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I. Zá k l a d n í  ú d a j e  o  š k o l e  

 

Název školy: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace 
Sídlo školy: Matiční 5, Ostrava, 728 13 

Právní forma: příspěvková organizace,  IČ: 61989061, DIČ: CZ61989061 

Telefon/fax: 596 127 378 

Webové stránky školy: www.zs-mat5.cz 

E-mail: zs.maticni5@zs-mat5.cz 

 

Ředite l: Mgr. Vladimír Matuš  

Ředite l je současně statutárním or gánem právnické osoby.  

 

Zřizovatel:  Statutární město Ostrava  

   Městský obvod Moravská Ostrava a Př ívoz  

   se síd lem Ostrava, náměst í Dr.  E. Beneše 555/6 ,  729 29  

  IČO: 00845451/02  

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 
 

1. Základní škola   IZO: 102 508 071 

    obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání,  

                            délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. 

    cílová kapacita: 766 žáků 

    současný stav:   718 žáků 

 

    Místo poskytovaného vzdělávání: 

    1. Matiční 5/1082, 728 13  Ostrava 

    2. 30. dubna 20/1453, 728 13  Ostrava 

 

2. Školní družina   IZO: 120 100 185     

    cílová kapacita: 310 žáků 

    současný stav:   306 žáků 

 

     Místo poskytovaného vzdělávání:  

     30.dubna 20/1453, 728 13 Ostrava 

 

3. Školní jídelna   IZO: 102 956 545 

    cílová kapacita: 1500 stravovaných 

    současný stav:   1464 stravovaných 

     

     Místo poskytování školských služeb: 

1. Dr. Šmerala 25/2565, 728 13  Ostrava 

 

4. Školní jídelny – výdejny   IZO: 150 072 635 

    cílová kapacita: 700 stravovaných 

    současný stav:   700 stravovaných 

 

      Místo poskytování školských služeb: 

      1. 30. dubna 20/1453, 728 13  Ostrava 

      2. Dr. Šmerala 25/2565, 728 13  Ostrava  

 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1.1.2005 

Datum zahájení činnosti: 13.3.1996 
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Školská rada: 

 

Školská rada ve složení Bc. Zuzana Němečková a Ing. Vít Macháček (zástupci zřizovatele), 

Mgr. Kateřina Kaletová a RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. (za zákonné zástupce) a Mgr. 

Lucie Svobodová a Mgr. Michaela Kalvodová (za pedagogické pracovníky) byla ustavena 

dne 12.7.2021.  

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění novel, se členové v uplynulém školním roce  

sešli třikrát, a to dne 12.10.2021, kdy byla schvalována výroční zpráva, 7.4.2022, kdy byli 

členové rady  seznámeni s hospodařením školy v roce 2021 a nakonec 30.8.2022 z důvodu 

schválení změn ve školním řádu a projednání nového školního vzdělávacího programu. Na 

těchto schůzkách byly dále zodpovídány dotazy členů rady na ředitele školy, které se týkaly 

témat souvisejících s přílivem ukrajinských uprchlíků do České republiky a začleňováním 

ukrajinských dětí do tříd v naší škole, práce školního parlamentu, konání ozdravných pobytů 

pro žáky školy, účasti v projektu Otevřená hřiště pro veřejnost či materiálového vybavení 

školy. 

 

Školní parlament: 

 

Ve školním roce 2021/2022 se zástupci školního parlamentu v prvním pololetí scházeli on –

line přes platformu MS Teams. Na těchto schůzkách se podařilo domluvit spoustu aktivit, 

které byly v průběhu roku realizovány. 

Na první schůzce byl zvolen předseda a 2 místopředsedové. Předsedkyní se stala Kateřina 

Jeřábková z 9.B, první zástupkyní Hana Janečková z 9.B a druhou zástupkyní Adéla 

Michálková z 6. A. 

O celoroční činnosti školního parlamentu vypovídá řada uskutečněných akcí, které se setkaly 

s pozitivními ohlasy jako například Halloweenská cesta spojená s lampiónovým průvodem. 

Akce se zúčastnilo přes 200 dětí. Dále pak Piškvorkový turnaj, Velikonoční jarmark, Den bez 

batohu, Týden oblíbených jídel a další. Žáci školního parlamentu dále zorganizovali Mikuláše 

pro první stupeň, výtvarnou soutěž o nejpovedenějšího sněhuláka Huhuláka a Valentýnský 

den. 

Po celý školní rok 2021/2022 usiloval školní parlament o získání titulu Světová škola. Tento 

cíl se podařilo splnit. Prestižní ocenění si vyzvedli zástupci školního parlamentu spolu 

s paními učitelkami 15. června 2022 v Praze. Žáci se věnovali jednomu z globálních témat – 

propojenosti světa a vzájemné závislosti. Cílem bylo finančně podpořit žáky vybrané africké 

školy, a to na sportovní akci, která se konala 1. 6. 2022 – přesně v den oslav Mezinárodního 

dne dětí. Byly pozvány děti z blízkého okolí, aby si svůj svátek užily na 16 stanovištích se 

zábavnými pohybovými aktivitami. Děti a jejich rodiče si nejen zasportovali, ale také mnozí 

přispěli dobrovolnou finanční částkou na dobrou věc. Na akci pomáhalo zhruba 

30 dobrovolníků, žáci školy, učitelé i pan ředitel. Vybralo se 8 040 Kč. Žáci naší partnerské 

školy v Sierra Leone ve městě Rokupr si zakoupí nové knihy do nové knihovny a učebnice do 

dalšího školního roku. 

Parlament se rovněž zapojil do celoškolního projektu participativního rozpočtování s názvem 

„Pébéčko“, které probíhalo pod záštitou našeho zřizovatele. Žáci podávali vlastní návrhy, jak 

zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici byla celková částka ve výši 40.000 Kč. 

