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I. Z á 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
Ředitel: Mgr. Vladimír Matuš
Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.
Zřizovatel: Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, náměstí 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: 751 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: 307 žáků
Místo poskytovaného vzdělávání:
30.dubna 20/1453, 728 13 Ostrava
3. Školní jídelna IZO: 102 956 545
cílová kapacita: 1500 stravovaných
současný stav: 1499 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
-3-

Školská rada:
Ve školním roce 2019/2020 pracovala školská rada ve složení Ing. Robert Adámek a Ing. Vít
Macháček (zástupci zřizovatele), Bc. Vít Svrčina a PharmDr. Lucie Dvořáková Dostalíková
(za zákonné zástupce), Mgr. Jarmila Richtárová a Mgr. Lucie Svobodová (za pedagogické
pracovníky). Funkční období této školské rady končí 31.12.2020.
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění novel, se členové v uplynulém školním roce
sešli dvakrát, a to dne 1.10.2019 a 17.6.2020. Na podzimní schůzce byla schválena výroční
zpráva za školní rok 2018/2019, schváleny změny ve školním řádu a projednán dodatek
školního vzdělávacího programu, který byl vydán z důvodu změny koordinátora ŠVP ve
škole. Přítomným byly podány informace k aplikaci Bakaláři, k projektu Šablony II., a k
nové pozici kariérového poradce. Byly dále zmíněny kompetence školního psychologa ve
škole a podán přehled zájmové činnosti. Na schůzce v červnu 2020 byli členové rady
seznámeni ředitelem školy s rozbory a výsledky hospodaření za účetní rok 2019, opět došlo
ke schválení změn ve školním řádu s účinností od 1.9.2020, a to v oblasti příchodu žáků do
školy a používání mobilních telefonů. Byl také projednán dodatek ke školnímu vzdělávacímu
programu. Ředitel školy nastínil nutnost uskutečnit jednak doplňovací volby do školské rady
z řad zákonných zástupců a také uskutečnění řádných voleb do nové školské rady na podzim
2020. Zbylá část schůze byla věnovaná období distanční výuky od března do června tohoto
školního roku.
Členové školské rady se aktivně zapojili po celý školní rok do práce ve prospěch školy.
Školní parlament:
Ve školním roce 2019/2020 se zapojilo do práce školního parlamentu 25 tříd. Funkci
předsedy, místopředsedy a zapisovatele vykonávali žáci 8. a 9. ročníku. Celoroční práce
parlamentu spočívala především v organizaci každoročních školních akcí jako například
Halloweenská cesta nebo Mikuláš pro I. stupeň. Další připravované akce jako například
Týden oblíbených jídel, Valentýnská přání, Den Země nebo Den naruby byly bohužel
z důvodu epidemiologické situace zrušeny. Stejně jako předešlý rok probíhala sbírka oblečení
pro Moment na obou budovách školy. Každoroční akce pro žáky, rodiče a vlastně i další
veřejnost Vánoční jarmark byla zcela inovována. Změny spočívaly zejména v dřívějším
termínu, který odpovídal začínajícímu adventu a celá akce byla pořádána v odpoledních
hodinách tak, aby si mohli udělat čas všichni rodiče, kteří o akci měli zájem. Pozitivní zpětná
vazba ze strany rodičů a pedagogů byla motivující odměnou žákům parlamentu do jejich další
práce.
Charakteristika školy:
Ve školním roce 2019/2020 k 30.9.2019 navštěvovalo školu 751 žáků ve 29 třídách a 307
žáků ve školní družině (k 30.10.2019). 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 vyššímu 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 července do srpna je
odpočinkový prostor u budovy 30.dubna 20 otevřen v určených hodinách také veřejnosti.
Škola není bezbariérová.
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Činnost školy probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem „S jazyky a
