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1.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

     Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace    

                           

  

 Identifikátor zařízení: 600 144 810  

 IZO:    102520216 

 IČO:    62348299 

 Tel/fax:  596 911 372, 595 6994 251 

 E-mail:  sekretariat@zs-skarvady831.cz 

 WWW stránky: http://www.zs-skarvady831.cz 

  

 

 

 Zřizovatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba 

   Klimkovická 28/55 

   708 00 Ostrava-Poruba 

 

 

 

 

 Ředitelka: Mgr. Milena Walderová    

   Slunná 387           

   747 66 Dolní Lhota 

 

 

 

 

Škola má 1. a 2. stupeň základní školy (27 tříd), 10 oddělení školní družiny, školní    

jídelnu, v níž se vaří obědy pro 630 strávníků. 

 

 IZO ŠD: 120 100 495  IZO ŠJ: 102 956 944            

 

 

 Škola byla zařazena do sítě škol dne 14. 3. 1996, změna zařazení 1. 7. 1999. 

            Na základě rozhodnutí č. j. MSMT – 50582/2012-210 vyučuje škola od 1. 9. 2013   

  některé předměty v angličtině – bilingvně.     

 

 

   Cílová kapacita:       Stav k 30. 6. 2018:  

 škola:                690 žáků         687žáků   

 jídelna:    650 strávníků        592 strávníků    

 družina:    300 žáků         275 žáků                     

         

http://www/


  

  

 Tabulka vzdělávacích programů  

  

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

  ŠVP    ŠVP ŠVP   ŠVP   ŠVP    ŠVP ŠVP     ŠVP  ŠVP   

  

 

 

 

 

 

 Statistické údaje 

 

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

a b a b a b a b 

 

27 

 

 

27 

 

638 

 

 686 

 

   23,62 

 

25,4 

 

15,19 

 

15,95 

        a) k 31. 8. 2017 

        b)  k 31. 8. 2018 

 

 Základní škola s bilingvní výukou a rozšířenou výukou jazyků, vyučuje se jazyk anglický, 

německý, francouzský, španělský a jazyk ruský. Ke zkvalitnění výuky jazyků přispívali pět 

rodilých mluvčích 

             

 

 Škola má 30 učeben (z toho jsou odborné učebny -  učebna F-Př, učebna Z-F hudebna, 2 

počítačové učebny, 2 jazykové, 1 dějepisná. Celkem 17 učeben je multimediálních. Škola má 

dále 2 tělocvičny, školní dílny, školní cvičnou kuchyňku, zrekonstruované školní hřiště, 

učitelskou, žákovskou a cizojazyčnou knihovnu. 

 

 

 Ve školní roce 2017/2018 se rozšířilo vybavení školy: 

 

 nový nábytek pro 2 kabinety  

 proběhla úprava malé tělocvičny v souvislosti s umístěním Tatami (tento povrch byl umístěn do 

tělocvičny díky spolupráci s 1. Judo clubem Baník Ostrava, z.s) 

 některé třídy byly dovybaveny novým nábytkem  

 byla pořízena nová multimediální tabule 

 došlo k rozšíření a zkvalitnění internetového připojení - zakoupením nových wifi zařízení 

    

 

 

 



  

 

                              

 Činnost Spolku 

 

Spolek rodičů při ZŠ generála Z. Škarvady se velmi aktivně podílí na zkvalitňování podmínek 

pro výuku našich žáků. Velmi dobře spolupracuje se školou a plně podporuje práci našich 

pedagogů. Z členských příspěvků bylo přispěno např. na: 

 

  nákup nové keramické pece 

  pomůcky a vybavení do TV (míče, diplomy…) 

  předplatné cizojazyčných časopisů do výuky AJ, FRJ, NJ 

  financování školních akcí např. Pasování prvňáčků, Mikuláš, Halloween, Den dětí,    

 Šerpování  žáků 9. tříd, Velké sportovní hry,… 

  zaštítilo finančně projekty angličtiny, výtvarné výchovy, multimediální výchovy.   

 Cyklokurz,  

  výukové pomůcky na podporu přírodovědných předmětů, multimediální výukové    

             programy pro 1. a 2. stupeň 

  odměny pro žáky (školy v přírodě, soutěže, konverzační soutěže …) 

  branně-ekologický kurz žáků 6. ročníků,  

  knihy do cizojazyčné knihovny i knihovny pro 1. st. 

  finančně se podílelo na některých akcích ŠD 

 

 

 Činnost Školské rady (údaje o školské radě) 

 

Vzáří 2017 byli do funkce uvedeni noví členové rady: 

  

Předseda:                            Ing. Simona Piperková 

 

Členové:  za zřizovatele:  Ing. Tomáš Břeský 

    

za rodiče:  p.J.Bortlíková 

                                                                        p.R. Uhlířová 

           

                                                za školu:          Mgr. Z.Celuchová 

                                                                        Mgr.S.Langrová                     

 

Ve školním roce 2017/2018  Rada školy projednala: 

        

 Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017  

 Program školy na školní rok 2017/2018    

 Rada vyjádřila nesouhlas se stanovením školského obvodu spádové školy ZŠ gen.Z.Škarvady, 

současně požádala zřizovatele školy o přehodnocení svého rozhodnutí s ohledem na pětiletou 

tradici bilingvní výuky na škole                                                      

 Rada byla seznámena s průběhem aktivit školy v roce 2017/2018  



  

2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, PROSPĚCHU 

 



  

 



  

 



  

 
 

 

1. pololetí 

 

 
 

 

2. pololetí 

 

 

 



  

 

     Zápis do 1. tříd pro šk.rok 2017/18 

 

 Počet zapsaných žáků:   92 (z toho 48 dívek) 

 K 1. 9. 2018 nastoupí:                      86 (z toho 45 dívek)     
 

 Počet odkladů do 31. 5. 2018 … 6    

 

    

      Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, chování,aspergrův syndrom 

      

 Počet 1. - 5. ročník              23 žáků  
 

 Počet 6. - 9. ročník                                12 žáků 
 

 Z toho zařazeno do ambulantní péče        16 žáků 
 

 Aspergrův syndrom                                                       2 žáci         
 

 Počet hodin ambulantní péče týdně       5  hodin 
  

 

      Speciální a specializované třídy:                        0 

 
 

      Volitelné předměty 

 

            Název           Ročník 

 

Ekologie 

Počítačová grafika 

Praktika z Botaniky 

Ekologie 

Zábavná čeština 

Počítačová animace 

Základy komunikace 

Španělština 

Němčina 

Multimediální technologie 

Technické kreslení 

Praktická matematika 

Optika 

Literárně výtvarný seminář 

Konverzace JA,  

Konverzace JF, JN, JŠpa 

 

6. 

6. 

6. 

7. 

7. 

7. 

8. 

8.,9. 

9. 

9 

9. 

9. 

                9. 

9. 

                8.,9.          

    7.,8. 



  

       

Nepovinné předměty 

 

         Název         Ročník 

 

Cvičení z českého jazyka 

 

 

9. 

 

Cvičení z matematiky 9. 

 
       

    

      Počet žáků ve třídách se zaměřením: 
 

      Třídy a skupiny s rozšířenou výukou jazyků   

 

 Počet tříd Počet žáků celkem 

Bilingvní výuka 9 225 

Rozšířená výuka jazyků 15 385 

Nejazykové třídy 3 77 

 

 

    

  Žáci učící se cizí jazyk 
 

 Počet žáků 

Celkem 687 

Anglický jazyk 687 

Německý jazyk 78 

Francouzský jazyk 40 

Ruský jazyk 11 

Španělský jazyk 100 

 

     

                       

 

 

 

 

 



  

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ    

    ČINNOSTI ŠKOLY  
 

      Údaje o pedagogických pracovnících 

 

       Ve školním roce 2017/2018 pracovalo ve škole 56 pedagogických pracovníků, z toho: 

  

 34 pracovníků na plný úvazek   

 22 pracovníků na částečný úvazek  

 

 

       Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 

 

 16 pracovníků na 1. stupni      t.j. 28,57% 

 27 pracovníků na 2. stupni      t.j. 48,21 % 

 10 pracovníků ve školní družině       t.j. 17,86 % 

 2 asistent pedagoga       t.j.   3,579% 

 1 školní psycholog       t.j.   1,79 % 

 

 

Přepočtený počet učitelů 

na 1. stupni 20,90 

na 2. stupni  19,98 

  

celkem 40,88 

 