Vítězný projekt bude ve škole realizován do konce listopadu 2022. Vyhrálo jiné zvonění než 

klasické a knihovny do obou našich školních budov. 

Na konci školního roku 2022 přijali členové parlamentu pozvání na společnou akci 

Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

která nesla název „BO NÁM TO NENÍ JEDNO, MOAP“. Jednalo se o setkání zástupců 

žákovských parlamentů tří základních škol zřizovaných městským obvodem Moravská 

Ostrava a Přívoz a jejich koordinátora. Věnovali se především výměně zkušeností mezi 

školami a činnosti zdejších žákovských parlamentů. 

Lze říci, že žákovský parlament na naší škole díky aktivní práci všech členů funguje ku 

prospěchu všech žáků a je nedílnou součástí školního i mimoškolního života organizace. 
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Charakteristika školy, průběh vzdělávání, podpora žáků cizinců, žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

Ve školním roce 2021/2022 k 30.9.2021 navštěvovalo školu 718 žáků ve 30 třídách 

a 306 žáků ve školní družině (k 30.10.2021). Žáci pracovali mimo jiné ve třech jazykových 

učebnách, ve dvou počítačových učebnách a v jedné multimediální učebně, v odborné učebně 

fyziky.  

Z důvodu prostorových možností a vyššího počtu tříd byla učebna  chemie poloodborná. 

Ve školní budově 30. dubna 20 jsou zřízeny pracovny školního speciálního pedagoga 

a školního psychologa. V suterénu je místnost s keramickou pecí určená pro výtvarné kroužky 

a školní družinu. 

V každé školní budově je tělocvična, u obou školních budov jsou vybudovány odpočinkové 

prostory, které slouží výuce tělesné výchovy, a to zejména míčových her, činnostem školní 

družiny, k relaxačnímu pobytu žáků o velkých přestávkách. V době od června do září je 

odpočinkový prostor u budovy 30.dubna 20 otevřen v určených hodinách také veřejnosti. 

Škola není bezbariérová. 

Činnost školy probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem „S jazyky 

a počítačem porozumíme Evropě a světu.“ Škola uskutečňuje výuku ve dvou budovách na 

adresách Matiční 5 a 30.dubna 20. Nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. Anglický jazyk 

vyučujeme již od první třídy. Šikovní žáci druhého stupně si mohou k angličtině již od šesté 

třídy vybrat němčinu, ruštinu nebo francouzštinu. Ve škole je zřízeno úplné školní poradenské 

pracoviště, jehož činnost zabezpečují speciální pedagog, dva výchovní poradci, školní 

psycholog a školní metodik prevence. Třetím rokem pracuje ve škole kariérový poradce. Tito 

specialisté se věnují nejen zhruba osmdesáti žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 

ale i dalším žákům, jejichž rodiče o tyto služby projeví zájem. Služby školního psychologa 

využívá velká skupina žáků a rodičů. Škola usiluje o to, aby byla pro všechny žáky místem 

pochopení a bezpečí. Žáci svůj potenciál mohou rozvíjet nejen ve vyučování, ale také v rámci 

mimoškolní činnosti. Každoročně mají možnost vybírat z velké nabídky kroužků školy 

a školní družiny, účastnit se práce ve školním parlamentu nebo například přispívat do 

časopisu Matičák. Pro žáky školy jsou vždy naplánovány desítky akcí, soutěží, dva lyžařské 

a ozdravné pobyty a výjezd do zahraničí.  

Bohužel taktéž ve školním roce 2021 byly činnost školy a poskytování školských služeb 

podstatným způsobem narušeny mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví kvůli 

pandemii nemoci Covid – 19. Sice již nedošlo k nařízené distanční výuce, nicméně škola 

musela řešit stejně velký problém karantén a izolací učitelů a žáků. Administrativní zátěž 

trasování a hlášení krajské hygienické stanici spolu s testováním žáků a zaměstnanců byla na 

hranici únosnosti a  částečně probíhala na úkor běžných činností. V této souvislosti je možné 

to, že nebyl přerušen provoz školní družiny a školní jídelny, považovat za obrovský úspěch. 

Uskutečnění ozdravného pobytu pro žáky devátého ročníku v měsíci listopadu, když již 

vrcholila podzimní vlna nemoci Covid-19 lze považovat za malý zázrak. Tento ozdravný 

pobyt byl náhradou za zrušenou akci z jara roku 2020. Navíc jsme zde deváťákům přichystali 

intenzivní výuku matematiky a českého jazyka, což, stejně jako možnost podzimního 

otestování a porovnání výsledků s jinými vrstevníky v České republice (testování SCIO) 

kvitovali nejen oni ale i jejich rodiče. V tomto testu z matematiky měl náš žák druhý nejlepší 

výsledek ze všech účastníků v rámci Moravskoslezského kraje. Zbylé prostředky na ozdravné 

pobyty ve výši 1.200 000 Kč byly využity na naplánované pobyty v měsíci březnu roku 2022 

pro žáky čtvrtého a sedmého ročníku.  

V podzimních měsících se škola soustředila na adaptaci žáků po dlouhodobém přerušení 

prezenční výuky v předcházejícím školním roce. Zahájila doučování z Národního programu 

obnovy, do kterého se v rámci 36 skupin zapojilo 29 vyučujících naší školy a celkem 

234 žáků.  

Po uklidnění situace s koronavirem na konci prvního pololetí, byla škola postavena před další 

výzvu, kterou byla migrační vlna ukrajinských občanů v důsledku vojenského konfliktu na 

Ukrajině. Školu začala navštěvovat skupina ukrajinských dětí, které byly zařazovány do 
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běžných tříd. Díky zkušenostem s prací s žáky – cizinci škola nastavila systém, který celkem 

bez problémů umožňoval ukrajinským žákům začlenění mezi české vrstevníky. Škola těmto 

dětem zajistila adaptační koordinátory na seznámení s novým prostředím pro první dny 

pobytu a na odpolední aktivity pak přímo rodilou mluvčí. Pro všechny tyto žáky zajistila 

jazykovou přípravu v určené škole, zejména pak v Základní škole Nádražní 117, příspěvkové 

organizaci, která sídlí nedaleko. Ukrajinští žáci se zapojili také do doučování, které měli na 

starost učitelé prvního stupně a učitelé cizího jazyka. Některým rodinám byla poskytnuta 

finanční a materiální pomoc ať už ze strany zaměstnanců školy, tak ze strany rodičů 

spolužáků. Každý ukrajinský žák tak měl možnost například využívat školní stravování.  

