
Výroční zpráva 2015/16 ZŠ T. G. Masaryka Studénka 
 

1 
 

Výroční zpráva 
 

za školní rok 2015/2016 
 

č.j. TGM 429/2016 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín 
 

Identifikátor zařízení:  600 138 534 
   Identifikační číslo:  60609214 

Zařazena do sítě škol:  21. 3. 1996 
 
 



Výroční zpráva 2015/16 ZŠ T. G. Masaryka Studénka 
 

2 
 

OBSAH 

Základní údaje o škole ................................................................................................................ 3 

Oblast vzdělávání ....................................................................................................................... 3 

Vzdělávací koncepce školy ................................................................................................ 3 

Přehled oborů vzdělávání ................................................................................................... 4 

Učební plány a učební osnovy ........................................................................................... 4 

Školní družina .................................................................................................................... 5 

Školní klub ......................................................................................................................... 6 

Individuální program žáků ................................................................................................. 6 

Personální zabezpečení činnosti školy ....................................................................................... 7 

Personální podmínky .......................................................................................................... 7 

Pedagogičtí pracovníci školy ............................................................................................. 7 

Aprobovanost výuky .......................................................................................................... 8 

Zápis dětí do 1. ročníku .............................................................................................................. 8 

Výsledky vzdělávání žáků .......................................................................................................... 9 

Přehled prospěchu za školní rok 2015/16 .......................................................................... 9 

Přehled docházky za celý školní rok 2015/2016 .............................................................. 11 

Kázeňské problémy žáků ................................................................................................. 12 

Výsledky přijímacího řízení ............................................................................................. 12 

Srovnávací testy ............................................................................................................... 14 

Prevence sociálně patologických jevů ...................................................................................... 17 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ........................................................................... 17 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ................................................................................ 19 

Projektové vyučování ....................................................................................................... 19 

Sportovní činnosti ............................................................................................................ 19 

Výsledky v soutěžích a olympiádách ............................................................................... 19 

Adaptační pobyt ............................................................................................................... 19 

Školní časopis ................................................................................................................... 20 

Kulturní a další vzdělávací programy, EVVO ................................................................. 20 

Spolupráce školy a rodičů ................................................................................................ 20 

Spolek rodičů .................................................................................................................... 21 

Mimoškolní činnost .......................................................................................................... 21 

Výsledky inspekčních činností provedených ČŠI .................................................................... 22 

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015 ..................................................................... 23 

Zapojení školy do projektů, rozvojových a mezinárodních programů ..................................... 25 

Spolupráce s partnery ............................................................................................................... 28 

Záměry školy pro školní rok 2016/17 ...................................................................................... 28 



Výroční zpráva 2015/16 ZŠ T. G. Masaryka Studénka 
 

3 
 

Motto: 
 
Nestačí vědět, vědění se musí použít. 

Johann Wolfgang Goethe 

Základní údaje o škole 
 

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín je 
příspěvkovou organizací, od 1. 1. 2001 s právní subjektivitou. 
zřizovatel:    Město Studénka 
školská rada:    od 1. 11. 1996, šestičlenná 
ředitel školy:    Mgr. Milan Stiller 
telefon:     556 400 775 
e-mail:     zstgm@zstgm-studenka.cz 
www:      zstgm-studenka.cz 
datová schránka:   v2u4ir 
počet tříd:    12 
celkový počet žáků:   279 
průměrný počet žáků na třídu: 23,3 

 
Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí – základní školu, 

školní družinu, školní klub a školní jídelnu, s cílovou kapacitou ve škole 430 žáků, ve školní 
družině 60 žáků a ve školním klubu 160 žáků. 

Materiální vybavení školy je standardní. Výuka probíhá v 19 učebnách, z nich je 6 
odborných (pracovna fyziky a chemie, pracovních činností, cvičná kuchyně, literární 
pracovna, pracovna výtvarné výchovy a počítačová učebna) a 1 poloodborná (pracovna 
přírodopisu), využíváme také školní pozemek a tělocvičnu. 

Školní družině slouží dvě místnosti v přístavbě a přilehlé učebny prvního stupně. Školní 
klub využívá jednotlivé místnosti podle zaměření kroužků a náplně nepravidelných akcí, 
nejčastěji jde o tělocvičnu a počítačovou učebnu.  

 

Oblast vzd ělávání 

Vzdělávací koncepce školy  
Dlouhodobá koncepce školy odpovídá zásadám a cílům vzdělávání uvedeným v zákoně 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a 
koresponduje s projektem Škola podporující zdraví, jehož jsme účastníky od roku 1993.  

Ve školním roce 2015/16 probíhalo vzdělávání v plném rozsahu ve všech ročnících podle 
vlastního školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem pro celou školu je systematické 
zvyšování kvality vzdělávání v součinnosti s podporou zdraví jako všeobecně uznávané 
hodnoty tak, aby byla škola přitažlivá pro žáky, jejich zákonné zástupce i samotné 
zaměstnance. 

Uvedeného cíle dosahujeme postupně plněním dalších záměrů: 
• Respektujeme přirozené potřeby jednotlivce a kultivujeme každého jako svébytnou, 

svobodnou a zodpovědnou osobnost. 
• Rozvíjíme u žáků i zaměstnanců jejich komunikaci a spolupráci jako stěžejní dovednosti 

pro uspokojování potřeb jednotlivce v kontextu třídního kolektivu, školy, obce, regionu, 
společnosti a světa. 
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• Připravujeme žáky k dalšímu studiu i pro život získáním dovedností učit se, kriticky 
myslet, řešit problémy a pracovat.  

• Propojujeme učivo se skutečným životem, dbáme o praktickou využitelnost toho, co se 
žáci ve škole naučí a zajišťujeme tak smysluplnost vzdělávání. 

• Umožňujeme další vzdělávání zaměstnancům, zejména pedagogickým pracovníkům, 
aby mohli vést výuku činnostně, přizpůsobovat ji změnám i novým poznatkům a aby 
hlavními aktéry výuky byli žáci, učitelé její koordinátory. 

• Využíváme zkušeností jednotlivců, skupin i celé školy s výchovou k udržitelnému 
rozvoji a dále ji rozvíjíme jako specifickou složku vzdělávání. 

• Odstraňujeme ze školy strach posilováním demokratických principů v její  organizaci a 
respektováním domluvených pravidel. 

• Vytváříme klidné a příjemné pracovní prostředí. 
• Poskytujeme všem účinnou zpětnou vazbu, která je pro ně motivující do další činnosti. 
• Zpřístupňujeme školu žákům i veřejnosti v době vyučování i v mimoškolních aktivitách, 

posilujeme jejich vztah ke své škole.    

Přehled obor ů vzdělávání 
Škola v souladu se zápisem ve školském rejstříku vyučuje oboru vzdělání 79-01-C/01 

Základní škola, studium denní, délka studia 9. r. 
 

Učební plány a u čební osnovy 
V 1. až 9. ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu.  
 

I.stupeň 
 

 
Třída 

Předmět I. II.A, B III.A, B IV. V.A, V.B  
český jazyk a literatura 9 9 9 7 7 
anglický jazyk 1 1 3 3 3 
matematika a její aplikace 4 4 4 5 5 
člověk a jeho svět 2 3 3 4 3 
osobnostní a sociální výchova     1 
hudební výchova 1 1 1 1 1 
výtvarná výchova 1 1 1 2 2 
člověk a svět práce 1 1 1 1 1 
informační a komunikační technologie     1 
tělesná výchova 2 2 2 2 2 
Dotace celkem 21 22 24 25 26 

V 1. ročníku probíhala podobně jako v předcházejících letech výuka čtení genetickou 
metodou. Potvrdil se opakovaně zájem dětí o český jazyk a využitelnost čtenářské 
kompetence již po dvou měsících výuky v dalších oblastech, zejména v předmětu člověk a 
jeho svět. S výukou matematiky podle metodiky prof. Hejného jsme pokračovali ve třetím 
ročníku s cílem posílit u žáků jejich logické myšlení. 

Ve třídách s vyšším počtem žáků (I., IV.) byla rozdělena výuka anglického jazyka na dvě 
skupiny.  

Žáci 1. stupně mohli pracovat také v nepovinném předmětu náboženství. 
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II.stupeň 
 

 
Třída 

Předmět VI. VII. VIII. IX. 
český jazyk a literatura 5 4 4 4 
anglický jazyk 3 3 3 3 
druhý cizí jazyk  2 2 2 
matematika a její aplikace 4 4 4 5 
informační a komunikační technologie 1    
Chemie   2 2 
Fyzika 1 2 2 1 
Přírodopis 2 2 2 1 
Zeměpis 2 2 1 2 
Dějepis 1 2 2 2 
výchova k občanství 2 1 1 1 
výchova ke zdraví 1 1 1 1 
osobnostní a sociální výchova  1   
hudební výchova 1 1 1 1 
výtvarná výchova 2 1 2 1 
člověk a svět práce 1 1 1 1 
tělesná výchova 2 2 2 2 
člověk a životní prostředí    1 
volitelné předměty 1 1 1 2 
Dotace celkem 29 30 31 32 

 
Výchovu ke zdraví vyučovali ve všech třídách třídní učitelé, kteří měli příležitost v ní 

realizovat i svá třídní kurikula. V VI. třídě s 29 žáky, VII. třídě s 29 žáky a v VIII. třídě s 31 
žáky byla výuka rozdělena na dvě skupiny v těchto předmětech: anglický jazyk, druhý cizí 
jazyk (německý a ruský), informační a komunikační technologie a člověk a svět práce. Další 
rozdělení se týkalo v VIII. třídě jedné hodiny matematiky a jedné hodiny českého jazyka. 