počítačem porozumíme Evropě a světu.“, byla však bezprecedentním způsobem narušena
koronavirovou pandemií. Dne 11.3.2020 bylo oznámeno uzavření škol a později vyhlášen
nouzový stav. Škola přešla na distanční výuku, kde podle pokynů MŠMT nejdříve vyučující
opakovali a upevňovali látku z období prezenční výuky. Jakmile bylo jasné, že se žáci do
školy nejspíše v tomto školním roce nevrátí, přešli vyučující i k novému základnímu učivu.
Důraz byl i nadále kladen na procvičování, základní, stěžejní předměty a formativní
hodnocení. Škola nepřipustila známkování v době, kdy bylo evidentní, že tato výuka nemá
oporu ve školském zákoně. Od 18.5. se do školy k prezenční formě vzdělávání v maximálně
patnáctičlenných skupinách vrátilo 246 žáků prvního stupně. Již od 11.5 mohli školu
navštěvovat žáci 9. ročníku. Cílem jejich dopoledního pobytu, který naše škola organizovala
ve všech dnech pracovního týdne, byla příprava na přijímací zkoušky. Poslední skupinou,
která se alespoň kvůli socializačním aktivitám do školy vrátila, byli žáci šestých až osmých
ročníků. Omezený návrat bylo možné uskutečnit od 8.6.2020.
Běžně od 6. ročníku škola realizuje rozšířenou výuku cizích jazyků, která umožňuje rozvoj
práce s žáky jazykově a prospěchově nadanými. Od pátého ročníku mají žáci nasazen předmět
Práce s počítačem.
Práce s nadanými žáky byla dále směřována do oblastí soutěží, projektů a mimoškolních
aktivit. V rámci přípravy do těchto akcí získali žáci nadstandardní vědomosti a dovednosti. Při
vlastní účasti na těchto akcích si mohli porovnávat svou úroveň kompetencí s ostatními
v měřítku obvodním až krajském. V tomto srovnání dopadli velmi dobře (viz přehled soutěží).
Ve školním roce 2019/2020 pokračovala na naší škole činnost Centra technického nadání –
Technomat, prostor, kde se v odpoledních hodinách technicky nadaným žákům věnují naši
pedagogové. Pro práci využívají v rámci programu Talentmanagement pořízené stavebnice,
programovatelné roboty Albi, Lego roboty, 3D pera a 3D tiskárnu. Zároveň bylo naplánováno
jeho rozšíření v rámci podání nového projektu Technika v akci.
Na druhou stranu byla velká péče věnována i žákům s poruchami učení, žákům s výchovnými
problémy, zdravotně znevýhodněnému žákům, žákům – cizincům i jednomu žáku nadanému,
a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště. Celkový počet žáků, kterým byla
věnována péče, činil 73 žáků. Individuální péče byla věnována 37 žákům prostřednictvím
speciálního pedagoga. Na škole pracovali 3 asistenti pedagoga. Bylo sestaveno 30
individuálních vzdělávacích plánů. Jeden žák měl zpracován individuální výchovný plán.
V tomto školním roce byly zpracovány návrhy a odesláno 29 žáků na základní nebo
kontrolní vyšetření na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Ostravě.
V rámci ŠPP proběhly 2 výchovné komise. Tato jednání se týkala zejména kázeňských
problémů.. Také se uskutečnily metodické konzultace s učiteli k řešení těchto problémů.
Výchovné poradkyně byly v úzkém kontaktu s pracovníky PPP v Ostravě – Porubě. Během
školního roku proběhly tři návštěvy pracovníků PPP Ostrava – Poruba, a to paní
Mgr. Miroslavy Bednářové, speciálního pedagoga, a psycholožky Mgr. Evy Martinák
Witáskové. Oba pracovníci navštívili třídy naší školy, do nichž jsou integrováni žáci
s problémy. Konzultace přímo ve škole obě výchovné poradkyně i vyučující hodnotí velmi
kladně.
Nespecifická prevence v rámci spolupráce s rodičovskou veřejností byla zastoupena akcemi
jako Vánoční jarmark, Slavnostmi Slabikáře, vánočními besídkami, adventními dílnami,
třídními schůzkami a individuálními pohovory.
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II. Vzdělávací programy 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