Taktéž ostatním žákům – cizincům byla věnována individuální péče spočívající v péči 

adaptačního koordinátora, v jazykové přípravě v určené škole, doučování ve formě výuky 

češtiny jako druhého cizího jazyka a pedagogické intervenci. 

Velká pozornost byla ve školním roce 2021/2022 opět věnována žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště. Celkový 

počet žáků, kterým byla věnována péče, činil 79 žáků. Individuální  péče  byla věnována 

34 žákům prostřednictvím speciálního pedagoga, 3 žáci docházeli na pedagogickou 

intervenci. Na škole pracovalo 5 asistentů pedagoga. Bylo sestaveno 5 individuálních 

vzdělávacích plánů. Jednomu žákovi cizinci byla poskytováno podpůrné opatření spočívající 

v posílení výuky češtiny jako druhého jazyka.  

V tomto školním roce byly zpracovány návrhy a odesláno 47 žáků na základní  nebo 

kontrolní vyšetření na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Ostravě a Speciálně 

pedagogické centrum v Ostravě-Zábřehu. 

Výchovné poradkyně byly v úzkém kontaktu s pracovníky PPP v Ostravě – Porubě. Během 

školního roku proběhly dvě návštěvy pracovníků PPP Ostrava – Poruba, a to paní 

Mgr. Miroslavy Bednářové, speciálního pedagoga, a psycholožky Mgr. Evy Martinák 

Witáskové a jedna návštěva pracovníka SPC z Ostravy-Zábřehu Mgr. Moniky Novotné. 

Všichni pracovníci  navštívili třídy naší školy, do nichž  jsou integrováni žáci se vzdělávacími 

potřebami. Konzultace přímo ve škole obě výchovné poradkyně  i vyučující hodnotí velmi 

kladně. 

Škola nezapomíná ani na práci s žáky nadanými. V tomto školním roce měla jednoho 

mimořádně nadaného žáka v umělecké oblasti, který se vzdělával podle individuálního 

vzdělávacího plánu. Ostatním šikovným žákům poskytují prostor vyučující přímo v hodinách 

na základě vhodné diferenciace práce. Jazykově nadaní žáci si na konci pátého ročníku volí 

druhý cizí jazyk. Technicky zruční pracují v Technomatu – Centru technického nadání. 

Ostatní identifikovaní nadaní žáci svůj potenciál realizují prostřednictvím účasti v soutěžích 

a dalších mimoškolních aktivitách. 
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II. Naplňování cílů školního vzdělávacího programu  

 
Škole se dařilo naplňovat vytyčené cíle školního vzdělávacího programu, a to i přesto, že 

vyučující museli v počátečních týdnech školního roku dohánět učivo, které nestihli probrat 

nebo probrali jen částečně z důvodu koronavirové situace. Tento skluz pomáhalo napravovat i 

intenzivní doučování žáků, kteří k pochopení a procvičení učiva potřebovali více času. Díky 

promyšlené, diferencované výuce za použití moderních metod a forem práce dochází také 

k potřebnému rozvoji klíčových kompetencí žáků. 

 
Vzdělávací program  základní školy  

 
Tabulka č.  1 

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

ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP      ŠVP      ŠVP     ŠVP 

- -       -      -  
 
- 
 

RVJ 
ŠVP 

RVJ 
ŠVP 

RVJ 
ŠVP 

RVJ 
ŠVP 

Vysvětl ivky :  

 

RVJ - rozšířená výuka jazyků 

ŠVP       - školní vzdělávací program 

 

 

 

Statistické údaje o třídách školy 

 
Tabulka č.2 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele 

a b a b a b a b 

30 30 746 718 24,9 23,9 16,6 15,6 

a = údaj se vztahuje k 30.9. předcházejícího školního roku 

b = údaj se vztahuje k 30.9. školního roku právě končícího 

Školské služby byly poskytovány v rámci činnosti školní družiny, a to 306 žákům 

v 11 odděleních školní družiny a 1464 strávníkům v rámci školní jídelny. Škola kromě svých 

žáků připravuje obědy také žákům Matičního gymnázia a Janáčkové konzervatoře.  
 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
 

Provoz základní školy dohromady zabezpečovalo 92 zaměstnanců, z toho 61 pedagogů 

(46 učitelů, 11 vychovatelek, 5 asistentů pedagoga a školní psycholog, z toho 

2 zaměstnankyně vykonávaly práci vychovatelky a zároveň práci asistenta pedagoga) 

a 31 nepedagogických zaměstnanců (19 zaměstnanců školní jídelny a 12 správních 

zaměstnanců). 

Výuku v tomto školním roce zabezpečovalo 46 učitelů, z toho 43 žen a 3 muži. 

Větší část pedagogických pracovníků je starších 40 let. 
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Věková str uktura pedagogických pracovníků                        

 
Tabulka č.  3         

do 20 let  21 –  30 let  31 –  40 let  41 –  50 let  nad 50 let  

0 6 10 21 24 

 

 
Tabulka č.  4  

Pracující důchodci  
fyzický počet  přepočtený počet  

9 7,029 

 

Kvalifikovanost zaměstnanců 

 

Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy, včetně ředitele školy,  splňovali 

požadovanou  odbornou kvalifikaci, což lze považovat za příkladné.  

Jednotlivým předmětům vyučovali převážně aprobovaní učitelé. 