Přepočtený počet ped. pracovníků ŠD 

7,25 

 

Aprobovanost výuky 

na 1. stupni              (16) … 100% 

na 2. stupni      (27) … 100%  

  

celkem 43 

 

  Výchovné poradenství: počet výchovných poradců ve škole:    2 

 

 

 

 

 

 

 



  

Údaje o nepedagogických pracovnících 
  

Pracovní zařazení Počet pracovníků 

 

ekonom 

účetní 

školnice 

údržbář 

uklízečka 

vedoucí ŠJ 

pracovnice ŠJ 

 

        

              1 

              1 

              1 

              1 

              6 

              1 

              7 

 

celkem             18 

 

Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku, důchodců a nekvalifikovaných 

pracovníků 
 

 Tento školní rok 

 

Důchodový věk  

 

                   0 

Důchodci 

 

                   7 

Zaměstnanci do 35 

let věku 

                   8 

Zaměstnanci od 36 

do 50 let věku 

                  27 

Zaměstnanci nad 

50 let věku 

                  13 

Nekvalifikovaní 

 

                   0 

 

Počet zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr 
 

 Tento školní rok 

 

odchod do důchodu                     1 

ukončení pracovního 

poměru na dobu 

určitou  

                   2 

jiný důvod- dohodou                    2 

  



  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků včetně 

řídících pracovníků  
 

 

                                        Září - prosinec 2017 
 

Název kurzu Počet zúčastněných 

Specialista na řešení šikany a kyberšikany 

Konference pro učitel CJ 

Netradiční a zážitkové hry v TV 

Jak na matematickou gramotnost u dětí ml.šk,věku 

              50 

1 

1 

2 

 

 

 

                                                  Leden - červen 2018 
 

Název kurzu Počet zúčastněných 

 

Financování regionálního školství 

Matematika Hejného metodou na 2. st. 

Škola Hejného na 2. stupni 

Festival pedagogické inspirace Didactica Magna 
 

 

1 

4 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



  

4 DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 

a) Zájmové kroužky     

         

 Modelář 

 Karate 

 Duch školy  

 Knihovnický  

 Pěvecký sbor  

 Filmový  

 Flétna  

 Keramika I.  

 Keramika II.  

 Keramika III.  

 Animák  

 Fotomodeling 

 Florbal 

 

b) Spolupráce školy s dalšími subjekty 
 

 Oxford Press University  

 BRITISH COUNCIL v Ostravě 

 Agentura HELLO 

 NIDV Praha, Ostrava 

 Francouzská aliance 

 VŠB – Technická universita 

 Ostravská univerzita 

 KVIC Ostrava, FAKTA 

 Agentura SOCRATES  

 DK Ostrava 

 ObKS Poruba 

 Divadlo loutek, Divadlo J. Myrona, Divadlo A. Dvořáka 

 RENARKON 

 DDM O. - Poruba 

 Krajská stanice mladých přírodovědců  O.- Poruba 

 Centrum volného času  O.- Poruba 

 ZOO Ostrava 

 Planetárium 

 OZO Ostrava 

 Fa Rpic (výpočetní technika) 

 Fa AV Media (multimediální technika) 

 Pedagogicko-psychologická poradna 

 Knihovna O.-Svinov 

 Knihovna  O.- Poruba 



  

 Městská policie, cizinecká policie (besedy) 

 Občanské sdružení ORFA 

 Asociace aktivních škol  

 Partnerská gymnázia O. Havlové, P.Tigrida, Wichterleho 

 MZ ČR – Lékařské informační centrum 

 MŠMT 

 galerií PLATO (J. Kovanda ve spolupráci s VŠB) 

 SUPŠ (grafický ateliér) 

 

 

e) Spolupráce s Ostravskou univerzitou 

 

 Ostravská univerzita (Pedagogická fakulta)                 156 studentů 

 Univerzita Palackého Olomouc (Pedagogická fakulta)                    1 student 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



  

PŘÍLOHA č. 1 
   

Údaje o zařazování dětí a přehled klasifikace školy 
 

1. Ukončení školní docházky na základní škole 
 

 Ve školním roce 2017/2018 ukončilo docházku na naší škole přechodem na víceletá gymnázia, 

střední školy a učiliště 83 žáků.   

 

         
 

 

Typ střední školy 

 

 

Počet umístěných žáků z ročníku dle typu školy 
 

 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem 

Gymnázia 16 1 4 - 37 58 

Obchodní akademie - - - - 8 8 

Konzervatoře - - - - - - 

Střední odborné školy - - - - 7 7 

Střední prům.školy - - - - 20 20 

Ostatní obory - - - - 11 11 

 

 

 

 

 

 



  

2. Nově přijatí žáci do prvního ročníku  
 

Od 3. září 2018 nastoupí do 1. ročníku s rozšířenou výukou jazyků 86 žáků, do třídy s bilingvní výukou 

nastoupí 29 žáků.  

 

3. Individuální výuka a integrovaní žáci 
 

 Ve školním roce 2017/2018 bylo v naší škole integrováno 41 žáků s vývojovými poruchami 

učení. Z toho 16 jich bylo zařazeno do AP. Pro práci s integrovanými žáky byly vyčleněny 3 vyučující, 

které zajišťovaly individuální práci s žáky nad rámec běžného vyučování  po 1 hodině týdně. Dva žáci 

byli integrováni s PAS. Během výuky měli  dispozici asistenta pedagoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PŘÍLOHA č. 2  

     

Účast žáků na kulturních a vzdělávacích akcích   

Přehled akcí: školní rok 2017/18 

1.pomoc 6.A,B,C 

Adaptační kurz 6.A, 6.B, 6.C 8.A 

Anglické divadlo 4.ABC, 5.BC, 6.BC7.B, 7.C, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C 

Beseda Policie 1 . – 9. ročník 

Beseda Policie - Chodec 6.ABC 

Beseda s Policií - Chodec 3.ABC 

Beseda s Policii ČR 1.A,B,C 

Beseda s Policií ČR 7.B, 7.C 

Beseda se zástupci OA Ostrava 9.A 

Bruslení 1.– 6.ročník 

Evropský den jazyků 1.-9.roč. 

výstava „Korunovační Klenoty" Muzeum Ostrava 9.C 

Exkurze VŠB 5.B 

Francouzský film. podzim 
6.B(FJ), 6.C(FJ), 7.B(FRJ), 7.C(FRJ), 8.B(FRJ), 

8.C(FRJ), 9.B(3.sk), 9.C(3.sk) 

Francozská píseň vybraná skupina žáků 

Halloween 1.- 6.roč. 

Hasík 2.A,BC, 6.ABC 

100 let výročí Zdeňka Škarvady   

HIV webinář - přednáška 9.A, 9.B, 9.C 

Beseda s piloty NATO   

Knihovnická lekce  1 . -5.ročník 

LVK- Velké Karlovice odjezd 8,30 neděle 12.2. 7.A,B,C 

Mikuláš 1.-9.roč. 

Návštěva Archívu města Ostravy, Hasičského 

muzea 
6.A,B,C 

Návštěva Úřadu práce 9.A, 9.B, 9.C 

OZO 1, - 5. ročník 

Pasování 1.tř. 1.,9.roč. 

Planetárium 3.A, 3.B, 3.C 

Promítání žákovských filmů   

Protidrogový vlak - projekt protidrogové prevence 6.-9.ročník 

První pomoc na Exilu 9.roč. 



  

Renarkon 7.ABC 

ŠD - Dopravní hřiště 1.A,B,C 

ŠD kino Klimkovice 3.C 

Škola osob.života - beseda 8.A,B,C 

Škola osob.života - beseda 8.B 

Valentýn - projekt 6.B 

Velký svět techniky 4.B, 5.CB 

Vídeň vybraná skupina žáků 2.st. 

VŠB geopavilon 4.A, 3.A 

Vybíjená - Plesná 4.C 

Výstava Klenotů - ostravské muzeum 9.A, 9.B 

Workshop pro redakční týmy vybraná skupina žáků 2.st. 

Soutěž v recitaci - Jč vybraná skupina žáků 6.tř. 

Soutěž Battlefield   

Sběrový týden   

Divad.představení Div.J.Myrona 5.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C 

ŠD - zdobení perníčků pro maminky   

ZOO 2.A, 2.B, 2.C 

Branně-ekologický týden 6.A, 6.B, 6.C 

ŠvP 3.A, 3.B, 3.C 

Beseda - prevence alkohol.závislost 8.A,B.C 

Den dětí  1.-9.roč. 

