarma

KURZ AJ – ŠABLONY
JMÉNO

KURZ

MÍSTO

DATUM

ČAS

Mgr. Silvie Vlčková

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 10.09. 2013

15:00 - 17:15

Mgr. Pavlína Mojová

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 10.09. 2013

15:00 - 17:15

Mgr. Dagmar Žingorová

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 10.09. 2013

15:00 - 17:15

Mgr. Aleš Homan, Ph.D.

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 10.09. 2013

15:00 - 17:15

Mgr. Iva Kaletová

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 10.09. 2013

15:00 - 17:15

Mgr. Drahoslava Zmijková

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 10.09. 2013

15:00 - 17:15

Mgr. Jolana Šrubařová

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 10.09. 2013

15:00 - 17:15

Mgr. Soňa Kožuszniková

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 10.09. 2013

15:00 - 17:15

Mgr. Viera Dobrovolná

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 10.09. 2013

15:00 - 17:15

Mgr. Eva Bauerová

AJ - šablony

ZŠ Majakovského

od 10.09. 2013

15:00 - 17:15
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7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
7.1

Zájmová činnost (kroužky)
Jméno
Mgr.Vlčková

Ing. Suchánková

zaměření
Sportovní (3. – 5.ročník)
Dopravní výchova (4.9.roč.)
Slavíčci (2. – 5.ročník)
Redakce dětského štábu TV
Polar (6.-9.ročník)

Mgr.Mojová
Mgr. Dobrovolná
Mgr. Břenková
Mgr. Šupol

Psaní na PC (5. – 8.ročník)
Angličtina hrou (4.r.)
Dramaticko-hudební (6.-9.)
Sportovní basketbal (1.-4.)

Mgr. Šrubařová
Mgr. Břenková

7.2

den
PO

čas
13.40-14.25

učebna
TV

počet
20

ÚT
PO

13.15-14.00
14.00-14.45

1.A
HV

10
15

PO
ÚT
ST
ČT
ST
PO

14.15-15.00
14.15-15.00
7.00-7.45
11.55-12.40
14.00-14.45
14.25-15.10

PC

10

PC
4.B
klub
TV

20
10
10
15

Školní soutěže a akce dle předmětových komisí:

říjen

listopad

prosinec

A. PK 1. a 2. tříd
Můj zážitek z prázdnin
Pasování čtenářů – Regionální
knihovna Karviná - Mizerov
Sběr starého papíru
Sběr kaštanů a žaludů
Spolupráce s MŠ
Soutěže Mistr Matik, Nejlepší
čtenář,
matematická
soutěž
Cvrček
Beseda s hasiči – prevence
požární ochrany a ochrany
obyvatelstva
Učíme se společně
Hrajeme si spolu – preventivní
beseda
Mikulášský rej
Ukázková hodina plavání
Vánoční zvoneček – zpěv českých
vánočních písní
Vánoční zpívání koled pro MŠ
Žáček žáčkům – knihovnická
lekce
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leden

únor

březen

duben

květen

červen

Tvořivé dílny pro budoucí
prvňáčky, ukázkové hodiny pro
MŠ
Hrajeme si spolu – beseda
v rámci prevence
Zápisy do 1.tříd
O ševci Kubovi – divadelní
představení
Miss Šmoulinka
Čtvrtkování s panem Čtvrtkem –
knih.lekce
Učíme se společně
Soutěž Farmář
Hrajeme si s jazyky
Šípková Růženka – divadelní
představení
Matematická soutěž - Cvrček
Karvinský talent – školní kolo
Okno do naší třídy II –
preventivní beseda
Beseda v rámci prevence –
Vztahy v kolektivu
Z pohádky do pohádky – koncert
Permoníku
Pěvecká soutěž Skřivánek
Dopravní soutěž
Hrajeme si spolu II – preventivní
beseda
Kouzelný vláček – koncert
Permoníku
Oslavy 90.výročí Regionální
knihovny v Karviné – dětský
program Pohádkové dopoledne
Ferda Mravenec – divadelní
představení
Koloběžkové závody
Filmové představení ke Dni dětí–
film 3D Croodsovi
Výlet pořádaný rodiči – sdružení
Bezva škola koňská farma
Moncheri Hnojník
Ukázka výcviku policejních psů

Péče o zdravé zuby
Dopravní výchova
průběžně Sběrová soutěž – papír
Mistr Matik
Nejlepší čtenář
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září

říjen
listopad

B. PK 3. až 5. tříd
Exkurze do archeoparku Chotěbuz
– život starých Slovanů
Sběr kaštanů a žaludů
Souhvězdí aneb Řecké báje mimo
výseč - MěDK
Zámek Fryštát - exkurze
Řecké báje mimo výseč (MěDK)
Etiketa – nebuď jak slon
v porcelánu (knih. lekce)
Ilustrátoři dětské knihy (knih.
lekce)
Preventan Cup – vybíjená
Veselá teorie – koncert Permoníku
Němčina nekouše – projekt Tandem
Projekt AIESEC
Planetárium Ostrava – exkurze
Vztahy ve třídě – klima třídy,
preventivní beseda
Mikulášský rej
Vánoční zvoneček – zpěv koled
Cizojazyčná besídka
Vánoční zpívání s MŠ
Škola mimo hrou – divadelní
představení