Ve škole dále pracovali dva kvalifikovaní výchovní poradci, metodik prevence rizikového 

chování, speciální pedagog a školní psycholog. Dále zde působili koordinátor ŠVP, ICT 

koordinátor a metodik EVVO. Všichni tito zaměstnanci mají pro tuto práci požadované 

vzdělání (studium k výkonu specializovaných činností podle § 9 písm. b) Vyhlášky 

č. 317/2005 Sb., v platném znění.  

Školní poradenské pracoviště vedl plně kvalifikovaný speciální pedagog. V oblasti 

rozhodování o budoucím povoláním žákům pomáhal kariérový poradce. 

Absolventi,  kteří nastoupili na školu  

Tabulka č.5 

Minulý školní rok  Tento školní rok  

Počet 

 

Aprobace Počet Aprobace 

 

4 

 

      První stupeň - 2   

      VZ – 1 

      Př -   1 

 

2 

           M – 1 

           PsP - 1 

 

 

Počet učitelů a vychovatelů, kteří nastoupili nebo odešli  
 

 Tabulka č.6 

 Minulý školní rok  Tento školní rok  

Nastoupili 5 7 

Odešli 
Na jinou 

školu 
Mimo škol. 

Na jinou 

školu 
Mimo škol. 

 0 

2 x odchod do 

důchodu 

3 x mateřská 

dovolená 

 

2 

3 x odchod do 

důchodu 

2 x mateřská 

dovolená 
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Počet všech zaměstnaných  důchodců a  nekvali fikovaných  

Tabulka č.7 

 Minulý škol.  rok Tento škol. rok Z toho učitelů  

Důchodci 6 9 5 

Nekvalifikovaní 0 0 0 

 

 

 

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení 

 
Zápis k povinné školní docházce 

 

Tabulka č. 8 

 
Minulý školní rok Tento školní rok 

Poprvé u zápisu 117 102 

Přicházejí po odkladu   9  23 

Jiná základní škola                       27  28 

Nenastoupí - nešestiletý  0   0 

Odklad školní docházky 11  21 

Nastoupí k 1.9. 88 76 
 

 

 

 
 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 
 

Tabulka č. 9 

 Minulý školní rok Tento školní rok 

Počet žáků % 
Počet 

žáků 
% 

Gymnázium 8leté 31 32,3 26 28,3 
Gymnázium 6leté 11 12,6 1 1,6 

Gymnázium 4leté 21 27,3 21 31,8 
Střední odborné školy 54 70,1 39 59,1 
Střední odborná učiliště 2 2,6 6 9,1 
Nepřijati žáci 0 0 0 0 
Celkem školy s mat. 9. roč. 71 92,2 60 90,9 

Celkem učební obory 6 7,8 6 9,1 

 

 

Výše uvedené výsledky svědčí o velmi dobré úrovni výchovně vzdělávací práce školy, a to 

i během distančního období, jestliže 90,9% žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy 

s maturitou a 28,3% žáků pátého ročníku do osmiletých gymnázií. Taktéž všichni tři 

ukrajinští žáci devátého ročníku studují od 1.9.2022 na gymnáziu. Ve školním roce 

2021/2022 byli tedy k dalšímu studiu přijati všichni žáci 9. ročníku. 
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V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 

 
Výsledky vzdělání 

 
     Tabulka č. 10 

Ročník počet žáků 
Prospělo 

s vyzn. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

 a b a b a b a b a b 

1. 80 93 80 93 0 0 0 0 0 0 

2. 95 84 92 82 1 2 2 0 0 0 

3. 82 97 81 89 0 6 0 1 1 1 

4. 98 80 85 75 13 4 0 0 1 1 

5. 100 99 70 73 27 25 0 0 2 1 

Celkem za  

1. st. 
455 453 408 412 41 37 2 1 4 3 

6. 60 73 31 31 29 37 0 1 0 4 

7. 88 61 33 19 54 39 0 3 1 0 

8. 65 78 31 30 31 46 0 1 3 1 

9. 78 69 32 22 45 44 0 0 1 3 

Celkem za  

2. st. 
291 281 127 102 159 166 0 5 5 8 

Celkem 746 734 

 

535 

 

514 200 203 2 6 9 11 

  a = údaj se vztahuje k 31.8. předcházejícího školního roku 

   b = údaj se vztahuje k 31.8. školního roku právě končícího 

 

Kvalitní vzdělávací výsledky jsou dosahovány díky dlouhodobé, koncepční a svědomité práci 

celého pedagogického kolektivu, díky zájmu učitelů o další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a v jejich práci s žáky mimo vyučování. Škola má zřízenou funkci kariérového 

poradce, který je nápomocen žákům při vyhodnocování výsledků žáků v kontextu směřování 

své budoucí kariéry.  

I v této nelehké době se škola snažila, pokud to bylo možné, nabízet a zapojovat žáky do 

mimoškolních činností, ať už to byla práce ve školním parlamentu, přispívání do školního 

časopisu Matičák, nebo účast v soutěžích. V některých z nich dosáhli naši žáci opět skvělých 

výsledků. Za zmínku stojí 2. místo v celokrajské soutěži Bádám, bádáš, bádáme, a ve Sreet 

basketballu, třetí místo v kraji pak žáci získali v soutěži Evropa ve škole. Mnoho předních 

umístění žáci přinesli z obvodních a městských kol výtvarných, jazykových, literárních 

a přírodovědných soutěží jakými byly například Biologická olympiáda, Příroda s otazníky, 

Přehlídka dětských recitátorů nebo Hrdlička Challenge. 

