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Úvod  

 

Milí žáci, vážení rodiče, vážení pedagogové, vážení partneři školy a všichni příznivci naší 

školy, 

 

dříve, než se dostaneme k vlastní výroční zprávě, dovolte mi pár slov, které souvisí se změnou 

ve vedení školy a inovacemi, které se nám povedly se zaměstnanci i externími firmami ve 

škole udělat, nebo které jsme nastartovali. 

Cílem naší školy je vytvořit konkurenceschopnou školu nejen v obvodu Ostrava-Jih, ale také 

v celé Ostravě. Konkurenceschopnost vidím zejména v následujících oblastech: 

- vytváření přátelského prostředí pro všechny, tj. žáky, zaměstnance školy, zákonné 

zástupce i externí subjekty, 

- získávání finančních prostředků na rozvoj školy nejen z prostředků zřizovatele, ale 

také externím financováním, tj. různými dotacemi a projekty, 

- získávání finančních prostředků z pronájmů a ty také využít na rozvoj školy, 

- opětovně aktivizovat spolek při škole, který by kooperoval na bázi škola-zákonní 

zástupci, 

- zvýšit podvědomí o škole zlepšením publicity přes všechny dostupné zdroje, tj. 

přímým kontaktem s partnery školy, elektronickými medií, akcemi školy nejen pro 

žáky, ale také pro okolní školy a zejména školky a dalších propagačních možností, 

které průběžně doplňujeme. 

Dovolte mi nyní shrnout, co se nám již povedlo, popř. co chystáme v nejbližší době.  

1) provozní oblast 

 konzultace s Městskou policii Ostrava nad zabezpečením školy a možnosti 

kamerového systému 

 vytvoření záměru na herní prvky pro první stupeň základní školy, kdy by prvky 

mohla využívat i mateřská škola 

 instalace nového ozvučení v tělocvičně 

 vymalování celého traktu prvního stupně ZŠ 

 příprava školy v přírodě pro školní rok 2018/2019 

 zpracování projektu revitalizace prostor školní družiny ve „skleníku“ – 

realizace bude provedena koncem září 
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 příprava poptávkového řízení na realizátora výměny oken ve školní jídelně – 

realizace bude provedena koncem října 

2) vzdělávací oblast 

 implementace inovativních metod a forem – prvky metody prof. Hejného 

v matematice a genetická metoda čtení v českém jazyce – začínáme v první 

třídě 

 realizace třídních schůzek pro zákonné zástupce žáků první třídy ještě 

v přípravném týdnu tak, aby bylo vše připraveno na nový školní rok 

 příprava turistického výletu – uskuteční se koncem září 2017 

 příprava lyžařského výcvikového kurzu – uskuteční se pravděpodobně v únoru 

2018 

 rozšíření školního parlamentu o žáky prvního stupně 

3) projektová oblast 

 ukončení projektu česko-polské spolupráce 

 žádost dotačního řízení Statutárního města Ostravy v oblasti 

talentmanagementu – žádost školy o 396 000 Kč  

 příprava spolupráce na bázi eTwinningu 

 postupná příprava projektových záměrů na dotace ze Statutárního města 

Ostravy pro školku i školu 

 postupná příprava projektů sloužících k revitalizaci školy v oblasti ITI – 

investiční projekty 

 vyhledávání dalších potenciálních donátorů, kteří by umožnili financování 

rozvojových aktivit.  

4) spolupráce 

 rozšíření spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity – uzavření 

reciproční smlouvy, která zajišťuje praxe u nás ve škole, zapojení školy do 

projektu Pedagogické fakulty i studentů ve formě dohledů pro naší školu 

 zahájení spolupráce s Krajským vojenským velitelstvím Armády České 

republiky na bázi přípravy občanů k obraně státu (POKOS) a výkonnostní akce 

WOLFRAM 

 oslovení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s možnosti přítomnosti 

hejtmana Moravskoslezského kraje na zahájení nového školního roku za ZŠ 

Březinova. 
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5) publicita školy 

 získání práv na logo školy – autory jsou Daniel Kuruc a Mgr. Zdeňka 

Mikesková 

 vytvoření oficiálního profilu na sociální síti Facebook 

 zavedení informační tabule u vstupu do školy pro vizuální přehled o 

zaměstnancích školy  

 příprava anket na evaluaci a autoevaluci školy s využitím elektronických 

prostředků 

 

Jak je patrné z výše uvedeného, snažíme se školu otevřít veřejnosti a zajistit vícezdrojové 

financování. Jedním z našich pilířů je optimalizace všech procesů školy tak, abychom 

společně budovali školu 21.století, což se nám, dle mého názoru, postupnými kroky i daří. 

 

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům, kteří se do transformace 

naší školy zapojili a zapojují, ač vím, že je to práce nelehká. Chtěl bych jmenovitě poděkovat 

bývalému žákovi naší školy Danielu Kurucovi za logo školy, spolupráci na publicitě i na 

nápadech v souvislosti s IT školy. V neposlední řadě děkuji také všem dalším osobám a 

institucím, kteří jakoukoliv měrou pomáhají naší škole! 

 

Na závěr mi dovolte neoficiální heslo: „Pojďte do toho s námi, s Březinkou se neztratíte!“ 

 

 

 

 

 

Za zaměstnance školy, Jan Veřmiřovský, ředitel 
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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Údaje o právnické osobě 

 

Název: Základní škola  a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, 

příspěvková organizace 

Sídlo:  Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Právní forma příspěvková organizace 

Ředitel/ka Mgr. Šárka Gregorová (do 30.6.2017) 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. (od 1.7.2017) 

Zástupci ředitele: Mgr. Zdeňka Mikesková (pro základní vzdělávání, statutární zástupce) 

Bc. Hana Hlobilová (pro předškolní vzdělávání) 

IČO 70978336 

REDIZO 600 145 239 

Tel/fax 596 784 375 

e-mail  zs.brezinova@quick.cz 

reditel@zs-brezinova.cz  

Web www.zs-brezinova.cz 

 

1.2 Údaje o zřizovateli 

 

Název Statutární město Ostrava , Městský obvod Ostrava – Jih 

Adresa Horní  791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

Právní forma městský obvod SMO 

IČO 00845451 

 

1.3 Součásti školy 

Škola vykonává činnost následujících částí, tj. škol a školských zařízení: 

 

Základní škola 

IZO 102 508 917 

Kapacita dle 540 žáků 
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rejstříku škol: 

Adresa: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Poznámka: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm s českým vyučovacím jazykem 

Datum zápisu do 

rejstříku škol: 

1.1.2005, Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,   

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, ze dne 14.1.2005, čj. 

10762/05-21, č.j.posledního rozhodnutí MSK131314/2007 

 

Mateřská škola 

IZO 107 630 281 

Kapacita dle 

rejstříku škol: 

60 dětí (počet k 30.9.2016 – 49 dětí) 

Počet tříd: 2 třídy 

Adresa: Mozartova 1477/ 9, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Tel.č. 596 788 385 

e-mail: Materska.skola@zs-brezinova.cz  

Datum zápisu do 

rejstříku škol: 

1.1.2005 

Počet dětí po 

30.09.2016 

50 dětí 

Počet dětí na 1 

třídu 

25 dětí 

Počet dětí na 1 

učitele 

12,5 dětí 

 

Školní družina 

IZO 120 100 363 

Kapacita dle 

rejstříku škol: 

90 žáků (počet k 31.10.2016 byl 74 žáků) 

Počet oddělení: 3 oddělení 

Adresa: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Tel.č. 721 736 187 

e-mail: Pavla.mlynkova@zs-brezinova.cz  
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Datum zápisu do 

rejstříku škol: 

1.1.2005, poslední rozhodnutí KÚ MSK, odbor školství, mládeže a 

sportu, č.j MSK5880/2013, spis.zn.ŠMS/13049/2013/Řez ze dne 

20.05.2013 

Počet žáků na 1 

oddělení: 

24,66 

Počet žáků na 

vychovatele: 

24,66 

 

Školní jídelna 

IZO 120 100 967 

Kapacita dle 

rejstříku škol: 

450 jídel  

Počet stravujících 

se žáků 

k 31.10.2016: 

153 

Počet stravujících 

se dětí 

(připravovaných 

jídel pro ŠJ 

výdejnu) 

k 31.10.2016 

48 

Počet stravujících 

se zaměstnanců 

k 31.10.2016 

33 

Celkem 

pravidelně 

připravovaných 

jídel pro ŠJ a 

výdejnu 

k 31.10.2016 

42 063  

Adresa: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Tel.č. 596 784 367 

e-mail: Skolni.jidelna@zs-brezinova.cz  
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Datum zápisu do 

rejstříku škol: 

1.1.2005 

 

Školní jídelna - výdejna 

IZO 150 076 207 

Kapacita dle 

rejstříku škol: 