prosinec

leden

únor

březen

Tvořivé dílny pro MŠ
Beseda pro rodiče budoucích
prvňáčků
Zápisy do 1.tříd
Den otevřených dveří
Okresní kolo matematické soutěže
Hrajeme si s jazyky
Sálová kopaná – městské kolo
Miss Šmoulinka
Pythagoriáda – školní kolo
Městské kolo sálová kopaná
Preventan Cup – okresní kolo
vybíjená
Preventan Cup – krajské kolo
vybíjená (žáci 5.ročníku)
Matematická soutěž Klokánek
Kouzelná tabule – spolupráce s MŠ
Městské kolo ve šplhu
Matematický klokan
Šípková Růženka – divadelní
představení MěDK
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duben

květen

červen

Už se vyznám v knihovně – knih.
lekce
Dopravní soutěž
Rytmus v nás (MěDK)
Den Země
Pěvecká soutěž Skřivánek
Městské kolo ve šplhu
Vztahy ve třídě – klima třídy II –
preventivní beseda
Dopravní soutěž + jízdy zručnosti
Keramická dílna pro MŠ
Výtvarná a literární soutěž Naše
město
Jaro se otvírá (Permoník)
Taneční show
Oslavy 90.výročí Regionální
knihovny v Karviné- Pohádkové
dopoledne
Přespolní běh – městské kolo
Dopravní soutěž – okresní kolo
Škola v přírodě
Štafetový běh
Okresní kolo Pythagoriády
Plavecké závody
Filmové představení 3D film ke Dni
dětí Croodsovi
Výlet pořádaný rodiči – sdružení
Bezva škola koňská farma
Moncheri Hnojník
Ukázka výcviku policejních psů
Koloběžkové závody

Sběr starého papíru
průběžně Soutěž Nejlepší čtenář
Mistr Matik
Projektové dny
Péče o zdravé zuby

říjenprosinec
prosinec
Leden
únor

C. PK Matematiky
Školní kola Matematické
olympiády(kategorie Z6,Z9)
Školní matematická soutěž pro
žáky 5. - 8. tříd
Okresní kolo Matematické
olympiády kategorie Z9
Školní kolo matematické
olympiády kategorie Z6, Z7
Školní kolo Pythagoriády
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Matematický Klokan pro žáky
6. -9. tříd
Okresní kolo matematické
duben
olympiády – kategorie Z6, Z7
květen Okresní kolo Pythagoriády
průběžně Projekt Přírodní vědy pro
každého
březen

únor

D. PK ČJ
Literární a mediální soutěž Ahoj
z prázdnin
Exkurze archeopark Chotěbuz
Středověké město Fryštát –
knihovnická lekce
Školní časopis Majáček
Exkurze do Osvětimi
Olympiáda ČJ- školní kolo
Vánoční sbírka pro pejsky v
útulcích
Okresní kolo olympiády v ČJ

březen

Osvobozené divadlo –
knihovnická lekce

září

říjenlistopad

prosinec

Recitační soutěž
Samizdatová a exilová literatura
– knihovnická lekce
Celoměstská soutěž Karviná –
naše město
Soutěž knihoven – 5 slov
Soutěž České pošty Proč je voda
drahocenná
květen Karel Kryl – knihovnická lekce
Jaromír Nohavica – knihovnická
lekce
Knihovnické lekce
Školní časopis Majáček
Návštěvy kulturních představení a
průběžně besed
Rozhlasové relace k významným
dnům ČR
Projekt EU peníze školám
(šablony)-tvorba výukových
materiálů
duben

listopad

prosinec

E. PK CIZÍCH JAZYKŮ
Němčina nekouše – projekt
Tandem
Projekt AIESEC
Pohádky bratří Grimů –
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knihovnická lekce
Vídeň – jazykový zájezd
Cizojazyčná vánoční besídka pro
žáky 1.stupně
únor
březen

Okresní kolo olympiády v AJ
Hrajeme si s jazyky
Projekt česko-německých výměn
mládeže Tandem – výjezd žáků do
Bad Kissingen

duben
Hrajeme si s jazyky pro 2.stupeň
Multijazyková soutěž Jazyky hrou
květen
Olympiády v cizích jazycích
průběžně
B. PK Př-F-CH - Z
Beseda s pamětníkem
září
T.Graumanem – Wintonův vlak
Přírodovědný klokan
říjen
Literární soutěž ke Dni stromů
prosinec CHRPA – sbírka – hipoterapie
Zeměpisná soutěž pro žáky
2.stupmě
Školní kolo chemické olympiády
leden
Školní kolo zeměpisné olympiády
únor
březen Fyzikální olympiáda – školní kolo
Školní kolo zeměpisné olympiády
Okresní kolo zeměpisné
olympiády
Den Země
duben
Soutěž ke Dni Země pod záštitou
MMK o nejlepší výrobek z
odpadů
Korespondenční soutěž Stanice
mladých přírodovědců
Projekt OPVK Přírodní vědy pro
každého
průběžně Projekt EU – peníze školám
(šablony) – tvorba výukových
materiálů
Besedy a exkurze
s environmentální tematikou
Třídění odpadů, sběr papíru, PP
víček, monočlánků, hliníkových
fólií

září

F. PK D
Exkurze archeopark Chotěbuz –
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život starých Slovanů
Beseda s pamětníkem
T.Graumannem – Wintonův vlak
Návštěva
zámku Fryštát
říjen
listopad Exkurze do vyhlazovacího tábora
v Osvětimi
Školní kolo dějepisné olympiády
Beseda se signatářem a mluvčím
charty 77 Tomášem Hradílkem a
novinářem Ladislavem
Vrchovským + film opožděný
východ
Okresní kolo dějepisné olympiády
leden
červen Velká muzejní soutěž – Co víš o
Karviné
Rozhlasové relace ke státním
svátkům
Projekt EU – Peníze školám
průběžně (šablony) – tvorba výukových
materiálů
G. PK INFORMATIKY
Celoškolní soutěž o nejkrásnější
fotografii z prázdnin
září
říjen

prosinec

leden
březen

duben

Celoškolní počítačová soutěž
Farmář
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 hledáš“ (seznam.cz)
Mediální soutěž Karviná – město
mnoha tváří, práce dětského
televizního štábu

