Výroční zpráva o činnosti základní školy
za šk. rok 2004/2005
I.

Charakteristika školy

Název školy :
Sídlo školy :
Ředitel :

Základní škola Dětmarovice okres Karviná
Dětmarovice 1002
Mgr. Robert Lindert

Právní forma :
IČ :
IZO :
Datum zařazení

příspěvková organizace
73184501
600 136 388
do sítě : 1.1.2003

Zřizovatel :
- Obec Dětmarovice
- Starosta : Ing.Lumír Mžik

Součásti školy :
-

základní škola
školní družina
školní jídelna
školní jídelna MŠ
mateřská škola střed
mateřská škola Koukolná

Odloučená pracoviště školy :
-

Dětmarovice střed
Dětmarovice Koukolná

Zaměření školy :
-

základní škola bez specializace

Počty tříd a počty žáků
I.stupeň
počet tříd

II.stupeň

počet žáků

počet tříd

celkem

počet žáků

počet tříd
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a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

5
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8

7
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počet oddělení
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školní klub

počet žáků

počet oddělení

počet žáků

a

b

a

b

a

b

a

b

2

2

50

50

x

x

x

x

b - k 1.9.2005

Ve školním roce 2004/2005 probíhala výuka v I.- IX.ročnících
podle učebních dokumentů – Základní škola – č.j.:16847/96-2.
abrobovanost výuky na I.stupni
aprobovanost výuky na II.stupni
aprobovanost výuky na škole celkem

92,30%
56,70%
68,30%

Povinná výuka cizích jazyků na škole :
cizí jazyk
aprobovanost v
%
anglický jazyk
0
německý jazyk

0

Ve 4. a 5. ročnících vyučovali pouze 2 vyučující anglickému
jazyku a to neaprobovaně, z nich jedna učitelka absolvovala
základní státní zkoušku na jazykové škole v Ostravě, v roce 1996.

Nabídka volitelných předmětů :
oblast volitelných předmětů
název předmětu

název předmětu

informatika
grafika na
počítači
anglická
konverzace
administrativa
sportovní hry

Výuka 279 žáků probíhala v 15 učebnách, z toho ve třech
odborných – učebně počítačové, v odborné učebně fyziky a chemie a
v učebně technických prací.
Budova školy je třípodlažní, patří k ní samostatná tělocvična,
družina, kuchyně se školní jídelnou, v níž se stravovali 181 žáci.
Součástí 2,5 ha areálu je i pozemek pro výuku praktických
činností (pěstitelství).
Údržbu
velkých
travnatých
ploch
zabezpečuje
Obecní
úřad
Dětmarovice, hůře přístupné plochy kosí školník, o květinové
záhony pečují v rámci praktických činností žáci pod vedením
vyučujících.

Dvě oddělení školní družiny jsou vybaveny dvěma počítači,
televizorem a videem. Žáci mají k dispozici školní knihovnu.
Součástí školy jsou také dvě mateřské školy :
- mateřská škola Koukolná o celkové počtu 40 dětí
- mateřská škola střed o celkovém počtu 40 dětí
Přehled pracovníků školy :
a)

ředitelství
ředitel : Mgr.Robert Lindert
zástupce ředitele : Mgr.Jaromír Kouba
sekretariát
sekretářka : Markéta Branná
ekonom : Veronika Marcalíková

b)

pedagogičtí pracovníci
I.stupeň :
Mgr.Elena
Kijonková,
Mgr.Danuše
Melošová,
Mgr.Michaela Kaděrová, Mgr. Marie Nováková,
Mgr.Eva Ulmanová
II.stupeň : Mgr.Josef
Rác,
Mgr.Helena
Laštůvková,
Paeddr..Josef
Kurasz,
Mgr.Jarmila
Rácová,
Mgr.Aleš veber, Jaromíra Slavíčková, Mgr.Jiřina
Bažanová,
Mgr.Monika
Menšíková,
Mgr.Jana
Pawlasová, Mgr.Marie Kawuloková
Šk.družina : Jana Weilguni, Ludmila Černá

c)

správní zaměstnanci
školník : Bohdan Brachaczek
uklízečky : Kijonková Alice, Krůčková Šárka, Strončková
Ludmila, Ščípová Vanda, Štefaniková Hana
asistentka k integr.žákyni : Magda Ticová

d)

školní jídelna
vedoucí : Věra Žurková
kuchařky :
Alena Blaníková,
Sikorová

Květoslava

Blaníková,

e)

MŠ Dětmarovice střed
vedoucí : Darja Krůlová
učitelky : Darja Čempelová, Jarmila Ostrówková
školnice : Pavla Dadoková
jídelna : Anna Štajerová, Marta Peszatová

f)