60 jídel 

Počet stravujících 

se dětí 

(připravovaných 

jídel pro ŠJ 

výdejnu) 

k 31.10.2016 

48 

Adresa: Mozartova 9, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

e-mail: Skolni.jidelna@zs-brezinova.cz  

 

 

1.4 Statistické údaje o počtu tříd a žáků 

Počet tříd Základní školy celkem: 13  

Celkový počet žáků k 30.09.2016:  277 

Počet evidovaných žáků , kteří plnili v průběhu školního roku PŠD v zahraničí : 4 

Počet žáků na 1 třídu: 21,31 

Počet žáků na 1 úvazek učitele: 15,39 

 

Z toho:  

na 1. stupni Počet tříd celkem:  8 

 Celkový počet žáků k 30.9.2016:  169 

 Počet žáků na 1 třídu: 21,13 

  

na 2. stupni Počet tříd celkem: 5 

 Celkový počet žáků k 30.9.2016:  108 

 Počet žáků na 1 třídu: 21,6 
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Počet tříd Mateřské školy celkem: 2 

Celkový počet dětí k 30.09.2016:  50 

Počet dětí na 1 třídu: 25 

Počet dětí na 1 učitele: 12,5 

 

Počet oddělení Školní družiny celkem: 3  

Celkový počet žáků k 31.10.2016:  74 

Počet žáků na 1 oddělení: 24,66  

Počet žáků na vychovatele: 24,66 

 

1.5 Údaje o školské radě 

Školská rada byla zřízena k 1.1.2005 a je zřízena dle §167 zákona č.561/2004 Sb. – školský zánon 

v platném znění. Funkce školské rady je popsána ve výše uvedeném zákoně v § 168. Funkční období 

školské rady je tříleté. Školská rada byla ustanovena dne 13.11.2014, je tříčlenná a pracuje ve 

složení: 

- p. David Melichar – předseda školské rady, zvolen za zákonné zástupce žáků 

- Mgr. Michaela Stýskalová, LL.B. – členka školské rady, zástupce zřizovatele 

- Mgr. Marcela Krištoforyová – členka školské rady, zástupce pedagogického sboru 

 

 

1.6 Údaje o Občanském sdružení Mráček 

OS Mráček bylo zaregistrováno dne 30.8.2007 na MV ČR, cílem je podpora výchovně 

vzdělávacích aktivit školy a mimoškolní činnosti. Ke dni 31.12.2014 přestalo vykonávat svoji 

činnost a nebylo transformováno na spolek.  

V současné době (od srpna 2017) probíhají snahy získat aktivní rodiče do spolku, který by se 

školou kooperoval při školních a mimoškolních aktivitách. 

 

1.7 Zaměření školy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „KAPKA/1“ je realizován v povinných a 

volitelných předmětech. Usiluje o to, aby žáci získali v průběhu devítileté školní docházky 

široké kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání ve všech směrech bez specializace. 

Orientuje se na výuku celého spektra humanitních a přírodovědných předmětů. Důraz je 

v učebním plánu kladen na výuku cizích jazyků. Od prvního ročníku je zařazena výuka 



12 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

anglického jazyka a od šestého ročníku je žákům zařazena výuka druhého cizího jazyka. 

Výuka cizích jazyků byla zajištěna kvalifikovanými učiteli. Výuka probíhá ve speciálních 

jazykových učebnách. ŠVP počítá také se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a poskytuje speciální pedagogickou  péči žákům s vývojovými poruchami učení a 

chování. 

Škola je připravena na výuku v 18 třídách. ŠD má k dispozici prostory v samostatné budově a 

také samostatné pracovny – 2  třídy -  pro činnost školní družiny v budově „B“. 

Přístup do školy a k třídám 1. stupně v přízemí budovy B je bezbariérový.  

Ve škole pracuje žákovský parlament, metodická sdružení a předmětové komise učitelů. 

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce a prevencí sociálně patologických jevů se 

zabývá školní metodik prevence. 

Mateřská škola pracuje podle svého školního vzdělávacího programu „Poznáváme svět, ve 

kterém žijeme“ se zaměřením na ekologii a zdravý způsob života. MŠ není bezbariérová. 

V letošním šk.roce se vyrovnala poptávka s nabídkou volných míst. Byly uspokojeny všechny 

žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

1.8 Materiální a technické podmínky základní školy 

 

Počet učeben celkem: 23  

Z toho: 7x (jazyková učebna, učebna přírodovědných předmětů, 

žákovské dílny, počítačová učebna, učebna D/Z, Vv, Hv 

 1x školní tělocvična 

 1x školní hřiště  

 1x školní žákovská knihovna 

 1x učitelská knihovna 

 1x školní skleník 

 1x školní pozemek pro volnočasové a další aktivity 

 

Pro zajištění výuky v jednotlivých předmětech na 1. i 2. stupni je vybudován fond učebnic. 

Škola se rovněž průběžně podle ekonomické situace vybavuje novými učebními pomůckami, 

je vybavena na optimální úrovni audiovizuální technikou, výukovým softwarem. Zastaralost 

je bohužel v oblasti výpočetní techniky. O inventář školy pečují pověření správcové sbírek a 

kabinetů. 
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Škola má k dispozici učebnu ICT s počítači připojenými na internet pro žáky, a vybavenou 

dataprojektorem, tiskárnou, skenerem, záložními servery. Počítače zapojené do sítě 

s přístupem na internet a tiskárnu mají k dispozici pro svoji práci pedagogové školy a své 

počítače mají také ekonomka a samostatná referentka školy. Učebny AJ, Hv a D/Z a třídy  

1. stupně, které mají rovněž k dispozici dataprojektory. V učebně Hv, Vv a 3 učebnách  

1. stupně jsou instalovány interaktivní tabule. Jak již bylo výše uvedeno, počítačová technika 

je částečně zastaralá a finanční prostředky alokované z ONIV jsou pro inovace nedostačující.  

 

Objekt školy 

Areál školy tvoří dvě propojené budovy s tělocvičnou, budova ŠD se skleníkem, školní hřiště 

a školní pozemek. V areálu školy se nachází také budova mateřské školy. 

 

Základní rozdělení místností v areálu základní školy je následující: 

 

Budova A třídy 2. stupně 

ředitelství a provozní kanceláře školy 

sborovna 

kabinety 

odborná učebna přírodovědných předmětů 

odborná učebna hudební výchovy 

odborná učebna výtvarné výchovy 

odborná učebna dějepisu/zeměpisu 

jazyková učebna AJ 

pracovna výchovného poradce 

počítačová učebna 

žákovská a učitelská knihovna 

školní kuchyň a jídelna 

kancelář vedoucí školní jídelny 

žákovské šatny 

sklad učebnic 

spisovna školy 

Budova B třídy 1. stupně 

tělocvična 
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kabinety 

pracovna učitelů 1. stupně 

třídy školní družiny 

žákovské dílny 

učitelská šatna 

dílna školníka 

provozní místnost uklízeček 

Vstup recepce  

šatny žáků prvního stupně a družiny 

Budova se skleníkem prostory pro činnost školní družiny 

skleník pro výuku přírodovědných předmětů  

Kolárna Je umístěna před budovou školy a je uzamykatelná 

 

Naše škola je nejstarší školou v obvodu Ostrava-Jih. Činnost školy je datována od roku 1935. 

Proto proběhlo v minulých deseti letech zlepšování technického stavu budov, ač i zde existují 

jisté rezervy. Z těch klíčových lze zmínit následující: 

- rekonstrukce hygienických zařízení, 

- vybudování sociálních zařízení u tělocvičny, 

- výměna oken, 

- zateplení budovy, 

- nová fasáda školy, 

- oprava ústředního topení, 

- rekonstrukce skleníku s učebnou školní družiny, 

- propojení pavilónů, 

- vytvoření víceúčelového hřiště s umělým povrchem, 

- vytvoření bezbariérového přístupu do budovy „B“, 

- vznik parkovacích míst a kolárny. 

 

Mateřská škola disponuje následujícími místnostmi: 

Budova MŠ 2 herny 

2 ložnice dětí 

PC koutek pro práci dětí s počítačem 

pracovna pro výtvarné techniky 
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sociální zařízení 

2 kuchyňky pro přípravu jídla 

pracovny pedagogů 

odpočinkový areál se zahradou 

 

Rekonstrukční práce v předchozích letech v areálu MŠ: 

- výměna oken za plastová, 

- zateplení budovy školky, 

- nová omítka. 