Film.představení ve španělštině 
7.B(ŠPJ), 7.C(ŠPJ), 8.B(ŠPJ), 8.C(ŠPJ), 9.A(ŠP), 

9.B(1.sk), 9.C(1.sk) 

První pomoc - školení 9.A, 9.B, 9.C 

Projekt 2.CJ - ZOO 9.A, 9.B, 9.C,8.B,C 

Ocenění žáků 9.tříd starostou Úmob Poruba 

 Projekt SV - Svatba 9.A, 9.B, 9.C 

Cyklokurz vybraná skupina žáků 2.st. 

Vitamínový den - 1.st. 1.-5.roč. 

 

 

 

 

 



  

Charitativní činnost 

 Prodej upomínkových předmětů „Chrpa“ 

 Sběr plastových víček  

 Sběr oblečení a hraček pro Moment Charity Shops, 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost sekce výuky cizích jazyků 
 

Bilingvní výuka: 

 
V letošním školním roce 2017/18  byly již pátým rokem otevřeny třídy s bilingvní výukou. V těchto 

třídách jsou kromě běžné dotace anglického jazyka vyučovány i některé nejazykové předměty 

v anglickém jazyce. Jedná se předměty matematika, pracovní výchova, hudební výchova, výtvarná 

výchova, informatika. 

 

Třídy 1.A , 2.A, 3.A, 4.A, 5.A 

Tyto letošní bilingvní třídy mají zařazenu bilingvní výuku v těchto předmětech: matematika, pracovní 

výchova, hudební výchova, výtvarná výchova. Navíc mají v odpoledních hodinách zařazeny povinné 

kroužky, které jsou rovněž vyučovány pouze v anglickém jazyce (Science, Jollymusic,  Sing and Learn, 

Storytelling, Painting Craft, Jollyphonics, Study Corner, Jollyreading, ICT club, Starters, Play in 

English, Movers, Busy Bees, Flyers, Project Club, On the Road). Tyto kroužky nejsou klasifikovány a 

jsou pojaty hravou formou. Všechny bilingvní hodiny jsou vedeny plně kvalifikovanými učiteli 

anglického jazyka a rodilými mluvčími, či cizojazyčnými asistenty. Ve výuce tak často působí 2 

vyučující současně. Celkově jsou děti vystaveny anglickému jazyku v deseti vyučovacích hodinách 

(oproti klasickým dvěma hodinám angličtiny v ostatních prvních třídách). Pro výuku jsou využívány 

zahraniční výukové materiály a v hodinách jsou uplatňovány moderní výukové metody.  

 

 

    Vyučující cizích jazyků se aktivně zapojovali do příprav školních akcí souvisejícími    

         s výukou jazyků.  

 

         Akce cizí jazyky : 
                  

 Evropský den jazyků 26.9.2017 

 Halloween – den v maskách, akce v rámci výuky všech předmětů 

 Divadelní představení v angličtině – Winter´s Tale (7.-9.ročník) 

 Posezení u samovaru – poznávání ruských zvyků 

 Příprava španělských pokrmů  

 Vánoce v Rusku - beseda 



  

 Vánoční jídla v anglicky mluvících zemích  

 Umím francouzsky – festival písní a divadelních představení 

 Španělsky mluvící lektorka ve vybraných hodinách ŠJ – prosinec - červen 

 Maraton četby Dona Quijota (pořádá Gymnázium Hladnov) 

 Španělsko – poznávací výjezd 

 Projekt  - ZOO – sekce druhý cizí jazyk 

 Typické britské pokrmy a speciality – ochutnávky v rámci hodin konverzace 

 Týden čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PŘÍLOHA č. 3 
 

Soutěže a olympiády 
 

Matematika: 

 
 

Pythagoriáda: 

 

 

              5. ročníku 

 

25 úspěšných řešitelů školního kola 

8 úspěšných řešitelů okresního kola 

              6. ročníku 

 

2 úspěšní řešitelé školního kola 

 

              7. ročníku 

 

 

6 úspěšných řešitelů školního kola 

2 úspěšní řešitelé okresního kola 

 

Matematická olympiáda:  

 

                          

 

              5. ročníku 

 

11 úspěšných řešitelů školního kola 

8 úspěšní řešitelé školního kola 

8 úspěšných řešitelů okresního kola 

              6. ročníku 

 

2 úspěšní řešitelé školního kola 

2 úspěšní řešitelé okresního kola 

              7. ročníku 

 

5 úspěšných řešitelů školního kola 

2 úspěšní řešitelé okresního kola 

              8. ročníku 

 

 

Klokan: 2. – 5. roč. 

 

1 úspěšný řešitel školního kola 

1 úspěšný řešitel okresního kola 

 

   2 řešitelé s maximálním množstvím bodů 

 

 

 

    Logická olympiáda:                                                       2 ÚŘ okresního kola, 1 ÚŘ krajského kola 

  

 

Chemie, zeměpis 

 
 školní kolo Chemické olympiády                                  

                                                                                                  

účast 13 žáků z 9.B a 9.C      

 okresní kolo Chemické olympiády                                                                                                   účast 2 úspěšní řešitelé      

  

 Hledáme nejlepšího školního chemika                                  

 

10 žáků školní kolo 

3 žáci regionální kolo 

 soutěž eko konference – 7. ročník                                                                                                              4. místo 9. ročník 



  

 

Jazyk český  

 Recitační soutěž  II.st.                                      účast 7 žáků 7. ročníku 

 Soutěž v českém jazyce pro 5. ročník ( ZŠ Hrdličky)                             1. místo (5.A) 

 Olympiáda v jazyce českém 

    školní kolo                      13 úspěšných řešitelů 

    okresní kolo                           2 úspěšní řešitelé 

    

 

Společenská výchova 

 
 Nebezpečí virtuální komunikace žákovské sympozium           5 žáků 8.tříd prezentace 

 

 

Cizí jazyky 

 
 školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce                                  žáci 7.-9. ročník 

 okresní kolo Konverzační soutěže v anglické jazyce                                     1. místo 

 soutěž ve zpěvu frankofonních písní                                       účast 1 žákyně  

 

 

 Globetrotter                                           účast 3 žáci 9.B, 9.C 

 Olympiáda ve francouzském jazyce                                                                                5. místo 

 Mezinárodní zkoušky Cambridge YLE: 

úrověň STARTERS                   22 úspěšných řešitelů 

úrověň MOVERS                   27 úspěšných řešitelů 

úrověň FLYERS                   25 úspěšných řešitelů 

 

 

Tělesná výchova 

 
 Florbal  Think Blue Cup 5. třídy chlapci        4.místo 

       dívky           4.místo 

 Florbal obvodní kolo  IV. kat.     chlapci                   4.místo 

             dívky           5.místo 

 Vybíjená  obvod   5.třídy             chlapci         4.místo 

                                                                  dívky           4.místo 

   

 Basketbal  III.kat. okresní kolo  chlapci        1.místo 

 

 Šplh – okresní kolo      III.kat.    dívky                  1.místo 

                                                     chlapci                                                                            3. místo 

                                      IV.kat.    dívky                                                                               1.místo  



  

                                                                 chlapci                                                                            2. místo 

 

 Sportovní gymnastika –okresní kolo 4-5.tř. dívky       4.místo 

  

 

 Fotbal  Mc Donalds cup  3.třídy  chlapci                                                                           7.místo  

 

 Štafetový běh  obvod  3 .a 5. třídy chlapci a dívky                2. místo 

 krajské kolo                                                                       11.místo      

 

 

 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

Okresní kolo  družstva  chlapci+dívky                                                                       3.místo 

           Jednotlivci                  2 x   1. místo 

 2 x   2. místo 

  1 x   3.místo 

                  

 Miniházená     Polanka cup   4.B  chlapci a dívky                                                            4.místo 

 

 Atletická olympiáda – 1.stupeň              1.místo  v celkovém počtu bodů 

 Atletická olympiáda – 2.stupeň                        2.místo  v celkovém počtu bodů 

 Celkové hodnocení atlet. olympiády                                                            2. místo v pořadí škol  

                                          (mnoho umístění na 1.,2. a 3.místě v  jednotlivých disciplínách) 

 

 Sjezdové lyžování – okresní kolo   III.kat    dívky        2.místo 

                IV.kat  chlapci                1.místo 

                                              jednotlivci:                 2x 3.místo 

                                                                                                    2.místo 

                                       

 Kontinentální pohár 2018 – kvalifikační závod                     

    v kategorii 1-5.tříd smíšená štafeta                2.místo  

                                    v kategorii 6.-8.tříd smíšená štafeta               1. místo 

   

 

Multimediální  výchova 
 

 soutěžní přehlídka filmů             účast 2 žáci 8.tř. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PŘÍLOHA č. 4 

 

Zpráva o činnosti výchovné poradkyně 

 
 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Péči o žáky se SVP zajišťovala výchovná poradkyně pro I. stupeň .  

