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1. Základní údaje o škole 
 

1.1. Škola 

Název školy dle ZL Základní škola Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy dle ZL   Havířov-Město, Marušky Kudeříkové 1143/14, 736 01 

Ředitel Mgr. Jiří Brabec 

Statutární zástupce Mgr. Petr Choma 

Zařazení do sítě škol 3. 2. 1996 

Datum zápisu školy           

do rejstříku  

1. 1. 2005 

Datum zahájení činnosti                      1. 9. 1965 

IČ 62331248 

REDIZO 600 136 400 

IZO 102 156 794 

Charakteristika školy Jedná se o úplnou základní školu s 1. - 9. ročníkem. 

Hlavním předmětem činnosti dle zřizovací listiny je:  

- poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu 

obecně závazných právních předpisů v oblasti základního 

školství pro povinnou školní docházku, 

- zajištění stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve 

školách zřizovaných městem,  

- zajištění stravování zaměstnanců škol zřizovaných městem, 

- poskytování zájmového vzdělávání ve školních družinách a 

školních klubech, 

- poskytování zájmového vzdělávání uskutečňovaného formou 

zájmových kroužků 

 

Adresa www stránek www.zsmk.eu 

E-mailová adresa zsmk@volny.cz      (od září 2021: posta@zsmk.eu) 

 

 

http://www.zsmk.eu/
mailto:zsmk@volny.cz


 

        

 

   

 

 

 

   

1.2. Zřizovatel 

Název zřizovatele Statutární město Havířov 

Sídlo zřizovatele 736 01 Havířov – Město, Svornosti 86/2 

IČ 00297488 

 
 

1.3. Součásti školy 

Součást školy Kapacita 

Základní škola 550 

Školní družina 120 

Školní jídelna 500 

 

 

1.4. Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Kapacita 
Počet 

tříd/oddělení 

Počet 

dětí/žáků 

Počet 

dětí/žáků na 

třídu 

Počet žáků 

na pedagoga 

Základní škola 550 18 378 21,00 14,54 

1. stupeň ZŠ x 10 216 21,60 16,62 

2. stupeň ZŠ x 8 162 20,25 12,46 

Školní družina 120 4 120 30,00 30,00 

Školní jídelna 500 x 290 x x 

 

 

 

 



 

        

 

   

 

 

 

   

1.5. Materiálně – technické podmínky školy 

 

Stav vybavenosti: 

 

Umístění 

(pavilón) 

Stanice 

pro 

žáky 

počet 

Připojení 

k 

internetu 

Stanice 

pro učitele 

počet 

připojení 

k internetu 

Prezentační 

technika 

tiskárna 

Učebna 

informatiky 

50 (B) 

23 23 1 1 
 dataprojektor, 

plátno 
0 

Interaktivní 

uč. 52 (B) 
0 0 1 1 

dataprojektor, 

inter. tab. 

SmartBoard 

0 

Kabinet 1. st. 

(B) 
0 0 1 1 0 0 

Knihovna (B) 

přízemí 
3 3 0 3 0 1 

Kabinet (B) 

přízemí 
0 0 1 1 0 1 

Kabinet M 

(A) 
0 0 1 1 0 0 

Kabinet Př 

(A) 
0 0 1 1 0 

0 

 

Učebna Př 

(A) 
0 0 1 1 

dataprojektor,  

plátno 
0 

Učebna Fy 

(A) 
0 0 1 1 

dataprojektor, 

Activboard,     

vizualizér 

0 

Učebna Ch 

(A) 
0 0 1 1 

dataprojektor, 

Activboard 
0 

Kabinet spec. 

ped. 2 2 1 1 0 1 

Sborovna  

(A) 
0 0 1 1 0 2 

Ředitel školy 

(A) 
0 0 1 1 0 1 

Zást. řed  

(A) 
0 0 1 1 0 1 



 

        

 

   

 

 

 

   

Sekretariát 

(A) 
0 0 1 1 0 2 

Hospodářka 

školy (A) 
0 0 1 1 0 1 

Kabinet 

cizích jazyků 

(A) 

0 0 1 1 0 1 

Učebna Nj 

(A) 
0 0 1 1 

dataprojektor, 

plátno 
0 

Učebna Aj 

(A) 
0 0 1 1 

dataprojektor, 

plátno 
0 

Kabinet 

vých. 

poradce (A) 

0 0 1  1 0 1 

Kabinet Vv 

(A) 
0 0 1 1 0 1 

Učebna Vv 

(A) 
0 0 0 0 

dataprojektor, 

plátno 
0 

Kabinet (C) 

přízemí 
0 0 1 1 0 

 

0 

 

Kabinet Z  

(C) 
0 0 1 1 0 0 

Učebna Z  

(C) 
0 0 1 1 

dataprojektor, 

inter. tabule 

SmartBoard 

1 

Kabinet Tv 

(tělocvična) 
0 0 1 1 0 1 

Třídy 

(B,C,D) 
0 0 18 18 

18 x plátno 

dataprojektor  
0 

Školní klub 0 0 1 1 
dataprojektor, 

plátno 
0 

Školní 

družina 
1 1 4 4 0 1 

Kabinet ŠD 

 
0 0 1 1 0 1 

Vedoucí ŠJ 0 0 1 1 0 

 

1 

 

Kabinet 0 0 1 1 0 0 



 

        

 

   

 

 

 

   

(D) 

Učebna 

informatiky 

(D) 

17 17 1 1 
dataprojektor, 

inter. tab. 

Smart Board 

0 

Malá 

sborovna (D) 
0 0 1 1 0 1 

Třída 

D. Bolek 

(D) 

1 1 1 1 
dataprojektor, 

inter. tab. 

SmartBoard 

1 

Počet 

notebooků 
0 0 50 50 0 0 

Počet  

tabletů 
0 0 17 17 0 0 

 

Programové vybavení: 

 

Aplikace 

 

Řešení - žák 

 

Řešení - pedagog 

Možnosti tisku 

Učitel / Žák 

Textový editor MS Word 2010 MS Word 2016 ano/ne 

Tabulkový editor MS Excel 2010 MS Excel 2016 ano/ne 

Grafický editor Malování Malování ano/ne 

Webový prohlížeč MS Explorer11 MS Explorer11 

Google Chrome, 

Microsoft Edge 

ano/ne 

Ukládání dat USB disk CD-R, USB disk  

Operační systém Windows 7 Windows 10  

Klient elektronické 

pošty 

MS Explorer MS Explorer, MS 

Outlook  

 

Vysvědčení a 

evidence ne Bakaláři ano/ne 

Editor webových 

stránek 

MS Front Page, 

poznámkový blok 

MS Front Page, 

poznámkový blok 
ano/ne 

Výukové programy LangMaster LangMaster  



 

        

 

   

 

 

 

   

 

 

T 

E 

R 

A 

S 

O 

F 

T 

Angličtina 1,2,3,4,5 Angličtina 1,2,3,4,5  

Němčina 2,3 Němčina 2,3  

Český jazyk 

1,2,3,4,5 

Český jazyk 

1,2,3,4,5 

 

Matematika 1 - 4 Matematika 1 - 4  

Mat. logické 

hádanky 

Mat. logické 

hádanky 

 

Vlastivěda 1 Vlastivěda 1  

Biologie Biologie  

Botanika 1 Botanika 1  

Přírodověda 1, 2, 4 Přírodověda 1, 2, 4  

Artopedia 3 Artopedia 3  

Dětské graf. studio Dětské graf. studio  

Kreslení pro děti Kreslení pro děti  

Základy rodinné a 

sexuální výchovy 

Základy rodinné a 

sexuální výchovy 

 

Dějepis Dějepis  

Všeobecný přehled Všeobecný přehled  

Dětský koutek 1, 3 Dětský koutek 1, 3  

Výuková pexesa Výuková pexesa  

EDISON 4.0 EDISON 4.0  

3D Architekt 3D Architekt  

Výuka informatiky  Výuka informatiky   

Newton 3 Newton 3  

 
Soví hrátky Soví hrátky  

Soví kouzelník Soví kouzelník  



 

        

 

   

 

 

 

   

Soví bludiště Soví bludiště  

Soví zoo Soví zoo  

 

 

D 

I 

D 

A 

K 

T  

A 

Lidské tělo Lidské tělo  

Slovní druhy Slovní druhy  

Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova  

Geometrie pro 

nejmenší 1 

Geometrie pro 

nejmenší 1 

 

Slovní úlohy z 

matematiky 

Slovní úlohy z 

matematiky 

 

Česká republika a 

její kraje 

Česká republika a 

její kraje 

 

