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Charakteristika školy 

 
Pravidelná výuka byla zahájena dne 1. září 1954. Škola je nejstarší základní školou s českým 

vyučovacím jazykem v Karviné. Od roku 1996 se žáci 1. stupně základní školy vyučovali také 

v budově na ulici Mírová. Výuka v odloučeném pracovišti však byla ukončena k 31. 12. 2016 

z důvodu špatného technického stavu budovy, všechny třídy naší školy se od 1. 1. 2017 učí na hlavní 

budově Třídy Družby 1383. Budova na ul. Mírové byla vrácena zřizovateli (po schválení MŠMT 

a Rady SMK) ke 30. 6. 2018. 
 

Školu navštěvovalo k 30. 9. 2020 celkem 348 žáků v ZŠ a 60 dětí v MŠ. Někteří žáci však plní 

povinnou školní docházku v zahraničí dle §38 školského zákona (10 žáků). Typickou zvláštností naší 

školy je to, že ji navštěvují především děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí (90%), 

z nichž je většina dětí romského původu. Aktuální stav počtu žáků se v průběhu školního roku často 

mění z důvodu vysoké fluktuace rodin v této lokalitě (přibližně 100 žáků za školní rok). V posledním 

školním roce škola zaznamenala jistý úbytek žáků způsobený stěhováním některých rodin do jiných 

měst. 
 

Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními a školní výdejna obědů. Od 1. 1. 2016 

byla rozhodnutím Rady města Karviné Základní škola sloučena s Mateřskou školou „Spojka“. V této 

mateřské škole se vzdělávalo 60 dětí. Pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí je zřízena také 

přípravná třída s celkovým počtem 16 dětí. 
 

Od roku 2006 je ve škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které se skládá 

z metodika prevence, výchovného poradce, speciálního pedagoga a školního psychologa. Úkolem 

ŠPP je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce 

a pedagogy. Ředitelem školy je Mgr. Andrzej Szyja, zástupcem statutárního orgánu a zároveň 

zástupkyni pro I. stupeň je Mgr. Iveta Ondruchová a zástupce ředitele pro II. stupeň je Mgr. David 

Ryška. V minulém školním roce jsme se zaměřili zejména na důsledném dodržování pravidel 

a pátrání po příčinách absence – omluvené, neomluvené, někdy i skrytě neomluvené. 

Ve statistikách se tyto skutečnosti promítly do celkového úbytku kázeňských problémů na škole, ale 

také ve zvýšené míře objevování neomluvené absence.  

Uzavření škol z důvodu pandemie COVID-19. 

Školní rok 2020/2021 byl opět poznamenán vyhlášením nouzového stavu, po kterém 

následovalo uzavření základní školy, nebo byla povolená výuka pouze v některých ročnících anebo 

byla tzv. rotační výuka. Proto i některé statistiky, zejména v počtu zmeškaných hodin, vůbec 

nekoresponduji s obvyklým průměrem za běžné pololetí.  

Pro informaci uvádíme přehled klíčových termínů:  

Podzim 2020  

 12. října uzavření SŠ, konz. a VOŠ s výjimkou praktické výuky, uzavření VŠ  

 14. října uzavření ZŠ, SŠ, konz. a VOŠ  

 18. listopadu návrat 1. a 2. ročníku ZŠ  

 25. listopadu návrat závěrečných ročníků SŠ, konz., VOŠ + praktická výuka ve všech ročnících 

SŠ, konz., VOŠ, VŠ – praktická výuka v posledních ročnících dle rozhodnutí VŠ (do 20 

studentů)  

 30. listopadu návrat 3.–5. a 9. ročníku ZŠ, 2. stupeň rotační výuka  

 7. prosince SŠ, konz. a VOŠ rotační výuka, VŠ – praktická výuka ve všech ročnících, prezenční 

výuka v 1. ročnících dle rozhodnutí VŠ  
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 21. a 22. prosince ZŠ, SŠ volno, VŠ – praktická výuka v posledních ročnících dle rozhodnutí 

VŠ (do 20 studentů)  

 

1. polovina 2021  

 4. ledna otevřeny pouze MŠ a 1. a 2. ročníky ZŠ, ostatní ročníky a vzdělávací úrovně 

uzavřeny (opatření platilo od 27. prosince 2020, ale prakticky se uplatnilo od 4. ledna (po 

prázdninách)  

 1. března všechny školy uzavřeny  

 12. dubna od 12. dubna otevřeny MŠ (poslední ročník – skupiny do 15 dětí) a přípravné 

třídy, 1. stupeň ZŠ – rotační výuka (běžná výuka přípravné třídy a malé školy)  

 19. dubna od 19. dubna možnost skupinové výuky žáků ohrožených školním neúspěchem 

na 2. stupni ZŠ  

 26. dubna část krajů – plná výuka v MŠ, celá ČR – praktická výuka SŠ, konz. a VOŠ, VŠ – 

praktická výuka v posledních ročních dle rozhodnutí VŠ  

 3. května polovina krajů – plně otevřeny MŠ a rotační výuka na 2. stupni ZŠ  

 10. května všechny kraje – plně otevřeny MŠ, rotační výuka na 2. stupni, VŠ – většina krajů 

– praktická výuka ve všech ročnících VŠ (na většině vysokých škol ve druhé polovině května 

začíná zkouškové období, již se tedy nepočítá s otevřením)  

 17. května celá ČR – plně otevřen 1. stupeň, polovina krajů – plně otevřen 2. stupeň ZŠ, VŠ 

– všechny kraje – praktická výuka   

 24. května  všechny kraje – plně otevřen 2. stupeň a SŠ, konz., VOŠ 

(Zdroj MŠMT) 

 

Na distanční výuku byla naše škola již připravena z předchozího školního roku. Znovu jsme provdli 

analýzu současného stavu ve vztahu k vybavení digitální technikou našich žáků, aby se našel způsob, 

jak se co nejlépe a co nejefektivněji dostat k našim žákům a nabídnout jim kvalitní vzdělávání při 

zachování bezpečnostních a hygienických pravidel. Z  průzkumu vyplynula skutečnost, že plošné 

vzdělávání prostřednictvím internetu formou např. Zoom, Teams nebo Meet znovu není možné 

z důvodu nedostatečného vybavení potřebnou technikou u našich žáků. Díky finančním 

prostředkům z MŠMT byly zakoupeny notebooky, které byly zapůjčeny žákům. Díky těmto 

notebookům začala klasická distanční výuka pro 8. a 9. ročníky. Napříč školou byly vytvořeny 

skupinky žáků, se kterými se vyučující setkávali v online hodinách a pro ostatní byla obnovena 

tvorba výukových materiálů pro každého žáka se sadou úkolů a pracovních listů pro dané období. 

Vznikl také Youtube kanál s výukovými videi ve všech naukových předmětech. Asistenti pedagoga 

zajišťovali distribuci úkolů do rodin v karanténě, a také byli prostředníky v komunikaci se zákonnými 

zástupci. Do konce školního roku byl upraven provoz školy i školní jídelny tak, aby se minimalizoval 

kontakt jednotlivých skupin. 

  

Vzdělávací program 

 
č.j. ZS –DR/468/2017 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
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Informace o vzdělávání 

 
Od školního roku 2012/2013 se žáci vzdělávali podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání č. j. ZS – Dr / 434 / 2012, který je průběžně aktualizován v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Po legislativních změnách i úpravě Rámcového 

vzdělávacího programu škola reagovala tak, že vytvořila nový ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 

základní a předškolní vzdělávání č.j. ZS –DR/468/2017, platný od 1. 9. 2017. 

 

 

Identifikace školy 

 
Oficiální název školy Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, 

příspěvková organizace (nový název platný od 01. 01. 
2016) 

Právní forma příspěvková organizace 

Adresa školy (hlavní budova) třída Družby 1383, 735 06 Karviná – Nové Město  
Budova Mateřské školy: tř. Družby 1389, 735 06 Karviná – Nové Město 

IČO 48 004 472  
Datum zařazení do sítě 1. 1. 1993  
REDIZO 600 135 900  
Zařazení do školského rejstříku              79 – 01 – C Základní škola  
Bankovní spojení 57-34791/0100  
Telefon hlavní budova 596 311 317   
Telefon MŠ 596 311 778 

E-mail zs-druzby@volny.cz 

www stránky www.zsdruzby.cz  
Zřizovatel Statutární město Karviná 

Sídlo zřizovatele Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát 
IČO zřizovatele 00 297 534 
 

Vedení školy 

 
Statutární orgán – ředitel školy  Mgr. Andrzej Szyja    
Zástupce statutárního orgánu  Mgr. Iveta Ondruchová  

    
Zástupce ředitele školy  Mgr. David Ryška 
Vedoucí učitelka MŠ  Bc. Adriana Szmeková  
Ekonomka školy  Ing. Daniela Pawlitová 

 

Přehled činností školy 

 

Hlavní účel organizace 
 
Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, předškolního 

vzdělávání a školských služeb, jejich činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými 

prováděcími předpisy. 
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Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 
 
a) poskytování základního vzdělávání v souladu s obecně závaznými právními předpisy   
b) poskytování předškolního vzdělávání  
c) poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělání:   

 školní stravování dětí mateřské školy, žáků základní školy, žáků škol jiných 
zřizovatelů 


 závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců vlastní základní a mateřské 

školy 
d) pronájem obecního bytu  
e) poskytování pronájmů nemovitého majetku včetně základních služeb  
 

Doplňková činnost 
 

Zřizovatel povoluje, aby organizace vykonávala následující doplňkové činnosti, aby mohla 

lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tyto doplňkové 

činnosti nesmějí narušovat plnění hlavního účelu organizace, k němuž byla zřízena a musejí být 

v účetnictví sledovány odděleně od hlavní činnosti: 
 

 v rámci využití kapacity zařízení školního stravování zajišťuje stravování dalším osobám, a to 

za úplatu (cizí strávníci) a v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro 

staré a těžce postižené občany města bez ziskové přirážky 

 služby poskytující závodní stravování bez ziskové přirážky zaměstnancům škol právnických 

osob jiných zřizovatelů  

 provozování kurzovní činnosti pro veřejnost  

 
Součásti školy 

 
Základní škola max. kapacita 500 žáků (dětí) 