 

Ve školním roce 2016/2017 byly realizovány následující akce financované z rozpočtu 

příspěvkové organizace: 

 malování školních prostor včetně nátěrů barevných soklů– celá budova „B“ 

 dovybavení dvou tříd školní družiny nábytkem 

 nákup zahradních herních prvků v MŠ 

 vybavení novým nábytkem sborovna a ředitelna v MŠ 

 vybavení novým nábytkem kancelář ekonomky 

 pořízení ozvučení tělocvičny 

 pořízení krytů na topení ŠD 

 nákup lavic a židlí pro nejmenší žáky 

 pořízení videotelefonu (hlavní vchod) 

 pořízení kopírky pro sekretariát 

 pořízení nádobí pro školní jídelnu 

 pořízení regálů do skladu učebnic a archivu 

 oprava střechy MŠ 

 opravy podlah a dveří 

 oprava spalinové cesty v MŠ 

 nákup nových UP a knih pro výuku 

 revize a porevizní opravy 
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2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

2.1 Hodnocení prospěchu 

  

1. – 5. 

ROČNÍK 

POČET 

ŽÁKŮ 

PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO 

 

NEPROSPĚLO 

 

POL. I. II. I. II. I. II. I. II. 

 171 167 114 104 55 62 2 1 

Celkový průměrný prospěch: I.pololetí – 1,392                        II.pololetí – 1,445 

 

6. – 9. 

ROČNÍK 

POČET 

ŽÁKŮ 

PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

 

POL. I. II. I. II. I. II. I. II. 

 108 108 24 27 70 75 14 6 

Celkový průměrný prospěch: I.pololetí – 2,014                        II.pololetí – 2,105 

 

1. – 9. 

ročník 

POČET 

ŽÁKŮ 

PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

POL. I. II. I. II. I. II. I. II. 

 279 275 138 131 125 137 16 7 

Celkový průměrný prospěch: I.pololetí – 1,734                        II.pololetí – 1,775 

 

 

2.2 Hodnocení chování 

 

ROČNÍK POČET 

ŽÁKŮ 

POCHVALA 

ŘŠ 

NTU DTU DŘŠ 2.STUPEŇ 3.STUPEŇ 

Pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1.– 5.roč. 171 167 0 2 17 26 7 21 4 6 3 2 0 1 

6.– 9.roč. 108 108 0 0 9 10 9 7 2 6 0 1 0 0 

1. – 9.roč 279 275 0 2 26 36 16 28 6 12 3 3 0 1 
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2.3 Zameškané hodiny 

 

Školní rok 2016/2017 

 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

Pololetí Počet celkem Průměr na žáka Počet celkem Průměr na žáka 

 I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. – 5. 

ročník 

8519 8683 49,819 51,994 13 0 0,076 0 

6. – 9. 

ročník 

7897 9238 71,791 83,982 15 4 0,136 0,036 

1.– 9. 

Ročník 

16416 17921 58,007 64,233 28 4 0,099 0,014 

 

2.4 Integrovaní žáci 

 

Údaje o integrovaných žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (stav k 30.6.2017): 

Počet evidovaných žáků se zdravotním postižením: 

z toho: 
24 žáků 

vady řeči 4 žáci 

VPU 16 žáků 

VPCh 2 žáci 

Tělesně postižení 1 žák 

Zrakové postižení 1 žák 

Z celkového počtu:  

S IVP 12 žáků 

S reedukační péči 16 žáků 

Počet žáků se zdravotním znevýhodněním 8 žáků 

Počet žáků se sociálním znevýhodněním 0 žáků 

Počet žáků se slovním hodnocením 0 žáků 
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3. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních 

škol 

3.1 Zápis k povinné školní docházce 

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se uskutečnil ve dnech 3. a 4.4.2017. 

Počet zapsaných žáků do prvních tříd: 

 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu  

do 1. ročníku pro škol. rok 2017/2018 

30 

Z toho: - počet dětí přijatých do 1.ročníku 

z toho dětí s nástupem po odkladu 

             - počet provedených odkladů 

25 

6 

6 

 

3.2 Přehled o žácích, kteří přestoupili na víceletá gymnázia 

DRUH ŠKOLY POČTY ŽÁKŮ Z ROČNÍKU 

5. 6. 7. 8. 

Víceleté gymnázium 3 

 

0 

 

0 

 

0 

Sportovní gymnázium 

 

0 0 0 0 

Janáčkova konzervatoř 0 0 0 0 

 

3.3 Přehled o umístění žáků s ukončenou školní docházkou 

DRUH ŠKOLY POČTY ŽÁKŮ  Z  ROČNÍKU 

9. 8. 7.  

Gymnázia 4 0 0 

Lycea 4 0 0 

Střední odborné školy 14 0 0 

SOU 12 1 1 

OU 0 0 0 

Neumístění  0 0 1 

C E L K E M 34 1 2 
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4. Vzdělávací programy a učební plány 

4.1 Přehled oborů základního vzdělávání:  

Nová soustava: 79-01-C/01 - základní škola 

 

4.2 Vzdělávací programy a učební plány : 

1. - 9. ročník : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA/1 ze dne 

30.8.2010, s platností od 1.9.2010 včetně Dodatku č.1 s platností od 1.9.2013 a Dodatku č.2 

s platností od 1.9.2016. 

 

Konkrétní učební plány v jednotlivých ročnících včetně volitelných předmětů jsou přílohou 

této Výroční zprávy. 

 

4.3 Aprobovanost výuky: 

Aprobovanost byla na ZŠ i MŠ 100 %. 

 

5. Personální zabezpečení činnosti školy 

5.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30.6.2017 

 

Počet pracovníků celkem 40 

Počet pedagogických pracovníků celkem 29 

Z toho: Počet pedagogů - ZŠ 21 

            Počet pedagogů - MŠ 4 

            Počet pedagogů - ŠD 4 

  

Počet správních zaměstnanců celkem 11 

Z toho: Počet správních zaměstnanců – ZŠ    5 

             Počet správních zaměstnanců - MŠ 1 

             Počet správních zaměstnanců - ŠJ 5 
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5.2 Pedagogičtí pracovníci (ZŠ, MŠ, ŠD) 

 

Pedagogičtí pracovníci (ZŠ, MŠ, ŠD) podle odborné kvalifikace-přepočtený počet 

 

Dosažené vzdělání 

Přepočtený počet pedagogů 

ZŠ  ŠD MŠ 

Vysokoškolské:  

       Magisterské pedagogické 

 

18,045 

   

       Bakalářské pedagogické  pro MŠ     2 

Vysokoškolské  nepedagogické     

Středoškolské s 

maturitou 

 

pedagogické   2,712 2 

nepedagogické  

1,583 

   

Celkem 19,628  2,712 4 

Celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků:  26,34 

 

Komentář: Všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci podle zákona. 

 

 

Pedagogičtí pracovníci (ZŠ, MŠ, ŠD) podle věkové struktury – fyzický počet 

21 – 30 

LET 

 

31 – 40 

LET 

 

41 – 50 

LET 

 

NAD 50 

LET 

 

V 

DŮCHODOVÉM 

VĚKU 

CELKEM 

 

Muži Ženy M Ž M Ž M Ž M Ž Muži Ženy 

ZŠ            

0 0  2 3 2 6 0 5 1 2 5 16 

MŠ            

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 

ŠD            

0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 

Celkový fyzický počet pedagogických pracovníků: 26 5 24 

 

Průměrný věk pedagogických zaměstnanců k 30.6.2017 činí 49 let. 
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5.3 Nepedagogičtí pracovníci (ZŠ, MŠ, ŠD) 

 

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ FYZICKÝ 

POČET 

 

PŘEPOČTENÝ 

POČET 

THP (vč.vedoucí ŠJ) 3 3 

Školník 1 0,75 

Uklízečky  3 2,75 

Kuchařky 4 3,75 

C E L K E M 11 10,375 

 

5.4 Změny v personálním stavu  

Nástup absolventů učitelského studia do 

školy ve  školním roce 2016/2017 

0 

Nové nástupy pracovníků ve  školním roce 

2016/2017 

9 pracovníků 

Z toho: 

7 pedagogických pracovníků 

2 nepedagogičtí pracovníci 

Odchody pracovníků ve  školním roce 

2016/2017 

- ukončení pracovního poměru uplynutím 

sjednané doby – 1  

- ukončení pracovního poměru dohodou – 

1 

- ukončení pracovního poměru ve zkušební 

době - 0 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Účast na vzdělávacích akcích  KVIC Nový Jičín, NIDV Praha, jiných akreditovaných 

akcích 

 

Dílna čtení a rozvoj čten.gramotnosti I. 

Metoda Hejného v MŠ 

Integrace dítěte se spec.vzděl.potřebami 

Prevence a řešení školního šikanování 

Polytechnické činnosti v MŠ 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Genetická metoda od A-Z 

Primární logopedická prevence 

Jak sestavit plán ped.podpory 

Metodický den Škola hrou 

Jak sestavit plány reedukace vývoj.poruch učení 

 

Celkový počet účastníků na akcích DVPP ve šk.roce 2016/2017 byl 5 pedagogů, celkový 

náklad na DVPP činil  8.440,-- Kč.  