Evropská unie Evropská unie  

Všeználkovo safari Všeználkovo safari  

Dopravní výchova Dopravní výchova  

Fy, Z, CH, M1,2 Fy, Z, CH, M1,2  

ČJ 1,2 ČJ 1,2  

Občanská výchova Občanská výchova  

Přírodopis1,2 Přírodopis1,2  

Dějepis Dějepis  

FRAUS 

Matematika 

aritmetika + 

geometrie 

Matematika 

aritmetika + 

geometie 

Pro žáky 6. a 7.  

ročníku 

Český jazyk + 

čítanka 

Český jazyk + 

čítanka 

Pro žáky 6. a 7. 

ročníku 

Dějepis Dějepis Pro žáky 6. ročníku 

Deutsch mit Max 

A1 

Deutsch mit Max 

A1 

 



 

        

 

   

 

 

 

   

Fyzika Fyzika Pro žáky 6. a 7. 

ročníku 

Občanská výchova Občanská výchova Pro žáky 6. a 7. 

ročníku 

Přírodopis Přírodopis Pro žáky 6. a 7. 

ročníku 

Zeměpis Zeměpis Pro žáky 6. a 7. 

ročníku 

Prevence rizikového 

chování dětí a 

mládeže 

Prevence rizikového 

chování dětí a 

mládeže 

 

ALTER 

Český jazyk 2 Český jazyk 2 Pro žáky 2. ročníku 

Český jazyk 3 Český jazyk 3 Pro žáky 3. ročníku 

Matematika 

1,2,3,4,5 

Matematika 

1,2,3,4,5 

 

 

M  

I 

U 

Č 

Začínáme s hudební 

výchovou  

Začínáme s hudební 

výchovou  

Pro žáky 1. ročníku 

Já a můj svět Já a můj svět Pro žáky 1. ročníku 

Slabikář Slabikář Pro žáky 1. ročníku 

Živá abeceda Živá abeceda Pro žáky 1. ročníku 

Český jazyk 2 Český jazyk 2 Pro žáky 2. ročníku 

Čítanka 2 Čítanka 2 Pro žáky 2. ročníku 

Já a můj svět 2 Já a můj svět 2 Pro žáky 2. ročníku 

Hudební výchova 2 Hudební výchova 2 Pro žáky 2. ročníku 

Čítanka 3 Čítanka 3 Pro žáky 3. ročníku 

Český jazyk 3 Český jazyk 3 Pro žáky 3. ročníku 

Hudební výchova 3 Hudební výchova 3 Pro žáky 3. ročníku 

Já a můj svět 3 Já a můj svět 3 Pro žáky 3. ročníku 



 

        

 

   

 

 

 

   

 

 

 

M 

I 

U 

Č 

Přírodověda 4 Přírodověda 4 Pro žáky 4. ročníku 

Vlastivěda 4 – 

Hlavní události 

nejstarších českých 

dějin 

Vlastivěda 4 – 

Hlavní události 

nejstarších českých 

dějin 

Pro žáky 4. ročníku 

Vlastivěda 4 – 

Poznáváme naší 

vlast 

Vlastivěda 4 – 

Poznáváme naší 

vlast 

Pro žáky 4. ročníku 

Český jazyk 4 Český jazyk 4 Pro žáky 4. ročníku 

Čítanka 4 Čítanka 4 Pro žáky 4. ročníku 

Hudební výchova 4 Hudební výchova 4 Pro žáky 4. ročníku 

Čítanka 5 + Čítanka 

5 SVP 

Čítanka 5 + Čítanka 

5 SVP 
Pro žáky 5. ročníku 

Český jazyk 5 Český jazyk 5 Pro žáky 5. ročníku 

Přírodověda 5 Přírodověda 5 Pro žáky 5. ročníku 

Vlastivěda 5 – 

Česká republika 

jako součást Evropy 

Vlastivěda 5 – 

Česká republika 

jako součást Evropy 

Pro žáky 5. ročníku 

Vlastivěda 5 – 

Významné události 

nových českých 

dějin 

Vlastivěda 5 – 

Významné události 

nových českých 

dějin 

Pro žáky 5. ročníku 

 Hudební výchova 5 Hudební výchova 5 Pro žáky 5. ročníku 

 Zeměpis 6,1. a 2. díl Zeměpis 6,1. a 2. díl Pro žáky 6. ročníku 

 Zeměpis 7,1. a 2. díl Zeměpis 7,1. a 2. díl Pro žáky 7. ročníku 

 Zeměpis 8,1. a 2. díl Zeměpis 8,1. a 2. díl Pro žáky 8. ročníku 

 Zeměpis 9 Zeměpis 9 Pro žáky 9. ročníku 

New Catterbox 1,2 New Catterbox 1,2 Pro žáky 3. a 4. 

ročníků 

Project 1 Project 1 Pro žáky 5. ročníku 



 

        

 

   

 

 

 

   

Oxford 

University 

Press 

Project 2 Project 2 Pro žáky 6. ročníku 

Project 3 Project 3 Pro žáky 7. ročníku 

Project 4 Project 4 Pro žáky 8. ročníku 

Project 5 Project 5 Pro žáky 9. ročníku 

 

Škola disponuje 2 počítačovými učebnami, které jsou založené na terminálovém řešení. Celkový 

počet pracovních míst pro žáky školy je v počtu 39. Pro I. stupeň 17 a pro druhý 22. Svou 

životností však tyto stanice již nesplňují standardy ICT služeb. Dále škola disponuje 8 odbornými 

učebnami s prezentační technikou a 18 třídami s prezentační technikou. Celkový počet 

přípojných míst včetně kabinetů, ředitelny, sborovny, školní jídelny, družiny a míst správních 

zaměstnanců je 62.  Celkový počet pracovních stanic je 65 kusů, notebooků 50  

a 17 tabletů. Detailní popis je uveden v tabulce výše.  

Žáci mají přístup k technice ve dvou počítačových učebnách. Pracovní stanice jsou vybaveny 

operačním systémem Windows 7 a kancelářským softwarem MS Office 2010. Na všech 

pracovních stanicích jsou dostupné výukové a vzdělávací programy nainstalované na sdíleném 

disku serveru školy. Uvedený seznam je výše. Všechny pracovní stanice jsou chráněné antivirem 

Eset Endpoint Antivirus. Každý žák má svůj uživatelský profil a možnost si uložit svá data na 

vymezeném prostoru serveru. K dalšímu použití mají žáci prostor v knihovně. 

Každý pedagogický pracovník má přístup k počítači v kabinetě, ve třídě, učebně nebo sborovně 

školy. Kromě stolních počítačů má každý učitel k dispozici notebook, který je synchronizován 

se školní síti. Počítače a notebooky mají operační systém Windows 10 a kancelářský balík MS 

Office 2016. Z každého počítače je možnost připojení na program pro správu školy Bakaláři, 

který je umístěn na serveru školy. V počítači i notebooku mají naistalován program pro tvorbu  

a prezentaci na interaktivní tabuli. Všechny pracovní stanice i notebooky jsou chráněné antivirem 

Eset Endpoint Antivirus. Každý pedagog má svůj uživatelský profil a možnost si uložit svá data 

na vymezeném prostoru serveru. Z většiny počítačů mají pedagogové možnost lokálního nebo 

síťového tisku. K dispozici má každý pedagog také tablet s operačním systémem Windows 8.1. 

Ve škole je vybudovaná školní síť technologií strukturované kabeláže a všechny počítače jsou 

připojeny do školní sítě. Z bezpečnostních důvodů škola nedisponuje bezdrátovou síti. 

Škola je připojena k internetu prostřednictvím optické sítě s garantovanou rychlostí 

30Mbit/s/30Mbit/s. 

Školní server zajišťuje následující služby: DHCP, DNS, VPN, IIS, WWW aplikace, AD, 

Fileserver, BackupServer, FirewallPfSense, GPO. 

Elektronická pošta pro školu je zajišťována programem Microsoft Outlook, který využívá vedení 

školy a ekonomický úsek. Ostatní pedagogové jsou přístupni na svých soukromých účtech  

a účtech s koncovou doménou zsmk.eu. Emailová adresa školy je následující: zsmk@volny.cz . 

Škola se prezentuje na svých stránkách www.zsmk.eu využívající redakční systém Joomla. 

Administrací je pověřen zástupce školy.  

mailto:zsmk@volny.cz
http://www.zsmk.eu/


 

        

 

   

 

 

 

   

Distanční výuka je zajišťována pomocí správy Microsoft Teams momentálně s licencí A1. 