Školní družina max. kapacita 75 žáků (dětí) 

Mateřská škola max. kapacita 60 dětí 

§144 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon. (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 
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Další informace o škole (počty žáků, tříd, oddělení) ve školním roce 

2020 – 2021 (dle výkazu M-3) 

 
Přípravné třídy 

 
Počet přípravných tříd 1 
  
  
Počet dětí v přípravných třídách 15 

1. stupeň ZŠ 
 

Počet tříd 12 
Počet žáků na 1. st. 220  

2. stupeň ZŠ 
 

Počet tříd 7 
Počet žáků na 2. st. 130  

Celkový počet tříd ve škole 20 
Celkový počet žáků a dětí ve škole 365 

Školní družina 
 

Počet oddělení 2 
Počet žáků ve ŠD 60 

 

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 39 
z toho:  
-   učitelé 28 
-   ostatní (vychovatelky, AP,  
    spec. ped.)   11 

Nepedagogičtí zaměstnanci   8 
Celkem  50 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 5 
Asistent pedagoga                                                              1 
Nepedagogičtí zaměstnanci 4 
Celkem 10 
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Údaje o pedagogických pracovnících 

 
Vzdělání (pracovní pozice) Počet zaměstnanců 

Magisterské studium 23 
Ostatní VŠ vzdělání (Bc., Ing.) 5 

SŠ 1 
Asistent pedagoga 4 
Psycholog 0 

Absolvent 0 
Kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci 83 % (k 31. 08. 2020) 

Délka praxe Počet zaměstnanců 
do 6 let 11 
do 12 let 0 
do 19 let 3 
do 27 let 3 
do 32 let 3 
nad 32 let 9 
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Školská rada 

 

Školská rada je ustanovena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská 

rada byla zvolena dne 3. 3. 2021 na období tří let (mandát minulé školské rady byl prodloužen o 3 měsíce 

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace). Je tříčlenná a pracuje v tomto složení: 

 

 Mgr. Iveta Ondruchová (zástupce pedagogů) předseda ŠR 

 Mgr. Petr Bičej (zástupce Statutárního města Karviné) člen 

 Tereza Toráčová (zástupce zákonných zástupců) člen 

 

 

 

Žákovský parlament 

 
Žákovský parlament již neodmyslitelně patří k životu školy a sehrává v ní výrazně pozitivní úlohu, 

a proto si už dlouhodobě udržuje mezi žáky přirozený respekt. Přispívá k tomu také jeho kritický pohled 

do vlastních řad s průběžným přijímáním potřebných opatření ke zlepšení klimatu školy. Je složen z žáků 

od čtvrté do deváté třídy. Každá třída volí 2 své zástupce. Členové žákovského parlamentu se po celý 

školní rok pravidelně scházeli a pracovali podle předem stanoveného programu. 

 
Hlavní náplní činnosti ŠŽP je: 

 zapojení žáků do života školy 

 spolupodílení se na dodržování pravidel školy 

 vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy 

 připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy, řešení problému vzniklých během školního roku 

 seznámení žáků s plánovanými akcemi na další období 

 organizace školních akcí a soutěží 

 aktualizace informací o ŠŽP na nástěnce a webových stránkách 

 
Zasedání parlamentu: 

 konají se 2 x do měsíce nebo dle potřeby i víckrát, o jeho konání jsou žáci předem informování 
 účastní se alespoň jeden zástupce za třídu 
 jsou dokumentována zápisem 

 

Akce Žákovského parlamentu  

sběr baterií - Žák nosí baterie, které vloží do sáčku společně s lístečkem, na  

kterém je uvedené jeho jméno, třída a počet baterií. Baterie můžete nosit každé  

pondělí do kabinetu ČJ (3. patro) Mgr. Moravčinské, popř. Mgr. Funiokové 

Za každou baterii bude přidělen 1 bod. Body se sčítají. O průběžných  

výsledcích budete informováni. Na konci školního roku bude vyhlášen  

výherce, pro kterého bude připravená odměna.  
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● kontrola přezouvání, ŽK a psacích potřeb - Každý žák má alespoň jednu  

propisku. 

● Atletika 

● „Halloween“ – Soutěž o tematicky vyzdobenou třídu a nejoriginálnější  

masku. 

● Soutěž o Vánoční výzdobu třídy  

● Vánoční turnaj  

● Soutěž o jarní výzdobu třídy 

● Soutěž v PC hrách – pod vedením Mgr. Ryška, MBA 

● Turnaj ve fotbale – pod vedením Mgr. Stařičného 

● Turnaj ve vybíjené – pod vedením Mgr. Moravčinské 

Z důvodu vzniklé epidemiologické situace se mnoho akcí nemohlo uskutečnit.  

Akce budou přesunuty do školního roku 2021/2022. 

 

Odborová organizace při ZŠ 

 
Všichni zaměstnanci byli s důležitými dokumenty školy průběžně seznamováni na pedagogických 

a provozních poradách, po projednání se ZOOS. Byla schválena nová kolektivní smlouva, kritéria pro 

přiznání osobních příplatků a mimořádných odměn pro zaměstnance. Dále byla projednána nová kritéria 

a rozpočet čerpání FKSP. 

 

Materiální vybavení školy 

 

Škola je pravidelně dovybavována počítači, notebooky a tablety. Tato technika je pravidelně 

obměňována a modernizována. Tuto stránku zajišťují zaměstnanci oddělení ICT MMK ve spolupráci 

s koordinátorem ICT na škole. 

K výuce slouží kmenové i odborné učebny (výtvarná výchova, hudební výchova, odborná učebna 

pro výuku chemie, fyziky a zeměpisu, pracovních činností a odborná učebna k výuce vedení domácností 

a přípravy pokrmů). V posledních letech díky projektům OPVK – Modernizované dílny a Čtenářské dílny 

škola vybavila kvalitními přístroji školní dílny, dále školní knihovnu. Díky dalšímu projektu ve spolupráci s 

Evropskou komisí realizovala projekt Statutárního města Karviné s názvem „For Roma with Roma“. Z 

projektu ROP zrekonstruovala učebnu přírodních věd a pořídila vybavení této učebny. 
 

Ke sportovnímu vyžití žáků slouží dvě tělocvičny, venkovní sportoviště, atletická dráha 

s doskočištěm, dva volejbalové kurty a fotbalové hřiště.  

Ve školním roce 2020/2021 byla započata výstavba multimediální jazykové učebny z projektu 

Školy IV, který je financován z dotace EU při finanční spoluúčasti zřizovatele. 

Hlavní vstup do školy prošel rekonstrukcí venkovní omítky a uvnitř obdržel novou výzdobu. 
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Ve školní družině došlo k úpravě prostor a vytvoření jednotlivých zón: relax, zábava, tvořivá dílna.  

Tři kmenové třídy byly vybaveny projektory nebo interaktivní tabuli, což vede k zefektivnění 

a zatraktivnění výuky pro žáky. 

V  MŠ došlo k modernizaci herních prvků v zahradě MŠ, bylo zmodernizováno zázemí pro kuchyň 

a proběhla druhá etapa výměny podlahové krytiny. Z hygienických a bezpečnostních důvodů bylo 

odstraněno pískoviště. 

Při budovách MŠ i ZŠ proběhla kompletní rekonstrukce kanalizace. Ke konci školního roku je 

dokončena kanalizace v MŠ a I. etapa ZŠ. 

Všechny investiční akce ve školním roce 2020/2021 byly financovány z prostředků zřizovatele. 

Školu chceme nadále modernizovat. V současné době máme zpracovány projektové 

dokumentace na modernizaci cvičné kuchyňky pro žáky, jejíž součásti by byla také šicí dílna. Současná 

kuchyňka již svým vybavením je velmi zastaralá. Dále je v plánu úprava a modernizace služebního bytu a 

ze zbylých prostor vznik učebny. 

 
Informace o zápisu dětí do přípravné třídy 

 
Do přípravné třídy se přihlásilo celkem 15 dětí. 
 
Počet dětí pětiletých 10 
Počet žáků s odkladem školní docházky 5 
Celkem  15 
  

 
 
Informace o zápisu žáků do prvních tříd 

 

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhl od 2. 4. do 30. 4. 2021 on-line. K povinné školní 
docházce se celkem přihlásilo  
 
Počet žáků zapsaných do 1. třídy 41 
Počet žáků s odkladem školní docházky 5 
Celkem  46 
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Informace o prospěchu a absenci žáků za první pololetí  
  

Počet 

 

Celkový průměrný 
 

Celkový průměrný 
 

Průměrný 

   

       
 

   počet omluvených 
 počet neomluvených 

  Neprospěli  

  
žáků 

   
prospěch žáků 

 
 

   
hodin na žáka 

 
hodin na žáka 

   
 

         
 

1. A  23  89,174  0  1,571            0 
 

1. B 23 81,696 11,348 1,776 0 
 

2.A 18 87,056 9,444 1,764 1 
 

2. B 18 110,056 0 1,563 3 
 

2. C 15 91 2,4 1,647 2 
 

3. A 19 55,053 0 1,829 1 
 

3. B 20 80,1 0 1,738 0 
 

4.A 18 72,556 0 2,383 3 
 

4. B 16 40 0 2,035 3 
 

4. C 17 84,235 0 2,32 6 
 

5. A 19 83,789 0,105 2,226 3 
 

5. B 19 53,368 0,105 2,311 1 
 

6. A 18 65,889 4,056 2,438 6 
 

6. B 19 50,737 0,632 2,019 1 
 

7. A 19 53,053 0 2,587 7 
 

7. B 21 96,095 0 2,725 12 
 

8. A 13 71,923 1,077 2,505 5 
 

8. B 13 86,308 2,231 2,913 10 
 

9. A 24 73,125 2,917 2,568 13 
 

 

Informace o prospěchu a absenci žáků za druhé pololetí   
  

Počet 

 

Celkový průměrný 
 

Celkový průměrný 
 

Průměrný 

   

       
 

   počet omluvených  počet neomluvených   Neprospěli  

  žáků    prospěch žáků  
 

   
hodin na žáka 

 
hodin na žáka 

   
 

         
 

1. A  22  70  0  2,013            6 
 

1. B 22 78,636 0 2,156 1 
 

2.A 19 56,211 0 1,740 1 
 

2. B 17 79,176 0 1,678 2 
 

2. C 16 66 0,5 1,955 5 
 

3. A 19 61,947 0 1,954 1 
 

3. B 20 78,1 0,150 1,994 2 
 

4.A 18 59,333 0 2,383 1 
 

4. B 16 36,813 0 1,958 1 
 

4. C 17 61,765 0,235 2,333 3 
 

5. A 21 72,143 0,810 2,352 2 
 

5. B 22 68,318 1,045 2,436 4 
 

6. A 18 50,111 0 2,448 3 
 

6. B 19 37,895 0 2,042 1 
 

7. A 19 51,947 1,474 2,582 5 
 

7. B 21 72,381 1,238 2,789 9 
 

8. A 13 85,538 1,615 2,450 4 
 

8. B 14 73,929 0 3,088 8 
 

9. A 24 56,208 13,583 2,594 10 
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Výchovná opatření za školní rok 2020 - 2021 

 
Napomenutí třídního učitele 18 + 19 = 37 žáků 

Důtka třídního učitele 33 +  20 = 53 žáků 

Důtka ředitele školy 15 + 15 = 30 žáků 

2° z chování 4 + 13 = 17 žáků 

3° z chování     3 + 5 =    8 žáků 

Pochvala třídního učitele 10 + 22 = 32 žáků 

 -    
Ve výčtu jsou zmíněna všechna výchovná opatření (1. pol. + 2. pol.) – včetně opakovaných 

případů u žáků. 