Vysvětlivky :
RVJ
ŠVP

- rozšířená výuka jazyků
- 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

29

29

746

751

25,7

25,9

17

17,1

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 307 žákům v 11
odděleních školní družiny. Poskytování zájmově orientované služby školní družinou je na
velmi dobré úrovni, o čemž svědčí činnost kroužků v rámci školní družiny a celá řada akcí
školní družiny, viz tabulka č. 15. V důsledku toho je zájem o pobyt ve školní družině
trvalý.

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Provoz základní školy dohromady zabezpečovalo 89 zaměstnanců, z toho 59 pedagogů
(44 učitelů, 11 vychovatelek, 3 asistenti pedagoga a školní psycholog) a 30 nepedagogických
zaměstnanců (19 zaměstnanců školní jídelny a 11 správních zaměstnanců).
Výuku v tomto školním roce zabezpečovalo 44 učitelů, z toho 42 žen a 2 muži.
Větší část pedagogických pracovníků je starších 40 let.

Věková struktura pedagogických pracovníků
Tabulka č. 3

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

nad 50 let

0

3

12

18

26
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Tabulka č. 4

Pracující důchodci

fyzický počet

přepočtený počet

10

8,6

Kvalifikovanost zaměstnanců
Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy, včetně ředitele školy, splňovali
požadovanou odbornou kvalifikaci, což lze považovat za příkladné.
Jednotlivým předmětům vyučovali pouze aprobovaní učitelé.
Ve škole dále pracovali dva kvalifikovaní výchovní poradci, dva speciální pedagogové 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.

Absolventi, kteří nastoupili na školu
T a b u l k a č .5

Minulý školní rok

Tento školní rok

Počet

Aprobace

Počet

0

0

0

Aprobace

0

Počet učitelů a vychovatelů, kteří nastoupili nebo odešli

T a b u l k a č .6

Minulý školní rok

Tento školní rok

5

3

Nastoupili
Odešli

Na jinou
školu

Mimo škol.
3x odchod do
důchodu

2
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Na jinou
školu

Mimo škol.

2

1 x odchod do
důchodu

Počet všech zaměstnaných důchodců a nekvalifikovaných
T a b u l k a č.7

Minulý škol. rok Tento škol. rok

Z toho učitelů

Důchodci

9

10

9

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

128
14
1
30
0
17
96

107
16
0
33
2
7
81

Poprvé u zápisu
Přicházejí po odkladu
Přicházejí po přestupu
Jiná základní škola
Nenastoupí - nešestiletý
Odklad školní docházky
Nastoupí k 1.9.

Výsledky přijímacího řízení na střední školy
Tabulka č. 9

Minulý školní rok
Gymnázium 8leté
Gymnázium 6leté
Gymnázium 4leté
Střední odborné školy
Učební obory
Nepřijati žáci
Celkem školy s mat. 9. roč.
Celkem učební obory

Počet žáků
24
5
16
43
3
0
59
3

%
21,4
6,2
25,8
69,4
4,8
0
95,2
4,8

Tento školní rok
Počet žáků
26
3
14
33
7
0
47
7

%
23,4
1,9
25,9
61,1
13
0
87
13

Výše uvedené výsledky svědčí o velmi dobré úrovni výchovně vzdělávací práce školy, jestliže
87% žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy s maturitou a 23,4% žáků do osmiletých
gymnázií. Ve školním roce 2019/2020 byli 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.

82

96

80

94

0

1

2

0

0

1

2.

96

83

96

83

0

0

0

0

0

0

3.

97

97

79

97

14

0

0

0

4

0

4.

91

99

72

85

19

10

0

0

0

4

5.

113

90

86

75

26

14

0

1

1

0

Celkem za
1. st.