Veškeré programové vybavení školy je používáno v souladu s licenčními podmínkami. Správu 

celého prostředí provádí ICT koordinátor ve spolupráci s externí firmou System Control.  

Dílčí cíle:  

1. Umožnit využití IT v každé učebně doplněním HW a SW 

2. Zapojit učitele do dalšího vzdělávání v oblasti ICT. 

3. Zahájit užší mezioborovou týmovou spolupráci na realizaci společného školního 

vzdělávacího programu.  

4. Propagace školy na internetových stránkách. 

5. Zapojit žáky do ICT soutěží. 

6. Rozvoj elektronické komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči. 
 
 

1.6. Údaje o školské radě 

Datum zřízení 10. 11. 2005 

Předseda školské rady Mgr. Petr Choma 

Členové školské rady Mgr. Lucie Opielová,  Ing. Tatiana Nováková, MUDr. Kristýna 

Boháčová, Ing. Tomáš Paloušek, Ing. Petr Smrček   

 
 
 

1.7. Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery 

OŠK MMH Ano 

Školská rada Ano 

PPP Karviná Ano 

SPC Karviná Ano 

Občanské sdružení ZIP Ano 

SRPD Ano 

Spolupráce se sponzory Ano 

MP Havířov Ano 



 

        

 

   

 

 

 

   

OSPOD Havířov Ano 

MŠ Horymírova Ano 

TJ Start Havířov Ano 

MŠ U Stromovky Ano 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  
 

2.1. Přehled oborů základního vzdělávání 
 

Kód Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní škola RVP 1. - 9. 

 

 

2.2. Vzdělávací programy 
 

Název vzdělávacího 

programu 

Číslo jednací Zařazené ročníky 

ŠVP pro základní vzdělávání 

„Škola brána vědění“ (ZŠ) 

viz. RVP pro základní 

vzdělávání č. j. 31504/2004-22 

1. - 9. 

„Náš duhový svět“ (ŠD) x 1. - 5. 

 

2.3. Zaměření školy 

 
Běžná základní škola s 1. a 2. stupněm. 

 

2.4. Přehled o počtu tříd, oddělení, počtu dětí a žáků 

 
Základní škola - počet tříd, žáků a průměrná naplněnost ve třídě  

             

Počet tříd Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě 

18 378 21,00 

Údaje v tabulce jsou zpracovány dle stavu k 23. 6. 2021.  

 

 

 

 

 



 

        

 

   

 

 

 

   

Školní družina - počet oddělení, žáků a průměrná naplněnost v oddělení  

 

Počet oddělení  Počet žáků Průměrná naplněnost v odd. 

4 120 30,00 

Údaje v tabulce jsou zpracovány dle výkonových výkazů pro školní rok 2020/2021. 

 

Školní jídelna - v porovnání počet žáků celkem v základní škole – počet stravovaných  

a ne-stravovaných žáků v ZŠ 

 

Počet žáků ZŠ 

celkem 

Počet stravovaných 

žáků na ZŠ 

Počet ne-stravovaných 

žáků v ZŠ 

Počet stravovaných 

žáků SŠ v ZŠ 

378 290 88 0 

Údaje v tabulce jsou zpracovány dle výkonových výkazů pro školní rok 2020/2021. 

Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2020/2021 – 76,72 % žáků. 

 

2.5. Ostatní údaje o třídách, dětech a žácích  

 
Přehled individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením podle    

druhu postižení v ZŠ ve školním roce 2020/2021 

 

Mentální 

postižení 

Sluchové 

postižení 

Zrakové 

postižení 

Vady 

řeči 

Tělesné 

postižení 

Více 

vad 

Vývojové 

poruchy učení 

a chování 

Celkem žáků se 

zdravotním 

postižením 

0 1 0 4 0 0 16 21 

Údaje v tabulce jsou zpracovány dle výkonových výkazů pro školní rok 2020/2021 

 

Fluktuace dětí, žáků ve školním roce 2020/2021 

 

Přistěhovaní žáci z jiných měst a obcí, resp. zemí  Počet Název města-obce-země 

 3 Ostrava 

2 Karviná 

2 Šenov 

1 Albrechtice 

1 Orlová 

Celkem 9  



 

        

 

   

 

 

 

   

Odstěhovaní žáci do jiných měst a obcí, resp. zemí Počet Název města-obce-země 

 3 Ostrava 

2 Frýdek - Místek 

1 Suchdol nad Odrou 

3 Karviná 

1 Chrudim 

1 Bohumín 

Celkem 11  

 

Příchod žáků z jiné ZŠ v rámci města Počet Důvod příchodu Název školy 

 2 Změna bydliště ZŠ Gorkého 

1 Změna bydliště ZŠ Mládežnická 

1 Změna bydliště ZŠ 1. máje 

Celkem    

Odchod žáků na jinou ZŠ v rámci města Počet Důvod odchodu Název školy 

 2 Změna bydliště ZŠ kpt. Jasioka 

 2 Změna bydliště ZŠ Fr. Hrubína 

 2 Změna bydliště ZŠ 1. máje 

 1 Změna bydliště ZŠ Žákovská 

 1 Změna bydliště ZŠ K. Světlé 

 1 Změna bydliště Gym. Studentská 

Celkem 9   

Úrazovost ve školním roce 2020/2021 

                          

Počet registrovaných odškodněných úrazů 

2 



 

        

 

   

 

 

 

   

Rozdělení úrazovosti podle činností, při kterých došlo k registrovanému školnímu úrazu  

v ZŠ, ŠD ve školním roce 2020/2021 

 

Druh činnosti ZŠ 
z toho 

dívky 
ŠD 

z toho 

dívky 

ve třídě v době vyučování 3 1 0 0 

o přestávce 2 2 0 0 

ve školní jídelně 0 0 0 0 

v TV a při sportovních aktivitách 12 8 0 0 

při lyžařském výcviku 0 0 0 0 

při plaveckém výcviku 0 0 0 0 

při sportovních akcích 0 0 0 0 

při exkurzi 0 0 0 0 

při školním výletu 0 0 0 0 

při ostatních činnostech 0 0 1 1 

Celkem 17 11 1 1 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
3.1. Údaje o pracovnících školy 

 
3.1.1. Věková struktura pedagogických pracovníků  

 

ZŠ 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 

celkový počet z toho muži 

do 20 let 0 0 

21-30 let 2 0 

31-40 let 3 0 

41-50 let 6 1 



 

        

 

   

 

 

 

   

nad 50 let 15 2 

Celkem 26 3 

Z počtu celkem:   

- pracující důchodci 0 0 

- nárok na důchod 0 0 

Průměrný věk pedagogických pracovníků činí: 51,84 roků. 

 

3.1.2. Věková struktura správních zaměstnanců 

 

ZŠ 

 

Správní zaměstnanci 

celkový počet z toho muži 

do 20 let 0 0 

21-30 let 0 0 

31-40 let 0 0 

41-50 let 4 0 

nad 50 let 5 2 

Celkem 9 2 

Z počtu celkem:   

- pracující důchodci 0 0 

- nárok na důchod 0 0 

Průměrný věk správních zaměstnanců činí: 55,23 roků. 

 

 

3.1.3. Věková struktura zaměstnanců školní družiny  

 

ŠD 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 

celkový počet z toho muži 

do 20 let 0 0 

21-30 let 2 1 

31-40 let 0 0 



 

        

 

   

 

 

 

   

41-50 let 0 0 

nad 50 let 2 0 

Celkem 4 1 

Z počtu celkem:   

- pracující důchodci 0 0 

- nárok na důchod 0 0 

Průměrný věk zaměstnanců ŠD činí: 44,25 roků 

 

3.1.4. Věková struktura zaměstnanců školní jídelny  

 

ŠJ 

 

Zaměstnanci školní jídelny 

celkový počet z toho muži 

do 20 let 0 0 

21-30 let 0 0 

31-40 let 3 0 

41-50 let 1 0 

nad 50 let 2 0 

Celkem 6 0 

Z počtu celkem:   

- pracující důchodci 0 0 

- nárok na důchod 0 0 

Průměrný věk zaměstnanců ŠJ činí: 48,18 roků. 

 

3.1.5. Věková struktura všech zaměstnanců školy  

 

ZŠ 

 

Pedagogičtí a správní zaměstnanci 

celkový počet z toho muži 

do 20 let 0 0 

21-30 let 4 1 

31-40 let 6 0 



 

        

 

   

 

 

 

   

41-50 let 11 1 

nad 50 let 24 4 

Celkem 45 6 

Z počtu celkem:   

- pracující důchodci 0 0 

- nárok na důchod 0 0 

Průměrný věk všech zaměstnanců školy činí: 49,78 roků. 