 

Informace o volitelných předmětech 

 
Nabídka volitelných předmětů plně respektuje požadavky žáků i jejich rodičů z hlediska jejich  

zájmů. 
 
Školní vzdělávací program (ŠVP) 

Ekologické praktikum 1 skupina (složením ze dvou tříd) 

Vedení domácnosti a příprava pokrmů I 1 skupina (složením ze dvou tříd) 

Vedení domácnosti a příprava pokrmů II 1 skupina (složením ze tří tříd) 

Sportovní hry I 1 skupina (složením ze dvou tříd) 

Sportovní hry II 1 skupina (složením ze tří tříd) 

Finanční gramotnost   1 skupina (složením ze tří tříd) 
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Kulturní, společenské a sportovní akce školy, besedy pro žáky a rodiče, 

soutěže aneb Co se během školního roku událo…   
 

Nový školní rok 2020/2021  

Vážení rodiče, milí žáci,  školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 8:00. Obnovuje se povinná 

školní docházka pro všechny školou povinné žáky.  

Žáci přicházejí do školy hlavním vchodem v obvyklém režimu od 7:40 a jdou do tříd. Na prvňáčky v 

doprovodu rodičů budou před školou čekat paní učitelky třídní.  

Podle nařízení vlády ve školách nebude povinnost nošení roušky.  

Věříme, že společně vše zvládneme a těšíme se na Vás. Vedení školy a kolektiv pedagogických 

pracovníků.  

Zápis do školní družiny 1. 9. od 8:45 

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Informace ohledně obědů 

 

Od 2. září 2020 budou mít opět děti zapojené do projektu Stravování ve školách a školkách zdarma 

zajištěny obědy.  

V případě nemoci dítěte je potřeba obědy vždy odhlásit, případně nemoc nahlásit třídnímu učiteli. 

První den nemoci je možné si oběd vyzvednout v jídelně do jídlonosiče. Není možné, aby za nemocné 

dítě chodilo na oběd jiné dítě.  

  

Návrat povinnosti nosit roušky  

Vážení rodiče, milí žáci...  

Od čtvrtka 10. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech společných prostorách školy a školských zařízeních 

(ve třídách žáci roušku mít nemusí). Dle pokynů Ministerstva zdravotnictví o návratu povinnosti nošení 

roušek ve vnitřních prostorách všech budov Vás tímto žádáme o respektování výše uvedeného 

nařízení. Děkujeme za pochopení :)  

  

Mgr. Renata Stalová  

Dne 14. 9. 2020 zasáhla naši školu velmi smutná zpráva. Po krátké a těžké nemoci nás ve věku 52 let 

navždy opustila paní učitelka Mgr. Renata Stalová. Celý svůj profesní život zasvětila ZŠ Družby. 

Vzpomínáme na ni s láskou a vděčností za vše, co pro naši školu udělala. Bude nám moc chybět. Rodině 

vyjadřujeme upřímnou soustrast.  

Kolektiv žáků a zaměstnanců ZŠ.  

  

Opatření z MZ  

Informace pro rodiče a žáky!  

Od pátku 18. 9. 2020 vyšla v platnost změna v hygienických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Žáci 

2. stupně mají povinnost nosit (roušky) ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy, 

včetně tříd, odborných učeben apod.   

Děkujeme za respektování výše uvedeného nařízení.  
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Týden knihoven  

  

Pátek 25. 9. 2020  

Vážení rodiče,   

situace v naší škole je v současné době klidná, pokud se jedná o zdraví žáků i zaměstnanců. Dodržujeme 

všechna bezpečnostní opatření. Proto se v pátek 25. 9. 2020 bude v naší škole učit normálně dle 

rozvrhu hodin.  

Ředitelské volno 2. 10. 2020  

V pátek 2. 10. 2020 ze závažných organizačních a provozních důvodů je pro žáky vyhlášeno ředitelské 

volno. Školní družina i školní jídelna budou v tento den mimo provoz.  
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Webinář pro studenty  

Dne 8. 10. 2020 se žáci 8. ročníku naší školy zúčastnili webináře o HIV pro studenty. V rámci webináře 

sledovali diskusi odborníků a životní příběhy lidí, kteří se nakazili virem HIV. Po zhlédnutí měli možnost 

o tomto tématu ještě dále hovořit mezi sebou s vyučující i se školním metodikem prevence.  

  

 

Povinná distanční výuka  

Vážení rodiče,  

žáci, kteří nechodí do školy kvůli nemoci nebo karantény mají povinnou distanční výuku, to znamená 

vzdělávání na dálku.   

   

Pro úkoly budete chodit v pondělí na vrátnici školy mezi 9:00 až 11:30 nebo 14:00-15:30.   

   

Pokud dítě onemocní během týdne, je rodič povinen vyzvednout úkoly následující pracovní den. 

Vážení rodiče, milí žáci, současná situace není lehká, ale věříme, že ji spolu určitě zvládneme. Přeji 

všem mnoho zdraví a úspěšné zvládání všech úkolů.  

   

ředitel Mgr. Andrzej Szyja  
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Distanční výuka od 12. 10. 2020  

 

Vážení rodiče, žáci II. stupně,  

vzhledem k nově vydaným opatřením vlády se u 2. stupně základních škol zavádí střídavá výuka.  

První stupeň pokračuje v běžné výuce.  

Týden od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020:  

Do školy chodí žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A.  Žáci 6.B, 7.B a 8.B se vzdělávají doma.  

Výdej úkolů pro žáky, kteří zůstávají doma, bude v pondělí na vrátnici od 9:00 do 11:30 a od 14:00 do 

15:30.  

Týden od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020:  

Do školy chodí žáci 6.B, 7.B a 8.B.  Žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A se vzdělávají doma.  

Výdej úkolů pro žáky, kteří zůstávají doma, bude v pondělí na vrátnici od 9:00 do 11:30 a od 14:00 do 

15:30.  

   

Domácí vzdělávání (distanční výuka) je povinné, proto je nutné si úkoly vyzvednout!  

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 bude celý týden volno pro žáky celé školy.  

 Děkuji za spolupráci.  

V Karviné 9. 10. 2020, Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy  

  

Rozdělení tříd - distanční výuka  
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Distanční výuka od 14. 10. 2020  

Vážení rodiče, milí žáci, od středy 14. 10. 2020 začíná platit povinné domácí vzdělávání, kdy žáci 

nechodí do školy, ale plní své školní povinnosti doma. Výdej úkolů bude probíhat na nádvoří školy, 

stejně jako na jaře.  

Dodržujte prosím rozestupy, noste ochranu dýchacích cest a dbejte všech hygienických opatření.  

VÝDEJ ÚKOLŮ: PONDĚLÍ 19. 10. 2020 OD 9:00 DO 14:00 ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ: PÁTEK 

23. 10. 2020 OD 10:00 DO 13:00! orientační plán zde.  

  

Děkujeme za spolupráci a věříme, že i tentokrát spolu všechno zvládneme, stejně jako v jarních 

měsících.  

Vedení školy a kolektiv pedagogů.  

Distanční výuka  

Vážení rodiče, milí žáci, máme za sebou první dny distanční výuky spojené 

s uzavřením škol.   

V příštím týdnu jsou podzimní prázdniny, a pokud se školy 2. 11. 2020 neotevřou, budeme postupovat 

následovně:  

  

Výdej úkolů: úterý 3. 11. 2020  na nádvoří školy od 9:00 do 14:00.  

Odevzdání úkolů: pátek 6. 11. 2020 od 9:00 do 12:00 na nádvoří školy.  

Rodiny, které jsou v karanténě nebo nemocné, prosíme o telefonický kontakt s třídním učitelem, kde 

si domluvíte předání úkolů.  

Online výuka probíhá přes aplikaci Google Classroom, kde si příslušní vyučující domlouvají tzv. Meety 

se žáky. Tato výuka pokračuje beze změn.  

YOUTUBE ZS DRUZBY je náš podpůrný výukový kanál, kde se můžete podívat na pracovní postupy při 

plnění vyzvednutých úkolů.   

Děkuji těm, kteří se zapojili a pilně pracují na úkolech. Je Vás velká většina. Těm, kteří dosud nezačali 

pracovat, připomínám, že distanční výuka je povinná a kdo nebude plnit úkoly, ponese nepříjemné 

následky.  