Vyhlášení celoměstské soutěže
Karviná – město mnoha tváří
1.místo + exkurze do ostravského
studia TV Polar
průběžně prezentace školních akcí na www
stránkách školy
Prezentace školy při návštěvách
dětí z MŠ
Redakce TV Polar – dětský štáb
Spolupráce s TV Polar – školní
reportáže ze všech významných
červen
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akcí (projekt s VŠB-TU Třída
vynálezců)
Tvorba ICT výukových materiálů
v rámci projektu EU Peníze
školám

září

říjen
listopad

H. PK TV
Víceboj školních žákovských
družstev ZŠ okresu Karviná o
pohár SOŠ OOM
Plave celá Karviná – celoměstská
plavecká akce
Okresní kolo v plavání
Laťka přátelství – městské kolo
skok vysoký – dívky, chlapci

prosinec

březenduben

květen červen

průběžně
prosinec

březen
duben
červen

průběžně

Lyžařský výcvik –příměstský
v rámci MMK
Karvinská basketbalová liga
družstva mladších a starších
žáků, družstva dívek
městské kolo
okresní kolo
krajské finále mladší a starší žáci
Štafetový běh
Atletická olympiáda karvinských
škol
Basketbalové soutěže
Spolupráce s TJ Sokol Karviná
CH. PK HV
Vánoční zvoneček – zpěv českých
vánočních písní
Vánoční zpívání s dětmi MŠ
Karvinský talent – pěvecká soutěž
základní část
Skřivánek – pěvecká soutěž
Vystoupení dětského pěveckého
sboru u příležitosti slavnostního
vyřazení žáků 9.ročníků
Ukaž, co umíš – soutěž pro děti v
ŠD
Hudební projekty tříd
Koncerty Permoníku
I. PK OV-RV-VV
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Stonožka – Hnutí na
vlastních nohou
Exkurze do Osvětimi –
výtvarné zpracování
Prodejní výstavy keramiky
v rámci vánočního
jarmarku
Tvořivé dílny pro MŠ
Beseda Finanční
gramotnost

září-říjen
listopad

listopad prosinec
leden

únor - březen

Výroba keramiky pro
školky
Projekty ke zdravé výživě
Klíče ke zdraví
Den Země

duben - červen

průběžně

7.3

Tvorba knihy k 70
narozeninám kardinála Duky
(v rámci hnutí Stonožka)
Keramické dílny pro MŠ
Stonožkové děti blahopřejí
k 70 kardinála Duky
Celoměstská soutěž Karviná
očima dětí

Výzdoba školy – Vánoce,
Velikonoce, účast na
projektech a akcích
Keramický kroužek pro MŠ
Prodej lékárniček pro
Stonožku
Besedy – prevence

Umístění žáků v soutěžích

I.stupeň:

Družstvo mladších žáků
Družstvo mladších žáků

Městské kolo vybíjená
Krajské kolo vybíjená

1.místo
3.místo

Družstvo mladších žáků

Městské kolo v přespolním běhu (štafetový běh)

3.místo

Družstvo mladších žáků

Fotbalový turnaj školních družin

2.místo

Okresní kolo Pythagoriády

2.-5. místo

Bartoš Štěpán

V.B
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Sluka Filip

IV.B

Celoměstská výtvarná soutěž Karviná očima dětí

1.-3.místo

Kloubková Nikola
Bajger Pavel

III.B
III.B

Celoměstská literární soutěž Karviná – mé město
Celoměstská literární soutěž Karviná – mé město

3.místo
3.místo

Pawlitová Barbora
Hermanová Simona

VIII.A

Čestné uznání za výtvarné práce v soutěži
Hnutí na vlastních nohou Stonožka – Po stopách
Cyrila a Metoděje; práce vystaveny v Anežském
Klášteře v Praze

Pawlitová Barbora

VII.A

Okresní kolo matematické olympiády

4.-6.místo

Šokalová Aneta
Lukoszová Nela

VIII.A
VIII.A

Multijazyková soutěž Jazyky hrou německý jazyk

6.místo

Mravík Ondřej
Dadej Filip

IX.A
IX.A

Multijazyková soutěž Jazyky hrou –
anglický jazyk

12.místo

Pawlitová Barbora
18.místo

VII.A

Olympiáda v anglickém jazyce

16.-

Kodziolková Krystyna

IX.A

Okresní kolo dějepisné olympiády

24.místo

Družstvo žáků 9.třídy
Družstvo žáků 2.stupně
Pawlitová Barbora
Charwotová Aneta

IX.A,IX.B
VII.A
VII.A

Vědomostní soutěž WODIAK (SPŠ Karviná)
Městské kolo dopravní soutěže
Okresní kolo dopravní soutěže
Okresní kolo dopravní soutěže

2.místo
1.místo
1.místo
2.místo

Kocábová Marie

VII.A

Celoměstská literární soutěž Karviná – město,
Ve kterém chci žít

3.místo

Celoměstská mediální soutěž Karviná – město
Mnoha tváří

1.místo

II.stupeň:

Dětský TV štáb 2.stupeň

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

Preventan cup – vybíjená okresní kolo

1. místo

Družstvo žáků 5.ročníku

Preventan cup – vybíjená krajské kolo

3.místo

Družstvo žáků 2. – 5..ročníků

Městské kolo – šplh

6.místo

Družstvo žáků 1. – 5.ročníků

Městské kolo – přespolní štafetový běh

3.místo

žáci 1.stupně – celkově

Pohár primátora

1.místo

II.stupeň:
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Kategorie mladších žáků
Kategorie starších žáků

Karvinská laťka přátelství
Karvinská laťka přátelství

4.místo
3.místo

Kategorie starších žáků
Kategorie starších žákyň
ZŠ Majakovského

Karvinská laťka přátelství – jednotlivci
Karvinská laťka přátelství - jednotlivci
Karvinská laťka přátelství – celkově

1.místo – Barva L.
4.místo – Šlachtová r.
5.místo

Družstvo žáků kategorie U15

Postup do žákovské ligy celostátní soutěže

Družstvo starších žákyň
Družstvo mladších žáků
Družstvo mladších žáků
Družstvo mladších žáků

základní kolo basketbalové soutěže
Městské kolo – basketbal
Okresní finále – basketbal
Krajské finále – basketbal

3.místo
1.místo
1.místo
3.místo

Družstvo starších žáků
Družstvo starších žáků
Družstvo starších žáků

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

1.místo
1.místo
1.místo

Kategorie starších žáků

Atletická olympiáda

4.místo

8. REALIZACE KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ ŠKOLY
8.1

Projekty

V rámci projektu česko-německých výměn mládeže Tandem jsme pokračovali ve spolupráci
s Německem a 13 žáků naší školy se s dvěma pedagogy zúčastnilo týdenního semináře v bavorském Bad
Kissingenu (březen 2013).
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 navštívilo pět
zahraničních studentů (Čína, Malajsie, JAR, Mexiko, Nový Zéland). Celý týden tito studenti navštěvovali
všechny třídy od 1.-9.ročníku a vedli hodiny v anglickém jazyce – seznamovali žáky s kulturou, historií,
tradicemi svých zemí, zpívali a hráli s dětmi různé hry. Celý projekt měl na naší škole obrovský úspěch.

V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s Ostravskou univerzitou – jednalo se o
spolupráci na projektu 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.
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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 jsme úspěšně pokračovali v 1.pololetí školního roku
2012/2013, učitelé vytvářeli výukové materiály a ověřovali je ihned ve výuce. Projekt nám umožnil
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 pokračovali v úspěšné spolupráci s VŠB – TU Ostrava.
V rámci projektu přírodních věd Kids and Science se naše škola zúčastnila v březnu 2012 jako vůbec
první ZŠ v Moravskoslezském kraji pilotního projektu Třída vynálezců. V listopadu 2012 proběhl na naší
škole druhý ročník projektu Můj nápad, do kterého se zapojili žáci 8.ročníku. Nejúspěšnější nápady
prezentoval tám sedmi žáků v lednu 2013 na akci Tržiště nápadů, která se uskutečnila v Podnikatelském
inkubátoru VŠB za účasti dalších škol z celého Moravskoslezského kraje.
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. 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.
Velmi významným počinem v letošním školním roce byla ve spolupráci s Hnutím na vlastních
nohách – naši žáci se zúčastnili výtvarné soutěže pro Stonožku k 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu. Dvě žákyně naší školy získaly čestné uznání za tuto výtvarnou soutěž a jejich práce
byly následně vystaveny v Anežském klášteře v Praze. V dubnu 2013 navštívily dvě žákyně se svou
vyučující pražské Arcibiskupství, kam byly pozvány u příležitosti 70.narozenin jeho eminence kardinála
Dominika Duky.
Ve spolupráci s občanským sdružením Pant a redakcí portálu Moderní dějiny jsme zorganizovali
pro žáky 9.ročníků besedu k příležitosti výročí 17.listopadu 1989, které se zúčastnil signatář Charty 77
pan Tomáš Hradílek a novinář L.Vrchovský. Součástí tohoto projektu pod názvem Moderní dějiny do
škol byla projekce filmu Opožděný východ. Besedy se zúčastnili také žáci se svými pedagogy z dalších
základních škol v okolí.
8.2