 

Komentář: Z celkového počtu 30 pedagogických pracovníků přesáhlo hranici 50 let 15 

pedagogů, což je přesně 50,00%. Ve věkové hranici 21 – 30 let se nachází 4 pedagogičtí 

pracovníci, v rozmezí 31 – 40 let není žádný pedagog. Záměrem školy je i nadále, v případě 

možnosti, přijímat mladší pedagogické pracovníky a přednostně absolventy PF. Z celkového 

počtu všech zaměstnanců, kteří již dovršili věku 41 let, je 35 pracovníků školy (77,78%). 

Věkový průměr správních zaměstnanců a pracovníků ve školní jídelně je přibližně na stejné 

úrovni jako v loňském školním roce. 

 

3.1.6. Zaměstnanci ZŠ, ŠD, ŠJ ve školním roce 2020/2021 dle členění ženy – muži  

 

 CELKEM ŽENY MUŽI 

   počet   počet %   počet % 

ZŠ – pedagogové 26 22 84,62 4 15,38 

Správní zaměstnanci 9 7 77,78 2 22,22 

ŠD 4 3 75,00 1 25,00 

ŠJ 6 6 100,00 0 0,00 

Celkem ZŠ 45 38 84,44 7 15,56 

3.2.  Odborná a pedagogická způsobilost 
 

3.2.1. Údaje o pedagogických pracovnících 
 

P.č. Funkce Úvazek Roků praxe Stupeň 

vzdělání 

Aprobace 

1. Ředitel školy 1,00 32 VŠ 1.-5. ročník 

2. Statut. zástupce ředitele 1,00 33 VŠ Tv-Ov 

3. Učitelka (VP) 1,00 33 VŠ D-PVČ 



 

        

 

   

 

 

 

   

4. Učitel (ICT) 1,00 24 VŠ 1.-5. ročník 

5. Učitelka 1,00 10 VŠ 1.-5. ročník 

6. Učitelka 1,00 31 VŠ Z-Tv 

7. Učitelka 1,00 33 VŠ M-Fy 

8. Učitelka 1,00 20 VŠ Čj 

9. Učitelka 1,00 32 VŠ 1.-5. ročník 

10. Učitelka 1,00 5 VŠ Př-Hv 

11. Učitelka 1,00 29 VŠ 1.-5. ročník 

12.  Učitelka 1,00 29 VŠ 1.-5. ročník 

13. Učitelka  1,00 2 VŠ 1.-5. ročník 

14. Učitelka  1,00 4 VŠ 1.-5. ročník 

15.  Učitelka 1,00 29 VŠ Tv-On 

16. Učitelka 1,00 32 VŠ 1.-5. ročník 

17. Učitelka 1,00 30 VŠ Z-Tv 

18. Učitelka 1,00 32 VŠ Tv-Ov 

19. Učitelka 1,00 7 VŠ Čj-Ov 

20. Učitelka 0,90 25 VŠ Nj-Ov 

21. Učitelka 1,00 38 VŠ 1.-5. ročník 

22. Učitelka 1,00 24 VŠ          1.-5. ročník 

23. Učitelka 1,00 8 VŠ 1.-5. ročník/Spec. ped. 

24. Učitelka 1,00 6 VŠ Př-Ch 

25. Učitelka 1,00 5 VŠ Čj 

26. Speciální pedagožka 1,00 3 VŠ Speciální pedagogika 

27. Vedoucí vychovatelka 1,00 36 SPeŠ Vychovatelství 

28. Vychovatelka 0,95 6 VŠ Vychovatelství 

29. Vychovatelka 0,95 34 SPeŠ Vychovatelství 

30. Vychovatel 1,00 5 VŠ  Sociální pedagogika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

   

 

 

 

   

3.2.2. Údaje o dosaženém vzdělání pedagogických zaměstnanců 

 

 

Dosažené vzdělání 

  Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ  

pro 1. stupeň pro 2. stupeň 

přepočtený počet % přepočtený počet % 

Učitelství pro1.stupeň ZŠ 12,00 95,83 x x 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ x x 13,00 96,15 

Speciální pedagogika 0,50 4,17 0,50 3,85 

VŠ pedagogické pro jiný typ škol x  x  x x 

VŠ 

nepedagogické 

DPS x x x x 

bez DPS x x x x 

Středoškolské 

pedagogické x x x x 

nepedagogické x x x x 

Celkem 12,50 100 13,50 100 

Komentář: Z hlediska pracovních personálních podmínek byla v průběhu celého školního roku 

zajištěna maximální kvalifikovanost pedagogického sboru. Celkově lze konstatovat, že 

personální podmínky jsou vzhledem k naplňování školních vzdělávacích programů na 

vynikající úrovni. 

 

Dosažené vzdělání 

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD 

přepočtený 

počet 

% 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ x x 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ x x 

Vysokoškolské 
pedagogické 2,00 50,00 

nepedagogické x x 

Středoškolské 
pedagogické 2,00 50,00 

nepedagogické x x 



 

        

 

   

 

 

 

   

Celkem 4,00 100 

Komentář: Personální podmínky jsou vzhledem k naplňování školních vzdělávacích programů 

na velmi dobré úrovni. Přínosem je i fakt, že ve školní družině působí muž. 

 

3.2.3. Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

P.č. Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1. Hospodářka školy 1,00 SŠ 

2. Sekretářka 1,00 VOŠ 

3. Školník 1,00 SOU 

4.  Údržbář 1,00 SŠ 

5. Uklízečka 0,90 SOU 

6. Uklízečka 0,90 SOU 

7. Uklízečka 0,90 SOU 

8. Uklízečka 0,90 SOU 

9. Uklízečka 0,90 SOU 

10. Vedoucí ŠJ 1,00 SŠ 

11. Vedoucí kuchařka 1,00 SOU 

12. Kuchařka 1,00 SOU 

13. Kuchařka 1,00 SOU 

14. Kuchařka 1,00 SOU 

15. Kuchařka 1,00 SOU 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků  

do středních škol 

 
4.1. Zápis k povinné školní docházce 

 

Počet zapsaných dětí 

 pro školní rok 

2021/2022 

Počet přijatých dětí  

pro školní rok 

2021/2022 

Počet dětí 

s odkladem povinné 

školní docházky 

pro školní rok 

2021/2022 

Počet dětí, které 

nastoupí na 

jinou ZŠ ve 

školním roce 

2021/2022 

48 41 5 2 

Komentář: Pro školní rok 2021/2021 je počet zapsaných žáků v porovnání s předchozím 

školním rokem na podobné úrovni. Přestože spádová oblast naší školy je však v porovnání 

s jinými školami malá a populace této oblasti stárne, opět se k zápisu dostavila polovina dětí 

mimo spádovou oblast školy. Budou otevřeny 2 třídy s počty žáků 18 (žák se SVP-nižší počet 

ve třídě) resp. 23. 

 



 

        

 

   

 

 

 

   

Se samými výbornými ukončilo letos školní docházku na 1. st. 129 žáků /vloni 125/,  

na 2. st. 18 žáků /vloni 34/. Průměrný prospěch na 1. stupni se zlepšil o 0,005, na 2. stupni 

se zhoršil o 0,074. Průměrný prospěch tříd vzrůstá s výší ročníku. Počet neprospívajících 

žáků je 5, / vloni 0/, celkem uděleno 7 nedostatečných. Celkový prospěch se tedy zhoršil  

o 0,029. Po dlouhé době není v žádné třídě průměrný prospěch nad 2,000. 
 

4.2. Výsledky přijímacího řízení  

     

Škola Počet žáků 

Nižší střední odborné vzdělání 0 

Střední odborné vzdělání s výučním listem 9 

Úplné střední všeobecné vzdělání s maturitou 2 

Úplné střední odborné vzdělání s výučním listem a maturitou 0 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 25 

Odchod žáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 2 

Neumístění 1 

Celkem 39 

Komentář:  Pro školní rok 2021/2022 bylo na SŠ přijato 36 žáků 9. tříd. 1 žákyně  

8. třídy bude pokračovat ve školní docházce desátým rokem v jiné základní škole.   