Od 6. ročníku pokračovala diferenciace výuky formou volitelných předmětů. Do učebního 
plánu jsou zařazovány předměty na základě zájmu žáků a podle provozních možností školy. 
V 6. - 9. ročníku byly volitelné předměty vyučovány samostatně, vždy ve dvou skupinách.  

 
6. ročník  (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) 
   domácnost, praktikum z přírodopisu 
7. ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny)     

sportovní výchova, pěstitelství 
8. ročník  (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) 

seminář ze zeměpisu, informatika 
9. ročník  (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) 

redakční rada, konverzace v jazyce anglickém,  
(výuka jedenkrát týdně) 
cvičení z českého jazyka 

Školní družina 
 
Ve dvou odděleních školní družiny bylo zapsáno 60 žáků z 1. až 4. ročníku, průměrná 

návštěvnost byla 43 dětí. Ranní provoz začínal v 6:30 hodin a končil v 7:40 hodin, odpolední 
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byl v prvním oddělení od 11:40 do 16:00 hodin, ve druhém oddělení od 12:30 do 14:30 hodin. 
Rodiče platili za docházku svého dítěte měsíční poplatek 80 Kč. 

Výchovná činnost ve školní družině vycházela z plánu práce školy. Byly při ní rozvíjeny 
všechny složky výchovy tak, aby děti měly dostatek prostoru pro rozvoj samostatnosti a 
tvořivosti. Pomocí her, soutěží, pohybových a jiných aktivit byl vytvářen pozitivní vztah žáka 
k sobě samému, k ostatním lidem a k přírodě. S velkým zájmem dětí byla školní družinou 
využívána i počítačová pracovna, v níž pracovali žáci s výukovými programy odpovídajícími 
jejich věku.  Každý měsíc se všechny děti školy mohly účastnit tematicky zaměřených akcí 
(drakiáda, čarovné ohně, čertovský rej, prázdninových akcí pořádaných ŠD, odpoledne her) 
Při školní družině fungovalo 6 kroužků. Do kopané bylo zapsáno 16 dětí, v keramickém 
kroužku pracovalo 13 dětí, v tanečně pohybovém kroužku 15 dětí, ve dvou dramatických 
kroužcích dohromady 23 dětí a ve florbale 18 dětí. 

 

Školní klub 
 
Do činnosti školního klubu se v průběhu školního roku zapojilo celkem 144 dětí. Mohly si 

vybrat z různých pravidelných kroužků – dramatický, florbal, taneční, rybářský, keramika, 
žákovský parlament, dovedné ruce, věda a technika a sportovní hry. Roční poplatek za 
jednotlivé kroužky byl stanoven v rozmezí 50 až 600 Kč podle jejich finanční náročnosti, 
kroužek školního parlamentu byl bez poplatku. Dalším druhem činnosti jsou otevřené kluby 
před odpoledním vyučováním, které jsou žákům k dispozici třikrát za týden. Návštěvníci si 
mohli vybírat ze dvou možností – sportovní a internetový. Poplatek činil 50 Kč za celý školní 
rok s možností slevy na poplatku za pravidelné kroužky. Školní klub nabízel dětem také 
zajímavou nepravidelnou činnost a využíval k tomu nejen dny školní výuky, ale i víkendy a 
období vedlejších prázdnin (22 akcí  - sportovní turnaje v tělocvičně, výlety, turistika, 
programy spojené s přespáním ve škole, stolní hry, filmová odpoledne). 

 

Individuální program žák ů 
 
Počet žáků, kteří byli v průběhu roku integrováni pro specifické vzdělávací potřeby se 

měnil podle jednotlivých kontrolních vyšetření. Ve školním roce 2015/16 jsme vykazovali 34 
žáků individuálně integrovaných, z toho 17 se zvýšenými výdaji. 13 žáků bylo zařazeno do 
nápravné péče, 13 žáků se vzdělávalo v určených předmětech podle individuálních plánů. 

Integrace probíhala u dle doporučení poradenských zařízení – PPP Nový Jičín, PPP 
Ostrava, SPC Nový Jičín a SPC Ostrava.  Ze 17-ti výše uváděných žáků se zvýšenými výdaji 
byli čtyři integrováni pro logopedickou vadu (dysfázii), u dvou žáků ve druhém ročníku byl 
pro tuto vadu přidělen asistent pedagoga. Dalších jedenáct žáků bylo integrováno pro 
vývojové poruchy učení. U jednoho žáka čtvrtého ročníku s vývojovou poruchou učení byl ve 
výuce přítomen asistent pedagoga. Jeden žák v pátém ročníku byl integrován pro vývojovou 
poruchu chování.  
 

 
Rozložení dětí se zvýšeným normativem podle ročníků: 

 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Počet 
žáků 

2 3 4 3 3 1   1 
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Personální zabezpe čení činnosti školy 

Personální podmínky 
Na I. stupni vyučovalo po celý školní rok 8 učitelek, které zároveň plnily funkci třídní 

učitelky. U integrovaných žáků v 1. a 4. ročníku pracovaly na částečný úvazek dvě asistentky 
pedagoga.  

Na II. stupni docházelo k průběžným personálním změnám, které byly způsobeny 
dočasnými pracovními neschopnostmi, mateřskou a rodičovskou dovolenou. V závěru 
školního roku působilo na druhém stupni 14 učitelů, z toho 4 na snížený úvazek a 1 na 
dohodu o provedení práce. Čtyři pedagogové vykonávali funkci třídního učitele. Vyučoval 
zde také ředitel školy a zástupce ředitele. Výuku náboženství zajišťovala katechetka místní 
římskokatolické farnosti.  
Činnost školní družiny zajišťovaly dvě vychovatelky ve dvou odděleních. Jedna 

vychovatelka zároveň pracovala jako vedoucí školní družiny a školního klubu. Organizovala 
práci vedoucích kroužků  - tří externích a pěti pedagogických pracovníků školy. 

Ve škole pracovalo celkem 14 správních zaměstnanců, z toho jedna školnice, tři 
uklízečky, jedna ekonomka. Ostatní jsou pracovníci centrální školní kuchyně – jedna vedoucí, 
jedna administrativní pracovnice a sedm kuchařek. Práci topiče zajišťovala školnice. 

 

Pedagogi čtí pracovníci školy 
 

Pracovník Vzdělání délka praxe způsobilost 

ředitel školy VŠ – TV, OV 15 OPZ 

zástupce ředitele VŠ – M, ZTV, INF 21 OPZ 

Učitel VŠ – 1. stupeň 7 OPZ 

Učitel VŠ – 1. stupeň 37 OPZ 

Učitel VŠ – 1. stupeň 33 OPZ 

Učitel VŠ – 1. stupeň 32 OPZ 

Učitel VŠ – 1. stupeň 17 OPZ 

Učitel VŠ – 1. stupeň 22 OPZ 

Učitel VŠ – VZ, ČJ 1 OPZ 

Učitel  VŠ – TV, OV 5 OPZ 

Učitel VŠ – M, OV 4 OPZ 

Učitel VŠ – CH, ZZV 42 OPZ 

Učitel VŠ – JR,TV 38 OPZ 

Učitel VŠ – JČ, D 13 OPZ 

Učitel VŠ – JA, JR, VP 20 OPZ 

Učitel VŠ – CH, PŘ 41 OPZ 

Učitel VŠ – CH, PŘ 19 OPZ 
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Učitel VŠ – Z, OV 18 OPZ 

Učitel VŠ – HV, VZ 4 OPZ 

Učitel SŠ  6 --- 

Učitel  VŠ – TV, Z 8 OPZ 

Učitel  VŠ – AJ, ČJ, VV 15 OPZ 

Vychovatel  SŠ – vychovatelství 29 OPZ 

Vychovatel  VŠ – soc. pedagogika (Bc.)  8 OPZ 

asistent pedagoga SŠ  9 OPZ 

asistent pedagoga VŠ – JR,TV 38 OPZ 

 

Věkové složení pedagogického sboru uvádí následující graf: 

 

 
 

Aprobovanost výuky 
Většina pedagogických pracovníků má požadovanou pedagogickou kvalifikaci. Pouze jedna 
učitelka požadovanou pedagogickou kvalifikaci nemá, ale v současné době si vzdělání 
doplňuje studiem na vysoké škole. 
 