Škola byla v roce 2021 zapojena do projektů Vzděláváme se společně III (šablony), Obědy 

do škol V, Otevřená hřiště VII, Kyberšikama má červenou 2021, Abeceda peněz, 

Výchova ke zdraví a Technika opět v akci. Pozitivní ohlas mezi žáky, rodiči a vyučujícími 

měl první ročník projektu Naučíme Vaše děti, jak to trefit, ať to letí, který jsme připravili 

ve spolupráci se Sportovním centrem Ostrava, kdy se v rámci projektu žáci seznámili se třemi 

raketovými sporty (tenis, squash a badminton). V rámci projektu zřizovatele Participativní 

rozpočet žáci naší školy vybrali hlasováním dva z pestré nabídky vlastních nápadů, jak 

zlepšit prostředí školy. Na základě této aktivity bylo zrealizováno nové zvonění v obou 
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budovách školy a dále pořízeny žákům přístupné knihovny. Na konci školního roku pak došlo 

na akci školního parlamentu Sportujeme pro Afriku, díky které (a nejenom ní) škola obdržela 

titul Světová škola. 

 

Přehled účasti a umístění žáků v  soutěžích  

Tabulka č. 11 

název soutěže obvodní kolo městské kolo krajské kolo národní kolo 

 umístění umístění umístění umístění 

Matematická 

olympiáda 
 1 × účast   

Celostátní 

přehlídka 

dětských 

recitátorů 

1 × 1 

2 × postup do 

městského kola 

1 × 1.   

Hrdlička 

Challenge 
 1 × 2.   

Evropa ve škole 
  1 × 3.  

Pohádková 

Ostrava 
 

1 × 1. 

1 × 3. 
  

Příroda s 

otazníky 
 

2 × 1. 

2 × 2. 
  

Biologická 

olympiáda 
 1 × 2.   

Výtvarná soutěž 

Požární ochrana 

dětí a mládeže 

1 × 1.    

Výtvarná soutěž 

„Vlaky, vláčky, 

mašinky“ – 

vysněný vlak 

 
2 × 1. 

1 × 3. 
  

ČEPS Cup - 

florbal 
 

postup do 

krajského kola 
  

Basketbal 1 × 1.    

Street basketball   1 × 2.  
 

 

2.a 3.  stupeň z chování  

 
 

Tabulka č.12  

Stupeň 

z chování 

Minulý školní rok Tento školní rok 

Počet Procento Počet Procento 

2 0 0 4 0,5 

3 0              0 0 0 

 
 

Nárůst nevhodného chování ve škole, které bylo hodnoceno druhým stupněm z chování, 

chápeme jako důsledek koronavirových restrikcí, které u některých žáků vážně oslabily 

sociální vnímání, schopnosti adaptace v kolektivu a dodržování společných pravidel soužití.  
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Celkový počet neomluvených hodin  

Tabulka č.13  

Minulý školní rok – 2 hodiny Tento školní rok –  312 hodin 

Počet žáků Procento Počet žáků Procento 

1 0,13 11 1,5 

 

Častou příčinou neomluvené absence je  neomluvení absence v souladu se školním řádem 

nebo osobní problémy žáků, jejichž příčiny lze momentálně spatřovat v erozi sociálních 

vztahů způsobených koronavirovými restrikcemi.  

 

VI. Prevence rizikového chování žáků 

 

 
Prevence rizikového chování žáků probíhala v souladu s dlouhodobým preventivním 

programem školy – Školní preventivní strategií na období 2019 – 2023 a Minimálním 

preventivním programem pro školní rok 2021/2022. 

Základním principem činností daných oběma dokumenty bylo osvojování základních 

kompetencí a rozvoj dovedností, které vedou žáky k odmítání všech druhů sebedestruktivního 

chování, projevů agresivity a porušování zákona.  

Základem preventivní práce v naší škole byl kvalitní každodenní život školy, podpořený 

dodržováním školního řádu školy. V rámci vyučovacích hodin byly využívány podněty 

otevřené výuky, projektové výuky, kritického myšlení a zážitkové pedagogiky. Škola 

zrealizovala naplánované programy. V září se nám podařilo (až na jednu třídu) uskutečnit 

adaptační pobyty žáků 6. ročníku v areálu Myšinec v Budišovicích,  tradičním místě pro tuto 

akci. Realizovány byly i ostatní tradiční preventivní programy jako dlouhodobý preventivní 

program Buď OK – Renarkon pro 6. – 9. ročníky, Etický kompas pro 1.–5. ročníky. 

V tomto školním roce byl také dokončen projekt Kyberšikana má červenou 2021. 

 

 

Přehled akcí školy pro žáky  

 
Tabulka č. 14 

Název akce Ročník Počet zúčastněných tříd 

1.   

Dlouhodobý preventivní 

program Buď OK - 

Renarkon 

6. 

7. 

8. 

9. 

3 

3 

3 

3 

Kyberšikana, 

kybergrooming, e-bezpečí 8. 

9. 

 

3 

1 

 

Kyberšikana má červenou 

Rizika internetu a 

komunikačních technologií 

6. 

7. 

 

3 

3 

 

Adaptační pobyt, areál 

Myšinec, Budišovice 

 

 

6. 

 

3 

Theater Ludem, preventivní   
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program: 

Kvak a Žbluňk 

MAXI dílna aneb Fík jde do 

světa 

Včelí kolektiv  

Báječně prožitý den 

 

 

1. 

 

1. 

3. 

2. 

 

2 

 

4 

4 

2 

2.   

Environmentální program:  

- Lesní škola 

 

1. 

3. 

 

 

2 

2 

3.   

Divadelní představení  

Divadlo loutek: 

- Dášenka 

- Hodina Komenského 

- Ronja, dcera loupežníka 

- Prodaná nevěsta 

- Muminci: Čarodějův 

klobouk 

- Vánoční hra 

 

 

 

3. 

5. 

4. 

6. 

 

3. 

1. 

 

 

4 

3 

3 

3 

 

4 

4 

DKMO: 

- Koncert Janáčkovy 

filharmonie Od Vyšehradu 

po Blaník – Má vlast 

Bedřicha Smetany (výběr) 

 

 

 

 

 

 

vybraní žáci 

 

Klub Atlantik: 

Mezinárodní filmový festival 

Jeden svět 

 

 

6. 