Na osmileté gymnázium odchází 2 žáci 5. třídy.  Školu opouští celkem 39 žáků. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

ZŠ 

Počet 

žáků   

s vyznamenáním prospěli neprospěli 

Počet % 

 

Počet 

 

% 

 

Počet 

 

% 

1. stupeň 216 183 84,72 32 14,81 1 0,47 

2. stupeň 162 72 44,44 86 53,09 4 2,47 

Celkem 378 255 67,46 118 31,22 0 1,32 

 

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 

1,053 1,000 1,008 1,054 1,342 1,083 1,323 1,227 1,335 1,281 

Průměr na třídu I. stupně: 1,201 

     

6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

1,377 1,599 1,574 1,761 1,520 1,724 1,647 1,926 

Průměr na třídu II. stupně: 1,646 

Celkem průměr v ZŠ: 1,453 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

   

 

 

 

   

Pochvaly v ročnících: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

37 35 32 11 10 8 15 3 5 

Celkem 156/41,27% 

                                

 Výchovná opatření v ročnících:  

 

              

              1.       2.    3.     4.     5.     6.     7.    8.     9.         Celkem          

 

NTU     0  0 0 0 0 1 1 1 0  3/0,79%             

 

DTU      0  0 0 0 1 2 5 1 0           9/2,38%  

     

 

DŘŠ      0  0 0 0 0 0 1 0 0  1/0,26%  

 

 

2. st       0  0 0 0 0 0 0 0 0  0/0,00%  

                 

 

3. st       0  0 0 0 0 0 0 0 0  0/0,00%  

                   

Celk.      0  0 0 0 1 3 7 2 0  13/3,44% 

Komentář: 

Je i nadále potřeba zaměřovat se především na projevy agresivity, vulgárního chování a ničení 

školního majetku. V odstraňování negativních jevů musíme být vždy důslední. Předpokladem je 

aktivní vykonávání dozorů, včasné nástupy do hodin, nepřipouštění drzého až vulgární jednání 

vůči své osobě a práce v klidné atmosféře. 

Je nutné neustále kontrolovat především problémové žáky, být v kontaktu s rodinou, 

výchovným poradcem, speciálním pedagogem, metodikem prevence, PPP, SPC, OSPOD  

a policií ČR, eventuálně psychologem. Snažme se i v příštím roce vtáhnout děti do mimoškolní 

zájmové činnosti - sportovní i nesportovní. Je to jistě nejlepší forma předcházení negativním 

jevům ve společnosti.                                     

 

5.2. Údaje o zameškaných hodinách 

 

I. st. 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.A 5.A 5.B 

Om. 
818 612 222 533 743 491 660 361 588 1069 

43,05 32,21 11,68 33,13 32,30 20,46 30,00 16,41 22,62 41,12 

Neom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Průměr omluvené absence na třídu: 327,00 - na žáka: 28,23  

 



 

        

 

   

 

 

 

   

         

II. st. 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.A 9.A 9.B 

Om. 
585 581 988 832 888 1396 833 1127 

32,50 34,18 38,00 36,17 44,40 63,46 49,00 59,32 

Neom. 0 0 0 0 0 15 0 0 

Průměr omluvené absence na třídu: 903,75 - na žáka: 44,63 

 

 Omluvená absence Neomluvená absence 

ZŠ 13 327/35,26 15/0,04 

         

Komentář:  

Je patrné, že neomluvených hodin je mnohem méně, než v letech minulých, podílí se na 

nich pouze 1 žák. Snížení počtu neomluvených hodin svědčí o dobré práci třídních 

učitelů, především trváním na včasných omluvách nepřítomnosti žáků. Nízký počet je 

způsoben také tím, že školní rok zasáhla epidemie covid-19 a školy byly dlouhou dobu 

uzavřeny. 

                          

5.3. Údaje o integrovaných žácích 

 
Druh postižení Počet žáků 

Vada řeči 4 

Sluchové postižení 1 

Vývojová porucha učení 16 

Vývojová porucha chování 0 

Celkem 21 

       

5.4. Oblast výchovného poradenství za školní rok 2020/2021 

                                    

Hodnocení plánu práce výchovného poradce  

1. Kariérové poradenství 

V rámci kariérového poradenství byly realizovány tyto činnosti: 

- žákům devátých tříd byly předány – Atlasy školství pro Moravskoslezský kraj 

- žáci 9. tříd navštívili IPS ÚP Havířov, kde měli možnost se informovat o studiu na SŠ  

a byly jim provedeny orientační výběry volby povolání 

- návštěva burzy povolání pro město Havířov – individuálně online 

- informace pro rodiče prostřednictvím bakaláře – termíny JPZ, organizace vyplňování 

přihlášek 

- vyplnění a předání Zápisových lístků pro vzdělávání ve střední škole  

- přeposílání informací a nabídek ke střednímu vzdělávání prostřednictvím třídních učitelů 

- individuální konzultace se žáky a rodiči v oblasti profesní volby (listopad- únor) 

- kontrola a potvrzení přihlášek na SŠ 



 

        

 

   

 

 

 

   

- konzultace pro žáky a rodiče při dalších kolech přijímacího řízení 

 

2. Řešení výchovných problémů 

Za školní rok 2020/2021 je evidováno: 

    -   1 oznámení zákonnému zástupci – neomluvená absence v distanční výuce 

    -   3 oznámení OSPOD  - neomluvená absence – distanční i prezenční výuka 

    -   průběžné řešení konfliktů mezi žáky a přestupků proti Školnímu řádu ve spolupráci  

s třídními učiteli 

3. Spolupráce s mimoškolními institucemi 

V této oblasti byly realizovány činnosti: 

  -  ve spolupráci s Městskou policií a Policíí ČR besedy pro žáky I. a II. stupně s tématy –  

prevence sebeochrany, prevence proti kriminalitě, právo jako pravidlo chování, dopravní 

výchova, některé formou online 

    -  spolupráce s OSPOD Havířov – řešení neomluvené absence žáků a rizikového chování 

žáků 

    -  spolupráce s dětskými lékaři – dlouhodobá absence žáků 

-    spolupráce s Úřadem práce – IPS při řešení volby studia vycházejících žáků 

4. Spolupráce se školním metodikem prevence a speciálním pedagogem 

 

    -  spolupráce v rámci ŠPP 

    -  spolupráce s metodikem prevence v rámci řešení rizikového chování žáků  

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, dalších 

aktivitách a prezentaci školy ve školním roce 2020/2021. 

  
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 2020/2021 

prostřednictvím KVIC Karviná, ale i dalšími institucemi s akreditací MŠMT, a to pouze 

v omezené míře z důvodu pandemie covid -19. 

 

Přehled všech vzdělávacích akcí pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy ve školním roce 2020/2021. 

 

 

 



 

        

 

   

 

 

 

   

AKCE ZŠ M. KUDEŘÍKOVÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

              Účast žáků školy na akcích             Akce pořádané školou                        Semináře, školení, schůzky  

                                       6                                              23                                                               10 

Název akce Datum Místo Účastníci 

Školení o chemických látkách 8/9 ZŠ 5 

Výuka na dopravním hřišti – 5.A 8/9 Havířov 1 

Minikonference ředitelů ZŠ 14/9 Havířov 3 

Výuka na dopravním hřišti – 4.B 16/9 Havířov 1 

Školení k účetnímu programu 16/9 Havířov 1 

Beseda s MP – 2. A,B 17/9 Havířov 2 

Branný závod 18/9 Havířov 1 

Beseda s MP – 3.A,B 18/9 Havířov 2 

Beseda na úřadu práce – 9.B 21/9 Havířov 1 

Listování v městské knihovně -ŠD 21/9 Havířov 4 

Beseda na úřadu práce – 9.A 22/9 Havířov 1 

Pasování na čtenáře – 2.A,B 23/9 Havířov 2 

Focení 1.A,B 29/9 ZŠ 2 

Projednávání rozpočtu 13/10 Havířov 1 

Návštěva Mikuláše v ŠD 4/12 ZŠ 4 

Schůzka v PPP 25/5 Havířov 1 

Schůzka v vedení účetvinctví 26/5 Havířov 1 

Beseda v knihovně – 1.B 1/6 Havířov 1 

Výuka na dopravním hřišti – 1.B,A 3/6 Havířov 2 

Jedníní na ekonomickém odboru MmH 8/6 Havířov 1 

Školní výlet – 5.A 9/6 Štramberk 1 

Jednání na sociálním odboru 9/6 Havířov 1 

Školní výlet – 8.B+9.B 14/6 Ostrava 2 

Školní výlet 1.A,B 15/6 Chotěbuz 2 

Školní výlet – 3.B 15/6 Ondřejník 2 

Workshop „Finanční gramotnost“ – 7.A 15/6 Havířov 1 



 

        

 

   

 

 

 

   

 

Zájmové útvary ve školním roce 2020/2021: 

 

 Florbal      1. - 3. třídy  

 Florbal    4. - 5. třídy 

 Atletika hravě   1. - 3. třídy 

 Atletická přípravka  3. - 5. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet – 4.A,B 16/6 Gírová 2 