Všichni vyučující byli v září seznámeni se způsobem práce s žáky se SVP, jejich jmenovitým 

seznamem, platností diagnostických posudků a případnými změnami v souvislosti s vyhláškou 

č.27/2016 Sb., zejména se způsobem poskytování pedagogické podpory I. stupně a s formou 

vypracování Plánu pedagogické podpory. Po doplnění kartotéky žáků se SVP a kontrole zpráv ze 

školských poradenských zařízení byly vyučujícími vypracovány Individuální vzdělávací plány, Plány 

pedagogické podpory a byla zahájena ambulantní péče. 

 

Počet žáků se SVP: 41 z toho 

18 žáků I. stupeň podpory 

19 žáků II. stupeň podpory 

4 žáci III. stupeň podpory 

14 žáků s IVP 

2 diagnóza Aspergerův syndrom 

16 žáků AP v rozsahu 1hod./týdně 

 

Dle plánu proběhly návštěvy pracovníků Pedagogicko- psychologické poradny, depistáže 2. ročníků a 

v červnu vyhodnocení IVP. 

 

Kariérové poradenství 
 

Pro žáky 9. ročníků byly zprostředkovány informace k přijímacímu řízení na střední školy hned 

v několika formách: 

 zajištění Atlasů školství 

 návštěva přednášky Volba povolání na Úřadu práce v Ostravě-Porubě 

 organizace návštěvy na akci Přehlídka SŠ na Výstavišti Černá louka v Ostravě 

 pravidelné doplňování informací a prezentace škol na nástěnce VP 

 zaslání veškerých informací elektronickou poštou rodičům 

 informativní schůzka pro rodiče s účastí ředitelky Gymnázia Olgy Havlové 

 

Ke studiu na SŠ ve školním roce 2018/2019 bylo úspěšně přijato všech 83 žáků 9. tříd. 

 

Dále odchází na gymnázia celkem 16 žáků 5. tříd a 5 žáků 7. tříd. 

 



  

 
 

 

 

Žáci, kteří se dostali na školu, již měli uvedenu jako první  

v přihlášce (preferenční)* 

 

 
 

* nespolehlivý údaj 

 
 

 

 

 



  

 

Poradenská, informační a metodická činnost 

 
Vedle běžných metodických konzultací s učiteli při práci s žáky se SVP a tvorbě IVP a PLPP a 

evidence veškerých odborných zpráv a dokumentace související se žáky dle zákona o ochraně osobních 

údajů proběhly ve spolupráci s psycholožkou v tomto školním roce také individuální případové práce 

s žáky, jejich rodiči a žákovskými kolektivy. Důvodem byly zejména konflikty v třídním kolektivu, 

které se častokrát odehrávaly ve třídních skupinách založených žáky na sociálních sítích. Z tohoto 

důvodu máme ve spolupráci se školní metodičkou prevence pro příští školní rok naplánovánu účast na 

přednáškách určených k prevenci kyberšikany.  

 

 
Za výchovně-poradenské pracoviště předkládá  výchovná poradkyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PŘÍLOHA č. 5 
 

Závěrečná zprávy EVVO  
 
Enviromentální výchova se v průběhu školního roku 2017/2018 začlenila do výuky všech tříd prvního i 

druhého stupně naší školy.   

Je nedělitelnou součástí především těchto předmětů: zeměpis, chemie, ekologie, člověk a jeho svět, 

přírodověda, pracovní výchova. 

V letošním školním roce jsme se zúčastnili celé řady výukových programů zaměřených např. na 

posílení vztahů a zdravé komunikace mezi spolužáky ve třídě, vztahy ve skupině, kooperace 

s vrstevníky, problematiku sexuální výchovy, pomoc při šikaně, na ochranu životního prostředí aj. 

Žáci prvního stupně navštívili výukové programy OZO Ostrava s.r.o. na ul. Frýdecká, kde se opět 

hravou formou učili poznávat materiály různých výrobků, průběh zpracování jednotlivých odpadů, jak 

správně vzniklé odpady třídit i recyklovat.   

Dne 7.4.2018 se žáci 4.B a 5.C zúčastnili akce „ Ukliďme svět“. Podíleli se na úklidu chráněné oblasti 

a cyklostezky, vedoucí z Jistebníku do Polanky nad Odrou. Žáci měli možnost nakouknout do rybí 

líhně, viděli ježka, slunící se volavku, labutě, kachny, čápy, sasanky, sněženky, medvědí česnek. 

Dne 26. 4. 2018 proběhla na Hlavní třídě v Ostravě- Porubě  již tradiční akce „Den Země“. Žáci si 

mohli prohlédnout různé druhy plazů, dravé ptáky, pavouky, poznávali nerosty, přírodniny, prohlédli si 

přes dalekohled Slunce atd. Za naši školu se zapojily 4 žákyně třídy 9.C v doprovodu p. učitelky 

chemie. Prezentovaly naši školu v rámci projektu „Určování pH stupně u běžně používaných látek 

v domácnosti.“ 

Během druhého pololetí byli žáci  4.A a 4.B zapojeni do projektu „Hledej pramen“. Pořadatelem této 

akce je společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Žáci plnili 6 zadaných úkolů (např. kam jde 

voda z domácnosti, co se děje v čističce, porovnat kohoutkovou vodu s balenou atd.). Pětičlenné 

družstvo pak soutěžilo ve finále, které proběhlo na Slezskoostravském hradě. 

Také v letošním roce navštívili žáci 1.stupně výukové programy ZOO Ostrava na ul. Michálkovická, 

kde se prostřednictvím výukových programů seznámili s tamními zvířaty, jejich způsobem života a s 

důležitostí jejich ochrany.   

Žáci čtvrtých a pátých tříd se celoročně věnovali projektům a následně jejich prezentaci v předmětu 

„Člověk a jeho svět“, kde vyhledávali informace a následně skupinově vytvářeli projektové tabule k 

probírané látce s přírodovědným tématem.  

Na 2.stupni se v rámci hodin chemie žáci všech 9. tříd  zúčastnili školního kola soutěže „Hledáme 

nejlepšího mladého chemika“, které proběhlo formou testu na naší škole. Tři nejlepší postoupili do 

regionálního kola – teoretické části, které se konalo na SPŠCH akademika Heyrovského v Ostravě – 

Zábřehu. Následně se konala praktická část regionálního kola, v níž jsme měli dva postupující žáky. 

Oba byli oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků regionálního kola, které se konalo 22. 3. 2018 v 

Dolní oblasti Vítkovic.  Do školního kola chemické olympiády se přihlásilo 13 žáků z 9.B a 9. C třídy. 

Teoretickou část vypracovalo 12 žáků, ti nejúspěšnější se zúčastnili praktické části a nakonec všichni 

psali kontrolní test.  

Dne 13.12. 2017 program Komety pro 6. ročníky z Centra tmavé oblohy – Beskydy. 

Dne 30.11. 2017 se vybraní žáci 7. ročníků zúčastnili akademie PLANT FOR PLANET se studenty 

Wichterlova gymnázia v Ostravě a dalších základních škol konference o ochraně krajiny a následně 

prováděli výsadbu stromů v areálu Planetária, vybraní žáci 9. tříd pomáhali s organizací akce. 

Dne 25.4. 2018 proběhl u příležitosti Dne Země sběr oblečení a hraček pro Moment Charity Shops, 

organizovala třída 6.A. 



  

Dne 28.4. přenáška Pákistán očima horolezce Jana Haráče, 7. třídy a zájemci z dalších tříd. 

Dne 29.5. až 1.6. 2018 proběhl Branně-ekologický kurz pro 6. ročníky spojený s praktickou výukou jak 

ve škole, tak v terénu. Součástí byl např. i projekt tvorby vlastního herbáře. 

Stejně jako v předchozích letech, tak i v letošním roce proběhl na naší škole sběr starého papíru. 

Během celého školního roku jsme třídili odpad ve třídách i na chodbách, kde máme umístěny nádoby 

na plast. 