   

Přeji všem krásné podzimní prázdniny, které využijte k uzdravení a odpočinku. Věřím, že se co nejdříve 

znovu setkáme ve školních lavicích.  

http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/distancni-vyuka-verze-pro-zaky.png
http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/distancni-vyuka-verze-pro-zaky.png
http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/distancni-vyuka-verze-pro-zaky.png
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Informační letáky  
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Informace - Přípravná třída  

Vážení rodiče, milé děti, od středy 4. 11. opět otevíráme přípravnou třídu, a to v čase 
od   8 – 11 hod.  
Sraz dětí je v 7:45 u vchodu do školní družiny, v 11:05 si žáky vyzvedáváte. Školní družina je uzavřena, 

obědy nejsou zajištěny. Účast žáků je dobrovolná. Děti, které se nebudou účastnit prezenční výuky, 

plní úkoly jako doposud, tzn. distančně (výdejní okénka na nádvoří školy). Prosíme o zajištění roušek 

pro Vaše děti a vyplněná čestná prohlášení o bezinfekčnosti. Veškerá platná vládní a hygienická 

opatření jsou z naší strany dodržena a zajištěna.  

Těšíme se na vaši účast.                 

V Karviné, dne 3. 11. 2020  

Bc. Kateřina Jachymčáková, třídní učitelka  
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Organizace vzdělávání od 16. listopadu  

Vážení rodiče, milí žáci  

od středy 18. 11. se vládním opatřením obnovuje povinná prezenční výuka pro 1. a 2. ročníky. Výuka 

bude probíhat dle standartního rozvrhu. Žáci budou vstupovat do školy odděleně podle přiloženého 

harmonogramu (viz níže).  

  

Dále připomínáme, že povinná distanční výuka pro 3. až 9. ročník pokračuje od 16.11 stejným 

způsobem jako doposud (pondělí - výdej úkolů, pátek - odevzdávání úkolů). Více informací viz. níže: 

Vážení rodiče, milí žáci,  

od středy 18. 11. se vládním opatřením obnovuje povinná prezenční výuka pro 1. a 2. ročníky. Výuka 

bude probíhat dle standartního rozvrhu. Žáci budou vstupovat do školy odděleně podle přiloženého 

harmonogramu.   

Pro žáky 3. - 5. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden 

žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci 

konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Své požadavky směřujte na 

třídní učitele 3. - 5. ročníku.  

Obědy jsou pro přihlášené strávníky (přípravná třída, 1. a 2. ročník) zajištěny.  

Školní družina (ranní, odpolední) bude otevřena dle zájmu rodičů.  

Dále připomínáme, že povinná distanční výuka pro 3. až 9. ročník pokračuje od 16. 11. stejným 

způsobem jako doposud (pondělí - výdej úkolů, pátek - odevzdávání úkolů).  

Veškerá hygienická opatření (roušky, rozestupy, větrání, dezinfekce rukou apod.) jsou z naší strany 

dodržována.  

Pozor na situaci, kdy dítě bylo v kontaktu s osobou, která má covid-19, nebo jestli je např. rodič nebo 

sourozenec v karanténě ze stejného důvodu - v takových případech je dítě doma a nepřítomnost se 

bere jako nemoc. Také prosíme, abyste sledovali možné příznaky a pro jistotu nechali dítě doma.  

V Karviné, dne 16. 11. 2020          Vedení ZŠ a MŠ Družby, Karviná  

http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/organizace-vzdelavani-od-16-11.png
http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/organizace-vzdelavani-od-16-11.png
http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/organizace-vzdelavani-od-16-11.png
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Organizace vzdělávání od 23. 11.  

Vážení rodiče, milí žáci,  

od pondělí 23.11 pokračuje povinná prezenční výuka pro 1. a 2. ročníky. Výuka bude probíhat dle 

standartního rozvrhu. Žáci budou vstupovat do školy odděleně podle přiloženého harmonogramu.  

Pro žáky 3. až 5. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden 

žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci 

konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Své požadavky směřujte na 

třídní učitele 3. až 5. ročníku. Kontakty najdete na stránkách školy (zsdruzby.cz) nebo volejte 596 311 

317.  

  

 

Odevzdání úkolů v pátek 4. 12.  zrušeno  

Informace pro třídy 6. A, 7.A a 8.A  

Žáci z výše uvedených ročníků nastupují příští týden na prezenční vzdělávání. Vypracované domácí 

úkoly přinesou v pondělí 7. 12.  

Konec vyučování 18. 12. 2020  

Ve dnech 21. a 22. 12. 2020 vyhlásilo MŠMT volno pro žáky. Výuka tedy končí již tento pátek 18. 12. 

2020. Žáci se do lavic vrátí v pondělí 4. ledna 2021. Pokud budou platit stále opatření o střídání turnusů 

na II. stupni ZŠ, tak v pondělí 4. 1. 2021 začínají prezenčně třídy 6.A, 7.A a 8.A a třídy 6.B, 7.B a 8.B 

budou mít distanční výuku a vyzvednou si tento den úkoly na vrátnici mezi 8:30 a 10:30.  

Aktuální informace budeme vždy zveřejňovat na webových a facebookových stránkách naší školy. 

Děkujeme za pochopení :)  
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Vánoční přání  

PF 2021 ZŠ a MŠ Družby přeje veselé Vánoce a do nového roku hodně lásky, štěstí a především zdraví!  

Ať je rok 2021 pro všechny tím nejlepším.  

S láskou zaměstnanci ZŠ a MŠ Družby  

    

Nový kalendářní rok 2021  

V pondělí 4. 1. 2021 nastupují do školy žáci přípravné, 1. a 2. třídy. Žáci se učí dle svého rozvrhu hodin. 

Školní jídelna a družina budou v provozu.  

Ostatní třídy (3. - 8.) přechází na distanční vzdělávání. Své úkoly si vyzvednou v úterý 5. 1. 2021 od 

9:00-13:00 u výdejních okýnek školy. Pro 9. ročník platí on-line vyučování.  

  

Aktuální informace  

Současná opatření vláda prodloužila do 22. 1. 2021 a z toho důvodu nadále platí: žáci 3. až 8. tříd se 

vzdělávají distančně. Výdej připravených úkolů bude v pondělí 11. 1. od 9:00 do 13:00. Odevzdání 

vypracovaných pracovních listů pak v pátek 15. 1. Třída 9. A pokračuje v online setkáváních.  

Děkujeme za spolupráci :).  
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Společně k lepšímu učení  

Pomoc s úkoly!  

Nevíš si rady s úkoly? Potřebuješ pomoc při vypracovávání pracovních listů a pochopení učiva v době 

distančního vzdělávání? Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza nabízí pomocnou ruku. Věnuje se 

dětem ve věku od 6 do 24 let.   

https://www.akademickyustav.cz/  

  

Výdej vysvědčení 28. 1. 2021 Milí 

žáci,  

dnes 28. 1. 2021 bude probíhat odevzdání vypracovaných domácích úkolů. Ve výdejním okýnku rovněž 

obdržíte svůj výpis vysvědčení. Nezapomeňte si přijít od 9:00 - 12:00 (netýká se PT, 1. a 2. tříd). Zítra 

29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny :).  

  

https://www.akademickyustav.cz/
https://www.akademickyustav.cz/
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Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy  

 

Přerušen provoz MŠ, PT, 1. a 2. tříd  

Usnesení vlády České republiky platné od 1. 3. 2021:  

Vzhledem k vážnosti epidemiologické situaci se od 1. března zavírá MŠ, PT, 1. a 2. třídy. Harmonogram 

výdeje úkolů pro tento týden je následující:  

1. 3. od 9:00 - 12:00 - 3. až 9. třídy  

2. 3. od 9:00 - 12:00 - přípravná třída, 1. a 2. ročníky  

O nových skutečnostech Vás budeme informovat. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové 

stránky školy. Věříme, že vše společně zvládneme :).  

  

Výdej úkolů 8. 3. 2021  

Upozorňujeme rodiče a žáky, že výdej a odevzdávání vypracovaných úkolů bude od příštího týdne 

probíhat každé pondělí v čase 9:00-13:00. Děkujeme za Vaši spolupráci a dodržování stanovených 

termínů.   
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Uzavření MŠ  

Na základě usnesení vlády je mateřská škola od 1. 3. 2021 uzavřena!  

Pro děti, které mají povinnou předškolní docházku, jsou připraveny vytištěné materiály, které je 

nutné si ve školce vyzvednout a splněné úkoly pak paní učitelce odevzdat k založení do portfólia 

dítěte.  

Termín vyzvedávání úkolů:  

- Středa 3. 3. 2021  

- Pondělí 8. 3. 2021                           od 8.00 – 12.00 hod. v budově mateřské školy - 

 Pondělí 15. 3. 2021  

  

Pomoc s úkoly - videa  

Nevíš si rady s úkoly? Pomoc Ti mohou natočená videa na našem youtube kanále. Mrkni na to :).  

 https://www.youtube.com/channel/UCAy016T-ecYU5HeLcglFwcQ  

  

    

https://www.youtube.com/channel/UCAy016T-ecYU5HeLcglFwcQ
https://www.youtube.com/channel/UCAy016T-ecYU5HeLcglFwcQ
https://www.youtube.com/channel/UCAy016T-ecYU5HeLcglFwcQ
https://www.youtube.com/channel/UCAy016T-ecYU5HeLcglFwcQ
https://www.youtube.com/channel/UCAy016T-ecYU5HeLcglFwcQ
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Zápis do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY on-line  
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Zápis do 1. tříd 2021  

Potřebné informace k zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2021/2022.  

Vážení rodiče,   

blíží se zápisy do 1. tříd na základních školách pro školní rok 2021/2022, tedy i na naší škole ZŠ a MŠ 

Družby, Karviná. Rádi bychom děti i Vás přivítali ve škole. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci 

budou i letos zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. Zápisy se v naší škole budou 

konat od 6. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Do první třídy se letos zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2014 

do 31. 8. 2015, nebo děti s odkladem povinné školní docházky. V obálce od nás dostáváte Žádost o 

přijetí žáka k základnímu vzdělávání a Zápisní list. Tyto tiskopisy vyplníte a ve stejné obálce vložíte do 

schránky, která je umístěna u hlavního vchodu naší školy nebo osobně na sekretariátu školy. Tiskopisy 

si můžete rovněž stáhnout na webových stránkách naší školy www.zs-druzby.cz. Na hlavní stránce je 

informace s názvem Zápisy do 1. tříd online. Do obálky vložte také kopii rodného listu dítěte k ověření 

údajů. Pokud nemáte možnost si kopii obstarat, dostavte se s rodným listem na sekretariát školy, kde 

si kopii zhotovíme sami. Nezapomeňte uvést Vaše telefonní číslo nebo mailovou adresu, abychom Vás 

mohli v případě doplnění údajů kontaktovat. Zákonní zástupci žádající pro své dítě odklad povinné 

školní docházky, rovněž vyplní oba přiložené tiskopisy, ale v Zápisním listu uvedou, že žádají odklad. 