Sdružení Bezva škola

Sdružení rodičů Bezva škola připravilo v letošním školním roce dvě větší akce pro děti ZŠ
Majakovského. V březnu 2013 proběhl pro děti Pohádkový bál a v červnu 2013 rodiče zorganizovali pro
děti výlet do Hnojníku na koňskou farmu Moncheri. Všechny akce se setkaly s velkým úspěchem.
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 – 9. ročníky - český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, cizí jazyk proběhlo
v listopadu 2012 (6.-7.11.2012); pro 5.ročník testování SCIO, tentokrát se ověřovala čtenářská
gramotnost (projekt Čtenář 5) uskutečnilo v březnu 2013. V dubnu 2013 byli žáci 5.tříd zapojeni do
testování SCIO pro 5.ročníky – Stonožka, testoval se český jazyk, matematika a obecné studijní
předpoklady.
V rámci zkoušky plošného testování žáků 5. a 9.tříd (NIQUES, ČŠI) jsme úspěšně provedli testování
v květnu a na začátku června2013.
Srovnávací testy v rámci školy- výstupy do nového ŠVP pro 5. ročník byly prováděny vyučujícími
2.stupně (český jazyk, matematika) v červnu 2013
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 – listopad, únor, květen (Kouzelné slovo „Knihovna“; Čtvrtkování s panem Čtvrtkem, Dětský
program u příležitosti 90.výročí Reg. knihovny v Karviné,)
2. ročník – říjen, prosinec, březen (Pasování čtenářů, Žáček žáčkům, Dům plný knih)
3. ročník – listopad, prosinec (Ilustrátoři dětské knihy, Bajky – když zvířata jednají jako lidé)
4. ročník – březen ( Už se vyznám v knihovně)
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5. ročník – listopad, prosinec, duben, květen (Etiketa – nebuď jako slon v porcelánu, Staré české báje a
pověsti; Výprava za dobrodružstvím, Čechy krásné, Čechy mé; Dětský program u příležitosti 90.výročí
Reg. knihovny v Karviné)
Hrajeme si spolu I. – beseda v rámci prevence – žáci 1.ročníku (AVE Petrovice)
Hrajeme si spolu II- beseda v rámci prevence – žáci 1.ročníku (AVE Petrovice)
Okno do naší třídy I. – beseda v rámci prevence – žáci 2.ročníku (AVE Petrovice)
Beseda s hasiči – prevence požární ochrany a ochrany obyvatelstva – žáci 2.ročníku (listopad)
Vztahy v kolektivu – beseda v rámci prevence – žáci 2.ročníku
Okno do naší třídy II. –beseda v rámci prevence- žáci 2.ročníku (AVE Petrovice)
Vztahy ve třídě – klima třídy I – preventivní beseda (AVE Petrovice) – žáci 5.ročníku
Vztahy ve třídě – klima třídy II – preventivní beseda (AVE Petrovice) – žáci 5.ročníku

Divadelní představení – MDK
1. ročník – únor, červen (O ševci Kubovi, Ferda Mravenec)
2. ročník – březen, duben, červen (Šípková Růženka, Jak se Honza dostal na hrad, Rytmus Dreams, Ferda
Mravenec)
3. ročník – březen, duben, květen (Šípková Růženka; Taneční show; O řeckých bájích)
4. ročník – květen (Taneční show)
5. ročník – říjen, listopad, duben, červen (Škola mimo hrou, Řecké báje mimo výseč; Rytmus v nás;
Hrátky s čertem)
Výchovné koncerty Permoník
1. ročník – duben (Z pohádky do pohádky)
2. ročník – květen (Kouzelný vláček)
3. ročník – Veselá teorie (listopad)
4.ročník – Jaro se otvírá aneb Rok na vsi (březen)
5. ročník – prosinec (Ten vánoční čas)
Filmové představení – 1. – 5. ročník – červen – Filmové představení 3D film ke Dni dětí Croodsovi

II.stupeň

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

Září

Beseda s pamětníkem T. Graumanem – Wintonův vlak
Člověk v krizi – beseda v rámci prevence

9.ročník
9.ročník

Exkurze archeopark Podobora – Chotěbuz
Člověk v krizi – beseda v rámci prevence

6.ročník
9.ročník
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Říjen

Trestní zodpovědnost – beseda v rámci prevence s PČR – preventivně
informační skupina PČR Karviná
Středověké město Fryštát – knihovnická lekce
Exkurze – zámek Fryštát

9.ročníky
7.ročníky
7.-

Bolest zvaná šikana – beseda v rámci preventivního programu

8.ročník

Beseda v rámci prevence – kyberšikana, kyberprostor + výzkum (OU)

6.ročníky

Volba povolání – Obecní dům Družba
Beseda v rámci prevence – Bolest zvaná šikana (ACET Třinec)

9.ročníky
8.ročníky

Němčina nekouše – beseda v rámci projektu Tandem
Exkurze do vyhlazovacího tábora Osvětim
Lidové zvyky a obyčeje – knihovnická lekce
Beseda s hasiči – vzdělávání žáků ZŠ v oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva
Projekt AIESEC – týdenní stáž zahraničních studentů

4.-6.r.
9.ročníky
6.ročníky

Exkurze – Dakol (v rámci volby povolání)
Beseda se signatářem Charty 77 Tomášem Hradílkem a
novinářem Ladislavem Vrchovským + film Opožděný východ
Závislost na internetu – knihovnická lekce
Kouzelný svět nejen Harryho Pottera – knih.lekce
Vídeň – jazyková exkurze

9.ročník
9.ročník
7.ročník
6.ročník
6.-9.r.

Třída vynálezců – Kids and science (s VŠB Ostrava)
Pohádky bratří Grimmů – knihovnická lekce
Možná přijde i Mikuláš – koncert Permoníku
Zdravé vztahy v kolektivu – preventivní beseda (ACET Kolín)
Přátelství a láska – preventivní beseda (ACET Kolín)
Život v závislosti – preventivní beseda
WODIAK – soutěž přírodních věd (SPŠ Karviná)
Planeta záhad – beseda s A. Vašíčkem

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

Finanční gramotnost – beseda MěDK
Beseda Volba povolání – Úřad práce Karviná
Juventus tančí – MěDK
Finanční gramotnost – podpora projektu na ZŠ Dělnická
Vlak do Chattanoogy – koncert Permoníku
Tržiště nápadů – Podnikatelský inkubátor VŠB