479

465

413

434

59

25

2

1

5

5

6.

69

88

33

58

32

29

1

0

3

1

7.

82

68

36

42

44

23

1

0

1

3

8.

55

76

23

48

32

27

0

0

0

1

9.

63

54

19

24

41

30

1

0

2

0

Celkem za
2. st.

269

286

111

172

149

109

3

0

6

5

Celkem

748

751

524

606

208

134

5

1

11

10

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, což dokládají přední umístění
v matematických, přírodovědných, výtvarných a sportovních soutěžích. Za zmínku určitě stojí
první místa v soutěžích Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Finanční
gramotnost, Příroda s Otazníky, druhé místo v soutěži Kreslíř roku, a v soutěži
z konverzace v německém jazyce a třetí místa ve sportovních soutěžích v košíkové, florbalu
a ve výtvarné soutěži Barevný podzim. V této soutěži šlo již o krajské kolo. Vynikajícího
umístění pak na začátku školního roku dosáhli žáci v branné soutěži WOLFRAM, kde
získali v krajském kole druhé místo. Za zmínku stojí určitě krásné čtvrté místo v krajském
kole soutěže pro technické talenty T-PROFI. V soutěži z finanční gramotnosti pak žáci
uspěli i v kole národním, kde obsadili vynikající páté místo. Je třeba si uvědomit, že většina
soutěží je organizována pro žáky základní školy a současně odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, což svědčí o vysoké konkurenci v rámci těchto soutěží a výborné
konkurenceschopnosti našich žáků. Výborné výsledky v celé řadě soutěží jsou obsaženy
v tab. č. 11.
Přínosem pro výchovně vzdělávací činnost školy je rovněž účast žáků na výukových
programech, exkurzích, projektových dnech, besedách a dalších akcích organizovaných
školou (viz tab. č. 14).
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Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích

Tabulka č. 11

název soutěže

obvodní kolo
umístění

Logická
olympiáda
Matematická
olympiáda

městské kolo
umístění

národní kolo
umístění

1 x 1.
1 x 1.
5 x úspěšný
řešitel
4 x úspěšný
řešitel
2 x 1.
1 x 6.

Pythagoriáda
Finanční
gramotnost
T-PROFI (talenty
pro firmy
Olympiáda
v českém jazyce

1 x 5.
1 x 4.

2 x účast

Barevný podzim
Příroda s
otazníky
Celostátní
přehlídka
dětských
recitátorů
Konverzační
soutěž
v anglickém
jazyce
Konverzační
soutěž
v německém
jazyce
Oxford Illustrator
Výtvarná soutěž
Moje rodina
Kreslíř roku
Výtvarně –
literární soutěž
Příběh obrazu
Košíková
Vánoční turnaj
ČEPS Cup florbal
Halová kopaná
Branný závod
Branná soutěž
WOLFRAM

krajské kolo
umístění

1 x 3.
1x1
3 x postup do
městského kola

1 x 1.

1 x 6.
1 x 15.

1 x 2.
1 x 3.
2 x ocenění
1 x 2.
2 x ocenění
1 x 3.
1 x 3.
1 x 2.
1 x 2.
1 x 2.
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2.a3. stupeň z chování
Tabulka č.12

Stupeň
z chování
2
3

Minulý školní rok
Počet
Procento
0
0
0
0

Tento školní rok
Počet
Procento
0
0
0
0

Ve školním roce 2019/2020 nebyl žádný žák hodnocen druhým nebo třetím stupněm
z chování.
Celkový počet neomluvených hodin
Tabulka č.13

Minulý školní rok – 372 hodiny

Tento školní rok – 23 hodiny

Počet žáků

Procento

Počet žáků

Procento

10

1,34

1

0,13

Častou příčinou neomluvené absence je neomluvení absence v souladu se školním řádem.
Vysoká neomluvená absence ve školním roce 2018/2019 byla způsobena neomluvenou
nepřítomností jednoho žáka ve výši 247 hodin.