Školní výlet – 8.A 17/6 Gírová 2 

Školní výlet – 9.A 17-18/6 Skalka 2 

Školní výlet – 6.B 18/6 Havířov 1 

Sportovní olympiáda – ŠD 18/6 Havířov 4 

Školní výlet – 6.A, 7.B 21/6 Ostrava 2 

Školní výlet – 7.A 22/6 Gírová 2 

Školní výlet 2.A 22/6 Gírová 1 

Školní výlet – 2.B 22/6 Chotěbuz 1 

Školní výlet – 5.B 22/6 Mosty u Jablůnkova 2 

Školní výlet – 3.A 23/6 Chotěbuz 1 

Schůzka s ředitelkou Dakol 23/6 ZŠ 1 

Schůzka ředitelů škol 23/6 Havířov 1 

Plavání 3.A + 3.B 3 lekce Havířov 2 

 

                

Komentář:  

Do vedení 4 zájmových útvarů byli zapojeni 4 pedagogů. Celkový počet žáků, kteří navštěvovali 

zájmové útvary, byl 83. Dalších 20 dětí navštěvuje tréningy karate TJ Start Havířov, pod 

vedením 3 trenérů. Tréningy probíhají 3 x týdně vždy po 1,5 hodiny. V letošním školním roce 

byly zájmové útvary ukončeny  2. 11. 2020 z důvodu uzavření školy – pandemie Covid 19. 

Věřím, že v následujícím školním roce se zapojí vysoký počet žáků školy především do 

sportovních aktivit. Především sport je prostředkem ke smysluplnému využití volného času a 

slouží jako prevence negativních jevů ve společnosti. 
 



 

        

 

   

 

 

 

   

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších 

kontrol 
 

Česká školní inspekce 

 

8. 6. 2021   Tematická inspekce po návratu žáků do škol 

 

Magistrát města Havířova, odbor kanceláře primátora 

 

12. – 15. 2. 2021  Kontrola hospodaření s majetkem MMH 

 

8. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020 
 

Výsledkem hospodaření za rok 2020 - zisk 

ve výši (Kč) 369.752,78 

Celkové příjmy 34.613.608,03 

prostředky zřizovatele 7.638.466,85 

z toho:  

hlavní činnost 7.638.466,85 

hospodářská činnost 668.219,18 

státní prostředky 26.306.922,00 

Celkové výdaje 34.243.855,25 

prostředky zřizovatele 7.279.864,07 

z toho:  

hlavní činnost 7.279.864,07 

hospodářská činnost 657.069,18 

státní prostředky 26.306.922,00 

z toho:  

náklady na platy pracovníků školy 18.692.272,00 

zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění 6.318.098,00 

výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 922.707,00 

cestovné, školení 0,00 

Úrazové pojištění, FKSP 373.845,00 

 

 

 



 

        

 

   

 

 

 

   

Investiční výdaje v Kč Celkový objem v Kč 

z toho: 43.990,00 

 

Opravy a údržba v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název  Celkový objem v Kč 

Čištění kanalizace, odpadů a potrubí, jímky 1.534,00 

Oprava žaluzií 26.138,00 

Nátěr fasády 21.129,52 

Opravy PC a elektroniky 14.429,70 

Opravy ve ŠJ 9.727,19 

Elektro opravy a vodo-instalatérské práce 7.671,00 

Servis výtahů, porevizní oprava 12.221,00 

Malování a nátěry tříd 144.551,59 

Servis vzduchotechniky 5.505,50 

Celkem 242.907,50 



 

        

 

   

 

 

 

   

9. Zapojení školy do projektů a programů 

 
9.1. Rozvojové a mezinárodní programy 

 
Název projektu Cíl projektu 

Program 

environmentálního 

vzdělávání 
 

Vytváření či spoluvytváření postojů žáka k prostředí,  

tak, aby svým jednáním přispěl k udržitelnému rozvoji lidské civilizace, 

pochopení základních podmínek života, ekosystémů, souvislostí lidských 

aktivit, pochopení úlohy racionálního chování každého člověka a jeho 

individuálního vlivu na kvalitu životního prostředí.  

Program protidrogové 

prevence   

Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachycovat rizikové 

faktory v chování žáků, vychovává žáky k zdravému životnímu stylu a 

vede k rozvoji osobnostních rysů dětí, je při ní uplatňována řada forem a 

metod působení na jednotlivce i skupiny dětí. Pomoc v případě 

jakýchkoliv problémů mohou žáci kdykoliv vyhledat u svých třídních 

učitelů a školního metodika prevence. Také rodiče mají možnost obrátit 

se s dotazy, informacemi nebo žádostmi o pomoc na školního metodika 

prevence. 

Preventivní program 

 

PP je vypracován vždy na příslušný školní rok -krátkodobé cíle primární 

prevence. PP je součástí výchovně vzdělávacího programu školy. Odráží 

specifikace regionu, školy (školského zařízení) a vždy vychází z aktuální 

situace na škole a reflektuje evaluaci průběhu předchozího školního roku. 

Školní preventivní strategie Dlouhodobý plán prevence, který vychází z PP. 

Ochrana člověka za 

mimořádných situací 

 

Připravit žáky na možná rizika související s živelnými katastrofami, 

haváriemi či dalšími událostmi (teroristický útok, sabotáž, žhářství, …),  

připravit žáky nést odpovědnost za svou ochranu, ochranu občanů a 

vzájemnou pomoc, naučit je efektivně jednat, vést žáky k citlivému 

vnímání životního prostředí, nejen při vzniku mimořádných událostí. 

Iniciativa „Veselé zoubky“ 

Prostřednictvím aktivity „Veselé zoubky“ chce společnost Dm dětem a 

jejich rodičům pomoci v oblasti správné péče o zuby a prevence vzniku 

zubního kazu. Dm získala pro projekt Veselé zoubky od České 

stomatologické komory oprávnění používat Pečeť České stomatologické 

komory. Tuto pečeť propůjčuje ČSK vybraným výrobkům a projektům v 

oblasti prevence jako známku kvality.  

 

Projekt „Ovoce do škol“ 

 

Projekt podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků základních škol za 

pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do 

školy, která uzavře smlouvu s některým ze schválených dodavatelů. 

Výhodou je, že si žáci mohou tyto výrobky vyzvednout zdarma ve své 

škole, kam jsou dodávány pravidelně po předběžné dohodě se školou, 

minimálně však 2x měsíčně. 

Mléko v evropských školách 

Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské 

unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu 

mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem projektu 

v ČR je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF). Do projektu jsou 

zapojeni žáci 1.-9. tříd. 

Dlouhodobý preventivně 

výchovný program 

(akreditován MŠMT 

osvědčením pod č.j. 27 

938/2006-25-535) 

Název: Hasík CZ 
Projekt je zaměřen na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Tento preventivní program je určen pro děti na základních 

školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat důležité 

informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými 

událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou formou v jednotlivých 

třídních kolektivech na prvním i druhém stupni ZŠ a vedou ji odborně 

vyškolení instruktoři z řad profesionálních a dobrovolných sborů.  



 

        

 

   

 

 

 

   

9.2.  Projekty financované z cizích zdrojů 

 
Název projektu Cíl projektu 

OPVK  

1.1 03 E-GROW 

Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových 

výukových materiálů v ZŠ na území města Havířov, Operační program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu, do něhož se 

zapojilo celkem 9 havířovských základních škol, je podpora rozvoje a 

zkvalitnění výuky na základních školách zřizovaných statutárním městem 

Havířov prostřednictvím zavedení nových výukových metod a forem. 

Participace naší školy na tomto projektu: dohled nad tvorbou a implementací 

vybraných výukových materiálů za účelem zvyšování kvality a efektivity 

vzdělávacího procesu. Tvorba výukových materiálů, které budou 

digitalizovány a prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího portálu 

dány k dispozici všem školám zřizovaným statutárním městem Havířov. 

Učitelé naší školy vytvořili výukový materiál Metodické řady nácviku 

vybraných atletických disciplín formou jednoduchých karet. Metodické řady 

se každoročně aktualizují a využívají v hodinách Tv. 

 

EU Peníze školám 

„Škola brána 

k informacím“ 

Projektový záměr jsme sestavili podle aktuálních potřeb školy a byl do 

důsledku splněn. Do projektu se zapojilo 19 pedagogických pracovníků. 

Podařilo se: 

-   modernizace počítačových učeben na I. a II. stupni – nová ICT technika 

-   vybavení všech tříd a odborných učeben dataprojektory a plátny 

-   pořízení notebooků 

-   v souladu se ŠVP bylo vytvořeno 972 DUM – využívají se ve výuce, 

licence umožňuje jejich aktualizaci, jsou neustále využívány v různých 

předmětech. 