Zápis d ětí do 1. ro čníku 
 

V lednu 2016 se k zápisu dostavilo celkem 39 dětí, z toho letos poprvé jich přišlo 33. 
Zápis probíhal ve třídách prvního stupně, kde se paní učitelky individuálně věnovaly každému 
předškolákovi a ten na 3 stanovištích plnil různé úkoly za přítomnosti rodičů. Rodičům po 
skončení zápisu byly podány ředitelem školy souhrnné informace o škole včetně projektu 
Moje škola v našem městě aneb Nanečisto, individuální informace o dětech sdělily zákonným 
zástupcům zapisující učitelky prvního stupně.  
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ženy muži celkem
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Na základě žádosti rodičů a doporučení PPP Nový Jičín i pediatra byla pěti dětem 
rozhodnutím ředitele školy odročena školní docházka. Po dodatečných úpravách v průběhu 
hlavních prázdnin se počet žáků, kteří v září 2016 nastoupili do 1. ročníku, ustálil na 31 
dětech. 

Výsledky vzd ělávání žák ů 

Přehled prosp ěchu za školní rok 2015/16 
1. stupeň 
169 žáků v 8 třídách, z nich 
prospívající s vyznamenáním: 137 žáků  prospívající: 32 žáků          neprospívající: 0 žáků 
 

1. pololetí školního 
roku 2015/2016  
(169 žáků) 

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

počet hodnocených 
žáků 

29 18 19 19 19 29 20 16 

prospívající 
s vyznamenáním 141 
žáků (83%) 

23 18 18 14 18 24 15 11 

prospívající 6 0 1 5 1 5 5 5 
neprospívající 0 0 0 0 0 0 0 0 
nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 0 0 
absence omluvená – 
počet hodin na žáka 

20,241 22,444 23,316 29,789 18,211 22,448 36,900 30,438 

absence – omluvená 
4222 hodin 

587 404 443 566 346 651 738 487 

         
2.pololetí školního 
roku 2015/2016  
(169 žáků) 

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

počet hodnocených 
žáků 

29 18 19 18 19 30 20 16 

prospívající 
s vyznamenáním 137 
žáků (81%) 

22 18 18 13 17 26 12 11 

prospívající 7 0 1 5 2 4 8 5 
neprospívající 0 0 0 0 0 0 0 0 
nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 0 0 
absence omluvená – 
počet hodin na žáka 

40,138 29,278 23,737 43,667 33,211 38,200 61,200 56,938 

absence – omluvená 
6840 hodin 

1164 527 451 786 631 1146 1224 911 

 

Srovnání počtu žáků s vyznamenáním 
Leden 2012  73% 
Červen 2012  75% 
Leden 2013  77% 
Červen 2013  74% 
Leden 2014  75% 
Červen 2014  76% 
Leden 2015  80% 
Červen 2015  78% 
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Leden 2016  83% 
Červen 2016  81% 
 
2. stupeň 
111 žáků ve 4 třídách, z nich  
prospívající s vyznamenáním: 46 žáků 
prospívající: 64 žáků 
neprospívající: 1 žák 
 

1. pololetí školního roku 
2015/2016 (110 žáků) 

VI. VII. VIII. IX. 

počet hodnocených žáků 28 28 31 23 
prospívající s vyznamenáním 40 
žáků (36%) 

14 10 10 8 

prospívající 12 18 21 14 
neprospívající 2 0 0 1 
nehodnoceni 0 0 0 0 
absence omluvená – počet 
hodin na žáka  

26,071 34,679 38,258 37,261 

absence – omluvená 
3744 hodin 

730 971 1186 857 

absence – neomluvená 
14 hodin 

14 0 0 0 

2. stupeň z chování 1    
     
2. pololetí školního roku 
2015/2016 (111 žáků) 

VI. VII. VIII. IX. 

počet hodnocených žáků 29 28 31 23 
prospívající s vyznamenáním 45 
žáků (41%) 

14 13 12 7 

prospívající 15 15 18 16 
neprospívající 0 0 1 0 
nehodnoceni 0 0 0 0 
absence omluvená – počet 
hodin na žáka  

44,034 69,214 61,000 70,652 

absence – omluvená 
6731 hodin 

1277 1938 1891 1625 

absence – neomluvená 
29 hodin 

5 24 0 0 

2. stupeň z chování     
 
Srovnání počtu žáků s vyznamenáním 
Leden 2012  38% 
Červen 2012  31% 
Leden 2013  35% 
Červen 2013  35% 
Leden 2014  42% 
Červen 2014  42% 
Leden 2015  36% 
Červen 2015  38% 
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Leden 2016  36% 
Červen 2016  41% 

  

  Následující tabulka pro srovnání obsahuje procento vyznamenaných žáků na konci          
2. pololetí daného školního roku v posledních pěti letech. 

Žáci s vyznamenáním (1. až 9. ročník) 

školní rok 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
žáci v % 55 58 62 62 65 
 

 

Přehled docházky za celý školní rok 2015/2016 
 

 Omluvené 
hodiny celkem 

Neomluvené 
hodiny celkem 

Průměrný počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Průměrný počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

Snížený stupeň 
z chování  

I. stupeň 11 062 0 65,46 0 0 

II. stupeň 10 475 43 94,37 0,39 1 

Celkem 21 537 43 80 0,19 1 

 
Absence žáků v celkovém hodnocení na obou stupních je lehce vyšší ve srovnání s 

předcházejícím školním rokem. Neomluvená absence se vyskytla u dvou žáků druhého 
stupně.   

 
Pro srovnání uvádíme přehled o omluvené absenci žáků i v předcházejících letech. 

školní rok 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
průměrný počet omluvených  
hodin na žáka 

80 89 76 77 80 

50%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Žáci prospívající s vyznamenáním
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Kázeňské problémy žák ů 
 

V průběhu školního roku se objevovaly mezi žáky různé přestupky proti školnímu řádu, 
které byly okamžitě řešeny třídními učiteli, případně školním metodikem prevence. 

Závažnější přestupky byly ohodnoceny důtkou ředitele školy. 

 V prvním pololetí školního roku byl v šestém ročníku udělen snížený stupeň za 
opakované ubližování spolužákovi, ponižování, braní a házení osobními věcmi spolužáka, 
neomluvenou absenci a neplnění školních povinností. 

Výsledky p řijímacího řízení 
 

Základní školu ukončilo ve školním roce 2015/2016 celkem 23 žáků, všichni získali 
základní vzdělání. I v letošním školním roce byl zájem žáků o gymnázia a maturitní obory na 
středních odborných školách. 

Ke studiu na víceletá gymnázia byli z  5. ročníku přijati 3 žáci naší školy. Dva z nich od 
září nastupují ke studiu na Masarykově gymnáziu v Příboře, jeden pak na gymnázium Prigo 
v Ostravě.   

 

název školy studijní, učební obor 
počet 
žáků 

celkem 

z toho 
chlapců 

GMK Bílovec 
 

gymnázium 1 1 

Masarykovo gymnázium 
Příbor 

gymnázium 2 1 

Wichterlovo gymnázium 
Ostrava 

gymnázium 1 1 

Gymnázium Hello gymnázium 2 0 

65

70

75

80

85

90

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Průměrný počet zameškaných hodin
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Ostrava  

SŠ prof.. Zd. Matějčka 
Ostrava 

sociální činnost 1 0 

SŠ technická a 
zemědělská Nový Jičín 

mechanik strojů a zařízení 1 1 

Mendelova střední škola, 
Nový Jičín 

informační technologie 1 1 

Hotelová škola Frenštát 
pod Radhoštěm 

hotelnictví 1 0 

Střední odborná škola 
umělecká a gymnázium 
Ostrava  

multimediální tvorba 1 0 

Střední odborná škola 
civilního letectví, Praha-
Ruzyně 

ekonomika a podnikání 1 0 

SŠ ekonomicko-
podnikatelská Studénka 

strojní mechanik, obchodní akademie 3 3 

VOŠ, Střední odborná 
škola a Střední odborné 
učiliště Kopřivnice 

strojírenství 3 3 

Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a 
informatiky Ostrava  

elektrotechnika  1 1 

SŠ teleinformatiky 
Ostrava 

telekomunikace 1 1 

Vojenská střední škola a 
VOŠ Ministerstva obrany 
Moravská Třebová 

vojenské lyceum 1 1 

Educa – Střední odborná 
škola, Nový Jičín 

ekonomika a podnikání 1 1 

 

Přehled o přijetí žáků ve srovnání se školním rokem 2012/13, 2013/14 a 2014/15 

 Gymnázia Umělecké SOŠ UO 
 žáci v % 

2012/13 20 5 45 30 
2013/14 19 6 42 33 
2014/15 33 6 44 17 
2015/16 26 4 57 9 
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Srovnávací testy 
V rámci projektu KALIBRO jsme žáky pátého ročníku testovali již po dvacáté a 

potřinácté žáky 7. ročníku. Ve školním roce 2014/15 jsme do testování zapojili i žáky 9. 
ročníku. Program Kalibro nadále poskytuje škole nejucelenější možnost vzájemného srovnání 
výsledků vzdělávání s ostatními školami v regionu i celé České republice a jeho zadání 
nejvíce koresponduje s koncepcí školy.  