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 2019/2020.
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, což mimo jiné
dokládají absolvované specializované programy, jako dlouhodobý preventivní program Buď
OK – Renarkon pro 6. – 9. ročníky, Etický kompas pro 1. -5. ročníky. Besedy s Městskou
policií pro 1. – 9. ročníky a preventivní program v oblasti požární ochrany Hasík se z důvodu
uzavření škol neuskutečnily. K vytvoření funkčních vztahů v třídních kolektivech 6. ročníku
přispěl adaptační pobyt v areálu Myšinec v Budišovicích, který se uskutečnil na začátku
září. Znovu jsme v rámci multikulturní výchovy do akcí pro naše žáky zařadili již osvědčený
projekt EDISON, jehož se letos zúčastnilo pět stážistů z Turecka, Indonésie, Ukrajiny a
Taiwanu. Studenti naše žáky seznámili s jejich zeměmi, zvyky, tradicemi, kulturou a
přírodními zajímavostmi zemí, odkud pocházeli, a to v anglickém jazyce. Naši žáci si tak
v praxi uvědomili, že angličtina jako celosvětově uznávaný univerzální jazyk spojuje různé
lidi z různých koutů světa. Zajímavou preventivní akcí byla například návštěva Okresního
soudu v Ostravě nebo Branný den, odehrávající se v prostorách základní školy Nádražní 117.
Novinkou v rámci prevence byla nabídka kroužku psychohygieny pro žáky naší školy. Pro
žáky ohrožené školním neúspěchem bylo zorganizováno osm doučovacích kroužků. Ty ale
- 11 -

musely být stejně jako ozdravné pobyty a vzdělávací zájezd do Anglie z důvodu vyhlášeného
nouzového stavu a uzavření škol zrušeny.
Tabulka č. 14 a č. 15 podává souhrnný přehled akcí pro žáky, které podporují prevenci
rizikového chování a environmentální výchovu.
Za další kvalitní prevenci rizikového chování žáků považuje škola nabídku bohaté
mimoškolní činnosti žáků. Proto pro ně připravila a realizovala řadu zájmových kroužků, viz
tabulka č. 16.
Ve školním roce 2019/2020 byla ve škole zřízena pozice kariérového poradce, a to díky
projektu Vzděláváme se společně II (Šablony II.) a spolupráci s MMO a Moravskoslezským
paktem zaměstnanosti. Žáci naší školy tak mohou nejen ve výuce předmětu Svět práce, ale i
mimo ni, dostávat ty nejaktuálnější informace ohledně volby svého budoucího povolání a
vhodného výběru studia na střední škole.

Přehled akcí školy pro žáky
Tabulka č. 14

Název akce
1.
Dlouhodobý preventivní
program Buď OK Renarkon
Adaptační pobyt, areál
Myšinec, Budišovice
Etický kompas, preventivní
program, Pavučina

Theater Ludem, preventivní
program:
Zavři oči a uvidíš I.
Básnění
Maxipes Fík
Včelí kolektiv
Loutkování
Solidaritou proti drogám,
preventivní program
2.
Čas proměn
- beseda
3.
Environmentální program:
- Lesní škola
ZOO Ostrava:
- návštěva
-Velká cena malých zoologů

Ročník

Počet zúčastněných tříd

6.
7.
8.
9.

3
3
6
4

6.
1.
2.
3.
4.
5.

3
2
2
4
4
6

5.
5.
1.
3.
3.

2
2
1
1
1

8.

1

6.

3

2.
3.