Havířovská liga  

základních škol 

Škola se každoročně účastní sportovních soutěží mezi žáky havířovských 

škol. Jedná se o tyto sporty: Atletika, basketbal, florbal, orientační běh, 

plavání, přespolní běh, sálová kopaná, stolní tenis, šachy, šplh, štafetový 

běh, volejbal, vybíjená, x-boj. 

Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů 

 

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské 

atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní 

pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - 

OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího 

počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit 

sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Jako patroni 

projektu OVOV působí medailisté a účastníci Olympijských her, Mistrovství 

světa a Mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a 

krajských kol soutěží družstev OVOV. 

Projekt „Moderní dílna“ 

CZ. 1.07/1.1.00/57.0632 

V rámci tohoto projektu se do školní dílny pořídilo množství moderních 

nástrojů, které slouží žákům při výrobě dřevěného vláčku, který je 

podmínkou naplnění klíčové aktivity. Byly zakoupeny i nástroje a přístroje 

pro učitele pracovních činností, které jsou používány k přípravě polotovarů 

pro žáky. Do projektu bylo zapojeno 16 žáků třídy, kteří pod vedením 

učitele pracovních činností pracovali na výrobě jednotlivých vagónů 

dřevěného vláčku, který po dokončení bude věnován dětem Mateřské školky 

na ul. Horymírově v Havířově. Projekt je ve stádiu udržitelnosti. 

Získaná finanční dotace: 204.112,- Kč 

 

Projekt „Výuka fyziky a 

chemie v novém kabátě" 
CZ.1.10/2.1.00/30.01589 

Cílem projektu byla rekonstrukce a modernizace odborných učeben chemie 

a fyziky tak, aby výuka v nich probíhala podle aktuálních trendů a 

výukových metod v teoretickém i praktickém vyučování. V odborné učebně 

fyziky bylo vytvořeno 30 pracovních míst s připojením na rozvod 12 V, byl 

pořízen demonstrační stůl pro učitele se zabudovaným PC a vizualizérem, 

učebna je vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem. Je zde nová 

podlaha a nové skříně na pomůcky, které byly zakoupeny rovněž v rámci 

http://www.ovov.cz/o-projektu/olympijske-legendy


 

        

 

   

 

 

 

   
projektu. V odborné učebně chemie bylo vytvořeno 28 pracovních míst, byl 

pořízen demonstrační stůl pro učitele se zabudovaným PC, učebna je 

vybavena interaktivní tabulí s dataprojektorem. Je zde nová podlaha a nové 

skříně na pomůcky, které byly zakoupeny rovněž v rámci projektu. 

Získaná dotace: 1,8 mil. Kč 

 

Projekt „Tablety a 

pedagog ve výuce" 

(CZ.1.07/1.3.00/51.0006) 

 

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků na 

ZŠ a SŠ ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších 

vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení. Projekt tak 

reaguje na výsledky provedeného průzkumu k využití moderní ICT mezi ZŠ 

a SŠ. Projekt se skládá celkově ze sedmi klíčových aktivit, které na sebe 

plynule navazují. V první aktivitě byli proškoleni ředitelé základních nebo 

středních škol/vedoucí pracovníci z 50 zapojených škol v celkově pěti 

oblastech, které jim usnadní využívání a integraci ICT do života jejich školy. 

Bylo zakoupeno 20 kvalitních tabletů a 20 pedagogických pracovníků 

absolvovalo předepsaná školení. Projekt je ve stádiu udržitelnosti. Tablety se 

i nadále využívají ve výuce. 

Získaná dotace: 320 tisíc Kč. 

Společnou cestou ke 

kvalitnímu vzdělávání 

(Šablony III) 

(CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017307) 

V rámci projektu je vytvořena pracovní pozice speciálního pedagoga, jehož 

úkoly jsou: 

Příprava, vyhodnocování a zpracování výsledků depistáží žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Diagnostická a intervenční činnost  

Příprava diagnostických činností, shromažďování a analýza údajů o žákovi, 

vyhodnocování a interpretace výsledků vyšetření, záznamy o žácích  

Příprava dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracovávání a analýza jejich 

výsledků. Vytýčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu 

podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci trvání 

intervenčních činností). Příprava a vyhodnocení výsledků práce dětí se SVP  

Příprava podkladů a participace na tvorbě plánu pedagogické podpory  

a individuálního vzdělávacího plánu pro žáky, kooperace s odborníky mimo 

školu. Průběžné vyhodnocování účinností podpůrných opatření, příprava 

návrhů na úpravy. Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, 

didaktických a diagnostických materiálů. Příprava konzultací a 

poradenských aktivit pro žáky, rodiče a pedagogy a vyhodnocování těchto 

aktivit. Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí  

Metodické a koordinační činnosti. Příprava a průběžná úprava podmínek pro 

integraci žáků se zdravotním postižením ve škole. Koordinace speciálně 

pedagogické péče ve škole. Kooperace se školskými poradenskými 

zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky (PPP, SPC) 

Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních 

vzdělávacích plánů. Příprava metodických činností a forem metodické 

pomoci pro pedagogické pracovníky školy. Koordinace činností školního 

poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, 

třídní učitelé). Vyhledávání a následná práce se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami - žáci nadaní, žáci zdravotně postižení, s 

vývojovými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 

dyskalkulie, s poruchami pozornosti – ADD, ADHD nebo se žáky 

neprospívajícími z jiných důvodů – dlouhodobá nemoc, sociální 

znevýhodnění, nedostatečná znalost českého jazyka apod.) Poskytování 

speciálně pedagogické poradenské intervence a služeb pro žáky, rodiče, 

pedagogy. Vedení dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

Získaná dotace: 776 600,00 Kč 

 

 

 



 

        

 

   

 

 

 

   

9.3.  Školní projekty  
 

Název projektu Cíl projektu 

Mikulášské veselení 
 

Hlavní cíl a smysl projektu:  

Spolupráce a komunikace v třídním kolektivu, radost ze sportovního 

zápolení, netradiční pojetí svátku sv. Mikuláše ve školním prostředí. 

Hezky česky 

 

Hlavní cíl a smysl projektu:   

Zlepšení individuálních artikulačních schopností a zvýšení komunikační 

úrovně u žáků, navázání vstřícnější komunikace mezi spolužáky, utváření 

kladných vztahů ve třídě na základě komunikace. 

Nenič své chytré tělo 

 

Hlavní cíl a smysl projektu:  

Získat základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou. Škodlivost nikotinových výrobků, alkoholu a drog. 

Knihovna nás nejen baví 

 

Hlavní cíl a smysl projektu: 

Motivovat děti ke čtení, získat děti zábavnou formou pro četbu a pro 

pravidelné návštěvy knihovny, seznámit s knihou i jejím významem, vést 

děti k radosti ze čtení. Zvýšit informační gramotnost dětí, vést děti 

k základním návykům využívání knihovnických služeb a fondů. 

Přehlídky dovedností 

 

Hlavní cíl a smysl projektu:  

Osvojování si dovedností z oblasti literární, jazykové, hudební a výtvarné, 

rozvoj smyslového vnímání, vlastní interpretace díla, vystupování před 

kolektivem, respektování osobnosti spolužáka, mezilidské vztahy. 

Vánoce přicházejí 

 

Hlavní cíl a smysl projektu:  

Poznání zvyků a tradic českých vánočních svátků, prohlubovat schopnost 

skupinového kontaktu, aktivně se účastnit společné činnosti. 

Sportování, radost 

z pohybu 

 

Hlavní cíl a smysl projektu:  

Radost ze sportovního zápolení, poznání vlastních pohybových možností, 

podpora zdraví a ochrana života, prožitek z pohybu a z komunikace při 

pohybu. 

Zdravé zuby 

 

 

Hlavní cíl a smysl projektu: 

Zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady 

k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. 

Motivovat všechny děti k návštěvě stomatologické ordinace. 

My se vody nebojíme 

Hlavní cíl a smysl projektu:   

Navázání lepších vztahů v třídním kolektivu, překonání strachu 

z neznámého a radost z dosaženého sportovního výkonu. Žáci společně 

jedenkrát týdně navštěvují krytý bazén v Městské sportovní hale.  

CUKR 

 

Žáci 9. třídy se rozdělí do tří skupin. Každá skupina si určí svého 

vedoucího, který ostatním rozdělí úkoly. Žáci si připraví k prezentaci 

nástěnku, vzorky a upečou zákusky. Projekt je zadán měsíc před 

probíraným učivem. 