Výsledky žáků v Kalibro testech 5. ročníku jsou ve všech oblastech průměrné. Konkrétní 
údaje jsou uvedeny v následující tabulce a grafu:  

5. ročník: 

        

         

Test: 

Průměrná 
úspěšnost 
třídy 5.A: 

Průměrná 
úspěšnost 
třídy 5.B: 

Průměrná 
úspěšnost 
školy: 

Průměrná 
úspěšnost 
všech 
testovaných 
žáků: 

Decily 
úspěšnosti 
třídy 5.A: 

Decily 
úspěšnosti 
třídy 5.B: 

Decily 
úspěšnosti 
školy: 

 

Český jazyk 64,6% 58,3% 61,8% 61,7% 
4. desetina 

tříd 

7. desetina 

tříd 

5. desetina 

škol 

 Anglický 
jazyk 60,3% 51,3% 56,2% 61,0% 

6. desetina 

tříd 

10. desetina 

tříd 

8. desetina 

škol 

 

Matematika 47,6% 31,9% 40,6% 41,2% 
3. desetina 

tříd 

9. desetina 

tříd 

5. desetina 

škol 

 Přírodovědný 
základ 65,1% 57,4% 61,7% 59,2% 

2. desetina 

tříd 

7. desetina 

tříd 

4. desetina 

škol 

 Humanitní 
základ 59,4% 57,2% 58,4% 58,3% 

5. desetina 

tříd 

7. desetina 

tříd 

6. desetina 

škol 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

učební obory

střední odborné

umělecké

gymnázia

2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
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Výsledky žáků v Kalibro testech 7. ročníku jsou ve všech oblastech nadprůměrné. 
Konkrétní údaje jsou uvedeny v následující tabulce a grafu:  

7. ročník: 

   
    
Test: 

Průměrná úspěšnost 
třídy/školy: 

Průměrná úspěšnost 
všech testovaných 
žáků: Decily úspěšnosti: 

Český jazyk 63,6% 58,9% 1. desetina škol 

Anglický jazyk 73,6% 66,7% 1. desetina škol 

Matematika 33,9% 30,0% 4. desetina škol 

Přírodovědný základ 62,9% 59,4% 2. desetina škol 

Humanitní základ 57,9% 57,1% 5. desetina škol 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Průměrná úspěšnost třídy

5.A:

Průměrná úspěšnost třídy

5.B:

Průměrná úspěšnost školy:

Průměrná úspěšnost všech

testovaných žáků:
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Výsledky žáků v Kalibro testech 9. ročníku jsou ve většině oblastí nadprůměrné. 
Podprůměrný je výsledek humanitního testu. Konkrétní údaje jsou uvedeny v následující 
tabulce a grafu:  

9. ročník: 

   
    
Test: 

Průměrná úspěšnost 
třídy/školy: 

Průměrná úspěšnost 
všech testovaných 
žáků: Decily úspěšnosti: 

Český jazyk 60,6% 59,4% 3. desetina škol 

Anglický jazyk 80,3% 71,6% 1. desetina škol 

Matematika 59,4% 52,4% 2. desetina škol 

Přírodovědný základ 58,6% 56,4% 3. desetina škol 

Humanitní základ 46,4% 51,7% 8. desetina škol 

Ekonomie 67,7% 64,9% 3. desetina škol 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Průměrná úspěšnost třídy/školy:

Průměrná úspěšnost všech

testovaných žáků:

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

Průměrná úspěšnost třídy/školy:

Průměrná úspěšnost všech

testovaných žáků:
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Prevence sociáln ě patologických jev ů 

I ve školním roce 2015/16 probíhal v rámci třídního kurikula v 5. ročníku PEER program. 
Náplní předmětů výchova ke zdraví, výchova k občanství a osobnostně sociální výchova jsou 
témata, která vedou k prevenci sociálně patologických jevů nejen ve škole. 

Základem prevence sociálně patologických jevů je práce třídních učitelů, kteří realizují 
svá třídní kurikula. Ta byla sestavena na začátku školního roku přiměřeně k věkovým 
zvláštnostem jednotlivých ročníků a po odborné konzultaci s učiteli výchovy k občanství. 
Třídní učitelé v 6. až 9. ročníku realizovali třídní kurikulum v předmětu výchova ke zdraví, 
v 1. až 4. ročníku v předmětu člověk a jeho svět, v 5. ročníku v osobnostní a sociální výchově. 
Třídní učitelé byli nasazeni v rozvrhu hodin se svým předmětem v pondělí na první vyučovací 
hodinu, aby mohli kolektiv naladit, případně vyřešit aktuální problémy.  

Na druhém stupni spolupracujeme s odborníkem v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů, který pravidelně pro žáky pořádá besedy, na kterých společně řeší různé 
modelové situace, diskutuje s nimi a seznamuje je s možnými riziky při výskytu těchto jevů. 

 

Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídilo plánem DVPP. V jeho rámci se vzdělávali 
učitelé napříč ročníky a předměty.  

Ve školním roce 2015/16 zahájili studium 80-ti hodinového kurzu Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení 2 pedagogičtí pracovníci. Ukončení tohoto kurzu je naplánováno na 
listopad 2016.  

Pod odborným lektorstvím absolvovala sborovna čtyřhodinový kurz s názvem Pedagog 
mezi paragrafy.  

Prioritou v rámci DVPP bylo zvyšování matematické gramotnosti vzhledem k výuce 
matematiky podle prof. Hejného.  

Další vzdělávání bylo realizováno akreditovanými organizacemi: KVIC Nový Jičín, 
NIDV Ostrava, Paris Karviná, RESK Třinec, H-mat Praha, nakladatelství FRAUS, 
EDUPRAXE, ZŠ a MŠ Mendelova Karviná. 

Všechny hodnotící nástroje dokumentují nutnost dalšího vzdělávání pedagogů. Každá takto 
nově získána dovednost je ověřována učiteli v praxi a přispívá ke zkvalitnění vzdělávání žáků.  

V přehledu uvádíme vzdělávací semináře a jejich rozsah, kterých se pedagogičtí 
pracovníci zúčastnili v období od září 2015 do srpna 2016. 

 

Název akce Rozsah 
Počet 

pracovníků 
Celkem 

V oblasti metod aktivního učení a životních dovedností  

Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti 6 1 6 

Inspirace výukou 4 2 8 

Myslivna čtenářských specialistů 26 1 26 

Pedagog mezi paragrafy 4 21 84 

Didactica Magna 8 13 104 

Prevence a řešení školního šikanování 5 1 5 
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Jak zlepšovat a inovovat ŠVP 8 1 8 

Letní sdílení 40 1 40 

V oblasti společného vzdělávání žáků (inkluze)  

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ 8 1 8 

V oblasti managementu  

Motivace zaměstnanců a vedení hodnoticích rozhovorů 8 1 8 

Metodická poradna 4 1 4 

Personalistika pro školy a školská zařízení 6 1 6 

FKSP a závodní stravování 5 1 5 

Na co si dát pozor při tvorbě rozpočtu školy 6 1 6 

Ředitel školy a školní jídelna 12 1 12 

Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole 6 1 6 

Metodická poradna 4 1 4 

Informační seminář pro ředitele škol k novele školského 
zákona 

8 1 8 

V oblasti vzdělávání v jednotlivých oborech  
 

Prevence rizikového sexuálního chování 6 1 6 

Setkávání s Hejného metodou 9 5 45 

Instruktor školního lyžování – doškolovací kurz 39 1 39 

Do tajů nové matematiky 4 1 4 

Slovní úlohy vyučovací metodou Hejného 4 2 8 

Zeměpis v nové perspektivě 8 1 8 

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách HV 8 1 8 

Konference Technologie zítřka v dnešní škole 10 1 10 

V oblasti jazyků  

Zábavná angličtina 8 2 16 

Konference pro učitele cizích jazyků 6 3 18 

Fonetika kontrastivně a kreativně 4 1 4 

Němčina je super 8 1 8 

Den učitelů německého jazyka 6 1 6 

Práce s textem v hodinách jazyka německého – čtení 
zábavně 

4 1 4 

Počet hodin vzdělávání celkem za školní rok 2015/16    532 
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Na jednoho pedagogického pracovníka připadá vzdělávání v rozsahu 24 hodin. Pro 
srovnání uvádíme rozsah vzdělávání v předcházejících letech: 2011/12 – 34 hodin, 2012/13 – 
13 hodin, 2013/14 – 33 hodin, 2014/15 – 82 hodin. 

 

Aktivity a prezentace školy na ve řejnosti 

Projektové vyu čování  
Během školního roku jsme uspořádali 4 celoškolní projektové dny.  Jeden proběhl 

v listopadu 2015 jako příprava na charitativní akci Adventní jarmark. Heterogenní projektový 
den byl na programu v prosinci 2015. Jednalo se o Den naruby, kdy se žáci vžili do rolí 
odborníků a prezentovali své dovednosti ve třídách pro ostatní spolužáky. Další dva 
projektové dny se uskutečnily v dubnu 2016 jako příprava na celoškolní akci Zahradní 
slavnost. V květnu jsme uspořádali ještě jeden projektový den pro žáky 5. - 9. ročníku, ve 
kterém se žáci věnovali přípravě celoměstské akce Karel IV. Výsledky všech projektů byly 
prezentovány v prostorách školní budovy a na akcích pořádaných školou pro širokou 
veřejnost.   