Zároveň doloží kopii doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního 

pedagogického centra a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa. Tato doporučení je 

potřeba škole doložit nejpozději 30. 4. 2021. Pro Vaše děti, na naše budoucí žáky už jsou připraveny i 

dárečky pro radost, které děti obdrží na naší speciální schůzce, jakmile to epidemiologická situace 

dovolí a otevřou se brány základních škol v celé republice. Na této schůzce Vy i Vaše děti budete mít 

možnost seznámit se i s třídními učitelkami. Co naše škola nabízí? - kvalitní výuku - při výukových či 

výchovných potížích odbornou pomoc speciálního pedagoga a školního etopeda, výchovného poradce 

i metodičky prevence - 2 tělocvičny s posilovnou - 2 učebny ICT - novou moderní jídelnu - možnost 

obědů zdarma díky projektu Obědy do škol - ovoce a mléko zdarma v rámci projektů Ovoce do škol a 

Mléko do škol - množství akcí pro rodiče i děti (karneval, Den matek, Halloween, Den dětí…) - pobyt 

ve školní družině pouze za poplatek 20 Kč měsíčně. Velmi si vážíme toho, že jste si pro vzdělávání 

Vašeho dítěte vybrali naši školu a těšíme se na to, až se budeme moci setkávat s Vašimi dětmi i s Vámi. 

Nástupu dítěte do školy se nebojte. Spolu to zvládneme.   

V Karviné 17. 3. 2021           Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy  
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Návrat do školy 12. 4. 2021  
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34 
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Beseda s policií  

Dne 11. 3. 2021 se žáci 9. A zúčastnili online besedy s policistou ČR na téma „Tvoje cesta onlinem“. 

Žáci se dozvěděli důležité informace o bezpečném chování na sociálních sítích a jak postupovat v 

případě, že se sami stanou obětí „predátora“. Měli také možnost klást otázky na toto téma, případně 

diskutovat  o filmu V SÍTI, který odvysílala ČT 1 ve středu 10. 3. 2021 večer.  

Dne 8. 4. 2021 se stejné besedy zúčastnili také žáci 8. A.  
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Nástup žáků 19. 4.  

V pondělí 19. 4. nastupují do školy děti 2. a 4. tříd. Vyučování bude končit po 4. vyučovací hodině. 

Obědy a školní družina jsou v provozu. Zbývající žáci mají distanční vzdělávání a své úkoly si vyzvednou 

u výdejního okénka od 9:00 do 13:00 hod.  

Pondělí 26. 4.  

Od pondělí 26. 4. se na své žáky opět těší paní učitelky z přípravné, 1., 3. a 5. tříd. Zbývající žáci mají 

distanční vzdělávání - vyzvednutí domácích úkolů ve výdejním okénku od 9:0013:00.   

Pondělí 3. 5. 2021  

V rámci rotačního nástupu dětí do školy budou od pondělí 3. 5. 2021 ve škole 2. a 4. třídy. I nadále 

zůstává všem žákům zkrácený rozvrh hodin na 4. vyučovací hodiny.  

Zbývající žáci se vzdělávají distančně. Své úkoly si mohou vyzvednout v pondělí od 9:00-13:00 u 

výdejního okénka školy.  

    

http://zsdruzby.cz/zakladni-skola/aktuality/pondeli-26-4/
http://zsdruzby.cz/zakladni-skola/aktuality/pondeli-26-4/
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Obnovení provozu MŠ  

   

Týden od 10. 5. 2021  

1. V týdnu od 10. 5. 2021 nastupují do školy 8. a 9. třídy.  

2. Od 10. 5. 2021 se budou všechny třídy účastníci se prezenční výuky učit dle platného rozvrhu 

hodin - tedy bez zkracování.  

3. Distanční výuka - vyzvednutí a odevzdání domácích úkolů: 2., 4., 6. a 7. třídy. V pondělí 10. 5. 

od 9:00 do 13 hod.  

Týden od 17. 5. 2021  
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Od pondělí 24. 5. 2021  

Od dnešního dne končí rotační výuka. Do školy nastupují žáci 1. i 2. stupně. Testování se provádí 

vždy 1x týdně.  

  

1. 6. 2021  
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Dnešní oslavu Dne dětí si všichni parádně užili. Dopoledne plné her, soutěží a zábavy.  
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Den dětí na 2. stupni  

Dětský den jsme s žáky 2. stupně oslavili speciálním programem, a to v podobě soutěží. Vědomostní 

soutěž vyhrála 9. A s 27 body, ve fyzicky zaměřených aktivitách zvítězila 8. B v nejkratším čase 44 s. 

Vítězům gratulujeme.  

                    Mgr. Moravčinská  

 

Den dětí slavíme tradičně na zahradě školy. Děti  

projdou cestu plnou zábavy a úkolů na předem  

připravených stanovištích. Jakmile mají splněny  

všechny úkoly, dostanou sladkou odměnu. Pro naše  

žáky 1.   A a 1.   B se snažíme připravit příjemně  

strávené dopoledne se spoustou zážitků.   

Mgr. et. Mgr. Novosadová, Mgr. Stolá   
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7. A a školní dílny  

Žáci 7. A po dlouhé odmlce způsobené pandemickou situací opět naplno využívají prostor školních 

dílen a procvičují si praktické dovednosti jako jsou měření, orýsování, řezání, pilování, kompletování 

apod. Žáci vyráběli krabičky dle návodu, a to ze dřeva a překližky. Výsledkem jejich práce je výrobek, 

který mohou využít doma či na zahradě.  

                    Mgr. Ryška, MBA  
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Čtení a tvoření ve 2. A  
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Školní výlet 1. A a 1. B do ZOO Ostravy  

V pátek 4. 6. 2021 třída 1. A a 1. B vyjela na školní výlet do ZOO v Ostravě. Nejprve jsme se ihned po 
vstupu mezi zvířátka posilnili výbornými svačinkami z domu, a potom jsme mohli vyrazit za 
poznáváním známých i neznámých zvířátek, jejich mláďátek a v neposlední řadě (nebo v první?) také 
různých průlezek, houpaček a kolotočů. Některá zvířátka jsme si mohli pohladit a to se nám moc 
líbilo. Počasí nám přálo, zastavili jsme se u každého výběhu, řekli si něco o zvířátkách, jak se jmenují, 
žijí, čím se krmí atd..  
              Mgr. et. Mgr. Novosadová, Mgr. Stolá  
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Jak dětem přiblížit les? 

 

 
  

  

Děti z 2. B a 2. C se    procházely Černým lesem.  
V   rámci prvouky se mohly zblízka podívat, jak to v  
lese chodí, kdo v něm žije a co tam roste. Procházku  
jsme si všichni náram ně užili, mnoho nového viděli  
a   poznali.   🌲 Autobusem, neautobusem, polem,  

nepolem, lesem, nelesem....   

      Mgr. Hriciková, Mgr. Drozdová   
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Třída 9. A - letošní absolventi  

 

  

    

  

Melounové osvěžení ve 2. A   
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Tvořivý pátek ve 2. A.  

Holčičky módní návrhářky, kluci konstruktéři autíček.  

 
  

 

 

 

 

Čtenářská soutěž u druháků   
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Turnaj v Counter-Strike  

V úterý 15.6. proběhl na Družbě historicky první turnaj v Counter-Strike 1.6 pod vedením Mgr. Davida 

Ryšky, MBA. Zástupci školního žákovského parlamentu si legendární hru zvolili na pravidelném 

jednání, které vede Mgr. Moravčinská. Turnaje se zúčastnily týmy ze 4. až 9. ročníku. Dramatické 

zápasy nakonec vyústily do finále, ve kterém se střetly týmy z 9.A a 5.B.  

Žáci obdrželi diplom a sladkou odměnu. Vítězům gratulujeme!  

   

ZOO Ostrava  

Druháci si dnes užívali školní výlet v ZOO Ostravě. Cesta autobusem, horké letní počasí, ledová tříšť, 

cukrová vata, pohodová nálada a hlavně všechna možná zvířátka na každém kroku.  
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ZOO Olomouc  

Ve středu 23. 06. 2020 vyjeli společně žáci z 6, 8 a přípravné třídy na společný výlet do ZOO Olomouc. 

Počasí bylo skvělé a všichni jsme si to náramně užili.  

  

 

  

ZOO Zlín  

22. 6. 2021 vyrazila 9. A společně s tř. uč. Mgr. Martinou Moravčinskou na výlet do ZOO Zlín.    
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Jak se chovat o prázdninách…naši předškoláci to vědí - přece bezpečně.  

Ve čtvrtek 24. 6. se sešli předškoláci z mateřské školy a přípravné třídy na besedě s policistkou. Naučili 

se bezpečně přecházet silnici a za snahu byli odměněni drobnými dárky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V pátek 25. 6. se předškoláci seznámili s dobrovolnými hasiči z Karviné-Ráje, prohlédli si hasičský vůz, 

vybavení vozu a vyzkoušeli si hasičský oděv.  