9.ročník
9.ročníky
7.a
6.-9.třídy
8.a9.roč.
8.ročník

Osvobozené divadlo – knihovnická lekce
Muzikál – hudební představení

9.ročníky
7.ročník

9.ročník

Listopad

6.ročník
6.-

9.ročník

Prosinec

Leden

Únor
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Březen

Muzikál – knihovnická lekce
Bigbít – divadelní představení
Sex, AIDS a vztahy – beseda v rámci preventivního programu
Drogy a závislost – beseda v rámci prevence (o.s. NET)
Tandem – projekt česko-německé výměny mládeže (Bad Kissingen)

7.ročník
9.ročníky
9.ročníky
9.ročník
7.-

Drogy a závislost – beseda v rámci prevence (o.s. NET)

8.ročník

Informace kolem nás – knihovnická lekce
Ombudsman – veřejný ochránce práv – beseda

8.ročník
9.ročník

Duben

Umíme se správně chovat (MěDK)
Pověsti z Těšínska – knihovnická lekce
Samizdatová literatura – knihovnická lekce
Exilová literatura – knihovnická lekce
Divadlo Semafor – knihovnická lekce
Za písničkou do světa – koncert Permoníku
Rytmus v nás II – taneční vystoupení (MěDK)
Stonožkové děti blahopřejí kardinálu Dukovi k 70 letům

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

Květen

Šikana – prevetivní beseda PČR MěDK
Karel Kryl – knihovnická lekce
Jaromír Nohavica – knihovnická lekce
Kybergrooming aneb kdo loví na chatu

6.ročníky
9.ročníky
9.ročníky
8.ročníky

Červen

Moderní hudební směry – knihovnická lekce

9.ročník

Filmové představení ke Dni děti – 3D film Croodsovi
Jedna noc na Karlštejně

6.-

Znáš své město? Velká muzejní soutěž

6.-

Michael Jackson – hudební legenda, knihovnická lekce
Exkurze do elektrárny v Dětmarovicích
Nebezpečí kouření – preventivní beseda (ACET Třinec)
Kyberšikana – preventivní beseda (ACET Třinec)
Exkurze do ostravského studia TV Polar

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

8.ročník

9.ročník
8.ročník
9.ročníky

9.ročník
8.7

Školní časopis ZVONEČEK

Informační zdroj o dění na ZŠ MAJAKOVSKÉHO .
Redakční radu koordinuje pověřený pedagog.
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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 (basketbal, Třída vynálezců, projekty
cizích jazyků). Velkého úspěchu dosáhl dětský televizní štáb v celoměstské mediální soutěži Karviná –
město mnoha tváří, když získal za svůj dokument o Karviné 1.místo. Součástí ocenění byla také exkurze
do ostravského studia TV Polar (červen 2013).

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 realizována škola v přírodě pro žáky
4.-5.ročníků (6.5. – 11.5.2013) ve Velkých Karlovicích, Horský hotel Kyčerka, 30 dětí; a příměstský
lyžařský kurz ve Ski areálu Bukovec (17.12.-21.12.2012; 21dětí)
8.10

Program prevence sociálně patologických jevů

Zodpovědnost : Mgr. Iva Kaletová, 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.
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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 2012-2013 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.
Plnění dlouhodobých úkolů
EVVO byla zapracována do tematických plánů souvisejících předmětů na 1. i 2.stupni a také školní
družiny. Uskutečnily se tyto soutěže: přírodovědný Klokan, chemická a fyzikální olympiáda,
korespondenční soutěž. 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 4556 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.
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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.

Hodnocení ročního plánu
září
dohodnuta spolupráce na konkrétních akcích podle celoročního plánu mezi koordinátorkou EVVO a
vyučujícími především pracovní, výtvarné a informační výchovy, chemie, přírodopisu, z NŠ pak
především s MS 5.roč. Zapojila se také školní družina i jídelna a pan školník.
říjen
ke Dni stromů se uskutečnila vycházka dětí ze ŠD a 5.roč., na 2.stupni během Př v 7.roč. Žáci pak
zpracovali své poznatky a dojmy prostřednictvím výkresů a
úvahy o významu lesa v přírodě.
proběhl také sběr kaštanů: celkem 3179 kg,

1.místo 1.A
2.místo 4.B
3.místo 2.B

listopad
soutěž ve sběru papíru: celkem 8403 kg

1.místo 2.B 1735 kg
2.místo 3.B 1580 kg
3.místo 4.B 1261 kg

aktivně se zapojily i některé kabinety
Uvedené kg představují částku 4205 Kč.
prosinec
děti na NŠ a ve ŠD besedovaly o tom, jak i o Vánocích šetřit přírodu.
žáci 8.a 9.roč.pak na stejné téma vyráběli instruktážní koláže, které byly vyhodnoceny v hodinách CH
leden
ve VV vyrobili žáci vyšších ročníků ozdobné artefakty do odborných učeben ze starých učebnic, z nichž
některé slouží jako výzdoba v učebně chemie
žáci se v rámci literární soutěže pustili do psaní chemických pohádek, jedna z nich
vyšla v brožurce „ Chemické pohádky“ (autorkami jsou Aneta Šokalová a Kateřina Ráczová z 8.A)
únor
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v informační výchově jsme vyhledávali v materiálech o Karviné zalesněné plochy
v chemii žáci vypracovali referáty vztahujících se k významu zeleně, jejímu využití a vlivu na ŽP
březen
ke Dni vody v chemii a přírodopise žáci pracovali na projektech, zapojila se i školní družina.
sledovali doma spotřebu vody za určité období a ve spolupráci s rodiči hledali možnosti, jak ji snížit
vyučující připomněli dětem důležitost pitného režimu spolu s upozorněním na význam vhodných tekutin
školní jídelna dbala obzvlášť pečlivě na skladbu tekutin
v chemii dostali žáci aktuální informace z komise pro ŽP o kvalitě spodních vod a studánek na území
města a byli poučeni o významu nových vrtů na místech plánované výstavby
duben
v rámci Dne Země se zúčastnili žáci 5.B a 6.A s p. uč. Vlčkovou a Žingorovou a děti ze školní družiny
s p. vych. Poláchovou celoměstské soutěže vyhlášené MMK v parku B. Němcové, podmínkou účasti byl
originální výrobek z odpadů
páťáci vyráběli zvířata (nepřekonatelnou žirafu a želvu), šesťáci tvořili šperky z PET lahví
na vítězství to nestačilo, ale recyklaci jsme si vyzkoušeli ☺
vyučující souvisejících předmětů znovu připomínali nutnost třídění i umístění kontejnerů ve škole
květen
ve VV žáci zpracovávali použité plastové obaly velmi invenční způsobem. Vytvořili
postavy, zvířata, ozdoby, nápadů nepřeberně ☺
proběhla jarní část sběrové soutěže, pan školník svázal a připravil k odvozu do sběrny 5 740 kg papíru
doneseného z domácností. Nejvíce nasbíraly již tradičně třídy 4.B, 2.B a 3.B