 

Sportovní činnosti  
Rozsah sportovních činností jsme ponechali na úrovni předcházejících let. Děti z prvního 

až třetího ročníku absolvovaly plaveckou výuku v rámci tělesné výchovy. Lyžařského 
výcviku se zúčastnilo 42 žáků ze 4. a 7. ročníku. Pro žáky 8. ročníku jsme uspořádali 
čtyřdenní cykloturistický kurz. V červnu proběhly dva olympijské dny. Nejprve pro žáky 1. 
stupně i se zapálením olympijského ohně, který hořel po celou dobu her na školní zahradě. 
Svou olympiádu měli i žáci 2. stupně. Žáci školy se zapojili do většiny sportovních soutěží 
v rámci okresu Nový Jičín.  

Výsledky v sout ěžích a olympiádách 
Žáci školy se i v letošním školním roce zúčastnili velkého množství soutěží a olympiád 

v různých oborech – český jazyk, cizí jazyk, matematika, zeměpis, výtvarná výchova, tělesná 
výchova. Velkého úspěchu dosáhl žák devátého ročníku, který zvítězil v krajském kole 
olympiády z ruského jazyka a navíc si odnesl cenu poroty za ústní projev. Tanečnice 
z kroužku TGMatonky obhájily vítězství v celorepublikové soutěži Česko se hýbe.  

Nejlepší výsledky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Akce Umístění 

Okresní kolo - přespolním běhu  3.místo 

Okresní kolo – Mc Donald cup – kopaná (1. – 4.ročník)  3.místo 

Krajské kolo – olympiáda v ruském jazyce 1.místo 

Celorepublikové finále – České se hýbe 1.místo 

Adapta ční pobyt 
V září 2015 jsme uspořádali čtyřdenní adaptační pobyt žáků na chatě Svoboda na 

Ostravici. Zúčastnili se ho žáci prvního ročníku (24) spolu se svými patrony z  devátého 
ročníku (23). Žáci měli možnost nejen pobývat ve zdravějším prostředí, ale hlavně se 
vzájemně poznat a vytvořit tak dobrý osobnostně sociální základ pro celý školní rok. Program 
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pobytu, který se skládal z části vzdělávací i oddechové, připravili a realizovali třídní učitelé 
spolu s dalšími vyučujícími.  

Na stejném místě proběhl i čtyřdenní adaptační pobyt šesťáků. Program byl připraven 
třídním učitelem se záměrem žáky poznat a pomoci jim v adaptaci na vzdělávání na druhém 
stupni.  

Vzhledem k přestupu žáků ze spádové školy v Albrechtičkách, došlo k rozdělení 5. 
ročníku na 2 třídy. Proto se i páťáci seznamovali s novým kolektivem a třídními učitelkami na 
třídenním adaptačním pobytu na začátku října na Ostravici.   

Školní časopis 
V letošním školním roce pokračovalo vydávání časopisu Tegemák. Editována byla čtyři 

čísla, o jejichž redakci se postarali žáci devátého ročníku zapojeni ve volitelném předmětu 
redakční rada. Do časopisu mohli přispívat i žáci ostatních tříd, včetně žáků 1. stupně. Tři 
čísla časopisu jsou uveřejněna na internetových stránkách školy, čtvrté číslo časopisu vzniklo 
jako speciál pro vycházející žáky 9. ročníku.  

Kulturní a další vzd ělávací programy, EVVO 
Také v tomto školním roce se zúčastnili žáci jednotlivých ročníků zájezdů na divadelní 

představení v Ostravě. K hudebním koncertům jsme využili nabídky SAK Studénka 
v Dělnickém domě. Výuku angličtiny jsme podpořili anglickým divadlem a anglickým 
programem pro všechny ročníky školy. 

Výuku také vhodně doplňovaly programy připravované zástupci policie, zdravotníků, 
hasičů, sociálního pracovníka a další exkurze v rámci jednotlivých předmětů (zeměpis, 
dějepis, chemie, přírodopis, výchova k občanství, volitelné předměty). Pevné místo si 
v kalendáři akcí školy nalezla i exkurze pro žáky 9.ročníku do koncentračního tábora 
Osvětimi. 

 
K environmentální výchově jsme i ve školním roce 2015/16 přistupovali jako ke 

specifické složce vzdělávání, pro kterou máme velmi dobré podmínky a dlouhodobé 
zkušenosti. Ve vyučování jsme využívali školní zahradu jako místo k bádání a práci na 
pozemku. Žáky školy jsme zapojili také do sběru starého papíru. 

Spolupráce školy a rodi čů 

Od začátku školního roku 2015/16 jsme vyměnili papírovou třídní knihu za 
elektronickou a zavedli i elektronickou žákovskou knížku pro žáky 4. – 9. ročníku. Tato 
změna se samozřejmě dotkla i rodičů, zákonných zástupců. Elektronická žákovská knížka 
nahradila tištěnou podobu žákovské knížky. V případě, že rodič neměl přístup k internetu, 
škola zajistila informování rodiče písemnou formou, výpisem známek, který byl rodičům 
tištěn a předáván za určité období. 

Na podzim 2015 připravila škola pro rodiče dobrovolný cyklus dvou přednášek na téma: 
Bezpečnost na internetu. Rodiče se dozvěděli o (ne)bezpečném internetu a možnosti kontroly 
nad svými dětmi při práci s počítači. 

Informace o prospěchu a chování svých dětí mohli rodiče získat na prospěchových 
informacích za účasti rodičů i žáků, které proběhly ve školním roce dvakrát. Dále mohli 
zákonní zástupci využít konzultační dny, které byly nasazeny v říjnu a v březnu. V případě 
potřeby poskytovali učitelé další informace individuálně, vždy po předběžné domluvě. Při 
březnovém konzultačním dni se rodiče žáků 1. – 3. ročníku vrátili o pár let zpátky a 
vyzkoušeli si opět roli žáků. Připravili jsme ukázkové hodiny matematiky dle prof. Hejného a 
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rodiče se tak mohli blíže seznámit s různými matematickými prostředími. Tato akce se setkala 
s vysokou účastí a velkým ohlasem. 

Rodičům byly určeny i další akce, na nichž děti prezentovaly výsledky své práce –
adventní jarmark, reflexe proběhlých akcí (adaptační pobyty, lyžařský výcvik), zahradní 
slavnost. O všech školních akcích před jejich konáním i po nich informovujeme veřejnost na 
webových stránkách školy, či v místním zpravodaji.  

Mimořádnou pozornost jsme znovu věnovali spolupráci s rodiči dětí před nástupem do 
školy. Z 31 žáků, kteří nastoupili ve školním roce 2016/17 do 1.ročníku se 28 z nich 
zúčastnilo projektu Moje škola v našem městě aneb Nanečisto, který byl realizován jako grant 
města Studénka od února do června 2016. Odborně byl zajištěn pedagogy školy – ředitelem, 
výchovnou poradkyní a učitelkami prvního stupně. Děti a jejich rodiče se sešli osmkrát 
v odpoledních hodinách ve škole v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Na jednotlivých 
schůzkách pracovali společně i odděleně tak, aby si děti zvykly na nové prostředí, na 
kamarády z jiné mateřské školy, aby se zdokonalily v dovednostech nezbytných pro nástup do 
školy, zejména v dovednostech čtenářských. Ještě větší význam měl program pro rodiče, kteří 
se učili, jak s dítětem pracovat, hodnotit popisným jazykem, všímat si charakterových i 
věkových zvláštností, klást mu otázky. Využili jsme společných setkání také k představení 
vlastního školního vzdělávacího programu, včetně způsobu hodnocení dětí. Dále jsme 
rodičům představili specifika naší školy (genetická metoda čtení, Hejného matematika) a 
připravili ukázkovou hodinu čtení s nečtenáři a hodinu matematiky dle prof. Hejného. 
Předpokládáme, že jsme všemi uvedenými činnostmi vytvořili bezpečné prostředí pro žáky 
budoucího prvního ročníku i jejich rodiče a nastartovali pozitivní vzájemnou spolupráci. 

V průběhu školního roku nám byla potvrzena značka Rodiče vítáni, která je určena školám 
otevřeným rodičům a kterou uděluje po splnění kritérií EDUin, o.p.s., Praha. 

Spolek rodi čů 
Při škole je ustaven spolek s názvem Sdružení rodičů. Členství je v něm dobrovolné a 

členský příspěvek byl v tomto roce 250 Kč na jednoho žáka.  Vedení školy pravidelně 
informovalo zástupce jednotlivých tříd o činnosti školy a konzultovalo se zástupci rodičů 
plánované akce. Z účtu sdružení byla placena např. doprava žáků na lyžařský výcvik, jízdné 
dětí na soutěže, předplatné časopisů, Kalibro testy, odměny žákům 9. ročníku, spotřební 
materiál pro výtvarnou výchovu, kancelářský papír pro pracovní listy žákům, ceny  za 
soutěže, dopravu na soutěže a další akce. Spolek rodičů uspořádal během školního roku 
několik akcí pro žáky školy. Vycházka do Poodří, Halloween spojený s dlabáním dýní, 
velikonoční tvoření, výšlap na Javorník. Mimořádná byla jako každý rok červnová akce zvaná 
Rodinné odpoledne s bohatým soutěžním a kulturním programem. Zisk z této akce věnoval 
spolek jako dar škole na podporu sportovní činnosti žáků. 