 

V rámci samostudia pedagogů bylo za školní rok vyčerpáno 222 pracovních dnů, průměr na 

1 pedagoga činí 7,655. 

 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnily následující kontrolní činnosti prováděné ČŠI: 

 

Ve dnech 13. – 14.10.2016 na základě podnětu (stížnosti) s následujícími body a výstupy: 

- pedagogické zajištění vzdělávání na 1.stupni ZŠ a v ŠD, odchody pedagogických 

pracovníků, 

- průběh a úroveň vzdělávání žáků III.třídy, postup vedení školy, 

- informovanost zákonných zástupců, organizační zajištění konzultací a konzultačních 

hodin, 

- průběh vzdělání ve školní družině, 
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- materiální vybavení tříd školním nábytkem. 

Veškeré body stížnosti byly shledány jako neopodstatněné, škola postupovala dle 

legislativního rámce a vnitřních řádů školy. 

 

1. prosince 2016 – šetření ČŠI na základě podnětu (stížnosti) k následujícím bodům: 

- neomluvené hodiny žáka III.třídy, 

- přístup třídní učitelky k žákovi, 

- porušení soukromí žáka, 

- porušení ochrany osobních údajů, 

- porušení ochrany osobnosti. 

Veškeré body stížnosti byly shledány jako neopodstatněné, škola postupovala dle 

legislativního rámce a vnitřních řádů školy. 

 

8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Zpráva metodika prevence za školní rok 2016/2017 

Zprávu předkládá: Mgr. Zdeňka Mikesková  

 

Zpráva metodika prevence za školní rok 2016/2017 

Přehled akcí pro žáky 

- žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované na naší škole (vedené 

nejen našimi pedagogy, ale také trenéry tělovýchovných jednot) 

- jednorázové akce zaměřené na volnočasové aktivity (výtvarná, recitační, pěvecká, 

dopravní, turnaje v minikopané, florbale, stolním tenise i stolním fotbálku) 

- žáci mají možnost aktivně relaxovat v období přestávek v průběhu celého vyučovacího 

dne (stolní tenis, stolní fotbálek, basketbal) 

- práce v žákovském parlamentu, vydávání žákovského časopisu nahradily krátké 

„zprávičky“ v rozhlase školy a krátká „videa“ na Facebooku 

- škola v přírodě pro žáky 3. ročníku 

Přehled akcí pro rodiče 

- třídní schůzky, konzultace s rodiči, individuální pohovory dle potřeb zákonných 

zástupců i žáků 

 

Přehled akcí pro učitele 
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- zpracování Minimálního preventivního programu pro školní rok 2016/2017 

zaměřeného na potírání vandalismu a zejména na bezpečné klima ve třídách 

- úzká spolupráce třídních učitelů s metodikem prevence, výchovným poradcem, 

sociálním i speciálním pedagogem a SPC i PPP 

- pomoc třídním učitelů při řešení projevů sociálně patologických jevů (Besedy konané 

v 6. a 8. ročníku. Dotazníkové šetření na zjištění klimatu ve třídách od 5. do 9. ročníku 

– třídní učitelé obdrželi výsledky šetření a také byli poučeni, jak s těmito informacemi 

mají dále efektivně pracovat. Vedení školy bylo také seznámeno s výsledky šetření 

celé školy.) 

 

Celkové zhodnocení práce, plnění plánu práce 

Ve školním roce 2016/2017 bylo působení zaměřeno na potírání vandalismu, u kterého byl 

zaznamenán nárůst. Posílené dozory na chodbách (zdvojené dozory) u jednotlivých tříd 

zaznamenaly pokles ve výskytu poškozování majetku školy.  

Od 4. 9. 2017 došlo k úpravám ve Školním řádu, kde bylo žákům povoleno užívání mobilních 

telefonů ve vymezených časových intervalech. Situace na škole je stabilizovaná a žádný 

výskyt soc. patologických jevů nebyl ze strany učitelů ani zákonných zástupců zaznamenán. 

V příštích měsících se chceme zapojit do projektů zaměřených zejména na „Bezpečné klima 

na škole“ v souvislosti s nárůstem počtu nových žáků do třídních kolektivů, jejich adaptace do 

stávajících kolektivů – pravidelné besedy apod. 

Také byla provedena evaluace MPP a zaslána okresní metodičce. 
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 9. Účast na soutěžích a olympiádách 

- Recitační soutěž – obvodní kolo (1. místo) 

- Pěvecká soutěž „Slavíček“ – účast  

- O nejhezčí básničku na téma Zdál se mi sen (Ostravský knižní veletrh) 

- Výtvarná soutěž „Děti, pozor červená“  - školní kolo 

- Olympiáda ČJ – okresní kolo 

- Mezinárodní soutěž mladých zahrádkářů – 3. místo 

- Mladý zahrádkář – městské kolo (1. místo) 

- Chovatelská olympiáda – městské kolo (2. místo) 

- Pythagoriáda  

- Celoškolní soutěž v programu malování – školní kolo 

- Výtvarně-literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“ – školní kolo 

- 14. ročník školní florbalové ligy (Březinka Cup) a 13. ročník školní futsalové ligy 

(BFL) za účasti žáků 5. – 9. ročníků. Do školních turnajů se zapojilo okolo 150 žáků 

- Zeměpisná olympiáda (20.ročník) – kategorie A,B (pro 6.ročník) a kategorie B 

(7.ročník) 

 

FOTODOKUMENTACE ZE SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD 

Recitační soutěž 
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Celoškolní soutěž v programu malování – školní kolo 
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Mezinárodní soutěž mladých zahrádkářů 2016 

 

 

 

Výchovně-vzdělávací projekty 

- Minimální preventivní program (zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů) 

- Barevný podzim 

- Andělský den 

- Městská policie a Policie ČR (besedy na aktuální témata: šikana, drogy, …) 

- Tříděný odpad (zaměřen na ekologii) 

- Zdravé zuby, Veselé zoubky (zdravotní prevence) 

- Den evropských jazyků (vzdělávací funkce) 

- Den pro děti – Ochrana člověka za mimořádných událostí (zaměřen na sportovní 

obratnost a znalost PP) 

- Vánoční tvoření pro děti (vzájemná spolupráce rodiče a žáka, kooperace) 

- Futsalová liga chlapců (obratnost a prevence soc. patolog jevů) 

- Březinka Cup – Florbal (obratnost, spolupráce, prevence soc.- patolog. jevů) 

- Recyklohraní (Ekologie) 

- Velikonoční jarmark (společenská funkce, spolupráce rodiče a žáka – kooperace) 

- Ekologické projekty tříd (vzdělávací funkce) 

- Den Země-den s rodilým mluvčím (komunikační dovednosti v anglickém jazyce) 

http://www.zs-brezinova.cz/index.php/zivot-skoly/archiv-clanku/2016-2017/734-mezinarodni-soutez-mladych-zahradkaru-2016
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- Projekty v jednotlivých předmětech (vzdělávací funkce) 

- Zdravý den (vzdělávací funkce) 

- Projekty žákovského parlamentu (Den šílených účesů a malování, Mikuláš) 

Poznámka: fotodokumentace z akcí je součástí přílohy č.2 

 

Kulturní a výchovné akce 

- výuka plavání pro 3. ročník 

- výuky na dopravním hřišti a výuka v Lesní škole 

- Ozdravný pobyt pro žáky 3. ročníku 

- Ovoce do škol, Mléko do škol 

- hodiny pro rodiče 

- časopis Březulín nahradily „zprávičky“ školního rozhlasu a krátká videa na Facebooku 

- žáci naší školy pravidelně navštěvují kulturní, výchovně a sportovní akce, besedy, 

kurzy 

- divadelní představení, knihovnické lekce, výchovné koncerty 

- výchovné programy v rámci prevence (Městská policie 1. – 9. ročník, Policie ČR 5. – 

7. ročník) 

- vzdělávací exkurze v rámci regionu (Elektrárna Dětmarovice, Poodří, OZO, 

Slezskoostravský hrad, Hornické muzeum Landek, Planetárium, Bartošovice, Dolní 

oblast Vítkovic) 

- v závěru roku se žáci účastní školních výletů 

 

Ve škole působí Žákovský parlament, který je tvořen vždy dvěma žáky od 5. do 9. ročníku 

pod vedením pedagoga. Pravidelné schůzky jsou vždy 1x za měsíc a společně se všichni 

podílejí na akcích konaných pro žáky a spolupracují s vedením školy. Nově od 1.9.2017 je 

Žákovský parlament rozšířen o žáky 1. – 4.třídy. 

 

Zájmová činnost organizovaná školou 

Žáci mohli navštěvovat tyto kroužky: Pěvecký kroužek, Logopedický kroužek, Matematický 

kroužek, Přírodovědný kroužek, Modelářský kroužek, pro předškolní děti klub Předškoláček. 