červen
žáci 9.A se v rámci PV vydali na exkurzi do elektrárny v Dětmarovicích
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. Z ČEZ
jsme získali kvalitní materiály o energiích a CD s motivačními pokusy.
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Závěr
V letošním školním roce se EVVO na ZŠ Majakovského docela dařilo. Do práce na ekologických akcích
a projektech se ochotně zapojil celý tým lidí, pokrok lze pozorovat i v postojích a chování žáků. Více
třídí, šetří vodou a elektřinou, sledují pozorněji svůj životní styl. Nezanedbatelný je vliv postojů dětí na
vrstevníky i dospělé v jejich okolí.

8.12

Školní družina
Počet oddělení

Počet dětí

3

83

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

Týden se zvířátky
Návštěva jízdárny a projížďky na
koních
Turnaj petanque
Výtvarná soutěž v malování na
chodnících
Soutěž ve sběru víček z PET lahví
Výroba zvířátek z nasbíraných
přírodních materiálů
Týden v pohybu – atletický trojboj
Výroba vánočních výzdob –
keramická dílna
Filmové představení Mravenčí
polepšovna
Instalace výstavky prací dětí
v Regionální knihovně Karviná
Heloweenská párty
Soutěž ve skládání puzzle
Týden stromů – Den v zeleném,
Den stromů, výtvarná soutěž
Stromy kolem nás
Soutěž ve sběru citronové,
pomerančové a mandarinkové
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kůry
Sběr víček z PET lahví
Pečení perníčků v KSVČ Juventus
Návštěva dětí z MŠ Kpt.Jaroše
prosinec S čerty nejsou žerty – výtvarná
soutěž o nejošklivějšího čerta
Vánoce, vánoční zvyky
Výroba dárečků a přáníček
Soutěž rodičů o nejhezčí vánoční
ozdoby
Čertovský rej
Vánoční jarmark
Výroba dárečků k zápisu pro
leden
budoucí prvňáčky
Turnaj ve stolním fotbale
Soutěže na sněhu
Sběr víček od PET lahví
Turnaj ve stolním fotbale
Valentýnská diskotéka
únor
Výroba leporela – výstava
v Regionální knihovně Karviná
Karneval
Kroužek vyšívání
Návštěva filmového představení
Výroba přáníček – Valentýn
Školní kolo soutěže Superfarmář
Týden s pohádkou
březen

duben

Soutěž rodičů o nejhezčí kraslici
Turnaj v pexesu
Návštěva filmového představení
Velikonoční jarmark
Výroba velikonočních kraslic
Kroužek vyšívání
Sálová kopaná – turnaj školních
družin
Měsíc bezpečnosti – doprava,
dopravní značky, bezpečnost na
silnici, poznávání dopravních
značek, poskytnutí první pomoci
kamarádovi
Dopravní soutěž – koloběžkové
závody
Soutěž Co nepatří do lesa
Den květů
Den Země
Návštěva filmového představení
Lorax
Skládání origami
Kouzelný den s kouzelníkem
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květen

červen

8.13

Příprava dárečků a přáníček pro
maminky (Den matek)Týden
„zlatých ručiček“
Soutěž ve skládání a létání
vlaštovek, Soutěž o nejhezčí
stavbu ze stavebnice Lego
Návštěva stájí v Karviné – Ráji,
projížďky na koni
Fotbalový turnaj školních družin
Ukaž, co umíš – soutěž
Návštěva filmového představení
Velké podmořské dobrodružství
Zlatý slavík
Návštěva filmového představení
Den dětí
Švihadlová královna
Kuličkový král
Kopaná – turnaj mezi ŠD
Diskotéka
Opékání
Vyhodnocení sběru PET víček,
pomerančové a citronové kůry

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 2013
Grilování makrel na ukončení školního roku 2012/2013

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI
Během školního roku 2012-13 proběhla následná inspekční či kontrolní činnost orgány ČŠI, MMK či
státní správy a samosprávy:
- Česká školní inspekce – listopad 2012, zpráva č.j. ČŠIT – 1835/12-T, hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ podle ŠVP pro základní vzdělávání dle
§ 174 odst. 2 písm. b) školského zákona
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-

Audit hospodaření příspěvkové organizace odborem interního auditu MMK(p.Borysová)
ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě – duben
2013, protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j. MMK/048961/2013

-

Kontrolní činnost KHS Ostrava (MUDr Pryszczová) – únor 2013, číslo protokolu
725/2013/KA/HDM-001, protokol o kontrolním zjištění podle zákona 258/2000 sb. o ochraně
veřejného zdraví

-

Kontrola SIBP nad stavem BOZP orgány ČMOS (p.Regel) - březen 2013, kontrola
vykonána dle § 322 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce

Veškerá tato kontrolní činnost proběhla v souladu s patřičnou legislativou, zprávy z kontrol jsou
uloženy na sekretariátu školy.