1
3

4.
1. stupeň

1
vybraní žáci
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Beseda „Plazi“
Beseda „Psí pomocníci“
4.
Divadelní představení
Divadlo loutek:
- Stříhali dohola malého
Kainara
- Hodina Komenského
- Bouře
- Prodaná nevěsta
DKMO:
- Lady goat – anglické
divadlo
KD K-Trio:
-Smombie – německé
divadlo
- A nut from Arizona –
anglické divadlo
Minikino:
-Francouzský podzim,
filmové představení
Pásmo africké kultury
5.
Ostravské muzeum:
-návštěva
-Vánoční tvoření
Prima pokusy:
- Vánoce
- Balónkové pokusy
Knihovna města Ostravy
- dílna čtení
- návštěva
- Pasování prvňáčků na
čtenáře
Knihcentrum:
-beseda se spisovatelkou
Naďou Pažoutovou
Příběhy bezpráví
-Měsíc filmu na školách,
beseda s pamětníkem
6.
Úřad práce Ostrava:
-Beseda k volbě povolání
Exkurze:
-Archeopark ChotěbuzPodobora
-Archeopark Modrá

7.
1.
3.

3
1
1

9.

2

7.
8.
6.

3
3
3

4.

4

8.
9.

3
2

2. stupeň

vybraní žáci

6.
7.

3
3

3.
4.
3.
4.

1
1
1
1

3
4.
1.
3.

2
1
1
1

1.
2.

1
1

1.

4

3.

1

9.

2

9.

2

5.

1

4.

2
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Dolní oblast Vítkovic, Svět
techniky:
Tajemná substance
- výukový model, chemie
CRASH!!!
-výstava o bezpečnosti na
silnici i chodnících
Marlenka Lískovec u
Frýdku-Místku - exkurze
7.
Komenského sady
Běh naděje
8.
Výuka na dopravním hřišti,
Ostrava-Přívoz, Orebitská ul.
Dopravní výchova na
mobilním dopravním hřišti
Výuka dopravní výchovy
9.
Týdenní výjezdní lyžařský
výcvikový kurz:
- Vaňkův kopec
10.
30 let svobody
-projektový den

Halloweenská cesta
(pořádána staršími žáky
školního parlamentu)
Vánoční jarmark
- výchova k podnikání
Edison
- projekt prezentující
zahraniční kultury

Den s technikou na SPŠ
elektrotechniky a
informatiky, Kratochvílova 7
Branný den, ZŠ Ostrava,
Nádražní 117

2. stupeň

vybraní žáci

4.
5.

1
1

4.

1

1.

1

4.
1.
2.
3.
3.

4
4
3
4
4

4.
5.

4
3

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

4
3
4
4
3
3
3
3
2

1. stupeň

přihlášení žáci

1. stupeň

přihlášení žáci

4.
5.
6.
7.
8.
9.

4
3
3
3
3
2

2. stupeň

vybraní žáci

5.

3
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Přehled akcí školní družiny pro žáky
Tabulka č. 15

Název akce
Výstava betlémů – práce našich žáků
Výstava betlémů na Hradě, vánoční trhy
Maškarní karneval
Výroba dřevěných modelů
Zdobení perníčků se členy školního
parlamentu
Vánoční tvoření II.A
Malování na sklo
Matýsek a jeho kamarádi, div. představení
Natáčení pořadu Šikulové

Oddělení ŠD
1.-11.
4.,9.,10.
1.-11.
1.-11.
1.a 5.
5.
1.-11.
1,2,4,5,7,8
žáci ŠD (výtvarné kroužky)

Přehled zájmové činnosti
Tabulka č.16

Název kroužku
Dramatický kroužek
Hejného matematika
Kroužek anglického jazyka
Hudební kroužek
Chemický kroužek
Technomat I.
Technomat II.
Technomat III.
Zeměpisný kroužek
Biologický kroužek
Výtvarné techniky a ruční práce
Výtvarně-keramický kroužek I.
Výtvarně keramický kroužek II.