Dále nelze opomenout pravidelný úklid školy a okolí i realizaci okrasné zahrady, na které se podíleli 

žáci druhého i prvního stupně .     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



  

PŘÍLOHA č. 6 
 

Hodnotící zpráva činnosti ŠD za školní rok 2017/2018 

 
Do školní družiny se v září 2017 přihlásilo 275 žáků, kteří byli rozděleni  

do 10 oddělení školní družiny. 

 

1. oddělení                     28 žáků 

2. oddělení           27 žáků 

3. oddělení           26 žáků 

4.oddělení                      24 žáků 

5. oddělení           29 žáků 

6. oddělení           27 žáků 

7. oddělení                    27 žáků  

8. oddělení           29 žáků 

9. oddělení                                     30 žáků 

10. oddělení                                   28.žáků 

 

V letošním školním roce jsme si připomněli 100. výročí narození gen. Z. Škarvady, 

a proto se aktivity ve ŠD v průběhu podzimu zaměřovaly na jeho osobnost a činnost za druhé 

světové války. Žáci celé školy i p. vychovatelky se zúčastnili setkání a  oslav tohoto výročí na 

Hlavní třídě a poté v areálu Skalka, kde byla vystavena vojenská technika a připraven program 

pro děti.  

I letos p. vychovatelky obnovily  vybavení  školní družiny novými hračkami a stavebnicemi, 

zakoupily pomůcky pro sportování venku, a to včetně  nových koloběžek. 

Každoročně p. vychovatelky doprovázejí žáky na plavecké výcviky, školy v přírodě, sportovní 

soutěže, kulturní akce, výlety a podobně.  Spolupracují s třídními učitelkami na přípravě 

besídek pro rodiče a také spolupráce s vedením školy a Spolku rodičů je velmi dobrá. 

Nabízené volnočasové aktivity pro žáky ŠD byly zajímavé, pestré a přispívaly k rozvoji 

znalostí a dovedností žáků. Paní vychovatelky plánované akce průběžně doplňovaly podle 

aktuálních sezónních podmínek. 

 

Žákům jsme nabízeli tyto činnosti a akce:  

 po stopách G. Z. Škarvady 

 letecký den 

 kouzelnické odpoledne 

 veselé vánoční odpoledne 

 celoroční pravidelné návštěvy Stanice ml. přírodovědců 

 malíř Dostál 

 návštěva kina Klimkovice 

 sportovní odpoledne 

 karneval a diskotéka 



  

 kuličkový král 

 divadelní představení  „Bílá velryba“ 

 návštěva dopravního hřiště 

 knihovna 

 turnaj ve stolním fotbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PŘÍLOHA č. 7 

 
Public relations 
 

 i Dnes - Odešel jako král! Lidé v Porubě vzpomněli na válečného hrdinu Škarvadu  11/2017 

 ČT 24 - Generál Škarvada by oslavil 100 let. Na vzpomínkové akci je i „jeho“ Spitfire 11/2017 

 ČT 1 - Generál Škarvada by oslavil 100 let. Na vzpomínkové akci je i „jeho“ Spitfire 11/2017 

 Blesk magazín - Generál Škarvada, který byl předlohou pro Tmavomodrý svět, by se dožil 100 

let: Ostrava to oslaví -11/2017 

 Natoaktual - Nedožitých 100 let generála Škarvady připomenou stíhačky nad Porubou 11/2017 

 Moravskoslezský deník V Porubě uctili 100. výročí narození Zdeňka Škarvady. 11/2017 

 Český rozhlas Lidé v Ostravě-Porubě si připomněli 100. výročí narození letce Škarvady 

11/2017 

 Prio – ZŠ Škarvady obhájila titul Partnerská škola Českého volejbalového svazu 3/2018 

 ČT 1 -  ZŠ Škarvady obhájila titul Partnerská škola Českého volejbalového svazu 3/2018 

 Moravskoslezský deník  Příchod nových žáků: rodiče se bojí o úroveň školy 4/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PŘÍLOHA č. 8 

 

Zpráva školního metodika prevence  

 
Práce školního metodika prevence spočívala především v organizování a koordinaci preventivních 

aktivit školy. Pravidelně jsem se zúčastňovala setkání metodiků prevence v PPP a školení pořádaných 

okresní metodičkou prevence. V říjnu jsem se zúčastnila dvoudenní krajské konference věnované 

prevenci, která se každoročně koná v Malenovicích. 

V prosinci vybraná skupina žáků 8. B a 8. C reprezentovala naši školu na 5. ročníku žákovského 

sympozia na téma Nebezpečí virtuální sítě, kterou již tradičně pořádá sdružení Nebuď oběť. Žáci se zde 

představili se svými velmi zdařilými vlastními prezentacemi k dané problematice. 

V průběhu celého školního roku jsem velmi úzce spolupracovala se školní psycholožkou  a výchovnou 

poradkyní – scházely jsme se k pravidelným konzultacím, plánovaly společné preventivní besedy, 

v případě potřeby ve spolupráci s třídními učiteli řešili konkrétní problémové žáky.  

V některých třídách se uskutečnily besedy se školním psychologem, vybrané třídy absolvovaly 

adaptační kurzy (6., 8. ročníky), proběhly zážitkové dny či hodiny.    

Třídy v případě potřeby absolvovaly besedy se školním metodikem prevence na aktuálně řešená témata 

– např. vztahy v kolektivu, šikana, zneužívání návykových látek apod. 

 

Preventivní aktivity tříd 

Pokračovala spolupráce se společností Renarkon – třídy 2. stupně navštěvovaly preventivní programy 

v rámci dlouhodobého cyklu BUĎ OK - prevence sociálně patologických jevů.  

Znovu jsme využili nabídky spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči (MUDr. Mária 

Fridrichovová) – Škola osobního života - preventivní pořady v 6. i 8. třídách byly opět hodnoceny 

žáky i pedagogy velmi kladně.  

Všechny třídy 1. i 2. stupně absolvovaly besedy s Městskou policií, dále celý druhý stupeň byl poučen  

o rizicích internetu  - besedy ve spolupráci s E- bezpečním. 

Dále mezi preventivní aktivity patřily různé kurzy a pobyty pro žáky školy – zájezd do Španělska, 

školy v přírodě, lyžařský kurz pro 7. ročníky, cyklo-horolezecký kurz pro žáky 5. – 9. tříd, v neposlední 

řadě pak různé školní akce – např. školní výlety, sportovní soutěže a mnoho dalších jednorázových 

akcí. 

1. ročníky 

 Malé děti – velké nebezpečí – beseda s policií 

2. ročníky 

 Bezpečně ze školy domů - beseda s policií 

3. ročníky 

 Malý kriminalista - beseda s policií 

4. ročníky 

 Strážník, můj pomocník -  beseda s policií 

5. ročníky 

 Krizové situace v běžném životě - beseda s policií 



  

6. ročníky 

 Adaptační kurz – (všechny 6. ročníky)  

 Šikana – nebezpečná hra – beseda s policií 

 Škola osobního života – Dospívání – MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a sociální 

péči 

 Bezpečný internet – kyberšikana, kybergrooming – E-bezpečí 

 Protidrogový vlak 

 

7. ročníky 

 Renarkon – Beseda o drogách  

 Nedělej si problém – beseda s policií – prevence nežádoucího chování  

8. ročníky 

 Právní povědomí - beseda  s policií 

 Škola osobního života – MUDr. Maria Fridrichová - Centrum pro rodinu a sociální péči 

(4 hodiny - témata - 1. pohled sám na sebe a vztah já a ty 2. plodnost v životě dvojice 

 3. plánované rodičovství 4. zdravá integrace sexuality) 

 Bezpečný internet – nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT – E- bezpečí 

 Adaptační kurz – dvoudenní pobyt na Myšinci – program ve spolupráce s AZ Help 

 

9. ročníky 

 Zájmy chráněné trestním zákonem - beseda s policií  

 Svatba - společný projekt 9. ročníku – podpora partnerských vztahů, rodiny 

 HIV webinář – interaktivní beseda – Česká společnosti AIDS pomoc  

 

 

Zpracovala školní metodička prevence 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

PŘÍLOHA č. 9        

 

Závěrečná zpráva školního psychologa  

 
Činnost školního psychologa byla ve školním roce 2017/2018 zaměřena zejména na individuální 

poradenské konzultace, krizovou intervenci pro žáky, pedagogy a rodiče. Dále byla poskytována 

podpora adaptace nových třídních kolektivů formou vedení adaptačních kurzů ve spolupráci 

s pedagogy a podpora integrovaným žákům. Školní psycholog se také zúčastnil zápisů dětí do 1. tříd.  