Učitel si připraví na následující hodinu po projektu pokusy s cukrem. 

Skok do druhého pololetí 

 

14 denní projekt je určený žákům 2. stupně základní školy. Vychází ze 

vzdělávacích oblastí Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a 

kultura. Jedná se o společnou soutěž tříd ve skoku vysokém v netradičně 

vyrobených kostýmech na závěr prvního pololetí. Vlastní realizace 

projektu proběhla v posledním vyučovacím týdnu prvního pololetí. 

Navazuje na hodiny výtvarné výchovy a hodiny pracovních činností a 

hodiny tělesné výchovy ve třídách druhého stupně. Příprava kostýmů 

probíhá zároveň s hodinami tělesné výchovy, v  nichž si žáci osvojují 

znalosti a dovednosti ve skoku vysokém. Vše je diferencováno podle 

možností a schopností žáků 6. - 9. ročníku. Projekt proběhl v areálu školy. 

Na jeho organizaci se kromě pedagogických pracovníků základní školy 

podíleli také žáci druhého stupně. 

Houby 
6. třída je rozdělena do 5 skupin, každá skupina má zadané úkoly, které 

zpracuje doma a připraví prezentaci. Vybere si jednoho mluvčího, který 



 

        

 

   

 

 

 

   
prezentaci provede. Ostatní žáci pozorně prezentaci sledují, nahrazuje 

totiž výklad učitele. Zadání min. 1 měsíc před probíraným učivem. 

Žáci si pro prezentaci připraví jednoduché nástěnky s obrázky, textem, 

různé ukázky. Učitel k projektu připraví mikroskopy k pozorování plísní, 

kvasinek. 

Měření teploty vzduchu 

v průběhu dne a sestrojení 

grafu závislosti teploty na 

čase 

Zvýšení názornosti a srozumitelnosti výuky fyziky a matematiky, 

prezentování fyzikálních jevů na základě grafických modelů, využití 

získaných poznatků z výuky v praxi. 

Projekt je určen žákům 6. ročníku základní školy, kteří získali poznatky o 

měření teploty a sestrojování grafů. Žáci si prohloubí učivo, rozvinou své 

vytrvalostní dovednosti, zvládnou prezentaci před publikem. Realizace – 

duben, květen. 

Vytváření výukových 

karet fyzikálních veličin  

Vyhledávání základních informací u zadané fyzikální veličiny se 

zaměřením na tyto oblasti: jednotky – převody jednotek, staré a cizí míry, 

měření a současnost, historie měření.  

 

 

Třídní kuchařka – typická 

jídla našeho regionu 

 

 

Projekt Třídní kuchařka je určen žákům 6. tříd v oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace. Uskutečnil se v rámci hodin Českého jazyka – dílny psaní.  

Záměrem projektu je, aby žáci na základě vlastních poznatků uměli  

správně vytvořit a zaznamenat recept na jednoduché regionální jídlo a  

podle receptu jídlo připravit. Své zkušenosti s přípravou zhodnotí a  

porovnají se svými spolužáky. Cílem projektu bylo vytvoření třídní kuchařky  

regionálních receptů, doplněnou o fotografie a vlastní hodnocení žáků,  

která následně sloužila jako dárek pro jejich blízké. 

Podmínky klíčení a růstu 

rostlin 

Úkolem projetu je, aby si žáci prakticky ověřili, jaké podmínky potřebují 

rostliny ke klíčení a růstu. Projekt je zaměřen na pokus, který musí žáci 

sami provést doma, vyhodnotit a výsledky porovnat s ostatními. Žáci 7. 

ročníku pracují ve skupinkách, pokus založí všichni, nebo jen několik 

členů skupiny, své výsledky prezentují před ostatními, zapíší do společné 

tabulky. Každá skupina nechává růst rostliny v jiných podmínkách, takže 

v závěru všichni žáci zjistí, jaké jsou nejideálnější podmínky pro klíčení a 

růst pšenice. 

Hledám zaměstnání 

 

Učivo životopis a žádost je vyučováno formou projektového vyučování 

v rozsahu 3 vyučovacích hodin českého jazyka. V tomto projektu dochází 

k integraci předmětů český jazyk, informatika a volba povolání. 

Cílem projektu je:  

- podněcovat žáky k aktivnímu myšlení, logickému uvažování 

a k řešení problémů, 

- umět argumentovat, diskutovat, klást otázky, hodnotit a 

sebehodnotit, 

- rozvíjet schopnost spolupráce, 

- orientovat se v nabídce SŠ, 

- orientovat se na trhu práce,  

- zjistit na základě svých schopností na dovedností své další 

osobní možnosti, 

- umět napsat životopis a žádost, 

- pracovat s informačními technologiemi. 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

   

 

 

 

   

10. Hlavní záměry pro příští školní rok 

 
 Motivovat zaměstnance ke zvyšování kvalifikace získáváním nových poznatků (DVPP) 

 Věnovat pozornost výchovně-vzdělávací práci učitelů, vést je k sebehodnocení své práce 

 Pravidelně vyhodnocovat výsledky vzdělávání – testy, prověrky, hodnocení, zapojit se  

do testování SCIO, ČŠI, čtvrtletní srovnávací ročníkové testy 

 Udržet stav řídící práce, vzájemných schůzek a jednání, komunikativní úroveň spolupráce 

s různými partnery 

 Pracovat na školním vzdělávacím programu a dále jej aktualizovat 

 Zvláštní pozornost věnovat výuce cizích jazyků, tělesné výchovy a IT 

 Aktivně se zapojovat do olympiád, sportovních i nesportovních soutěží 

 Věnovat pozornost nově příchozím žákům při jejich adaptaci ve škole 

 Spolupracovat s MŠ Horymírova a MŠ U Stromovky, hledat formu, jak připravovat 

budoucí prvňáky na školu (vzájemné návštěvy dětí MŠ a prvňáčků) 

 Podporovat soudržnost a kolegialitu sboru 

 V práci školy maximálně využívat počítačovou síť, internet, e-mail, interaktivní tabule, 

dataprojektory, notebooky, tablety a PC 

 V řešení výchovných problémů spolupracovat s orgány k tomu určenými (OSPOD, Policie 

ČR, Městská policie atd.) 

 Loajálně prosazovat dobré jméno školy v rámci havířovských základních škol 

 Pokračovat v plnění stávajících rozvojových programů 

 Ve školní družině nadále nabízet diferencované činnosti dle zájmu dětí a vyplňovat volný 

čas dětí 

 Dále spolupracovat se sportovními kluby a jinými neziskovými organizacemi v našem 

městě 

 Personální pohovory se zaměstnanci vést nadále v přátelském duchu, ale s akcentem na 

dnešní situaci na trhu práce a s ohledem na financování školství a právní normy 

 Využívat výsledků evaluačních prvků 

 

 

11. Závěr 

 
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Výše 

finančních prostředků, se kterými škola ve sledovaném období hospodařila, byla dostačující 

k pokrytí všech potřeb realizovaného ŠVP. Pozitivem v hospodaření je snaha školy získávat 

finanční prostředky i z jiných zdrojů. 

Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, zejména rovného přístupu ke vzdělávání. Oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech je 

dostatečná.  

Efektivní spolupráce výchovné poradkyně s metodikem prevence školy a speciální pedagožkou, 

třídními učiteli a organizacemi umožňuje včas předcházet výskytu sociálně patologických jevů. 

Hlavní záměry pro příští rok vyplývají ze základní koncepce výuky na škole. Výuka bude 

probíhat dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola – brána vědění“. 

V rámci tohoto programu je třeba nadále rozvíjet samostatnost žáků, organizovat projektové 

vyučování, kooperativní vyučování a vést žáky k aktivnímu osvojování poznatků.  



 

        

 

   

 

 

 

   

Hlavními prioritami školy budou jazyková gramotnost, podpora sportovní činnosti a prolínání 

informační gramotnosti celou školou. Výrazná pozornost bude věnována prevenci sociálně-

patologických jevů. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Jiří Brabec 

Datum: 13. 9. 2021 

 

 

Schváleno školskou radou dne: 8. 10. 2021 

 

Výroční zpráva je zveřejněna ve vestibulu školy a na internetové adrese www.zsmk.eu. 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2020 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.  

o svobodném přístupu k informacím 

 

 

1. Počet podaných žádostí o informace:  0 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0 

3. Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona:  0 

4. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:  0 

V Havířově 6. ledna 2021  

 

 

 

      

 

 

 

     Mgr. Jiří Brabec 

         ředitel školy 
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