Počet
žáků
11
13
12
16
7
12
7
8
16
12
9
19
20

Počet hodin
týdně.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Poznámka

Dále v rámci projektu Sportuj ve škole probíhaly tři kroužky pohybových činností v rámci
školní družiny. Díky projektu Šablony II. docházeli žáci do osmi kroužků zaměřených na
doučování a dvou čtenářských klubů.
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plány pro rok 2019 a 2020.
Vzdělávací akce byly zaměřeny na oblasti školní legislativy a řízení školy, na moderní
aktivity ve vyučování, na komunikaci s žákem, čtenářskou gramotnost, inkluzívní vzdělávání
a práci s nadanými žáky (viz tabulka č. 17).
Přehled vzdělávacích akcí a počtu zúčastněných pedagogických pracovníků
Tabulka č. 17

Jak připravit zápis do první třídy
Inspirativní hodina I. stupeň
Inspirativní hodina II. stupeň
Jak připravit a vést obtížný rozhovor
Hry, které pomáhají
Zvládání stresu, depresí, posílení sebevědomí
Kázeň a klima školy (on-line)
Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ
Právo ve škole
První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (on-line)
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ
Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s as. ped. a rodiči žáků
V angličtině tvořivě
Konfliktní a obtížné situace ve škole
Vybrané otázky školského práva pro ředitele škol
Škola v době koronaviru (on-line)
Čtenářem se člověk nerodí
Rozvoj systémové práce s nadanými žáky
Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání (Šablony II.)
Rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole (Šablony II.)

1
2
3
1
1
1
44
1
1
1
4
1
1
1
1
44
1
1
40
40

VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Škola se řadou aktivit prezentuje rodičovské i další veřejnosti města Ostravy. Opětovně jsme
se zapojili do víkendové akce Zažij Ostravu jinak, která probíhala na ulici 30. dubna 20.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si budovu prvního stupně s výkladem o historii i
současném využití objektu. Zákonní zástupci našich žáků měli možnost zúčastnit se třídních
akcí pro rodiče jako jsou třídní besídky, Slavnosti slabikáře nebo celoškolní akce pro žáky a
jejich rodiče jako například Halloweenská cesta nebo Vánoční jarmark. Novinkou byla
večerní akce s lampiony pro žáky 1.-4. ročníku a jejich rodinné příslušníky v rámci
připomenutí třiceti let od sametové revoluce.
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.
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V tabulce č. 18 je uveden přehled dalších uskutečněných akcí pro rodiče.

Přehled akcí školy pro rodiče a veřejnost
Tabulka č. 18

Název akce
Beseda s rodiči žáků 9. tříd
Slavnost slabikáře pro rodiče
Adventní dílna s rodiči
Vánoční dílny pro rodiče
Vánoční dílna a besídka pro
rodiče
Vánoční jarmark
Informativní schůzka
pro rodiče žáků k přijímacímu
řízení na víceletá gymnázia
Informační schůzka pro
rodiče žáků budoucích
prvních tříd

Ročník

Počet akcí

9.
1.
5.
1.
3.

1
4
1

2.

2

1. – 9.

1

5.
7.

1

0

1

2

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce neproběhla inspekční činnost ze strany ČŠI.

X. Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu
VÝNOSY
Dotace
Ostatní
Výnosy celkem

k 31.12.2019 v Kč
46.378.745,00
0
46.378.745,00

k 30.06.2020 v Kč
23.555.971,42
0
23.555.971,42

NÁKLADY

k 31. 12. 2019 v Kč
46.378.745,00
33.368.686,00
81.800,00
11.335.588,00
195.941,00
671.292,54

k 30. 6. 2020 v Kč
23.555.971,42
16.928.136,00
29.130,00
5.728.140,00
121.423,00
340.991,18

397.237,92
41.320,00
131.073,00
155.806,54
46.378.745,00
0

253.282,00
47.989,00
76.426,00
30.454,24
23.555.971,42
0

Neinvestiční náklady celkem
z toho: - platy
- OON
- zákonné odvody SP,ZP
- náhrada nemoc
- příděl FKSP
- učebnice,
školní potřeby,
učební pomůcky
- školení zaměstnanců
- pojištění zaměstnanců
- ostatní