Mimoškolní činnost 
Ve škole působí školní žákovský parlament, který sdružuje žáky 5. – 9.ročníku společně 

organizují bohatou mimoškolní činnost: MISS, MISSÁK školy, drakiáda, filmové odpoledne, 
barevné dny, ukončení školního roku. Někteří žáci školního žákovského parlamentu pracují 
v celoměstském paramentu B.E.S.T.T, který sdružuje žáky všech základních škol na území 
města i studenty Střední ekonomicko-podnikatelské školy ve Studénce. Na úrovni města se 
pak pořádají různé dobročinné, či kulturně společenské akce (MISS, MISSÁK Studénky).  

Další akce pro žáky organizovali jednotliví vyučující. Na prvním stupni šlo např. o 
výtvarné, či hudební soutěže a výlety do okolí, na druhém stupni o sportovní turnaje, 
nejčastěji ve florbalu, či kopané. O velké přestávce mohli žáci sportovat na přilehlém 
městském hřišti a podle rozpisu i v tělocvičně školy. Zároveň mohli využít  knihovnu školy. 
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Výsledky inspek čních činností provedených ČŠI 
 

Ze strany ČŠI byly ve školním roce 2015/16 provedeny dvě kontrolní činnosti. 

Předmětem inspekční činnosti ve dnech 3. – 6.listopadu 2015 bylo: 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 
školou, školní družinou a školním klubem podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu (dále „ŠVP“) základní 
školy, školní družiny a školního klubu a jejich souladu s právními předpisy a s příslušným 
rámcovým vzdělávacím programem (dále „RVP“) podle § 174 odst. 2 písm. c) školského 
zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

Z inspekční zprávy předkládám závěry: 

Prostorové a materiální podmínky jsou na požadované úrovni. Získáním a využitím 
finančních prostředků z projektů a účelově určených finančních dotací došlo ke zlepšení 
podmínek pro vzdělávání žáků. Řízení školy je efektivní a funkční. Personální podmínky 
umožňují realizaci ŠVP. Škola usiluje o bezpečné prostředí pro vzdělávání a podporuje 
zdravý psychický i fyzický vývoj žáků. 

Průběh vzdělávání ve škole je ve vztahu ke vzdělávacímu programu na vysoké úrovni. 
Organizace vzdělávání, úroveň výuky, volba vhodných vyučovacích metod a forem výuky 
jsou příkladné, odpovídají vzdělávacím potřebám žáků a účinně podporují naplňování ŠVP. 
Školní družina i školní klub nabízí aktivity posilující sebepojetí i sebevědomí, motivují 
k zájmovému vzdělávání a dosahování úspěšnosti ve vzdělávání zapojením co největšího 
počtu žáků do aktivit napříč ročníky. Proces řízení školy je promyšlený a stabilizovaný. 

Výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům jsou na požadované úrovni. 
Spolupráce s partnery vede ke zkvalitňování vzdělávacích podmínek školy. Zapojení 
zákonných zástupců žáků do chodu školy je příkladné.  
 
Škola má zpracována jasná pravidla a mechanismy, s jejichž pomocí ředitel školu řídí.  
 
Škola úspěšně pokračuje v realizaci svých koncepčních záměrů.  

Silné stránky: 

• Bohatá zájmová činnost realizovaná školním klubem i pro žáky z jiných škol.  

• Úspěšné zapojení do projektové činnosti. 

• Od roku 1993 zařazena do sítě škol podporujících zdraví. 

• Činnostní učení a projektové vyučování uplatňuje ve všech ročnících. 

• Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima (rodiče zváni do školy na netradiční 
třídní schůzky ve třech, ukázkové hodiny nejen pro rodiče budoucích prvňáčků, účast 
rodičů v projektu Zdravá školní jídelna).  

• Velká škála DVPP.  

Slabé stránky: 

• Starší budova, která vyžaduje opravy. 
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Návrhy na zlepšení stavu školy: 

• Za přispění zřizovatele odstranit nerovný povrch na školním dvoře.  

• Přijmout opatření, která povedou ke snížení spotřeby tuků při přípravě jídel a k 
minimalizaci rozdílů při čerpání finančních normativů ve vztahu na spotřebu potravin.  

Od poslední inspekce v roce 2010 došlo ke změně ve vedení školy, zlepšily se materiální 
podmínky školy, zvýšila se kvalifikovanost pedagogického sboru. Škola si i nadále udržuje 
vysokou kvalitu vzdělávání a pokračuje v naplňování svých koncepčních záměrů. 

S inspekční zprávou byl seznámen ředitel školy, zřizovatel i školská rada.  
 

Další inspekční činnost byla provedena 26. ledna 2016 

Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 
souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 
školských služeb podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném v 
kontrolovaném období. 

 
Ředitel školy předložil při zápisu do 1. ročníku následující dokumenty: 

 
- Leták k zápisu do prvního ročníku  

- Informace pro rodiče k zápisu (možnost požádat o odklad školní docházky)  

- Kritéria přijetí do 1. ročníku ze dne 4. 1. 2016  

- Časový rozpis zápisu pro den 26. 1. 2016  
 
Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
 

S inspekční zprávou byl seznámen ředitel školy, zřizovatel i školská rada.  

Základní údaje o hospoda ření školy v roce 2015 
 
V účetním období 2015 jsme hospodařili s částkou 20.255,5 tis korun. Z toho 15.020,5 tis. Kč 
jsme získali z transferů, 405,1 tis. Kč z rozvojových programů Moravskoslezského kraje, 
853,6 tis. Kč z ESF, 6 tis. Kč z grantu od zřizovatele, 437,9 tis. Kč bylo vybráno od rodičů na 
akce pořádané školou pro žáky a zbylou část (3.532,4 tis. Kč) tvořily tržby ze stravování, 
pronájmů, z poplatků za školní klub a školní družinu, z darů a úroků. Školu navštěvovalo 
okolo 270 žáků, ve školní jídelně se stravovalo asi 520 dětí základní a mateřské školy a 150 
dospělých strávníků. 
Převážnou část transferu tvořily prostředky na platy, zákonné sociální pojištění a příděl do 
FKSP. Zaměstnávali jsme 23 pedagogických pracovníků z toho dvě asistentky pedagoga na 
zkrácený úvazek, ekonomku, devět pracovnic školní jídelny, tři pracovnice na úklid a 
školnici. Na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) jsme dostali 321 tis. Kč. Ty jsme použili na 
školní potřeby pro žáky prvního ročníku, obnovu učebnic a učebních pomůcek (výukové 
programy pro dějepis a cizí jazyky, globusy, sady map, knihy do školní knihovny a potřeby 
do tělesné výchovy). Učební pomůcky a učebnice jsme mohli pořídit v částce o 42,8 tis. vyšší, 
než nám umožňoval přidělený ONIV a to díky úspoře finančních prostředků ze sociálního 
pojištění.  Z ONIV jsme také hradili služby jako je cestovné, náklady na školení 
pedagogických pracovníků a povinnou plaveckou výuku žáků 2. a 3. ročníku. Dále jsme 
z nich vypláceli náhrady při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců. Na tyto výdaje 
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jsme kvůli vyšší nemocnosti spotřebovali o 25 tis. Kč více než v loňském roce.   Čerpání 
prostředků bylo rovnoměrné. Transfer byl vyčerpán v plné výši a finanční prostředky použity 
v souladu s pravidly pro jejich čerpání. Výsledek hospodaření s  přímými náklady na 
vzdělávání byl roven nule. 

Na provoz školy jsme dostali 2.635,7 tis. Kč a 6 tis. Kč na grant Moje škola v našem 
městě. Prostředky na provoz od zřizovatele byly použity na pořízení spotřebního materiálu, 
nábytku, učebních pomůcek, energie, na opravy, služby, odpisy a ostatní. Spotřeba energie na 
hlavní činnost je srovnatelná s rokem 2014, jen u plynu byl mírný nárůst. Se získanými 
financemi se snažíme nakládat hospodárně. Škola si pořídila věrnostní kartu České pošty a 
tím jsme snížili výdaje na poštovní poplatky. Ostatní náklady byly ve stejné výši jako 
v loňském roce, ušetřili jsme náklady na služby v částce 33 tis. Kč. S technickou vybaveností 
školy počítači, tiskárnami a kopírovacími stroji rostly v posledních letech naše náklady na 
kancelářské potřeby. Od roku 2011 vzrostly tyto náklady o 25-30 tis. Kč.  