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

Motivovat zaměstnance ke zvyšování kvalifikace, udržet danou aprobovanost
Modifikovat nový systém pracovní doby pedagogických pracovníků, udržet úřední hodiny pro
veřejnost
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 celostátního plošného testování MŠMT žáků 5-tých a 9-tých ročníků
Udržet stav řídící práce, vzájemných schůzek a jednání, komunikativní úroveň spolupráce s různými
partnery
Pracovat na novém školním vzdělávacím programu a dále jej aktualizovat, implantovat garanty
vzdělávacích oblastí průřezově do jednotlivých PK
Zvláštní pozornost věnovat výuce cizích jazyků, ZPC a tělesné výchovy
Pokračovat v projektech OPVK se zaměřením na přírodní vědy a technické kompetence (ISŠTaS)
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
Aktualizovat učebny PC novou výpočetní technikou
Rozvíjet dále zahraniční kontakty, pracovat na projektu AIESEC
Racionálně spolupracovat s odborovou organizací
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•

•
•
•
•
•
•

Spolupracovat S MMK, našim zřizovatelem při investičních akcích – projekty OPVK, racionálně
spolupracovat s CIT Ká, pokusit se vybudovat či aspoň předfinancovat venkovní přírodovědnou
učebnu
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)

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. V oblasti trhu práce se ještě více zaměřit na propojení se
zaměstnavateli v regionu a ještě více podporovat technické vzdělávání žáků.

39/42

Výroční zpráva o škole 2012/13
Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. PŘÍLOHY
a)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012
dle zákona č.561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných předpisů
Základní škola hospodařila v roce 2012 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 ESF-Šablony
Kč

CELKOVÉ VÝNOSY ZA ROK 2012

19 549 137,83

1. Dotace Krajského úřadu - státní rozpočet
KÚ /SR/
2. Dotace MMK - rozpočet
MÚ - provozní dotace
Fond primátora- zájmové kroužky
3. Zúčtování fondů
Převod z rezervního fondu - FVČ
Převod z rezervního fondu - FŽP
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
CELKOVÉ NÁKLADY ZA ROK 2012
1. Mzdové prostředky ze státního rozpočtu - KÚ
Náklady na platy - pedag.pracovníci
Náklady na platy - nepedag.pracovníci
OPPP(dohody o provedení práce) - pro vychovatelky
Náklady na prac.neschopnost
2. Mzdové prostředky z MMK
OPPP - FVČ
OPPP - údržba /dohody o provedené práce/
OPPP - sport.třídy /dohody o provedení práce/
Ostatní zdroje-ŠD

12 138 000,00
12 138 000,00
4 538 000,00
4 500 000,00
38 000,00
61 000,00
36 000,00
25 000,00
2 812 137,83
849 916,00
81 600,00
31 505,00
11 204,00
629,03
694 266,00
149 597,00
993 420,80
19 414 602,68
8 916 182,00
7 315 000,00
1 557 000,00
4 000,00
40 182,00
180 444,00
36 000,00
54 800,00
29 200,00
60 444,00
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3. Mzdové prostředky - cizí zdroje
MP z vedlejší hospodářské činnostidoplňkové činnosti
MP z ESF Šablony
OPPP - ESF Šablony
4. Náklady na soc.a zdrav.poj.
KÚ - odvody
Cizí zdroje (ŠD) - odvody
ESF Šablony (nadúvazk.hodiny) - odvody
Vedlejší hospodářská činnost - odvody
5. Sociální náklady FKSP
KÚ - tvorba FKSP/SR/
Ostatní zdroje - ŠD - tvorba FKSP
VHČ - tvorba FKSPhospodářská 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

718 558,00
172 231,00
66 527,00
479 800,00
3 131 397,00
3 020 557,00
20 550,00
31 746,00
58 544,00
92 393,00
89 402,00
604,00
1 722,00
665,00
6 375 628,68
41 026,00
70 833,00
186 883,98
849 916,00
2 299 395,81
603 438,30
403 798,99
769 364,00
1 205,00
146 479,80
439 008,00
149 597,00
414 682,80

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM ZA ROK 2012

134 535,15

Investiční výdaje celkem:
Škola má zřízeny fondy dle:
Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedených Školským úřadem,
Českou školní inspekcí, kontrolním úřadem a jinými kontrolními orgány:
Kontroly hospodaření provedené nejvyšším kontrolním orgánem:
Kontroly hospodaření provedené jinými kontrolními a inspekčními orgány:
V roce 2012 byl hlášen jeden pracovní úraz - školník 4/2012
Zpráva byla projednána na pedagogické radě dne:

Zpracovala : Alena Belančíková
V Karviné dne: 04.02.2013

viz.přehled o hosp.s
fondy

Vyhl.č.250/2000 Sb.
ČŠI - 15.11.2012
nebyly provedeny
nebyly provedeny
odškodněn
7.2.2013

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 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, vztahy s KU MSK
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. 2013
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