Náklady celkem
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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Hospodaření s prostředky od zřizovatele, z hospodářské činnosti, z dotací
MMO, z dotací ESF a SR – projektů „Vzděláváme se společně 2017“ a
„Vzděláváme se společně II“
VÝNOSY
Dotace
Dotace z projektu ESF a SR

k 31.12.2019 v Kč
5.713.256,32
402.336,83

k 30.06.2020 v Kč
2.854.307,06
518.881,66

172.804,98
994.176,97
7.953.506,42
15.236.081,52

1.474,00
312.841,76
1.914.146,66
5.601.651,14

k 31.12.2019 v Kč
13.939.647,05
402.336,83

k 30.06.2020 v Kč
4.775.570,57
518.881,66

818.904,40
15.160.888,28

237.174,43
5.531.626,66

75.193,24
75.193,24
0,00

70.024,48
0
0

Použití fondů
Doplňková činnost
Ostatní
Výnosy celkem

NÁKLADY
Hlavní činnost
Hlavní činnost –projekt z ESF a
SR
Doplňková činnost
Náklady celkem
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Převod do rezervního fondu
Převod do fondu odměn

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 3. a 7. ročníku“ ,
financovaného Statutárním městem Ostrava, Fondem pro děti ohrožené znečištěným
ovzduším. Pro školní rok 2020/2021 jsme požádali o finanční prostředky ve výši
900.000,- Kč. Nicméně vzhledem k pokračující pandemické situaci, která dlouhodobě
dopředu plánovaným výjezdům mimo školu nenahrává, není zcela jasné, zda tyto prostředky,
pokud budou poskytnuty, škola využije.
Ve školním roce 2019/2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol k realizaci
ozdravného pobytu nedošlo.

Tyto dotované projekty umožňují účast dětí, které by jinak z důvodů finančních vycestovat
nemohly.
Škola byla také zapojena do projektu „ S obědem je škola veselejší“, který podporuje školní
stravování dětí z prostředí sociálně znevýhodněného, a to ve spolupráci s neziskovou
organizací SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s. Pěti žákům školy tak bylo umožněno
bezplatné stravování ve školní jídelně. Uvedený projekt byl ukončen ke dni 31.12.2019.
Nicméně díky projektu Moravskoslezského kraje Obědy do škol III. mohla podpora těchto
žáků i nadále pokračovat. Prevence kriminality je mimo jiné realizována i díky účelové
dotaci projektu Statutárního města Ostravy „Otevřená hřiště v MOaP V.“, kdy školní hřiště
- 18 -

u školní budovy na ulici 30. dubna 20 bylo přístupné veřejnosti během celých hlavních
prázdnin.
Od 1.9.2019 do 31.8.2021 realizuje škola dvouletý projekt Vzděláváme se společně II,
registrační číslo CZ.02.3.X /0.0/0.0/18_063/0012267 z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování-Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející
používání ICT ve výuce..

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola není zapojena do nabídky celoživotního vzdělávání.

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:
- „Už je tady jaro!“
40.000 Kč
- „Hallowenský workshop“
9.000 Kč
- „Mladí ekologové zachraňují Zemi“
10.000 Kč
- „Administrativní pracovník“
100.000 Kč
- „Otevřená hřiště v MOaP V.“ (dotace ze SMO pod UZ 7402, na osobní výdaje
včetně zákonných odvodů)
35.000 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 1.11.2019 do 30.4.2020“, z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
ve výši
720.000 Kč
- na realizaci projektu „Čtení je zábava“

40.000 Kč

 V roce 2019 byla základní škole poskytnuta neinvestiční dotace z Operačního
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání „Vzděláváme se společně II“,
registrační. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012267 na období od 1.9.2019
do 31.8.2021.
2.134.310 Kč
 V roce 2019 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 III“ na období od 1.9.2019 do 30.6.2020. Dotace byla
čerpána ve výši 8.583,75 Kč.
48.230,70 Kč
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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
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