V rámci mimoškolních aktivit byly realizovány pro žáky 2. stupně tělovýchovné aktivity 

směřující k rozvoji fyzické kondice. Žáci si vyzkoušeli a pravidelně navštěvovali v rámci 

dobrovolnosti tzv. kruhové tréninky. Náplní těchto hodin bylo posilování, rozvoj dynamiky a 
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vytrvalosti tělesné konstituce žáků. Za využití moderních metod cvičení a cvičebního náčiní 

(např. bosu, TRX apod.) žáci rozvíjeli své fyzické dovednosti a zvyšovali fyzickou kondici. 

 

Akce školní družiny za 1. pololetí školního roku 2016/17 

 Ukázkové hodiny zájmových kroužků 

 Kouzelný dům 

 Letecký týden 

 Barevný podzim 

 Halloween 

 Drakiáda 

 Rozsvícení vánočního stromečku 

 Čertovská diskotéka 

 Vánoční dílničky 

 

Akce školní družiny za 2. pololetí školního roku 2016/17 

 Recitační soutěž 

 Pěvecká soutěž 

 Taneční soutěž 

 Turnaj ve vybíjené 

 Společný úklid okolo ŠD 

 Zábavný kvíz 

 Švihadlový král 

 MDD 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLE ORGANIZOVANÁ JINÝMI INSTITUCEMI 

Žáci se zapojili také do další zájmové činnosti, kterou organizovaly jiné instituce na škole. 

Jednalo se o kroužek lehké atletiky, kroužek národní házené (chlapci), které byly zajišťovány 

SSK Vítkovice, kroužek Juda (Baník Ostrava), anglického jazyka. 
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9.1 Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2016/2017 

V Ý N O S Y 9-12/2016 1-8/2017 celkem 

Státní rozpočet  

(MS kraj) 

(UZ 33353+33052) – 2016 

(UZ33353+33073) - 2017 

Platy 3 913 122,00 7 051 433,00 10 964 555,00 

Odvody 1 325 744,00 2 391 561,00 3 717 305,00 

FKSP 58 697,34 141 550,30 200 247,64 

ONIV 112 134,80 151 397,90 263 532,70 

  

Provozní výnosy 

Hlavní činnost 2 065 636,50 3 501 857,40 5 567 493,90 

Vedlejší 

činnost   

(pronájmy) 

8 286,00 18 075,00 26 361,00 

  

Dotace 

(Stat. město Ostrava) 

Otevřené 

hřiště  12 750,00 0,00 12 750,00 

Škola v 

přírodě 0,00 90 000,00 90 000,00 

Dopravní 

olympiáda MŠ 0,00 32 000,00 32 000,00 

Přírodní vědy 

a technika 0,00 10 000,00 10 000,00 

  

     N Á K L A D Y  9-12/2016 1-8/2017 celkem 

Státní rozpočet  

(MS kraj) 

(UZ 33353+33052) – 2016 

(UZ33353+33073) - 2017 

Platy 3 913 122,00 7 051 433,00 10 964 555,00 

Odvody 1 325 744,00 2 391 561,00 3 717 305,00 

FKSP 58 697,34 141 550,30 200 247,64 

ONIV 112 134,80 151 397,90 151 397,90 

  

Provozní náklady 

Hlavní činnost 1 938 148,00 2 840 338,68 4 778 486,68 

Vedlejší 

činnost   

(pronájmy) 1 987,00 11 955,00 13 942,00 



31 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

  

Dotace 

(Stat. město Ostrava) 

Otevřené 

hřiště  12 750,00 0,00 12 750,00 

Škola v 

přírodě 0,00 90 000,00 90 000,00 

Dopravní 

olympiáda MŠ 0,00 32 000,00 32 000,00 

Přírodní vědy 

a technika 0,00 10 000,00 10 000,00 

  

     Rozpis ONIV 9-12/2016 1-8/2017 celkem 

 Žákovská knihovna 7 433,00 0,00 7 433,00 

 Cestovné 1 340,00 7 437,00 8 777,00 

 Zákonné pojištění 9 838,00 35 061,00 44 899,00 

 DVPP 590,00 7 850,00 8 440,00 

 Náhrady nemoc 13 875,00 21 470,00 35 345,00 

 Majetek UP 60 711,80 45 091,90 105 803,70 

 OOPP 760,00 3 783,00 4 543,00 

 Učebnice 6 784,00 30 705,00 37 489,00 

 Pomůcky SPU 2 603,00 0,00 2 603,00 

 Balíček 1. třída 8 200,00 0,00 8 200,00 

 CELKEM 112 134,80 151 397,90 263 532,70 

  

Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou obsahem Zprávy o hospodaření příspěvkové 

organizace za příslušný kalendářní rok. 

 

9.2 Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2016/2017 získala škola od SMO účelové dotace z rozpočtu SMO na 

projekty (viz výše).  

Škola se také zapojila do projektu Víc než zdravá výživa“ 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000220, který je spolufinancován z prostředků Fondu 
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mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká 

republika-Polsko. 

 

9.3 Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

 

Odborová organizace ukončila působení ZO ČMOS PŠ ke 31.8.2009 rozhodnutím členské 

schůze a v současnosti žádná odborová organizace v příspěvkové organizaci nepůsobí. 

 

9.4 Spolupráce školy s dalšími institucemi 
 

ÚMOb O.-Jih - péče o zeleň 

- řešení financování ze strany zřizovatele 

- spolupráce s OSPOD 

PPP, SPC O.-Zábřeh, Nový Jičín, Opava, 

Frýdek Místek 

- prevence a spolupráce na poli 

znevýhodněných žáků 

AHOL - spolupráce na projektech, spolupráce na 

dalších aktivitách pro žáky, den 

otevřených dveří, spolupráce s 

vycházejícími ročníky (připraveno pro 

školní rok 2017/2018) 

Ostravská univerzita - PdF - reciproční aktivity studentů OU, 

průběžné a souvislé pedagogické praxe, 

projekty s katedrou informačních a 

komunikačních technologií (připraveno 

pro školní rok 2017/2018) 

Nestlé - zdravá výživa (připraveno pro školní rok 

2017/2018) 

Krajské velitelství Armády České republiky - akce příprava občanů k obraně státu 

(předjednáno školení i akce pro žáky na 

rok 2017/2018) 

SPŠ Ostrava-Vítkovice, Zengrova - spolupráce na projektech, nábor žáků do 

školy (připraveno pro školní rok 
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2017/2018) 

Ostravská univerzita – Filosofická fakulta, 

Přírodovědecká fakulta 

- spolupráce na praxích, práce na 

projektech Přírodovědecké faktulty 

(Příroda, projekt partnerské univerzity – 

Univerzity Palackého v Olomouci) 

Spolupráce s Integrovaným záchranným 

systémem, Armádou ČR a dobrovolnými 

jednotkami (hasiči) 

- popularizační akce s brannou tematikou 

Rozchodník - ekologické lekce a besedy 

OZO - ekologické lekce a besedy, exkurze 

SSK Vítkovice - sportovní mimoškolní činnost žáků 

Divadlo loutek Ostrava - organizace výchovných představení pro 

žáky 

Obv.knihovna,  O.-Hrabůvka - knihovnické lekce a besedy 

Městská policie, Policie ČR - besedy pro žáky, preventivní péče a 

spolupráce 

- zájmová činnost 

KVIC Nový Jičín - akce v rámci DVPP 

NIDV Praha, pracoviště Ostrava - akce v rámci DVPP 

OS Centrom - spolupráce v oblasti přípravy na výuku 

romských žáků 

IPS ÚP Ostrava - spolupráce v rámci volby povolání 

ZOO Ostrava - vzdělávací akce 

MK Fruit - dodávka ovoce a zeleniny, spolupráce 

v oblasti zdravého stravování 

COME Vending s.r.o. - dodávka v rámci projektu „Mléko do 

škol“ 

 

10. Evaluace 

Evaluace školy byla zpracována výchovnou poradkyní Mgr. Dytkovou na základě spolupráce 

PK a MS naší školy, se zaměřením na formy práce s nadanými žáky, s neúspěšnými žáky a 

s postiženými žáky. Dále se evaluace zabývala plněním ŠVP v těchto oblastech. 
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FORMY PRÁCE S ŽÁKY: 

1. Formy práce s nadanými žáky 

Ve výuce se prolíná samostatná práce na interaktivní tabuli s menší skupinou prací, ale 

i práce s knihou a informacemi. Důležité je zvolit stupeň obtížnosti úloh a stupňovat 

dle náročnosti. Nadaní žáci vyjadřují své myšlenky v diskuzích a jejich vlastní názory 

rozproudí občas plodnou debatu, do které se postupně zapojí i prospěchově méně 

úspěšní žáci. Rozvíjejí si tak komunikační schopnosti. Tito žáci jsou připravování na 

soutěže, tvoří projekty, prezentace a mají možnost si vyzkoušet i lektorskou práci. 