V roce 2015 jsme pokračovali ve zlepšování prostředí ve škole a jejího zařízení. Z peněz 
na provoz jsme vybavili novým nábytkem za 201 tis. Kč dolní sborovnu (kromě židlí,  které 
máme v plánu koupit v dalším roce). Z důvodu zvyšujícího se počtu žáků jsme rozšířili šatny 
o pět kusů šatních skříní za 21 tis. Kč. Ve školní jídelně jsme vyměnili plechové šatní skříňky 
za  nové nákladem 12,2 tis. Kč, koupili jsme koberec a soubor her do školní družiny a vlajku 
města, protože nám ta původní umístěná před školou již dosloužila.  
Z projektu zřizovatele: Rekonstrukce a vybavení přírodovědných a technických učeben na 
základních školách jsme pořídili multimediální techniku a od začátku školního roku 2015/16 
jsme tuto techniku i zrekonstruovanou učebnu plně využívali k rozvoji badatelského učení. 
Pro školu jsme bezúplatným převodem od zřizovatele získali deset pracovišť pro žáky 
s notebookem, výukový software pro fyziku, učitelskou měřící soupravu, čtyři skříně, 
digitální váhy, kameru a fotoaparát, počítač, tiskárnu, řezačku, zatemnění a další učební 
pomůcky.  

V roce 2015 škola získala od zřizovatele grant Moje škola v našem městě v částce 6 tis. 
Kč. Tyto finanční prostředky byly použity v souladu se smlouvou o poskytnutí veřejné 
finanční podpory a vyúčtovány ve stanoveném termínu. Škola v nich podpořila spolupráci 
rodičů se školou a vedla ke spolupráci nastupující žáky prvního ročníku s jejich patrony - 
žáky devátého ročníku v rámci předcházení patologickým jevům.   

Čerpání nákladů bylo rovnoměrné a v souladu s rozpočtem. K úhradě záporného výsledku 
hospodaření v hlavní činnosti byl použit výnos z doplňkové činnosti. 

Dle zřizovací listiny a na základě živnostenských listů jsme zajišťovali stravování cizích 
strávníků, pronájem tělocvičny, ostatních prostor školy a nájem školnického bytu. Ve školní 
jídelně se za rok celkem (tj. hlavní i doplňková činnost) připravilo 99,5 tisíc svačinek a 
uvařilo celkem 108,8 tisíc obědů, z toho pro děti 88,7 tisíc obědů.  

V doplňkové činnosti se počet obědů zvýšil. Stravovali se u nás zaměstnanci mateřské 
školy, ZUŠ, zaměstnanci a klienti Charity a ostatní zájemci z řad veřejnosti. Zatímco před pár 
lety jsme vařili v průměru 1.100 obědů za měsíc, v roce 2015 to bylo průměrně 1.676 obědů. 
Proto jsme v hostinské činnosti dosáhli vyššího ročního obratu 685 tis. Kč, tj. o 68,3 tis. Kč 
více ve srovnání s rokem minulým. Cenu oběda jsme nezvyšovali. Ze stravování jsme dosáhli 
21,7 tis. Kč čistého zisku.   

Podle zájmu z řad organizací a občanů jsme pronajímali tělocvičnu, učebny a jiné prostory 
školy. Tržbu tvořil také nájem z bytu školníka a pronájmu ze stanice veřejné datové sítě firmy 
MIRAMO Albrechtičky. Z této činnosti jsme měli za rok 42,8 tis. Kč čistého zisku. 

Hospodaření v doplňkové činnosti školy bylo ziskové. Kladný výsledek hospodaření byl 
použit na úhradu ztráty v hlavní činnosti. 

Ve školním roce 2014/15 probíhal projekt Chytří pomocníci, aneb využíváme ICT 
jednoduše a kreativně, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
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V tomto projektu byla naše škola partnerem s finančním příspěvkem s Ostravskou univerzitou 
v Ostravě. Společně jsme pracovali na projektu, ze kterého jsme mohli čerpat celkem 821,7 
tis. Kč. Do projektu bylo zapojeno celkem 16 pedagogů školy, kteří během školního roku 
absolvovali základní kurzy pro práci s novou počítačovou technikou. Každý zapojený 
pedagog obdržel z projektu tablet. Tablety jsme pořídili z projektových peněz za celkovou 
částku 156,64 tis. Kč. Další finanční prostředky z projektu jsme čerpali na nákup softwaru do 
tabletů a učební pomůcky (79,642 tis. Kč), dva zaměstnanci byli zároveň koordinátory 
projektu. Vybavili jsme školu bezdrátovým připojením k internetové síti (Wi-fi).  

V průběhu září – prosinec 2015 byl realizován projekt OP VK Čtení překračující hranice. 
Připravili jsme a ověřili čtenářské dílny ve 4. a 8. ročníku. V souvislosti s výukou jsme 
vzdělávali pedagogy a nakoupili do školní knihovny knihy pro dílny čtení v celkové hodnotě 
56,76 tis. Kč. V listopadu 2015 jsme absolvovali s deseti žáky školy zahraniční jazykově-
vzdělávací pobyt v Německu a v prosinci 2015 zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt 
s dvaceti žáky v Anglii v celkové ceně 415,29 tis. Kč. Všechny tyto finanční prostředky jsme 
obdrželi z projektu OP VK. 

 
Celkové hospodaření školy je uvedeno v následující tabulce: 

Text Náklady Výnosy 
Výsledek 
hospodaření 

Transfer na přímé náklady na vzdělávání ze 
státního rozpočtu 12.874.165,00 12.874.165,00             0,00 
Hlavní činnost s vazbou na transfer a grant od 
zřizovatele 5.843.603,58 5.780.878,23 -  62.725,35 

Hospodaření za doplňkovou činnost  682.370,70 746.734,00 + 64.363,30 

Výsledek hospodaření za organizaci 19.400.139,28 19.401.777,23 + 1.637,95 

Zapojení školy do projekt ů, rozvojových a mezinárodních 
program ů 
 

Čtení překračující hranice - výzva MŠMT č. 56 
 
V letošním školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do výzvy číslo 56 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a MŠMT – projektu 
financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu s názvem Čtení překračující hranice.  

Projekt byl realizován v období září – prosinec 2015. V rámci tohoto projektu jsme 
mohli zakoupit do naší školní knihovny 251 ks vybraných knih, které žáci využili v průběhu 
čtenářských dílen ve 4. a 8. ročníku v hodinách českého jazyka. Žáci tak měli možnost se 
nejen seznámit s množstvím nových a zajímavých titulů, ale i sdílet své zážitky z přečteného. 
Tímto způsobem jsme se pokusili o další prohloubení rozvoje jejich čtenářské gramotnosti a 
zároveň o motivaci ke čtení i u žáků, pro něž četba krásné literatury není prioritou. Vzniklo 
deset příprav čtenářských dílen do čtvrtého osmého ročníku. Na těchto přípravách se podíleli 
nejen vyučující českého jazyka výše uvedených ročníků, ale i vyučující českého jazyka 
ostatních ročníků. 

Další částí tohoto projektu byly „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky“. 
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Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu 
 
Braniborská brána, Říšský sněm, Sachsenhausen, Cecilienhof – to je jen krátký výčet 

míst, která viděli žáci 7. a 8. třídy ZŠ T. G. Masaryka v Berlíně a Postupimi. Zúčastnili se 5 
denního školního studijního zájezdu do Německa, který byl spojen s výukou němčiny. Během 
pobytu se žáci „na vlastní kůži“ seznámili nejen s dějinami Německa (prohlídka Topographie 
des Terrors, Židovského památníku holocaustu, koncentračního tábora Sachsenhausen, zbytků 
Berlínské zdi, ….), ale prohloubili si i své znalosti němčiny ve výuce s rodilou mluvčí. Čas 
byl i na zábavu, protože se na jeden den ocitli v deštném pralese, když navštívili známý 
aquapark Tropical Islands. A právě zde, uprostřed vln, začali naši žáci navazovat první 
kontakty se svými vrstevníky z Německa. Tím byl splněn i další cíl projektu, aby si žáci 
uvědomili, že znalostí cizího jazyka se jim otevírá svět a možnosti v něm dokořán. A že 
způsob výuky němčiny tímto způsobem může být zábavný a velmi inspirující, dokazují i 
slova spokojených účastníků: „ Všechno bylo super! Vůbec se nám nechce domů. Němčina 
mě teď ještě více baví. Kdy pojedeme znovu?“ I tato slova jsou důkazem toho, že nám žáci 
odpustili i to, že si z nedostatku času nemohli nakoupit vánoční dárky v Primarku! 