 

Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů   

Ve škole se sešli budoucí prvňáčci, aby se seznámili se školou, učiteli a organizací 

nového školního roku 2021/2022   
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Turnaj ve fotbale...⚽️  

1. místo třída 8. A  

2. místo třída 7. A 

3.  místo třída 7. B  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Turnaj ve vybíjené 

 

 V pátek 25. 6. 2021 se pod vedením Mgr. Moravčinské uskutečnil turnaj ve vybíjené dívek. Dramatická 

utkání pískali Mgr. Mecnerová a Bc. Krajča. Vítězem se stalo družstvo dívek ze 7. A, které ve finále 

porazilo 9.A. Na závěr byla obě družstva vyzvána k přátelskému utkání týmem učitelek.  
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Rozlučka s 9. A  
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Spolupráce školy s dalšími organizacemi 
 
 OSPOD Karviná 

 PPP Karviná 

 SPC Karviná 

 Liga komunitních škol 

 Městská knihovna Karviná 

 Policie ČR + Městská policie Karviná 

 Slezská diakonie Karviná 

 KVIC Ostrava 

 NIDV 

 Paris 

 MDK Karviná

 Regionální knihovna Karviná 


 Dolní oblast Vítkovic 

 Stanice mladých přírodovědců 

 ZOO Ostrava 


 Česká společnost pro inkluzivní vzdělávání 

 Dakol 

 SŠTS Karviná 


Projektová činnost 

 
Projekty (škola je žadatelem): 
 
 
Fond primátora města Karviné 
OPVK Šablony 

Obědy do škol 

V rámci projektu Obědy do škol došlo ke skokovému nárůstu stravujících se dětí v naší školní výdejně 

ZŠ a školní jídelně MŠ. (+ 200 žáků). Přinos škola spatřuje nejen v zajištění alespoň jednoho teplého 

jídla denně pro žáky socioekonomicky znevýhodněné, ale také ve výuce kultury stolování. 

 

Projekty (škola je nefinančním partnerem): 
 
 

 Ovoce do škol 
 

 Mléko do škol 

 

 Místní akční plán (MAP) 
 

 Projekt Grammy (KVIC Nový Jičín) 
 

 Škola pro všechny (UJEP Ústí nad Labem) 
 

 Národní ústav vzdělávání (NÚV) 
 
 

Informace o výchovách souvisejících s plněním ŠVP 
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Dopravní výchova 
 

Dopravní výchova má na naší škole trvalé místo. Žáci jsou vedeni k získání poznatků z pravidel 

silničního provozu. Hlavním cílem je, aby žáci získali nejen potřebné teoretické a praktické kompetence 

a dovednosti, ale hlavně, aby je jako účastníci silničního provozu dodržovali a řídili se jimi.  

Výuka dopravní výchovy je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část 

odpovídá věkové kategorií žáků a vychází z výchovně vzdělávacích cílů příslušných ročníků.  Žáci 4. 

ročníku se každoročně účastní teoretické i praktické výuky na dopravním hřišti, kde si mohli vyzkoušet 

jízdu na kole podle pravidel silničního provozu a získat „Průkaz cyklisty“. Žáci 2. stupně si každoročně 

ověřují své znalosti formou zkušebních testů.  

 

Škola dlouhodobě spolupracuje s krajskými koordinátory BESIPu Ministerstva dopravy pro 

Moravskoslezský kraj a kabinetem dopravní výchovy pedagogických pracovníků okresu Karviná. 
 

Environmentální výchova 
 

EVVO klade prioritní důraz na nejrůznější aspekty životního prostředí a na jeho poznávání, na 

uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního 

prostředí. Hlavním záměrem je pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního 

prostředí. 

Naše škola EVVO nevyučuje jako samostatný předmět, ale prolíná se všemi vyučovacími 

předměty na 1. i 2. stupni základní školy - v hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu, 

chemie a ekologického praktika. 

Výuka je doplněna vycházkami do přírody spojená s poznávání přírodnin, pěstováním a 

ošetřováním rostlin v budově i v areálu školy. Teorii poznávání dotvářejí také výukové programy, 

besedy, soutěže, projektové dny, projekty, činnosti v zájmových kroužcích, výlety a exkurze. Na 

vnímání přírody a probouzení zájmu o ni a její ochranu se podílí také školní družina. 

Aktivity školy v rámci EVVO: 

Ve spolupráci s provozními zaměstnanci školy jsme usilovali o šetření energií v rámci celé 

školy. Škola je vybavena termoregulačními ventily a zářivkami. Přednostně je nakupován kancelářský 

materiál z recyklovaných surovin. 

Žáci se podíleli na aktivitách spojenými s recyklací odpadu (na vyhrazeném místě školy se 

nacházejí kontejnery na baterie a elektrozařízení – Projekt Sběr vybitých baterií). Stejně jako žáci se 

zapojují i zaměstnanci, kteří navíc na sběrné místo přinášeli prázdné tonery z tiskáren a kopírek. Dále 

jsme usilovali o šetření energiemi a vodou.  

Celoročně probíhá Projekt mléko, ovoce a zelenina do škol, sběr papíru „S panem Popelou“ a  

Recyklohraní. Mnohé úkoly z celostátního projektu Recyklohraní nebylo možné vzhledem k náročnosti 

plnit. 

 

Multikulturní výchova 
 

Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí 
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různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. 

  

Naše škola je specifická v tom, že vytváří prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího 

sociálního a kulturního prostředí a vytváří takové klima, kde se všichni cítí rovnoprávně, kde jsou v 

majoritní kultuře úspěšní i žáci minority (romské etnikum). 

  

Multikulturní výchova se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Projevuje se v realizovaném 

učivu, v používaných metodách, v klimatu třídy i celé školy, v jednotlivých zájmových kroužcích 

a realizovaných projektech  na 1. i na 2. stupni. Žáci v průběhu školního roku zhlédli divadelní 

představení a zúčastnili se knihovnických lekcí. 

  

Škola vzdělává přibližně 90% žáků ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí. 

S tím souvisí ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. 

Podpořit je v majoritní společnosti jsme se letos snažili prostřednictvím  projektu, který byl uspořádán 

napříč celou školou u příležitosti Dne Romů 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo žákům ukázat, že i Romové mohou být a jsou 

ve společnosti úspěšní a mají své důležité místo. Desítka úspěšných Romů měla pro děti připravené 

nejen povídání o jejich životě a cestě k úspěchu, ale také i praktické ukázky a aktivity z jejich pracovního 

života.  

Díky tohoto projektu žáci učili také společné spolupráci a ohleduplnosti při tvorbě plakátů 

o významné osobě, která je navštívila a výtvorů na téma Kočovný život Romů. Díla byla vystavena 

v Romském centru při příležitosti konání oslav ke Dni Romů.  

  
 Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků dále škola zabezpečuje: 
  

 individuální nebo skupinovou péči 

 přípravné třídy 

 pomoc asistenta pedagoga 

 odpovídající metody a formy práce 

 spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem a výchovnou poradkyní  

 pravidelnou komunikaci se žáky a rodiči a zpětnou vazbu  

 
V tomto školním roce naše škola pokračovala v projektu „Škola s místem pro všechny“, který 

je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Zároveň se naši žáci a pedagogové 

podíleli na přípravě projektů a projektových dnů, které jsou významným hnacím mechanizmem 

multikulturní výchovy. 
 
 

 

Informace o volnočasových aktivitách 

 
Škola poskytuje v rámci své činnosti volnočasové aktivity pro žáky. V tomto školním roce bylo 

žákům nabídnuto celkem 27 pravidelných volnočasových, podpůrných a zájmových aktivit, ale také 

např. školní filmový klub.  Kromě nich škola pořádá celou řadu nepravidelných akcí a výletů. 

 

Škola získala pro volnočasové aktivity se žáky finanční prostředky z různých zdrojů, např. 

z Fondu primátora města Karviné, MŠMT, KVIC a Škola pro všechny. 
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Nosnou myšlenkou je zajistit žákům ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí 

smysluplné využití volného času. Současně jsou tyto aktivity významnou prevencí sociálně 

patologických jevů. 

 

Aktivity jsou obsahově i zaměřením velmi pestré a lákavé z těchto důvodů: 

 jsou jim poskytovány ve známém prostředí školy, 

 jsou v místě jejich bydliště, 

 jsou pro žáky bezplatné. 

 

Školní družina 

 
Provoz ve školní družině pro žáky 1. stupně plynule navázal na plnění programu výchovně 

vzdělávací činnosti, jenž je realizována dle schváleného „Školního vzdělávacího programu pro ŠD.“ 

 

Do školní družiny chodilo 60 žáků ve dvou odděleních. 

 
Přípravné třídy 

 
Ve školním roce 2020/2021 byla otevřena 1 přípravná třída s 15 dětmi, které se vzdělávaly 

podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Některé děti, jejichž rodiče projevily 

zájem, mohly v odpoledních hodinách navštěvovat školní družinu. 

 

Informace o školním poradenském pracovišti (ŠPP) 

 
Cílem ŠPP je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce 

a pedagogy a pomoc při řešení vzniklých problémů v oblasti edukační a sociální. Školní poradenské 

pracoviště se scházelo přibližně jednou za měsíc. Členové se navzájem informovali o problémech, které 

řešili s vyučujícími, třídními učiteli, žáky a zákonnými zástupci žáků. V případě potřeby probrali další 

možný postup ke zlepšení situace. 
 
 

Tým pracovníků ŠPP: 

 výchovná poradce: Mgr. Radek Suchánek    

 školní metodička prevence: Mgr. Monika Bittová  

 školní speciální pedagog: Mgr. Radim Štefek 

Výchovný poradce 
 

1. Metodická a informační činnost v oblasti výchovného poradenství 
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Spolupráce s Úřadem práce Karviná spočívala zejména v předávání informací pro vycházející 

žáky 7. až 9. tříd. Probíhala spolupráce s Odborem sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města 

Karviné, Odborem rozvoje a školství Magistrátu města Karviné, Policií ČR, Městskou policií, se 

Střediskem výchovné péče, dalšími institucemi a občanskými sdruženími. Se všemi těmito institucemi 

byla spolupráce velmi dobrá. 

2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy 

Probíhala úspěšná spolupráce se školním speciálním pedagogem, školní metodičkou prevence 

a vedením školy. 

V konzultačních hodinách byly poskytovány odborné poradenské služby týkající se výchovy 

a vzdělávání dětí, volby povolání i možnosti využití odborné pomoci poskytované centry v regionu. 

Kázeňské problémy žáků byly řešeny pohovory s konkrétními žáky. Složitější problémy 

– neomluvená absence, opakované a závažnější porušování školního řádu, ale i problémy se 

vzděláváním – byly řešeny jednáními se zákonnými zástupci, za přítomnosti třídních učitelů, dalších 

vyučujících, vedení školy, případně i sociálních kurátorů. Jednání se zákonnými zástupci, za účasti 

výchovného poradce, se v letošním školním roce uskutečnilo 18, výchovných komisí se konalo 

rovněž 18. 