 

Následující tabulka ukazuje četnost konzultací dle typu:  

 

 

V rámci preventivní přednáškové činnosti byla věnována pozornost zejména předcházení negativním 

patologickým jevům (přednášky na téma „Poruchy příjmu potravy“). Dále probíhalo řešení konfliktů 

mezi jednotlivými žáky ve spolupráci s třídními učiteli. Rovněž někteří žáci a rodiče využili služeb 

školního psychologa v rámci kariérového poradenství.  

Spolupráce s rodiči probíhala zejména v oblastech školní neúspěšnosti a při řešení výchovných potíží 

jejich potomků. Rodiče ocenili profesionální a lidský přístup školního psychologa při řešení i své 

náročné životní situaci. 

Velice oceňuji velmi dobrou spolupráci s vedením školy a pedagogy při řešení vyvstalých konfliktních 

situací. Spolupráce s výchovnými poradkyněmi a metodičkou prevence byla taktéž na velice dobré 

úrovni zejména pak v oblasti preventivních aktivit zaměřené na předcházení negativním patologickým 

jevům. 

Pro příští školní rok si školní psycholog klade za cíl: 

- podporovat příznivé a pozitivní klima školy 

- poskytovat preventivní přednáškové aktivity k předcházení negativním patologickým jevům 

- podpora třídních kolektivů s nově příchozími žáky a pomoc při jejich adaptaci 

- podpora integrovaným žákům. 

 

 

- klima třídy (řešeno formou standardizovaných dotazníků v jednotlivých třídách v přítomnosti 

třídních učitelů), provedeno v 17 třídách (uvedeno v měsíčním reportu) 

- konzultační a poradenská péče žákům na základě výsledků z dotazníků klima třídy a dle 

individuálních potřeb a problémů žáků 1. – 9. ročníku  

- konzultace s žáky na základě vyzvání a doporučení třídních učitelů, vlastních individuálních 

problémů, popřípadě na žádost rodinných příslušníků dle aktuálních potřeb (Např. vztahy, 

problémy s učením, rodinné vztahy atd.) 

- konzultace s učiteli a třídními učiteli dle jednotlivých a aktuálních potřeb – problémů žáků a dle 

výsledků dotazníkových šetření (celkem 84 konzultací) 

- náslechy ve třídách (15x na základě žádosti učitelů nebo rodinných příslušníků)) 

- skupinová setkání ve třídách za účelem rozboru a řešení komunikace ve třídě (ve 4 třídách)  

- kompletní testové vyšetření na žádost žákyně školy   

- konzultace s rodiči a rodinnými příslušníky žáků dle aktuálních problémů (celkem 45 

konzultací) 



  

PŘÍLOHA č. 10 
 

1.Celoškolní projekty a další dílčí projekty a  spolupráce 
 

1.“100. let výročí narození generála  Z. Škarvady“ 
 

Dne 8. 11. 2017 zorganizovala naše škola spolu se zřizovatelem - Městským obvodem Poruba akci k 

uctění 100. nedožitých narozenin válečného hrdiny generála Zdeňka Škarvady. Akce se zúčastnili jak 

váleční veteráni, vysloužilí vojáci, zástupci armády, historici (ti také s replikou stíhačky Supermarine 

Spitfire) tak i vdova po panu generálovi paní Ivana Škarvadová. 

Akce byla zahájena na Hlavní třídě, kde se uskutečnil pietní akt, poté naši žáci vypustili do vzduchu 

balonky v barvě české trikolory a následně se odebrali na branný pochod na Skalku, kde byl pro ně 

připraven branný program. U ZŠ byly položeny květiny a ve třídě 4. A se konalo setkání příbuzných a 

přátel válečného hrdiny. 

 

  
 

2."Projekt na podporu rozvoje cizojazyčné a bilingvní výuky" 

                                                                                                            

Pro období roku 2017 a 1. pol. roku 2018  jsme získali finanční prostředky v částce 600000,- v rámci 

dotačního programu statutárního města Ostrava na „ Rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky v 

základních školách“. Díky finanční částce jsme mohli pokračovat v realizaci výuky  a podpořit 

jazykové vzdělání žáků v některých dalších předmětech a ročnících bilingvně. 

V dubnu 2017 jsme při zápisu do 1. tříd přijali do třídy s bilingvní výukou 28 nových žáků. 

Stanovené cíle průběžně realizujeme v několika oblastech: 

 

 začlenění bilingvní výuky ve vybraných předmětech a třídách dle možnosti učitelů cizích jazyků 

a učitelů odborných předmětů na základě jejich kooperace 

 zavedení a realizace přípravných bilingvních kroužků jako podpora a přípravka na cizojazyčné 

vzdělávání ve vyšších ročnících   



  

 obohacení výuky o nové trendy prostřednictvím výuky cizího jazyka 

 pravidelné rozšiřování odborné cizojazyčné knihovny o literaturu, učebnice, pracovní a 

didaktické pomůcky  

 publicita bilingvní výuky a osvěta pro rodičovskou veřejnost 

 praktické použití cizího jazyka -  projektové jazykové dny, celoškolní projekty 

 rozšíření a zachování kontinuity bilingvního programu do následujících let 

 

Podařilo se nám zvýšit: 

 rozvoj komunikačních dovedností žáků 

 využívání cizího jazyka nejen u žáků 

 rozvoj kognitivních a kreativních schopností 

 připravenost dětí k mezinárodním zkouškám 

 tematicky rozšířit slovní zásobu  

 rozšíření jazykových dovedností a metodických kompetencí pedagogů pro bilingvní výuku  

Průběh a přínos: 

V období roku 2017 a 1.pol. roku 2018  jsme pokračovali v bilingvní výuce v těchto předmětech a  

třídách: 

 

Bilingvní výuka: 

 MATEMATIKA  ( 1.A,2.A,3.A,4.A, 5.A) 

 PRACOVNÍ VÝCHOVA  (1.A,4.A, 5.A) 

 TĚLESNÁ VÝCHOVA (4.A, 5.A) 

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA (3.A,4,A, 5.A, 5.B,C) 

 HUDEBNÍ VÝCHOVA ( 2.A, 4.ABC, 5.A) 

 INFORMATIKA (6.BC) 

Bilingvní přípravka - kroužky, připravující hravou formou žáky na další odbornou výuku v cizím 

jazyce ve třídách  1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A. Jsou realizovány v odpoledních hodinách a doplňují, 

rozšiřují klasickou výuku. V tomto roce přibyly další nové kroužky. 

 SCIENCE ( 1.A,2.A) 

 STORYTELLING ( 1.A,) 

 JOLLY PHONICS (2.A) 

 JOLLY READING (3.A) 

 JOLLY MUSIC (1.A) 

 SING AND LEARN ( 1.A,) 

 HAND CRAFT ( 2.A) 

 STUDY CORNER  (2.A) 

 CAMBRIDGE PŘÍPRAVA – STARTERS (3.A) 

 CAMBRIDGE PŘÍPRAVA – MOVERS (4.A) 



  

 CAMBRIDGE PŘÍPRAVA – FLYERS (5.A) 

 ICT CLUB (3.A) 

 PROJECT CLUB (4.A) 

 READING CLUB(4.A) 

 FRENCH CLUB (5.A) 

 GEOGRAFIC CORNER – ON THE ROAD (5.A) 

 SPANICH CLUB (5.A) 

 PLAY IN ENGLISH (3.A) 

 BUSSY BEES (4.A) 

Ve školní roce 2016/2017 bylo podpořeno 199 žáků a v průběhu roku 2017/2018 jsme touto výukou 

podpořili 227   žáků. 

Do projektu bylo postupně zapojeno postupně 14 pedagogů – třídních učitelů, učitelů cizích jazyků a 

postupně s dětmi pracovalo 5 rodilých mluvčích. 