8. 

 

1 

1 

Pernštejni: 

- divadelní představení 

Leonardo da Vinci 

 

 

8. 

9. 

 

3 

3 

Janáčkova konzervatoř: 

- balet Mary Poppins, 

Unisono ZUŠ E. Runda 

 

 

1. – 7. ročníky 

 

 

ZUŠ Slezská Ostrava, 

Keltičkova 4: 

- koncert dechových nástrojů 

 

 

3. 

 

4 

Kino Vesmír: 

- Madagaskar - Adamův 

příběh pradávné Lemurie, 

projekt Planeta Země   

 

 

5. - 9. ročníky 

 

 

Cinemacity: 

filmové představení  

- Myši patří do nebe 

 

 

1. stupeň 
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- Dolittle 

 

6. – 9. ročníky 

Minikino kavárna: 

Do Chile za zatměním slunce 

Francouzský podzim, 

Princova cesta 

 

 

            7. 

 

3 

 

skupiny Fj 

Masarykovo náměstí: 

Pohádková Ostrava 

 

 

            3. 

 

2 

4.   

Ostravské muzeum: 

- Velikonoční dílna 

 

 

4. 

 

1 

Výukový program: 

- Landecké pověsti, Balónek, 

Landek park 

- Historie a tajemství Slezské 

Ostravy, Balónek, zahrada 

Hrušov 

 

 

 

5. 

 

2. 

 

 

 

1 

 

1 

Prima pokusy: 

- Sopkohraní 

 

 

1. 

 

2 

Knihovna města Ostravy,  

Britské centrum 

- beseda British Council 

 

Knihovna města Ostravy 

- beseda 

 

Knihovna města Ostravy: 

- Týden prvňáčků  

- projekt Knížka pro 

prvňáčka 

 

 

5. 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

1. 

 

1. 

 

1 

 

 

1 

3 

4 

 

4 

 

1 

Městská jatka, Ostrava: 

Galerijní animace 

 

 

9. 

 

1 

5.   

Volba povolání, beseda IPS 

 

9. 1 

Exkurze: 

- Policie ČR, Volba 

povolání, online exkurze 

- ITT Holdings 

- Vítkovice Cylinders 

- Krajský soud, soudní 

jednání 

- Hornické muzeum Landek 

- Teplice nad Bečvou, 

Příroda s otazníky (výlet za 

odměnu) 

 

8. 

 

8. 

8. 

 

9. 

5. 

 

 

 

 

3 

 

vybraní žáci 

vybraní žáci 

 

1 

1 

 

vybraní žáci 

 



- 15 - 

- Sanatorium Klimkovice, 

volba povolání 

 

8. vybraní žáci 

Planetárium Ostrava, 

audiovizuální představení: 

- Cesta za miliardou hvězd 

- Cesta energií 

 

 

 

9. 

8. 

 

 

3 

3 

Dolní oblast Vítkovic: 

- Jak vznikla pohádka 

- Buší – nebuší 

 

 

- Velký svět techniky 

 

 

- Jaderná elektrárna 

- Den policie s majáčkem 

 

 

 

 

- Pr.V.K.Y  

- Tajemná substance 

- Ostrava Beach Open 2022 

 

 

1. 

1. 

3. 

  

4. 

7. 

 

9. 

3. 

4. 

5. 

7. 

 

8. 

9. 

9. 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

3 

1 

1 

1 

1 

 

1 

3 

3 

6.   

Komenského sady 

Běh naděje 

 

 

1. 

 

1 

Sportcentrum, Komenského 

sady: 

Naučíme vaše děti, jak to 

trefit, ať to letí! 

 

 

 

1. až 4. ročníky 

 

Hobby park Bohumín: 

Sportovní dopoledne 

 

 

3.  

 

1 

7.   

Výuka na dopravním hřišti, 

Orebitská ul., MOaP 

 

4. ročníky 

 

 

 

Dopravní výchova, Městská 

policie 

 

 

3. 

 

 

4 

 

8.   

Ozdravný pobyt žáků: 

- Hotel Paramon, Světlá 

Hora, Suchá Rudná 

 

- Hotel Zlatá Opavice, 

Holčovice 

- Hotel Neptun, Malá 

9. 

 

 

4. 

 

4. 

 

 

 

3 

 

 

2 
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Morávka 

 

Ozdravný pobyt s lyžováním 

žáků: 

- Hotel Neptun, Malá 

Morávka 

 

 

 

7. 

 

2 

 

 

 

3 

9.   

Projektový den Jan Ámos 

Komenský 

 

 

4. až 9. ročníky 

 

Výchova ke zdraví 

- projekt ČR – PL, Istebna, 

Polsko, Malenovice 

 

 

2. stupeň 

 

vybraní žáci 

Den otevřených dveří - 

TechnoMat 

 

1. až 8. ročníky 

 

 

 

Projekt České spořitelny 

Abeceda peněz 

- ukázková hodina 

 

 

2. 

4. 

 

3 

3 

Velikonoční jarmark 1. až 9. ročníky 

 

 

Projektový den Čtení je 

zábava 

 

 

1. až 4. ročníky 

 

Hřiště Matičního gymnázia: 

Den sportu 

 

 

6. až 9. ročníky 

 

 

Hřiště Matičního gymnázia: 

Den pro Afriku 

 

 

veřejnost 

 

Zpívání na schodech, koncert 

sboru školy 

 

 

6. až 9. ročníky 

 

Jeníček a Mařenka, Červená 

karkulka, divadelní 

představení pro první třídy 

 

9. 

 

1 
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Přehled akcí školní družiny pro žáky 

 
   Tabulka č. 15 

Název akce Oddělení ŠD 

Halloweenský karneval                  9.,11. 

Vánoční besídka 1.,9,11.  

Král střelců – soutěž ve vybíjené 9.,11. 

Den Země 7., 

Velikonoční besídka 5. 