Třídní učitelé jako každoročně vypracovávali hodnocení žáků pro potřeby soudu, policie ČR, 

odboru sociálně právní ochrany dětí. Sekretářka školy Markéta Skotnicová žádanky těchto institucí 

na hodnocení žáků předávala třídním učitelům a vedla databázi těchto hodnocení. 

Ve spolupráci s třídními učiteli byla sledována neomluvená absence žáků školy a byla přijímána 

opatření k jejímu předcházení. Při neomluvené absenci překračující 10 hodin byly svolávány výchovné 

komise, při neomluvené absenci vyšší než 25 hodin byla informována přestupková komise města a to 

v 8 případech. Při opakované vyšší absenci bylo ve 3 případech podáno trestní oznámení pro podezření 

ze spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Několik našich žáků dochází rovněž do 

Střediska výchovné péče na konzultace. 

3. Spolupráce se speciálním pedagogem při zajišťování integrace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami na škole 

Probíhaly konzultace k jednotlivým případům na setkáních školského poradenského 

pracoviště. 

 

4. Spolupráce se školní metodičkou prevence v oblasti sociálně patologických jevů  

U všech problémů z oblasti sociálně patologických jevů docházelo ke konzultacím se školní 

metodičkou prevence, dále byl společně dohodnut další vhodný postup. 

Členové školského poradenského pracoviště se scházeli zpravidla jednou měsíčně, aby se 

navzájem informovali o problémech, které individuálně řešili, a hledali společné postupy, jak zlepšit 

daný stav. Pokud se jednalo o zvlášť problematické jedince, využívali společně všech dostupných 

zákonných prostředků. Ke zlepšení komunikace mezi školou a rodinami problémových žáků byly 

využívány i asistentky pedagoga. 
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5. Zajišťování úkolů v oblasti volby povolání 

Při volbě středních škol byl sledován zájem vycházejících žáků o další typ studia, jejich 

představy o budoucím povolání a ve spolupráci s rodiči jim bylo aktivně pomáháno při volbě střední 

školy. 

Všichni vycházející žáci sedmých, osmých i deváté třídy se účastnili konzultací a online besed 

o eventuálních možnostech dalšího studia, byli seznámeni s celou řadou elektronických i papírových 

propagačních materiálů z různých vzdělávacích zařízení. 

V součinnosti se zákonnými zástupci byly žákům vydány vyplněné přihlášky k dalšímu studiu na 

střední škole a zápisové lístky. Letos ukončilo povinnou školní docházku 32 žáků. Dva žáci si nepodali 

přihlášku na střední školu. Většina žáků se dostala na zvolený učební obor už v 1. kole přijímacího řízení. 

6. Informace o přijímacích řízeních vycházejících žáků 
 

Ve školním roce 2020/2021 ukončilo povinnou školní docházku 32 žáků.  Pouze dva žáci si 

nepodali přihlášku na střední školu. 

 

Rozdělení dle ročníků: 

sedmá třída … 1 

osmá třída … 7 

devátá třída … 24 

Rozdělení dle typu školy: 

gymnázia … 0 (0%) 

střední odborné školy s maturitou … 1 (3,125%) 

učební obory s maturitou … 5 (15,625%) 

učební obory s výučním listem … 24 (75%) 

nepodali přihlášku … 2 (6,25%) 

Školní speciální pedagog 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou 

podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých 

činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 

Během školního roku se speciální pedagog zaměřil na tyto oblasti: 
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1. Depistážní, diagnostické a intervenční činnosti 

V průběhu prvního pololetí absolvoval speciální pedagog náslechy ve  třídách – prvních 

a druhých ročníků, kde se soustředil na koordinaci práce učitele a asistenta, práce asistenta se 

žákem, individuální přístup učitele k žákům s PO a vyhledávání dalších žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do systému speciální pedagogické péče / PLPP, PPP /. 

Diagnostické intervence se z důvodu koronavirové situace řešily individuálně. V rámci 

depistážní činnosti se speciální pedagog podílel na zápisu dětí do prvních tříd. Byla pravidelně 

doplňována databáze žáků s podpůrným opatřením / PO 2 – 4 /. 

- 36 žáků s podpůrným opatřením / + 11 žáků s PO1 / 

- 15 žáků s individuálním vzdělávacím plánem 

- Klienti PPP Karviná – 7 žáků 

- Klienti SPC Karviná – 26 žáků 

- Klienti SPC Ostrava – 3 žáci 

 Žáci jsou klienty PPP Karviná, SPC Karviná pro žáky s mentálním postižením nebo vadou řeči,

 SPC Ostrava pro děti s vadami sluchu. 

2. Realizace intervenční a etopedické činnosti 

Během školního roku 2020/2021 u čtyř žáků probíhaly hodiny speciální pedagogické péče 

a u pěti žáků etopedické intervence na doporučení třídních učitelů a diagnostika školní zralosti 

u sedmi žáků. Průběžně probíhaly konzultace s pedagogy, které byly zaměřeny na metody 

a formy práce u žáků s PO, tvorba IVP a PLPP, příčinu výchovných problémů u žáků. 

Konzultační činnost pro rodiče byla zaměřena hlavně na posílení školní úspěšnosti, předání 

informací o vzdělávání na školách speciálních a možnosti využití služeb školského 

poradenského zařízení.  

Součástí činnosti byla pravidelná účast na poradách v rámci SPC, PPP a speciálních pedagogů, 

výchovných komisí. 

Vedené dokumenty: IVP, PLPP, zápisy z etopedické činnosti, zpráva školy o žákovi, snímek třídy 

 

 

Školní metodik prevence 

AKCE - ŽÁCI: 

Akce - žáci 

Název akce Organizace Třída Termín 

Vztahy v rodině a kam se obrátit Poradna SPOLU 
4. A, 4. B, 
4. C 22.09.2020 

Volba povolání Poradna SPOLU 6. A, 6. B 24.09.2020 
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Webinář o HIV pro studenty 
Česká společnost AIDS 
pomoc 8. A, 8. B 08.10.2020 

Tvoje cesta onlinem PČR 9. A 11.03.2021 

Tvoje cesta onlinem PČR 8. A 08.04.2021 

 

„Webináře o HIV pro studenty“ se zúčastnili žáci ve škole online. „Tvoje cesta onlinem“ proběhla pouze 

online (žáci se připojili z domova). 

V březnu 2021 byl žákům 9. A přeposlán dotazník k tématu ALKOHOL. Po vyplnění se žáci dověděli svou 

úspěšnost a správné odpovědi. 

Žákům 2. stupně byla předána informace o možnosti zhlédnutí filmu „V SÍTI“ v televizi na ČT. 

ABSENCE ŽÁKŮ: 

Absence žáků 

Školní 
rok 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

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

O
m

lu
ve

n
á 

ab
se

n
ce

 

C
el

ke
m

 

34 051 39 341 33 526 40 086 37 409 38 132 26 357 10 818 26 463 22 785 

N
a 

žá
ka

 

93,8 110,51 87,76 105,77 106,88 110,53 75,713 30,91 75,179 64,002 

N
eo

m
lu

ve
n

á 
ab

se
n

ce
 

C
el

ke
m

 

485 542 1 556 1 004 638 978 648 343 669 488 

N
a 

žá
ka

 

1,34 1,52 4,07 2,65 1,823 2,843 1,883 0,947 1,901 1,371 

 

SNÍŽENÉ ZNÁMKY Z CHOVÁNÍ: 

Chování žáků 

Školní rok 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

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

2° 18 21 27 38 14 23 14 5 4 13 

3° 5 7 5 17 4 11 6 2 3 5 
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AKCE – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI: 

Akce - zákonní zástupci žáků 

Název akce Organizace Třída Termín 

Máme prvňáčka Poradna SPOLU 

Zákonní 
zástupci 
žáků         
1. tříd 10.09.2020 

Volba povolání Poradna SPOLU 

Zákonní 
zástupci 
žáků         
6. tříd 24.09.2020 

 

 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce 2020 – 2021 zaměstnanci využívali především školení hrazených z prostředků 

ONIV, dále pak z projektů OPVK. 
 
 
Seznam školení 
Název 

MAP – řídící výbor, pracovní skupiny 

Sborovna – distanční výuka, nástroje GOOGLE 

Studium koordinátora ŠVP 

Letní škola – matematika Hejného 

Studium pro výchovného poradce 

Strategické řízení a plánování ve školách – 
koučing pro ředitele školy 

Spisová služba 

Cestovní náhrady 

Tvorba IVP žáka ZŠ 

Studium pro metodika prevence 

S asistenty pro lepší školu – konference 
pořádána organizací „Člověk v tísni“ 

Burza nápadů učitelů matematiky 
 

Konference pracovníků ŠD 

Konference pro učitele cizích jazyků 
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Sborovna – systém hodnocení 

Facilitační setkání – projekt GRAMMY 

Bakalář 

Právní poradna pro školy 

Nový systém financování reg. školství 
 
Mnoho plánovaných aktivit bohužel neproběhlo z důvodu zrušení akcí v souvislosti s pandemii. 
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Stručný přehled hospodaření školy 
 

Zdroje financování příspěvkové organizace 

1. Příspěvek na provoz od zřizovatele 

2. Dotace na odpisy od zřizovatele 

3. Dotace ze státního rozpočtu – dotace na přímé náklady na vzdělávání, rozvojový 

program na dopravu na plavání žáků 

4. Dotace EU – Operační program potravinové a materiální pomoci – Obědy do škol, 

Šablony 

5. Čerpání fondů příspěvkové organizace 

6. Výnosy z prodeje služeb- stravování žáků, školská úplata  

7. Výnosy z pronájmu TV 

8. Ostatní výnosy 

 