 

Plně jsme začali využívat odbornou učebnu jazykové a bilingvní výuky–  ROBOTEL, hlavně 

v přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky. Své jazykové a obsahové kompetence pro dorozumívání 

se v cizím jazyce zde používají intenzivněji, více individuálně a elektivněji než při běžné výuce 

v početnější skupině. http://www.zs-skarvady831.cz/homework/ 

 

Rozšířili jsme odbornou cizojazyčnou knihovnu o literaturu, učebnice a metodické pomůcky jak 

v papírové, tak elektronické podobě, které jsou vhodné a podporují cizojazyčnou výuku 

 

 Zakoupili jsme pomůcky pro odbornou, praktickou  cizojazyčnou výuku dětí     

 v předmětech: Math, Handcraft, Biology, Art, Science a interaktivní techniku, která   

 podporuje bilingvní výuku a zároveň zvyšuje  motivaci žáků v procesu učení. 

 

Podařilo se nám zrealizovat projektové jazykové dny  "Evropský den jazyků"   nebo  „ReadingWeek“, 

kdy žáci četli knihy v cizím jazyce.  

 

V květnu školního  roku 2017 proběhlo testování jazykových dovedností žáků v anglickém jazyce 

v mezinárodní zkoušce Cambridge v testech YLE Starters, Movers. V květnu školního  roku 2018 – 

proběhly pak zkoušky již ve třech stupních YLE Starters, Movers , Flyers. Byly potvrzeny velmi dobré 

výsledky jednotlivých žáků, kteří se testovali v těchto dovednostech: speaking, listening, writing a 

reading. Ukázalo se, že tato výuka má své opodstatnění. 

V rámci období 01 – 06/2017 i 2018 proběhlo několik již tradičních setkání s rodiči s aktivním 

zapojením rodičů do bilingvní výuky, a to „ Summer Party“,„Science Day“,“Learn with us“- společné 

učení rodičů a dětí na konci 1. třídyV měsíci červnu se žáci účastnili SCHOOL CAMPU, SUMMER 

SCHOOL, NATURAL COURSE, kdy výuka probíhala v přírodě s rodilými mluvčími. 

V období 09-12/2017 proběhlo natáčení bilingvní výuky těch nejmladších a v předvánočním období  se 

uskutečnila velká „Christmas  Party“ pro rodiče naší školy. Rodiče si mohli sami vyzkoušet své 

možnosti při  bilingvní výuce a nahlédnout pedagogům do jejich "kuchyně". 

 

http://www.zs-skarvady831.cz/homework/


  

Bilingvní výuka, která je náročnější v samotné přípravě a organizaci, působí pozitivně na komunikaci 

mezi kolegy, rodilými mluvčími a cizinci při vzájemném plánování a dosahování daných výstupů a 

přispívá ke zvýšení kreativity při práci. 

V tomto období si zvýšili kvalifikace a zaměřili se na zdokonalení komunikativních dovedností 

v praktických situacích v kurzu s rodilým mluvčím 5 vyučující bilingvních tříd.  

 

Statutární město Ostrava bylo prezentováno, jako hlavní finanční partner, na poutači ve vestibulu školy, 

na webových stránkách školy http://www.zs-skarvady831.cz/bilingvni_vyuka/)  v několika sekcích, při 

slavnostním zahájení školního roku, na propagačních DVD, prostřednictvím školního televizního 

kanálu TV ONE, ve spolupráci s TV FABEX, videích na kanálu Youtube např. 

https://www.youtube.com/watch?v=fdMoFHylR8k, na velké oslavě 100 let od narození generála Z. 

Škarvady, spolupořádané s městským obvodem Poruba. Na Dni otevřených dveřích v únoru. Letos i 

v mezinárodním měřítku v rámci pořádaného E-twiningového projetku mezi a francouzskou školou  

s názvem “ Cat in boots and Little mole’s friendship” A cultural discovery“  

https://twinspace.etwinning.net/41979/home  Hlavně pak také na třídních schůzkách a veškerých 

akcích pro rodiče a přátelé školy. Jsme rádi, že jsme díky finanční podpoře statutárního města mohli 

pokračovat v nastoleném trendu realizování bilingvní výuky některých předmětů v cizím jazyce.  

Takto cílena podpora nám umožňuje: 

 uvádět do praxe stále se vyvíjející nové trendy ve vzdělávání mladé generace, která bude 

schopna obstát a uplatnit se ve stále více se rozšiřujícím multikulturním světě 

 vytvářet alternativu pro děti rodičů, kteří nemají možnosti umístit své dítě do soukromé školy 

stejného vzdělávacího obsahu 

 rozšiřovat tak pestrost v nabídce vzdělání v sektoru státního školství 

 podporovat jazykově talentované děti a směřovat je využití svých předpokladů   

3. Česko sportuje  

V tomto školním roce pokračujeme již čtvrtým rokem v projektu Česko sportuje, který pro školy 

připravil Český olympijský výbor ve spolupráci s našimi vynikajícími olympioniky. Žáci testovali svou 

rychlost, vytrvalost, ohebnost, sílu, koordinaci, rovnováhu. Testy, které jsme s dětmi dělali v hodinách: 
1. Ohebnost: Hluboký předklon 

2. Hbitost: T-běh 

3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy 

4. Rovnováha: Postoj čápa 

5. Rychlost: Sprint 60 m 

6. Běžecká vytrvalost: Běh na 500 m (1. stupeň) / Běh na 1 000 m (2. stupeň) 

7. Výbušnost: Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň) 

8. Síla: Hod basketbalovým míčem 

V květnu proběhlo testování dětí  1.stupně. Páteční den byl plný sportu, na stanovištích pomáhali jako 

každým rokem studenti  OU.  Děti mohou v hodinách TV a doma s rodiči trénovat a v jednotlivých 

disciplínách se každý rok zlepšovat. Poslední den školního roku obdrží společně s klasickým 

vysvědčením také své „Sportovní vysvědčení“ a rodiče získají analýzu pohybových  schopností svého 

dítěte.  Letos byly rovněž  zapojeny všechny třídy  2.stupně. Diplomy tedy  obdrží přes 90%  žáků naší 

školy! 

Tímto jsme splnili podmínky pro účast v losování o  60.000,- . Z téměř 600 škol byla naše škola 

vylosována  mezi pěti výherci! 14.6. 2018 v divadle METRO nám byla oficiálně předána 

http://www.zs-skarvady831.cz/bilingvni_vyuka/
https://www.youtube.com/watch?v=fdMoFHylR8k
https://twinspace.etwinning.net/41979/home


  

poukázka na 60.000,- na nákup sportovního vybavení do TV zástupci Českého olympijského 

výboru. 

Česko se hýbe a naše škola s radostí také. 

     
 

4. Projekt :  Reading week 
 

Již tradičně patří konec školního roku čtení anglických, francouzských, španělských, německých a 

ruských textů, povídek, pohádek a zkrácených verzí známých děl. Výběr textů vždy odpovídá věku 

žáků a jejich jazykovým schopnostem. Co se týče čtení v anglickém jazyce, mladší žáci čtou například 

pohádky, oblíbená je Gingerbread Man nebo Country Mouse and City Mouse, starší žáci mají 

možnost přečíst si Wizard of Oz nebo Around the World in 80 days. Nejstarší žáci dávají přednost 

zjednodušeným verzím děl jako je například Frankenstein nebo příběhu o australském zbojníkovi 

Nedu Kellym. V prosinci naši žáci shlédli divadelní představení The Winter´s Tale od Williama 

Shakespeara, jelikož je tato hra velmi zaujala, jako novinku jsme pro žáky 8. a 9. ročníku zařadili 

zjednodušené verze her tohoto známého anglického dramatika, zpracované ve formě komiksu. Četli 

jsme hry Romeo and Juliet, Macbeth, Hamlet nebo A Midsummer Night´s Dream. Všechny tyto hry 

si žáci se zájmem přečetli, diskutovali o nich s vyučující a přesvědčili nás, že i hry dramatika, od jehož 

smrti uplynulo před dvěma lety 400 let, mohou být v tomto zpracování zajímavé pro současnou 

mládež. Děkujeme všem čtenářům za příjemné zakončení školního roku! 

 

 

                           
 

 

5.  Shadowing pedagogů ze Slovenska 
 

V týdnu 24.2.-1.3.2018 navštívili naši školu pedagogové ze Slovenska v rámci projektu Shadowingu. 

Jejich hlavním cílem bylo sledování a získání zkušeností s metodou CLIL a bilingvní výukou , kterou 

na naší škole vyučujeme.  Navštívili několik hodin, kde mohli tuto metodu pozorovat jak na 1. tak i 2. 

stupni. Jednalo se např. o hodiny Matematiky, Českého jazyka,Hudební výchovy, Výtvarné výchovy, 

Angličtiny a druhých cizích jazyků. 