 
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Anglii 
Ve dnech 6. – 12. prosince 2015 navštívilo 20 žáků 2. stupně v doprovodu pedagogů 

Londýn a jeho okolí. Na cestu do Londýna se všichni žáci těšili, ale na to že pojedou 
autobusem už moc ne. Cesta autobusem byla sice zdlouhavá, ale zábavná. Jeli jsme spolu se 
střední školou z Bohumína. Poznali jsme se s novými lidmi, se kterými jsme v kontaktu 
dodnes. Cestou na „ostrovy“ jsme vyzkoušeli trajekt z Calais do Doveru.  Cestu zpět jsme 
realizovali Eurotunelem pod kanálem La Manche. Ubytovaní jsme byli v hostitelských 
rodinách, abychom poznali jejich zvyky a způsob života. Na zdokonalení angličtiny nám byl 
poskytnut rodilý mluvčí, který nás tři dny v dopoledních hodinách vyučoval. Zjistili jsme, že 
hodina angličtiny není v rozvrhu jen na zaplnění místa, ale má nám pomoci naučit se cizí 
jazyk.  Na závěr výuky každý žák obdržel certifikát. Myslím si, že jet do Anglie v prosinci 
mělo své výhody. Navodilo nás to na krásnou vánoční atmosféru, všude byly adventně 
vyzdobené ulice a domy jako ve filmech. Našli jsme si čas i na oblíbené nakupování, které 
nesmělo v našem programu chybět, protože si každý z nás odvezl domů nějaký upomínkový 
předmět. V Londýně jsme navštívili Národní galerii, Trafalgarské náměstí, sloup Kapitána 
Nelsona, Picadilly Circus, Westminster Abbey, prošli jsme se po Tower Bridge, navštívili 
jsme Shakespearovo divadlo The Globe, Big Ben a stáli jsme u obrovského London Eye. Na 
své si přišli i fotbaloví příznivci, když jsme se prošli kabinami, tiskovým centrem i tribunami 
stadionu FC Chelsea. Na konci prosince jsme ve škole zrealizovali prezentaci našeho výjezdu 
nejen pro rodinné příslušníky ve školní jídelně, kde si každý žák připravil krátkou prezentaci 
doplněnou obrázky, videem, či prezentací  fotek.  

 
Zdravá školní jídelna 
 
Školní jídelna plnila ve školním roce 2015/2016 kritéria pilotního projektu Státního 

zdravotnického ústavu „Zdravá školní jídelna“. Během několika měsíců jsme museli upravit 
pitný režim s omezením jednoduchých cukrů, plánovat jídelníček dle nutričního doporučení 
vzhledem ke spotřebnímu koši, správně a bezchybně vést spotřební koš, omezit používání 
ochucovadel a instantních dehydratovaných směsí, nepoužívat polotovary, veřejně zpřístupnit 
jídelníček, zařadit receptury s limitovaným množstvím soli, vyzdobit jídelnu tematicky 
k jídlu, komunikovat s rodiči a pedagogy a zařazovat sezónní potraviny. Z brněnského 
Státního zdravotnického ústavu jsme dostali přidělenou nutriční terapeutku, se kterou jsme se 
krok po kroku prokousávali jednotlivými úkoly.  
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V říjnu 2015 jsme připravili pro rodiče besedu o školním stravování. Přítomným bylo 
nejprve vysvětleno fungování školní jídelny, představili jsme projekt Zdravé školní jídelny a 
nakonec následovala ochutnávka zcela běžných jídel připravovaných školní jídelnou. Hlavní 
práce však spočívala v přípravě jídelníčku, který byl důkladně studován a připomínkován 
nutričním terapeutem vždy s měsíčním předstihem. Postupem času ubývaly připomínky 
k jídelníčku a jídelna si osvojila zásady správného sestavování jídelníčku Zdravé školní 
jídelny.  

Na konci dubna byl celý projekt vyhodnocen a škola převzala “Certifikát zdravé školní 
jídelny“. Tohoto ocenění si velice vážíme a zároveň nás zavazuje k další usilovné práci ve 
školní jídelně a napomáhat tak pozitivně ovlivňovat zdraví našich dětí.  
 

Projekt vybudování anglické knihovny  
 
Na začátku ledna 2016 jsme podali přihlášku k výběrovému řízení o vybudování 

anglické knihovny u nadačního fondu Praguge Post Endowment Fund. 
Od roku 2011 se nadační fond věnuje vytváření anglických knihoven na základních a 
středních školách. Cílem je zvyšování kvality výuky angličtiny v České republice. Do pátého 
kola projektu se přihlásilo téměř 50 škol z celé republiky. Školy, které jsou v rámci projektu 
Grab the Reader podpořeny, jsou vybírány na základě výběrového řízení, kdy hodnotitel 
posuzuje využití knih, práci s knihami ve vyučovací hodině a ve volnočasových aktivitách 
žáků.  

Žádost naší školy patřila mezi nejlépe zpracované a splnila hodnotitelovu představu o  
tom, k čemu a za jakých podmínek by měla knihovna škole sloužit. Proto jsme se stali jednou 
z pěti podpořených škol v ČR. 
      Na konci května nám byla předána stovka knih z nové řady Macmillan Readers, které 
jsme si vybrali. Na podzim 2016 budeme natáčet a zpracovávat videa zachycující fungování 
knihovny ve škole.  

Žáci naší školy se tak mohou těšit na cizojazyčné knižní tituly a práci s nimi nejen při 
výuce anglického jazyka. 

 
Celoměstský projekt Karel IV. 

 
V polovině května si lidé v celé České republice připomněli 700. výročí narození 

českého krále a římského císaře Karla IV., muže, který byl označen za Největšího Čecha. A to 
je pádný důvod, proč se ZŠ T. G. Masaryka rozhodla připomenout si tuto osobnost opravdu 
důkladně. Poprvé to bylo 2. 5. během projektového dne, kdy se škola proměnila v pracovní 
dílny, ve kterých ožívala historie vrcholného středověku. Cíle jsme neměli malé. Nestačilo 
nám, co se běžně dozvíme v hodinách dějepisu, ale chtěli jsme dobu Karla IV. zažít na vlastní 
kůži. V deseti skupinách, které tvořili žáci napříč 6. až 9. Ročníkem, jsme zkoumali, co se 
v jeho době jedlo, jakým písmem se psalo, jaké zbraně používali rytíři, jaká hudba se hrála, 
jak se lidé oblékali nebo jakým způsobem probíhaly soudy nad proviněnými. Žáci si dokonce 
připravili taneční a divadelní představení o životě Karla IV. Naše úsilí nebylo zbytečné. 
Všechny plakáty, makety, výrobky jsme zužitkovali v pátek 13. 5., kdy se v zámeckém areálu 
konala velká středověká pouť. Zde jsme ve spolupráci s ostatními školami a SAKEM 
připravili pro všechny žáky 1. i 2. stupně přibližně 30 stanovišť, ve kterých se dozvídali fakta 
i zajímavosti o této významné osobnosti našich dějin. Zároveň získávali za plnění úkolů 
mince, které měnili za cihličky, ze kterých se podařilo postavit zmenšenou repliku Karlova 
mostu. A protože i počasí s námi mělo trpělivost, bylo celé dopoledne velmi podařené. 
Důkazem, že tyto a podobné akce mají smysl, je i to, že v žácích objevíte nové schopnosti, 
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vykřešete zájem, vidíte nadšení, které v běžných hodinách mluvnice nebo matematiky 
nespatříte. Proto musíme poděkovat všem pedagogům a žákům, kteří se na těchto dnech 
podíleli a určitě i Karlovi IV., protože bez něho bychom nic podobného neuskutečnili. 

 

Spolupráce s partnery 
Velmi úzce jsme spolupracovali s organizacemi, které se zabývají výchovou 

k udržitelnému rozvoji, např. s Klubem ekologické výchovy Praha, jehož jsme členem. Při 
zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prezentaci školy bylo tradičně 
naším hlavním partnerem KVIC Nový Jičín. 

Úzká spolupráce v průběhu celého školního roku probíhala také se zřizovatelem. Jednalo 
se zejména o oblast organizační a kontrolní. Město Studénka nás také podpořilo při pořádání 
projektů Moje škola v našem městě. 

 

Záměry školy pro školní rok 2016/17 
 

Vzhledem k demografickému vývoji dojde opakovaně k mírnému nárůstu počtu žáků, 
zejména na prvním stupni školy, kde bude o jednu třídu víc. Na druhém stupni bude v každém 
ročníku jedna třída.  

Výuka ve všech ročnících bude pokračovat podle Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu. 

 

Pro školní rok 2016/17 plánujeme realizaci  následujících  záměrů: 
 

� Zapojení do výzvy MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ I 
� Ve spolupráci se zřizovatele se zapojit do výzvy IROP – modernizace odborných 

učeben 
� pokračovat ve výuce matematiky podle metodiky prof. Hejného v 1., 2., 3. a 4.ročníku, 
� uskutečnit testy KALIBRO v 5. a v 7. ročníku,  
� v oblasti DVPP  se zaměřovat na oblast klíčových kompetencí pedagogů (kritické 

myšlení, využití ICT), 
� realizovat projekt protidrogové prevence s největším důrazem na 8. a 9. ročník, 
� organizovat tematicky zaměřené vícedenní pobyty tříd mimo školu jako náhradu za 

školní výlety, 
� pokračovat v zařazování programů výchovy k udržitelnému rozvoji, 
� úzce spolupracovat s rodiči žáků, hledat další formy zapojení rodičů do činnosti školy, 
� koordinovat činnost školní družiny a školního klubu, 
� propagovat činnost školy na veřejnosti, pravidelně obměňovat internetové stránky 

školy. 
 
 

ve Studénce dne 5. 10. 2016     Mgr. Milan Stiller, ředitel školy 

 

Schválena školskou radou dne 10. 10. 2016 