SU Popis Zůstatek 

  Celkové náklady r. 2020 38 698 141,22 

501 Spotřeba materiálu celkem 1 014 003,30 

  Ostatní - Spotřební materiál 126 584,41 

  Osobní ochranné prac. prostředky  12 947,77 

  Potraviny 550 259,91 

  Čistící a hygienické prostředky 48 287,63 

  Kancelářský materiál 73 599,37 

  Publikace a časopisy 4 261,00 

  Učebnice 99 883,00 

  Učební pomůcky 9 237,00 

  Školní potřeby ostatní 23 343,69 

  Školní potřeby pro 1. třídu 9 573,95 

  Školní potřeby pro přípravnou třídu 2 377,62 

  Tonery 50 159,95 

  Pohonné hmoty pro zahr. techniku 3 488,00 

502 Spotřeba energie celkem 2 219 470,23 

  Elektrické energie 338 872,17 

  Tepelná energie 1 462 461,21 

  Plyn 18 517,72 

  Vodné a stočné 101 975,01 

  Srážková voda 297 644,12 

511 Ostatní - Opravy a udržování 809 460,86 

512 Cestovné 15 498,00 

513 Náklady na reprezentaci 2 066,00 

518 Ostatní služby celkem 676 362,17 

  Ostatní služby 237 271,10 

  Bankovní poplatky 9 208,00 
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  Poštovné 2 588,00 

  WC mobilní 26 288,00 

  Deratizace 5 688,21 

  Dovoz obědů 24 400,00 

  Právní a konzultační služby 17 424,00 

  Služby BOZP 6 000,00 

  servis a nájem inf. technologií 63 415,77 

  podpora poč. programů 1 839,20 

  Telefony a internet 73 077,48 

  Dopravné 9 600,00 

  Školení 8 295,80 

  Další vzdělávání ped. pracovníků 49 400,00 

  Odpady 46 275,05 

  Revize ostatní 5 227,20 

  Revize - tělových. nářadí 7 230,00 

  Revize - výtahy 4 326,96 

  Revize - požární ochrana 17 255,81 

  Revize - elektro 50 880,00 

  Revize - plyn 8 250,38 

  Revize - EZS 2 421,21 

521 Mzdové náklady celkem 23 277 342,00 

  Mzdy a platy 22 730 788,00 

  Odměny z fondu odměn 112 000,00 

  Dohody o provedení práce 297 220,00 

  Náhrady mezd a platů 137 334,00 

524 Zákonné sociální pojištění 7 742 921,00 

  Sociální pojištění 5 681 211,00 

  Zdravotní pojištění 2 061 710,00 

525 Jiné sociální pojištění 93 657,00 

527 Zákonné sociální náklady 466 802,00 

  Tvorba FKSP z mezd a platů 459 602,00 

  Zdravotní preventivní péče 7 200,00 

528 Jiné sociální náklady 47 709,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 37 705,00 

  Technické zhodnocení. do 40 tis 36 840,00 

  Ostatní náklady z činnosti 865,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 360 274,00 

558 Náklady z drobného DM 934 870,66 

  Celkový výnosy r. 2020 38 912 278,64 

602 Výnosy z prodeje služeb 62 393,00 

  Školné (úplata) 15 986,00 

  Stravné (norma) 6 407,00 

603 Výnosy z pronájmu 48 380,00 

648 Čerpání fondů 114 623,00 

  Čerpání fondu odměn 112 000,00 
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  Čerpání fondu RF z ostatních titulů 2 623,00 

649 Ostatní  výnosy z činnosti 68 673,39 

  Ostatní výnosy z činnosti 19 692,39 

  Pojistné plnění 48 981,00 

672 Výnosy míst. instit z tranferů 38 618 209,25 

  Příspěvek na provoz 5 385 000,00 

  Dotace na odpisy 1 347 588,00 

  Správa zahrad 55 000,00 

  Dotace-volnočasové aktiv 35 350,00 

  Rozpouštění inv. dotace 12 686,00 

  OP potravinové a materiální pomoci 525 193,25 

  OP VVV - PO3 neinvestice 1 120 234,00 

  Podpora výuky plavání  9 360,00 

  Přímé náklady na vzdělávání 30 127 798,00 

   

 Hospodářský výsledek celkem za rok 2020 214 137,42 
 

 
Hlavní kniha k 31. 12. 2019 v Kč – provozní prostředky 

SU Popis MD celkem DAL celkem Zůstatek 

501 Spotřeba materiálu 670 874,34 193 599,00 477 275,34 

502 Spotřeba energie 2 466 289,39 0,00 2 466 289,39 

511 Opravy a udržování 1 913 757,41 0,00 1 913 757,41 

512 Cestovné 28 374,00 0,00 28 374,00 

513 Náklady na reprezentaci 1 918,00 0,00 1 918,00 

518 Ostatní služby 607 768,92 0,00 607 768,92 

521 Mzdové náklady 763 026,00 0,00 763 026,00 

524 Zákonné sociální pojiště 187 156,00 0,00 187 156,00 

525 Jiné sociální pojištění 2 514,00 0,00 2 514,00 

527 Zákonné sociální náklady 11 182,00 0,00 11 182,00 

528 Jiné sociální náklady 77 786,00 0,00 77 786,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 53 301,00 0,00 53 301,00 

551 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 1 299 675,00 0,00 1 299 675,00 

558 Náklady z drobného DM 408 348,00 0,00 408 348,00 

602 Výnosy z prodeje služeb 180,00 169 609,00 -169 429,00 

603 Výnosy z pronájmu 0,00 84 980,00 -84 980,00 

648 Čerpání fondů 0,00 1 343 111,00 -1 343 111,00 

649 Ostatní  výnosy z činnosti 0,00 77 910,40 -77 910,40 

672 
Výnosy míst. instit z 
transferů 0,00 6 631 325,00 -6 631 325,00 

  Hospodářský výsledek     8 384,34 
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Hlavní kniha k 31. 12. 2019 v Kč – státní rozpočet 

SU AU Popis MD celkem DAL celkem Zůstatek 

501 0303 
Osobní ochranné 
prac.pomůcky 19 060,05 0,00 19 060,05 

501 0350 Učebnice 116 811,00 0,00 116 811,00 

501 0351 Učební pomůcky 21 320,30 0,00 21 320,30 

501 0361 Školní potřeby pro 1. třídu 11 396,64 0,00 11 396,64 

501 0362 
Školní potřeby pro 
přípravnou třídu 3 200,01 0,00 3 200,01 

501   Spotřeba materiálu celkem 171 788,00 0,00 171 788,00 

512   Cestovné 8 522,00 0,00 8 522,00 

518   Ostatní služby 82 800,00 0,00 82 800,00 

521   Mzdové náklady 19 545 616,00 0,00 19 545 616,00 

524   Zákonné sociální pojiště 6 599 141,00 0,00 6 599 141,00 

525   Jiné sociální pojištění 78 138,00 0,00 78 138,00 

527   Zákonné sociální náklady 399 212,00 0,00 399 212,00 

558   Náklady z drobného DM 37 185,00 0,00 37 185,00 

672   
Podpora výuky plavání 
33070 0,00 26 640,00 -26 640,00 

672   Překryv MŠ 33074 0,00 82 004,00 -82 004,00 

672   

Částečné vyrovnání 
mezikrajových rozdílů 
33076 0,00 267 939,00 -267 939,00 

672   
Změna systému 
financování 33077 0,00 506 290,00 -506 290,00 

672   
Přímé náklady na 
vzdělávání 33353 0,00 26 039 529,00 -26 039 529,00 

672 celkem 
Výnosy míst. institucí z 
transferů 0,00 26 922 402,00 -26 922 402,00 

    Hospodářský výsledek     0,00 

 

Hlavní kniha k 31. 12. 2019 v Kč – projekt EU  

SU Popis MD celkem DAL celkem Zůstatek 

518 Ostatní služby 81 537,00 0,00 81 537,00 

518 Dopravné 4 491,00 0,00 4 491,00 

521 Mzdy a platy 419 364,00 0,00 419 364,00 

521 Dohody o provedení práce 61 865,00 0,00 61 865,00 

521 Náhrady mezd a platů 1 486,00 0,00 1 486,00 

524 Sociální pojištění 104 296,00 0,00 104 296,00 

524 Zdravotní pojištění 37 743,00 0,00 37 743,00 

527 Tvorba FKSP z mezd a pla 8 417,00 0,00 8 417,00 

558 Ostatní - náklady z DDM 126 357,00 0,00 126 357,00 

672 Ostatní-Výn.vyb.míst.vl. 0,00 845 556,00 -845 556,00 

  Hospodářský výsledek     0,00 
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Projekt EU -  Operační program Vývoj, Výzkum a Vzdělávání. 

Název projektu: Společně k lepšímu učení 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010709 

 

Hlavní kniha k 31. 12. 2019 v Kč – Obědy do škol II  

SU AU Popis MD celkem DAL celkem Zůstatek 

501 0310 Potraviny 302 930,00 0,00 302 930,00 

501 0330 Kancelářský materiál 77,45 0,00 77,45 

501   Spotřeba materiálu 303 007,45 0,00 303 007,45 

521   Mzdové náklady 16 375,00 0,00 16 375,00 

672   Výnosy míst. instit z tr 0,00 319 382,45 -319 382,45 

    Hospodářský výsledek     0,00 

 

Obědy do škol II:  

Termín projektu: od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 

Název projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP 

PMP v Moravskoslezském kraji. 

EU: Fond evropské pomoci nejchudším osobám 

Operační program potravinové a materiální pomoci 

 

Hlavní kniha k 31. 12. 2019 v Kč – Obědy do škol III 

 

SU AU Popis MD celkem DAL celkem Zůstatek 

501 0310 Potraviny 435 037,00 0,00 435 037,00 

521   Mzdové náklady 12 000,00 0,00 12 000,00 

672   
Výnosy míst. instit z 
transferů 0,00 447 037,00 -447 037,00 

    Hospodářský výsledek     0,00 

 

 

Obědy do škol III:  

Termín projektu: od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 

Název projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků 

OP PMP v Moravskoslezském kraji. 

EU: Fond evropské pomoci nejchudším osobám 

Operační program potravinové a materiální pomoci 

Informace o inspekční a kontrolní činnosti 
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Veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Závěr: Nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně. 

 

Závěr 

 
Podklady pro výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020 - 2021 byly projednány na 

pedagogické radě, která se uskutečnila dne 31. 8. 2021 
 
 
 
 
 

 
              _____________________ 

         Mgr. Andrzej Szyja 
         ředitel školy 

 
 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 30. 9. 2021 

 
 
 

                                                                                                                                 __________________  
Mgr. Iveta 
Ondruchová             
předseda ŠR 

 
 
 
 
 
 

 Přílohy 
 

 Zpráva o činnosti MŠ 
 
 
 
 
 
 
 