Mohou rozvíjet své praktické dovednosti v kroužcích. 

2. Formy práce s neúspěšnými žáky 

Tito žáci mají individuální přístup, např. v zadání písemných prací s rozpracovanými 

úkoly a pokyny k vypracování. Během výuky jsou často kontrolováni, zda-li rozumí 

učivu či dokáží pracovat samostatně nebo potřebují pomoc. Mají upravené a zkrácené 

cvičení, čtou pouze po domácí přípravě a problémové úkoly mají možnost nacvičit ve 

zjednodušených a srozumitelných verzích. Každé písemné opakování je žákem 

nahlášeno s týdenním předstihem a je jim oznámeno také učivo, kterého se opakování 

bude týkat. Někteří využívají i konzultační doučování. 

3. Formy práce s postiženými žáky 

Práce s těmito žáky je buď společná, skupinová, partnerská, ale i samostatná. Zapojují 

se vždy ve vhodnou dobu, kdy jsou vyučujícím informováni o systému spolupráce. 

Pokud pracují ve skupině, tak plní speciálně připravený úkol v rámci skupiny nebo ve 

dvojici. V případě samostatné práce dostává žák zadání úkolu jednodušší, upravené 

dle potřeb žáka a jeho speciálně vzdělávacích potřeb. 

Do výuky se zahrnuje co nejvíce názornosti a praktických ukázek. Zohledňuje se 

osobní pracovní tempo a žáci jsou často povzbuzováni a motivováni pro učení. Jsou 

chváleni ji za snahu a  nejen za dosažené výsledky. Vychází se z toho, v čem je žák 

úspěšný a umožňuje se jim tak prožít si pocit úspěchu. Učitelé poskytují zpětnou 

vazbu na projevy chování i učení a posilují správné vzorce chování. Pomoct vytvořit si 

ucelený systém základních znalostí v jednotlivých předmětech a najít vhodný učební 

styl. 

PLNĚNÍ ŠVP: 

V rámci plnění ŠVP jsou žáci nadaní, neúspěšní i se speciálně vzdělávacími potřebami 

sledováni a organizováni samostatně i integrovaně.   
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Hlavním pravidlem je aktivizovat každého žáka do činnosti třídy, motivovat v rozvoji jejich 

osobnosti, talentu, ale také usměrňovat a vést k rovnému přístupu ke každému.  

 

11. Závěr 

Škola ve školním roce 2016/2017 splnila stanovené cíle svého ŠVP. Zaměstnanci školy plnili 

povinnosti, které jim ukládají zákony, vyhlášky, pracovní řád pro zaměstnance škol a 

školských zařízení, pokyny MŠMT ČR a přispěli k úspěšnému průběhu výchovně vzdělávací 

činnosti. V školním roce 2016/2017 jsme se snažili o maximální rozvoj školy navázáním 

spoluprací a využitím interního i externího financování školy. V rámci školy došlo 

k optimalizaci struktury a následně i procesů probíhajících interně v organizaci. 

 

12. Přílohy 

 

Příloha č.1 – Učební plán I., II. stupně základní školy pro školní rok 2016/2017 

Příloha č.2 – Z činnosti školy ve školním roce 2016/2017 

 

Výroční zpráva byla projednána s pracovníky školy na poradě dne 29.9.2017. 

 

 

V Ostravě dne 29.9.2017 

 

 

 ……………………………….. 

 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 

 Ředitel školy 
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Příloha č.1: Učební plány I. a II. stupně základní školy pro školní rok 2016/2017 

Učební plán základní školy - 1. stupeň 

 

 

Vzdělávací 

oblasti 

 

Vyučovací předmět 

Ročník 

 

         1.                 2.                 3.                  4.                5. 

 

Celková 

dotace 

 

Z toho 

DČD 

Minimální 

časová 

dotace 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 9 

(7+2) 

9 

(7+2) 

8 

(7+1) 

8 

(7+1) 

7 

(5+2) 

41 8 33 

Anglický jazyk 1 

(0+1) 

2 

(0+2) 

3 3 3 

 

12 3 9 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 4 4 5 

(4+1) 

5 

(4+1) 

22 2 20 

Informační a 

komunikační  

technologie 

Informatika 0 0 0 0 1 1  1 

 

Člověk a jeho  

svět 

Prvouka 2 2 3 0 0 7 0  

12 Vlastivěda 0 0 0 2 

(1+1) 

2 

(1+1) 

4 2 

Přírodověda 0 0 0 1 2 3 0 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0  

12 Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 0 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 3 

(2+1) 

2 2 11 1 10 

Člověk a svět 

práce 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5  5 

Celková povinná časová dotace  21 22 24 25 26 118 16 102 

Z toho DČD 3 4 2 3 2    

DČD – disponibilní časová dotace 
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Učební plán základní školy - 2. stupeň 

Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět Ročník 

           6.                   7.                  8.                  9.                

Celková 

dotace 

Z toho 

DČD 

Minimální 

časová 

dotace 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 

 

4 

(3+1) 

4 4 4 16 1 15 

Anglický jazyk 

 

3 3 3 3 12  12 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 

(3+1) 

4 4 4 16 1 15 

Informační a 

komunikační  

technologie 

Informatika 1 1 

(0+1) 

 

0 1 

(0+1) 

3 2 1 

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2(1+1) 2 8 1  

11 Výchova k občanství 1 1 1 1 4  

 

 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 1 2 2 6   

 

21 
Chemie 0 0 2 2 4  

Přírodopis 2 

(1+1) 

2 2 1 7 1 

Geografie 2 2(1+1) 1 1 6 1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4   

10 Výtvarná výchova 2 2 1 1 6  

 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 1 1 1(0+1) 0 3 1 10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8  

Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 

(0+1) 

1 1 1 4 1 3 

 Volitelné předměty 3 

(0+3) 

3 

(0+3) 

4 

(0+4) 

5 

(0+5) 

15 15  

Celková povinná časová dotace  30 30 31 31 122 24  

Z toho DČD 7 5 6 6    

DČD – disponibilní časová dotace 
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Příloha č.2: Z činnosti školy v roce 2016/2017 

 

Z činnosti mateřské školy 

 

Dílna s rodiči „Podzimní draci“ 

Na podzim se v MŠ uskutečnila "Dílna pro rodiče" spojená se čtením pro děti v rámci 

projektu „Celé Česko čte dětem“. Děti si s pomocí rodičů vyrobily papírového draka z 

různých přírodních materiálů. Po vyrobení draka nám maminka od Juráška přečetla podzimní 

pohádku o jablíčku, kterou poslouchaly nejen děti, ale také jejich rodiče. Dílna se vydařila a 

děti si odnesly domů vlastnoručně vyrobeného barevného draka. 

 

 

Soutěž o dort 

V prosinci 2016 se děti ze třídy Motýlek zúčastnily zimní internetové soutěže o dort. Děti 

měly za úkol vyrobit něco, co se vztahuje k zimnímu období. Společně vyrobily sněhuláky za 

pomoci paní učitelky a vyhrály 1. místo. Děti byly nadšené z výhry a čokoládový dort jim 

moc chutnal. 

   

 

„Čertovský den“ 

V prosinci nás v MŠ navštívili Mikuláš, čert a anděl. Děti jim zazpívaly písničky, přednesly 

básničky a za odměnu dostaly čokoládovou odměnu. Na děti v čertovském kostýmu čekaly 
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čertovské soutěže a čertovská diskotéka. 

 

 

Vánoční výstava 

Každý rok pořádáme v MŠ výstavu pro rodiče. Letos to byla výstava vánoční, která proběhla 

v prosinci. Rodiče s dětmi si mohli prohlédnout různé výrobky a ochutnat vánoční cukroví. 

Výstava se všem moc líbila a cukroví bylo výborné! 
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Svět techniky – výukový program (15. 3. 2017) 

Děti prostřednictvím výukového programu vytvářely logické souvislosti a celky, rozlišovaly 

základní geometrické tvary (kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník), pojmenovávaly základní 

geometrické tvary a vyhledávaly je v  okolí. 

 

Planetárium (4. 4. 2017) 

V komentované prohlídce hvězdné oblohy se děti seznámily s vesmírem, hvězdami, 

souhvězdími a světovými stranami. Shlédly příběh „Život stromů“. Prostřednictvím 

pohádkového příběhu se seznámily s životem stromů, s tím, co potřebuje ke svému růstu a 

životu a jak mu pomáhá slunce. Prohlédly si přístroj planetárium a kopule hvězdárny. 