Máme rádi zvířátka - soutěž 5. 

Známe kvízy o Harry Potterovi 1. 

Přehled  zájmové  činnosti  

Tabulka č.16 

Název kroužku 
Počet 

žáků 

Počet hodin 

týdně. 
Poznámka 

Technomat – starší žáci 11 1  

Technomat – mladší žáci 8 1  

Bilogický kroužek 6 1  

Poznáváme přírodu 6 1  

Sborový zpěv 12 1  

Základy znakového jazyka 2 1  

Anglická konverzace 13 1  

Učíme se dívat kolem sebe a fotit 9 1  

 

 

 

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj 

nepedagogických zaměstnanců: 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plány pro rok 2021 a 2022. 

Vzdělávací akce byly  zaměřeny na oblasti školní legislativy a řízení školy, na moderní 

aktivity ve vyučování, na rizikové chování žáků a výuku žáků s odlišným mateřským jazykem 

(viz tabulka č. 17). Nepedagogičtí pracovníci rozvíjeli svou odbornost zejména v oblasti 

nových trendů ve stravování, a to konkrétně v osobě vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařky. 

Pracovníci ekonomického úseku se na základě konzultací a samostudia seznamovali 

s aktuálními novinkami v oblasti administrativních programů a elektronické spisové služby. 
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Přehled vzdělávacích akcí a počtu zúčastněných pedagogických pracovníků 
 

Tabulka č. 17 

Nácvik čtení 1 

Organizujeme výuku, suplování 1 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy 2 

Manipulace ve školní praxi 2 

Geometrie činnostně v 1.-3. ročníku 2 

Konference pro učitele cizích jazyků 1 

Matematika činnostně ve 3. ročníku 2 

Medikace a zdravotnické úkony v resortu školství 1 

Aktivní učitel v matematice 1 

Zvládání konfliktu v učitelské praxi 1 

Jak zavádět environmentální výchovu do výuky i života školy 1 

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ 1 

Rizikové chování ve škole – legislativní aspekty 47 

Zácvikový kurz s ukázkami výuky dětí z MŠ, ZŠ, ZUŠ 1 

Vlastivěda činnostně ve 4. ročníku 1 

Základní průvodce revizemi RVP a úpravami ŠVP 1 

Hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka 1 

Alternativní metody ve výuce žáků a odlišným mateřským jazykem 1 

Specifika výuky češtiny jako druhého cizího jazyka 1 

Komiks v hodinách dějepisu 1 

Učitel jako tvůrce audiovizuálních didaktických prostředků 1 

 

 

VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Díky průběžné aktualizaci webových stránek školy může veřejnost sledovat činnost školy 

během celého školního roku. Škola také ke své prezentaci využívá měsíčník Centrum, webové 

stránky zřizovatele a informační portál ČŠI. Týdenní plány všech předmětů  seznamují žáky 

i jejich zákonné zástupce s výstupy klíčových aktivit, s učivem, s mimoškolními akcemi, 

s písemnými testy, s žákovskými potřebami, a to s týdenním předstihem. Škola tak vytváří 

bezpečné prostředí pro žáky.  

 

V tabulce č. 18 je uveden přehled dalších uskutečněných akcí pro rodiče. 

Přehled akcí školy pro rodiče a veřejnost 

 
Tabulka č. 18 

Název akce Ročník Počet akcí 

Rizika internetu a 

komunikačních technologií 
1.- 9. 1 

Informativní schůzka 

pro rodiče žáků k přijímacímu 

řízení na víceletá gymnázia 

5. 

7. 

 

1 

Velikonoční jarmark 1.-9. 1 

Škola nanečisto pro přijaté 

žáky prvních ročníků 
0 2 

Informační schůzka pro 

rodiče žáků budoucích 

prvních tříd 

0 1 
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IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Inspekční činnost ČŠI proběhla ve dnech 12 – 13..5.2022. Předmětem této kontroly bylo 

zjišťování a analyzování podmínek vzdělávání podle §174 odst.2, písm. a) školského zákona. 

 

 

X. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu 
 
 

VÝNOSY k 31.12.2021 v Kč k 30.06.2022 v Kč 

Dotace 57.216.361,00 27.590.683,13 

Ostatní 0 0 
Výnosy celkem 57.216.361,00 27.590.683,13 

 

NÁKLADY k 31. 12. 2021 v Kč k 30. 6. 2021 v Kč 

Neinvestiční náklady celkem 51.216.361,00 27.590.683,13 

z toho: - platy 40.672.720,00 19.490.806,00 

            - OON 147.550,00 279.354,00 

            - zákonné odvody SP,ZP     13.760.880,00 6.623.472,00 

            - náhrada nemoc 466.868,00 411.069,00 

            - příděl FKSP 822.791,76 398.037,50 

- učebnice,   
  školní potřeby, 
  učební pomůcky      1.002.057,55 216.503,00 

           - školení zaměstnanců       35.650,00 12.067,00 

           - pojištění zaměstnanců 167.672,00 90.619,00 

           - ostatní 140.171,69 68.755,63 

Náklady celkem 57.216.361,00 27.590.683,13 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  0 0 

 

 

Hospodaření s prostředky od zřizovatele, z hospodářské činnosti, z dotací 

MMO, z dotací ESF a SR – projektů „Vzděláváme se společně III“ 
 

VÝNOSY k 31.12.2021  v Kč k 30.06.2022 v Kč 

Dotace 5.362.350,12 3.332.095,06 

Dotace z projektu  ESF a SR 1.107.902,77 411.498,46 

Použití fondů 27.709,90 699,00 

Doplňková činnost 910.789,14 778.538,68 

Ostatní 5.718.344,93 5.459.458,47 
Výnosy celkem 13.127.096,86 9.982.289,67 

 