Jejich přítomnost jsme využili také v hodinách Španělského jazyka, kde si pro děti připravili 

interaktivní prezentaci o Slovesku, jeho kultuře, zvyklostech apod. Žáci měli možnost pozorovat shody 

i rozdíly našich sousedů. Naši žáci si pro ně na oplátku připravili prezentace o České republice, našem 

kraji a o Ostravě. 

 

 

 

 

 

 

                

                                      



  

6. Projekt EU OP VK – Vzdělání pro všechny - Výzva 22 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003800                    

 

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ 

a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. 

Projekt, který jsme v rámci této výzvy zpracovali, podali a byl nám schválen je zaměřen na: 

 osobnostně- profesní rozvoj pedagogů 

 personální podporu – psycholog na ZŠ 

 sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

 CLIL ve výuce 

 nové metody ve výuce zaměřené na matematickou a čtenářskou gramotnost 

 extrakurikulární rozvojové aktivity – čtenářské kluby, kluby zábavné logicky a deskových her, 

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Projekt jsme začali realizovat od  1.11.2016  a budeme pokračovat  31.8. 2018  

Na výše zmíněné aktivity jsme získali finanční podporu ve výši 1 587 527Kč 

V období od září do června 2018 jsme realizovali: 

 I/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené  DVPP v rozsahu 56 hodin 

 II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin Cizí jazyky  

 II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

 II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

 II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ 

 II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ Čtenářská pregramotnost  a Matematická pregramotnost  

 II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ  

 II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  

 II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Matematická pregramotnost 

 

 

               



  

7. Hodina pohybu navíc pro 1., 2. a 3. třídy 

V záři jsme navázali na naši  dvouletou účast v pilotním  projektu na podporu motorické gramotnosti 

dětí ve školách Ministerstva školství a tělesné výchovy. Díky tomu, že v našem pedagogickém sboru 

máme certifikovanou  trenérku , mohli jsme pokračovat v 3 x 45 minut pohybu týdně pro děti 1. stupně 

navíc. Zájem byl stejně jako v předcházejících dvou letech  obrovský. Hodiny probíhaly v rámci 

pobytu dětí ve školní družině. Do projektu se zapojilo přes 70 přihlášených dětí z 1., 2., 3. Ročníku. 

Některé z nich navštěvovaly tuto aktivitu již třetí rok. Sportovní pohybové hry, které byly v rámci 

projektu realizovány,  byly pro děti zajímavé a pestré. Každé dítě si tak mohlo vyzkoušet různé druhy 

pohybu a sportovních činností. Žáci si během roku měli možnost zvýšit fyzickou kondici, obratnost, 

zdatnost a pohybové dovednosti. Navíc jsme zjistili, že pohyb je baví a na tyto aktivity se vždy těší. 

Tento projekt se ve školách velmi osvědčil, v současné době se hledají na MŠMT finance, aby mohl 

projekt pokračovat. Byla by obrovská škoda nepokračovat v této, v současné době velmi potřebné, 

pohybové aktivitě. 

 

8.Miniházená pro 1.stupeň 
  

Po celý školní rok byl náš 1.stupeň zapojen v projektu házenkářského svazu Miniházená pro národní 

školy. Děti 3-5.tříd jezdily do krásné haly v Polance a nadšeně hrály miniházenou s ostatními družstvy 

zapojených škol. Děti vybojovaly druhá a třetí  místa a celoroční trénink z  těchto miniturnajů a  hodin 

TV vyvrcholil tradičním velkým turnajem Polanka cup 2018. 

Z naší školy se zapojila 3.C, 3.A, 4.B, 5.A a 5.C.  Všichni obdrželi medaile a 4.B vybojovala 4.místo 

v kategorii 3.-4.tříd ze 16 družstev. Děti miniházená baví, jsme zapojeni již pátým rokem a budeme 

jistě pokračovat i v roce příštím. 

 

 
9.Celoroční projekt v rámci programu eTwinning –  

„Cat in boots and Little mole’s friendship“ 
 

Do mezinárodního projektu, který trval od září 2017 do června 2018 se aktivně zapojila p. učitelka se 

svou třídou 2.A. 

Projekt se zaměřil na  rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce, navázání partnerské 

spolupráce se zahraniční školou, sdílení poznatků o rodné zemi. 

Partnerská škola: Ecole primaire, Soulosse Sous Saint Elophe Francie 

Motivace: Pohádkové postavičky Krteček a Kocour v botách cestují do spřátelené školy a tam 

poznávají život tamních dětí.  

Průběh projektu: 

- Tvorba obrázkových pozdravů s motivem Krtečka, příprava a odeslání balíčku s obrázky 

- Tvorba návrhů a volba loga projektu 

- Nastudování a natočení videa s anglickými pozdravy do Francie, projektové vyučování o vaší 

vlasti - České republice 

- Vyhledávání historických i současných spojovacích prvků mezi ČR a Francií, vyhledávání 

materiálů 



  

- Tvorba knížky „The Book about the Czech Republic“ 

- Výroba vlaječek, pořízení plyšové hračky Krtečka 

- Příprava, zabalení a odeslání balíčku s hračkou, vlajkami a knihou o ČR 

- Převzetí balíčku z Francie s hračkami Kocour a Žabák, čtení dopisu z Francie, popis zaslaných 

fotografií 

- Během ½ roku putují obě hračky s dětmi do jejich rodin, vzniká fotogalerie „Kocour a Žabák na 

návštěvě v naší rodině“ 

- Nácvik vystoupení „Five green and speckled Frogs“, natočení videozáznamu 

- Shromažďování fotodokumentace o životě v českých rodinách 

- Popis fotografií 

- Tisk a grafická úprava vybraných fotek do podoby komiksu 

- Odeslání hraček a obrazových materiálů zpět do Franice 

Celý průběh projektu je zaznamenán na stránkách Etwinning - Moje Twinspace: 

https://twinspace.etwinning.net/41979/pages/page/310523 

 

 

10.Projekt KREATIV 

 
    Naše škola se zapojila jako partner do projektu PROJEKT KREATIV (KVALITA, REALIZACE, 

EMOCE, AKTIVITA, TRADICE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ) REG. Č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577. V rámci projektu vznikla skupina pedagogů, kteří budou 

připravovat projektová odpoledne pro pedagogy v regionu. Projektová odpoledne jsou otevřená pro 

neformální setkání učitelů okolních škol, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhá diskuse 

a spolupráce. Při ní dochází k vzájemnému vzdělávání se a předávání zkušeností mezi pracovníky 

centra, jakožto lídry a zástupci okolních škol, případně dalšími aktéry ve vzdělávání. Projektová 

odpoledne budou realizována jedenkrát měsíčně. Zaměření bude na polytechnickou a přírodovědnou s 

mezipředmětovými vazbami na výtvarnou výchovu a výuku matematiky, fyziky, pracovních činností 

za využití měřicích senzorů Pasco, Arduino, stavebnice typu Merkur, robotiku a dalších pomůcek. 

 

 

11.Projekty  sekce Výtvarné výchovy 

 
 ZROZENÍ VENUŠE 

 Žáci 7. ročníku se seznámili s životem a dílem významného malíře Sandro Botticeli, jeho 

obrazy a dílo 

 Zpracovali a detailně popsali a hodnotili obraz Zrození Venuše 

 Zpracovávali ve skupinkách koláž s kompozicí tohoto díla 

 projekt byl realizován v měsíci září - říjen v hodinách VV 

 

 

 VAN GOGH 

https://twinspace.etwinning.net/41979/pages/page/310523


  

● Žáci 6.-9. ročníku se seznámili s životem a dílem významného malíře Vincenta van Gogha - 

popisovali a kolorovali jeho nejvýznamnější obrazy 

● Zhlédli film “S láskou Vincent” natočený unikátní technikou animace olejovými barvami 

● Zpracovávali dle principů impressionismu zátiší s květinami  

● projekt byl realizován v měsíci březen- květen v hodinách VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PŘÍLOHA č. 11 
 

Akce školy - Obrazová příloha 
Výročí nedožitých 100 let generála Zdeňka Škarvady 

 
 

Výročí nedožitých 100 let generála Zdeňka Škarvady 

 
 

Plant for Planet 

 

 
 

 

Besedy NATO 

 
 

Cyklokurz 

 
 

Mikuláš 

 
 



  

Pasování 1.tříd 

 
 

TV na povrchu Tatami 

 

Návštěva Vídně 

 

Návštěva studentů z Francie 
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