V interaktivní části si vyzkoušely různé pokusy (tsunami, zemětřesení, vyrobit duhu…)  

 

Výlet do ZOO Ostrava (22. 5. 2017) 

Děti se zaměřily na pozorování ptáků, způsobu jejich života, životního prostředí a 

charakteristických znaků. Navštívili jsme adoptovaného papouška a děti se seznámily se 

způsobem jeho života. Během celé návštěvy děti pozorovaly okolní přírodu a změny v přírodě 

v tomto období. Posilovaly citovou vazbu na přírodu, seznámily se s pojmem ohrožená 

zvířata. Vnímaly estetické hodnoty živé i neživé přírody, pozorovaly krajinu, barvy v přírodě, 

jedinečnost zvířat, rostlin. 

  

 

Den dětí v MŠ 29. 5. 2017 

Na školní zahradě jsme společně oslavili MDD. Paní učitelky pro děti připravily soutěžní 

dopoledne. Za splněné úkoly na děti čekala velká odměna – jízda na ponících. 

 

Návštěva knihovny (31. 5. 2017) 

V letošním školním roce předškoláci navštívili městskou knihovnu na ul. Závodní v Ostravě-
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Hrabůvce. Paní knihovnice je seznámila s knížkou, ve které bylo všechno naruby! Hravou 

formou se děti zapojily do děje knihy a poté si vybarvily obrázek k tématu. Nakonec měly děti 

možnost knihovnu si prohlédnout, vybrat si jakoukoli knihu a prohlédnout si ji. 

 

   

 

Dopravní olympiáda (6.6.2017) 

Dopravní odpoledne se vydařilo, počasí nám přálo a všechny řidičské průkazy byly rozdány! 

Děkujeme maminkám Dianky Pargačové, Patrička Surówky, Davídka Garece a babičce 

Viktorky Zapletalové za pomoc při organizaci na stanovištích a také mamince Juráška 

Dořičáka za krásné dopravní čtení o chlapečkovi s kouzelnou koloběžkou v rámci projektu 

„Celé Česko čte dětem“. Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města 

Ostravy. 

 

Školní výlet do Záchranné stanice v Bartošovicích (10. 6. 2017) 

Během exkurze se děti seznámily s činností a posláním stanice a s riziky, která hrozí zvířatům 

ve volné přírodě. Prohlídli jsme si expozici živých zvířat a živou zahradu. Prošli jsme se 

„Zámeckou naučnou stezkou Bartošovice“. Děti se seznámily se současnými přírodními 

podmínkami zemědělské krajiny, přilehlých mokřadů, rybníků, lesů, se zástupci rostlinných a 

živočišných druhů v daném území a s kulturními památkami obce (kostel, zámek, záchranná 

stanice). V rámci projektu „Pohádkové Poodří“  jsme si vyzvedli cestovatelský pas a hledali 

ukrytého skřítka Kulíška v záchranné stanici. 
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„Ahoj školko!“ (19.6.2017) 

Rozloučení s předškoláčky se vydařilo. Děkujeme všem „divákům, hercům, zpěvákům i 

přihlížejícím za pěkné odpoledne. Špekáčky byly výborné díky p. Pavlíkovi, kterému 

děkujeme za perfektní přípravu a péči o ohniště. Školáčkům přejeme hodně školních 

úspěchů!!! 

 

 

Z činnosti základní školy 

Evropský den jazyků 2016 

Do projektu Evropský den jazyků se letos zapojili žáci 3. - 9. ročníků. V hodinách anglického 

jazyka, německého jazyka a konverzace v anglickém jazyce jsme vypracovávali projekty na 

téma: Zajímavosti a fakta. Informace jsme vyhledávali na internetu, v časopisech a knihách. 

Pracovali jsme se slovníky, kreslili obrázky, popisovali v jazyku, kterému se učíme. Ty 

http://www.zs-brezinova.cz/index.php/zivot-skoly/archiv-clanku/2016-2017/737-evropsky-den-jazyku-2016
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nejlepší projekty si mohou rodiče i žáci prohlédnout na chodbě naší školy, kde jsou 

vystaveny. 

   

 

Mezinárodní kolo soutěže Mladý zahrádkář 

Naši žáci se tradičně zúčastnili soutěže mladých zahrádkářů na Výstavišti Černá Louka v 

Ostravě u příležitosti výstavy Život na zahradě. Utkali se ve třech disciplínách: teoretické 

znalosti z oblasti botaniky a pěstitelství, praktického poznávání rostlin a aranžování květin. 

Žákyně IX. A Magdaléna Hrubá získala prvenství za květinové aranžmá a třetí místo v 

celkovém umístění mezinárodní soutěže. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

 

Sběr papíru v naší třídě 

Soutěž se uskutečnila ve dnech 18. a 19. 10. 2016. Šestá třída nasbírala celkem 1222 kg 

(50,91 kg na žáka). Šesťáci obsadili krásné druhé místo na 2. stupni. Děkuji všem žákům a 

rodičům, kteří se aktivně do soutěže zapojili. 

 

Návštěva knihovny  

Ve středu 9. listopadu 2016 jsme navštívili knihovnu na Závodní ulici v Ostravě. Besedovali 

jsme na téma Moderní informační zdroje.  

 

 

 

http://zs-brezinova.cz/index.php/zivot-skoly/archiv-clanku/2016-2017/770-sber-papiru-v-nasi-tride
http://www.zs-brezinova.cz/index.php/zivot-skoly/archiv-clanku/2016-2017/787-navsteva-knihovny12
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Poznávací exkurze Jistebnické rybníky 

V pátek 11. 11. 2016 se uskutečnila pro šestou třídu přírodopisná exkurze k Jistebnickým 

rybníkům. I když byl sraz u školy již v 7:00, třída se sešla včas. Po přesunu na vlakové 

nádraží v Ostravě – Vítkovicích následovala jízda vlakem do Jistebníku. Díky odbornému 

výkladu Mgr. Hany Rosenzweigové si žáci mohli udělat obrázek o chovu a výlovu ryb v 

místních rybnících. Šesťáci se seznámili s rybářským hospodařením v Moravskoslezském 

kraji. Zpáteční cesta proběhla poklidně, u některých účastníků se dostavila zasloužená únava. 

 

 

 

  
 

Ukázková hodina v VI. třídě - GEOGRAFIE 

V pátek 9. 12. 2016 se uskutečnila ukázková hodina geografie pro rodiče žáků šesté třídy. 

Výuka proběhla v učebně geografie. Žáci zpracovávali úkoly z pracovního listu, aplikovali 

osvojené teoretické poznatky o zeměpisné síti v praxi při práci se školním atlasem. Děkuji 

všem přítomným rodičům za účast na této školní akci. 

http://zs-brezinova.cz/index.php/zivot-skoly/archiv-clanku/2016-2017/824-ukazkova-hodina-v-vi-tride-geografie
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Rodilý mluvčí 

Ve dnech 14. a 21. 12. 2016 jsme byli poctěni zahraniční návštěvou – rodilým mluvčím. Ve 

vyučování AJ mohli žáci zúročit veškeré své anglické znalosti a dovednosti. Ze začátku byl 

znát ostych a nejistota, ale po pár minutách se žáci aktivně zapojovali a snažili se 

konverzovat. Připomněli si rozdíly mezi svátky v Anglii a v České republice, zazpívali si 

české i anglické koledy, napsali a nakreslili dopis a mnoho se zasmáli. Dětem se tato výuka 

velmi líbila a napsali mnoho hezkých slov ve zpětných vazbách.  

Poděkování patří JAZYKOVÉ ŠKOLE HELLO a všem, kteří se do této akce zapojili.  

 

  

 

Exkurze do Planetária 

Deváté třídy se v březnu roku 2017 zúčastnily exkurze do Planetária Jana Palisty, kde se 

v trojrozměrné interaktivní projekci seznámili s naší galaxií  se zaměřením na Sluneční 

soustavu. Dále si pak mohli na interaktivní výstavě vyzkoušet, jak fungují fyzikální zákony a 

technické vymoženosti TV, spektrofotometrie, mlžné komory a dalších. 
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Přírodopisná exkurze do Bartošovic 

Díky paní učitelce Mgr. Hany Rosenzweigové mohla šestá třída absolvovat dne 12. 4. 2017 

poznávací přírodopisnou exkurzi do Bartošovic na Moravě. Součástí této třídní akce byla 

návštěva místního zámku, který tvoří jednu z dominant obce. Jsou zde k vidění prvky 

interiérové výbavy z 19. století. Z upravených interiérů si největší pozornost zaslouží piano 

nobile, opatřené nevšední interiérovou výbavou-dřevěné schodiště, vestavěný nábytek 

(jídelna), kazetové stropy, dřevěný nábytek a okenice, novorenesanční mobiliář. 

V druhé části si účastníci exkurze mohli prohlédnout Záchrannou stanici Bartošovice. Zde 

žáci načerpali užitečné informace o ohrožených a chráněných druzích fauny v ČR. 