NÁKLADY k 31.12.2021 v Kč k 30.06.2022 v Kč 

Hlavní činnost 11.152.252,73 8.227.821,72 

Hlavní činnost –projekt z ESF a 
SR 

1.107.902,77 411.498,46 

Doplňková činnost 784.692,79 505.450,85 
Náklady celkem 13.044.848,29 9.144.771,03 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  82.248,57 837.518,64 

Převod do rezervního fondu 82.248,57 0 

Převod do fondu odměn 0,00 0 
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Vysvětlivky: 
FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb 

OON – ostatní osobní náklady 

SP – sociální pojištění 

ZP – zdravotní pojištění 

DPP – dohody o provedení práce 

DPČ - dohody o pracovní činnosti 

Projekt z ESF a SR  

MMO – Magistrát města Ostrava 

 

 

 

 

 

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

 
Opětovně jsme podali žádost o účelovou dotaci na „Ozdravný pobyt žáků“ , financovaného 

Statutárním městem Ostrava, Fondem pro děti ohrožené znečištěným ovzduším. Pro školní 

rok 2022/2023 jsme požádali o finanční prostředky ve výši 1.320.000,- Kč.  

Ve školním roce 2021/2022 došlo k realizaci ozdravných pobytů 171 žáků v lokalitě Jeseníků. 

Z poskytnuté dotace ve výši 1.200.000 Kč bylo vyčerpáno 1.026.000 Kč.  
 

  
 

Tyto dotované projekty umožňují účast dětí, které by jinak z důvodů finančních vycestovat 

nemohly.  

Škola je zapojena do projektu Moravskoslezského kraje Obědy do škol V., který podporuje 

školní stravování dětí z prostřední sociálně znevýhodněného. Prevence kriminality je mimo 

jiné realizována i díky účelové dotaci projektu Statutárního města Ostravy „Otevřená hřiště 

v MOaP VII.“, kdy školní hřiště u školní budovy na ulici 30. dubna 20 bylo přístupné 

veřejnosti během celých hlavních prázdnin a o víkendech v měsících červen a září. 

Od 1.9.2021 do 31.8.2023 realizuje škola dvouletý projekt Vzděláváme se společně III, 

registrační číslo CZ.02.3.X /0.0/0.0/20_080/0020574 z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování-Šablony pro MŠ a ZŠ III. Projekt je zaměřen na personální podporu školy             

a  společné vzdělávání žáků. 

 

 

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Škola není zapojena do nabídky celoživotního vzdělávání. 
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XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Pro zkvalitnění vzdělávání žáků, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

a bohatou zájmovou mimoškolní činnost žáků škola vypracovala řadu žádostí o účelové 

dotace a získala následující: 

- „Týden v pohybu“                                                                                                     10.000 Kč   

- „Společné adventní tvoření“                                                                                      20.000 Kč                              

- „Otevřená hřiště v MOaP VII.“ (dotace ze SMO pod UZ 7402, na osobní výdaje 

    včetně zákonných odvodů)                                                                                       63.200 Kč  

- „Participativní rozpočet základní škol“                                                                     46.500 Kč  

                          

 Statutární město Ostrava, Magistrát 

      Zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy schválilo poskytnutí účelově vázáných    

      finančních prostředků v tomto členění :     

       

- „Na výdaje spojené s realizací nejméně 14 denního ozdravného pobytu dětí, které     

    jsou žáky Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace v období                  

    od 1.11.2021 do 30.4.2022“,  z Fondu pro děti  ohrožené znečištěním ovzduší  

    ve výši                                                                                                                 1.200.000 Kč    

   

   

 V roce 2021 byla základní škole poskytnuta neinvestiční dotace z Operačního 

programu Výzkum, vývoj, vzdělávání „Vzděláváme se společně III“,  

registrační. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020574 na období od 1.9.2021 

do 30.6.2023.                                                                                                     1.301.169 Kč 

 

 V roce 2021 a 2022 byla základní škole poskytnuta neinvestiční dotace z Fondu evropské 

pomoci nejchudším osobám, Operační program potravinové a materiální pomoci na 

projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 

z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V.“ na období od 1.9.2021 do 31.7.2023.  

Výše poskytnuté finanční částky a doba trvání projektu byla prodloužena dodatkem                      

k uvedené smlouvě.  

                                                                                                                           97.083,00Kč     
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XIV. Spolupráce s  jinými subjekty  

 
I v tomto roce probíhala  spolupráce s Ostravskou univerzitou. Vyučující naší školy vedli  

souvislé praxe studentů pedagogických fakult. Tato vzájemná spolupráce pomáhá udržovat 

vysoký standard vzdělávání ve škole. Pedagogové se ve velké míře podíleli na vyplňování 

celé řady dotazníků studentů vysokých pedagogických škol v rámci jejich bakalářských 

a diplomových prací. 

Ve škole působí odborová organizace, spolupráce probíhala v souladu s kolektivní smlouvou. 

 

Další subjekty, se kterými škola spolupracuje:  

 

     

 Tvořivá škola, občanské sdružení                                              

 Nakladatelství Fraus 

 KVIC 

 NIDV 

 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 

 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 Sareza Ostrava 

 Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava 

 Divadlo loutek 

 Národní divadlo moravskoslezské 

 Divadlo Petra Bezruče 

 Dům umění, Ostravské muzeum 

 Dům kultury města Ostravy 

 Dolní oblast Vítkovic 

 Městská knihovna 

 Rozchodník 

 SVČ Ostrava, Ostrčilova 

 SVČ Korunka, Ostrava Poruba 

 PPP Ostrava, SPC Ostrava, Karviná 

 Renarkon, nezisková org. 

 Městská policie 

 Hasičský záchranný sbor 

 Úřad práce 

 Člověk v tísni 

 Agentura PARIS 

 OXFORD University Press 

 Klub Parník 

 Kino Vesmír 

 Planetárium Ostrava 

 Domovy pro seniory 

 Nadace Pes v nouzi 

 Post Bellum, o.p.s. 

 Asociace školních sportovních klubů ČR 

 S.T.O.P. 

 