Poslední fází exkurze byla vlastivědná vycházka z Bartošovic do Studénky, kde celá výprava 

nastoupila do vlakové soupravy a šťastně dorazila zpátky do Ostravy. 

http://www.zs-brezinova.cz/index.php/zivot-skoly/archiv-clanku/2016-2017/919-prirodopisna-exkurze-do-bartosovic
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Olympiáda mladých chovatelů 

Dne 24. 3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili městského kola olympiády mladých chovatelů 

konané ve středisku mladých přírodovědců v Ostravě - Porubě. Soutěžili v různých 

chovatelských kategoriích, podle zvířátka chovaného doma. Adam Karas v kategorii králík, 

Karolína Panašová v kategorii kynologie (psi), Valérie Nováková v kategorii papoušci, Tereza 

Vlachová v kategorii drobní hlodavci a Vendula Marinčínová v kategorii kynologie. 

Jejich úkolem bylo vyplnit chovatelský test a poté projít zkouškou poznávání plemen a druhů 

ve svých chovatelských kategoriích. Ze soutěže si odnesli cenné stříbrné umístění vyjma 

Venduly Marinčínové, která si ve své kategorii odnesla umístění zlaté. Soutěžícím 

gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. 

 

Recitační soutěž 2017 - II. stupeň 

Ve středu 15. února jsme se sešli v učebně třídy 9. A, abychom si vyslechli nejlepší recitátory 

z 2. stupně. Žáci, kteří se umístili na prvních dvou místech, postupují do dalšího kola recitační 

soutěže, které se bude konat v pátek 24. února v SVČ Gurťjevova v Ostravě-Zábřehu. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili! A budeme držet palce v dalším kole! 

 

http://www.zs-brezinova.cz/index.php/zivot-skoly/archiv-clanku/2016-2017/878-recitacni-soutez-2017-ii-stupen
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III. kategorie 

1. místo Marie Kulíšková, 7. třída 

2. místo Patrik Hájek, 6. třída 

3. místo Ingrid Šiváková, 7. třída 

IV. kategorie 

1. místo Vojtěch Venclík, 9. B 

2. místo Adéla Martináková, 9. B 

3. místo Anna Fojtáchová, 9. A 

 

  

 

 

Recitační soutěž - OBVODNÍ KOLO II. stupeň 

Dne 24. 2. 2017 se na SVČ v Ostravě Zábřehu konalo obvodní kolo celorepublikové soutěže 

mladých recitátorů (pro městský obvod Ostrava – Jih). 

Za naši školu postoupili tito žáci: 

http://www.zs-brezinova.cz/index.php/zivot-skoly/archiv-clanku/2016-2017/899-recitacni-soutez-obvodni-kolo-ii-stupen
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III. kategorie (6., 7. třída) P. Hájek, M. Kulíšková 

IV. kategorie (8., 9. třída) A. Martináková, V. Venclík 

Přestože naši recitátoři podali dobrý výkon, k postupu do dalšího kola to nestačilo. 

Konkurence byla velká. 

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci a v příštím roce přejeme více štěstí. 

 

 

 

Výtvarka u nás – 6. ročník 
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Exkurze Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně 

Dne 29. 5. 2017 se uskutečnil školní výlet a zároveň poznávací exkurze do areálu 

přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Tento výlet se mohl uskutečnit zásluhou Mgr. 

Hany Rosenzweigové, která zajistila pro žáky grant města Ostravy na autobusovou dopravu. 

Společně s žáky šesté třídy tuto exkurzi absolvovala také osmá třída. 

Vodní elektrárna leží v pohoří Hrubý Jeseník v obci Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, 

uvnitř CHKO Jeseníky. Patří k nejvýkonnějším vodním elektrárnám na území ČR. Horní 

nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m, dolní nádrž leží 

na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce 824,7 m. Horní nádrž je izolována 18cm vrstvou 

přírodního asfaltu, který byl dovezen z Albánie a vydrží rozsah teplot od −30 do +60 °C. 
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Mladý Zahrádkář 2017 

V květnu se žáci naší školy zúčastnili tradičně soutěže Mladý zahrádkář, pořádanou ČZS. 

Jejich pozice byla o to těžší, že konkurence soutěžících se rozšířila o víceletá gymnázia. 

Utkali se ve vědomostním testu a praktických znalostech a dovednostech. Díky poctivé 

přípravě a předešlým zkušenostem se soupeřů nikterak nezalekli a naše žákyně Magdaléna 

Hrubá porazila všechny své soupeře v kategorii starších žáků. Ale ani ostatní se ve velmi 

početném poli startujících neztratili a umístili se do osmého místa a to byli v soutěži poprvé. 

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů. Děkujeme také 

Statutárnímu městu Ostrava, pod jehož záštitou se mohli připravovat v zájmovém kroužku. 

Ostrava !!! 

Odměnou pro soutěžící byly nejen hodnotné ceny, ale také zájezd do Opavy s exkurzí do 

Slezského zemského muzea a Arboreta v nových dvorech u Opavy. 
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Student cup 

Ve čtvrtek 22. června 2017 se naše třída zúčastnila akce Student cup, kterou pořádala SŠ 

technická a dopravní, Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice. Soutěžili jsme se žáky jiných 

ostravských základních škol ve znalostech i různých dovednostech. A Radek Slavík si odnesl 

i cenu – power banku!  

 

   

   

Matematický kroužek 

  

http://www.zs-brezinova.cz/index.php/zivot-skoly/archiv-clanku/2016-2017/991-student-cup
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Preventivní program POLICIE ČR 

   

 

   

 

 

 

 



54 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Den pro děti – Ochrana člověka za mimořádných událostí 
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Vánoční tvoření pro děti 

  

   

 



56 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Andělský den 

  

HALLOWEEN 
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Ozdravný pobyt pro žáky 3. ročníku 

  

   

Barevný podzim 
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Projekty v jednotlivých předmětech 

Anglický jazyk 
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Ukázkové hodiny pro rodiče 
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Z činnosti školního parlamentu 

Sběr víček – poděkování  

Moc děkujeme, že se Vaše základní škola, zapojila do sbírání víček pro našeho syna Lukáška. 

Moc si Vaší pomoci vážíme. Děkujeme žákům za víčka, která pro Lukáška nasbírali! 

Děkujeme také všem zaměstnancům, kteří sbírku umožnili. 

Lukášek, Marcela, Petr Jendrulkovi 

 

Sběr 2016 

  

http://www.zs-brezinova.cz/index.php/zivot-skoly/archiv-clanku/2016-2017/768-sber-2016-vysledky
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Soutěž o „nej“ vánoční stromeček  

Také letos jsme si vyzdobili vánočně své třídy. Děkujeme všem, kteří se na výzdobě podíleli. 

Vyhodnocení: 

1. místo 5. A 

2. místo 9. A 

3. místo 7. tř. 
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Mikuláš 2016 

Dne 6. 12. 2017 naši školu navštívil MIKULÁŠ se svým doprovodem (andílky a čertem). 

Neměli to jednoduchou práci, museli obejít všechny třídy a domluvit „zlobivým“ dětem, ale 

také odměnit snaživé a hodné žáky. Krásní andílci předali sladké odměny a doufají, že příští 

rok nebude mít čert tolik práce. 

Děkujeme žákům devátých i osmých tříd, kteří se podíleli na této předvánoční akci nejen na 

naší škole, ale také v MŠ Šponarova. 
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Sympaťák a sympaťačka roku 2017  

V letošním roce se sympaťákem roku stal Mates Stratil ze třídy 5. A a sympaťačkou roku 

Andrea Večeřová ze třídy 9. B. Korunky a šerpy vyrobily žačky 8. ročníku. Děkujeme! 

 

 

Den bláznivých účesů a líčení + projekt „Čteme dětem“  

Ve středu 26. dubna 2017 školní žákovský parlament uspořádal akci Den bláznivých účesů a 

líčení a Čteme dětem. V tento den jsme mohli přijít do školy s roztodivnými výtvory na hlavě, 

využili jsme různých barev na vlasy, pomalovali jsme si obličeje. Přidaly se i paní učitelky. 

Ve 3. vyučovací hodině pak určení žáci z 2. stupně přišli mezi žáky 1. stupně a četli jim 

pohádky a příběhy. Všichni jsme si užili bláznivého aprílového dne. Teď už jen aby přišlo 

jaro! 
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Poděkování za sběr víček 
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Turnaj ve stolním fotbálku 

V dubnu a v květnu proběhl na 2. stupni školní turnaj dvojic ve stolním fotbálku. Nějakou 

dobu se nehrálo, protože bylo třeba opravit poničenou stěnu hracího stolu, ale nakonec se 

turnaj dohrál a do soutěže se zapojily i dívky.  

Díky Milanovi Ščibránimu za organizaci turnaje! 

1.místo Marek Grabka a Radomír Slavík 8. tř. 

2.místo Leoš Rusek a Samuel Řoutil 7. a 8. tř. 

3.místo Tomáš Kučera a Matěj Farník 9. B 

 

 

 