MŠ Dětmarovice Koukolná
vedoucí : Zdeňka Foltynová
učitelky : Sylva Badurová, Marie Svobodová
školnice : Sembolová Helena
jídelna : Ilona Čejková, Marcela Salawová

Jana

II. Vybavení školy vyuč.pomůckami, technikou, sportovním
zařízením, materiálně technický stav školy.
V renovované počítačové učebně mají žáci k dispozici celkem 16
počítačů, sedmnáctý je pro učitele.
Žákům
školy
je
umožněno
bezplatné
využívání
Internetu
v počítačové učebně, zejména k samostudiu a vyhledávání informací
k zadávaným
referátům
do
jednotlivých
předmětů.
V kroužku
informatiky se zájemci učí tvořit webové stránky a pracovat
s informacemi.
Keramická pec a obecním úřadem zakoupený hrnčířský kruh jsou
dětmi maximálně využívány v hodinách výtvarné výchovy a v šesti
keramických kroužcích vedenými obětavými rodiči.
Z finančních prostředků SRPŠ byly doplněny relaxační koutky na
chodbách
I.–III.
poschodí
sportovním
a
hracím
zařízením.
Největšímu zájmu se těší 5 stolů pro stolní tenis, 6. stůl získali
žáci vlastním přičiněním na základě akce „Čištění lesa“ jako
sponzorský dar.
Ke sportovnímu využití slouží 2 sady náčiní pro fotbal, sada
petanquových koulí, 10 sad badmintonu, lyže – běžky včetně obuvi,
street ball na školním hřišti, průlezky na školní zahradě.
Integrovaná imobilní žákyně IX.třídy měla možnost rehabilitace na
rotopedu umístěném ve třídě za pomocí asistenta.
Pro styk s rodiči, žáky i zástupci různých organizací slouží
zcela nový kabinet výchovného poradenství. Škola prošla menšími
stavebními úpravami : vnitřní schodiště se upravila tak, aby
vyhovovala požadavků na bezpečnost dětí, vstup do školy byl nově
vydlážděn, opravena byla schodiště tělocvičného areálu a zhotoveno
nově petanquové hřiště. Nově byla zřízena kancelář zástupce
ředitele a vyřešen systém dopravy a parkování v areálu školy.
Dožívající technický stav páteřního rozvodu vody (časté havárie),
střešní konstrukce a oken si v nejbližší době vyžádá nemalé
investice na opravy – byl zpracován projekt rekonstrukce

III. Pedagogičtí pracovníci školy
V letošním školním roce vyučovalo celkem 17 učitelů na 100%
úvazek, z toho 5 v I.-V. třídách a 12 v VI.-IX. třídách. V I.-V.
třídách byli všichni vyučující aprobovaní, v VI.-IX. třídách byli
3 neaprobovaní učitelé.
Dvě oddělení školní družiny vedly kvalifikované vychovatelky,
z nichž jedna pracovala na 63% úvazek a dobírala ve vedlejším
pracovním poměru 2 hodiny tělesné a 5 hodin výtvarné výchovy.

IV. Údaje o olympiádách, soutěžích a mimoškolních
aktivitách
Olympiády
předmět
český jazyk
matematika
přírodopis

dějepis
chemie
angličtina

akce
školní kolo
okresní kolo
školní kolo
školní kolo kat.C
okresní kolo kat.C
školní kolo kat.D
okresní kolo kat.D
školní kolo
okresní kolo
školní kolo
okresní kolo
školní kolo

Soutěže
název akce
matematika
- Klokan šk.kolo
okr.kolo.
- Pythagoriáda
okr.kolo
informatika
- Excalibr
okr.kolo
přírodopis
– Zelená stezka , zlatý list
- Sloni a jejich příbuzní
výtvarná výchova
- Ahoj z prázdnin
- Evropský dům
- Malování s Čokol.hvězdičkou
- Vánoční malování
- Modelování ze sněhu
- KOH-I-NOR
dopravní
- cyklistické dovednosti
- Závod koloběžek

poč.žáků
20
1
5
4
2
4
2
9
1
2
2
12

třída umístění
IX.A a B
IX.A
V.
VIII.,IX.
VIII.,IX.
VII.
VII.
VIII.,IX.
IX.
IX.B
IX.B
II.stupeň

poč.žáků

třída

Tělesná výchova
název akce
- atletické závody
- florbalový turnaj Orion Cup
- turnaj ve stolním tenise
- hokejový turnaj Polar Cup
- fotbalový turnaj Coca-cola Cup
- florbalový turnaj o pohár Petrovice
- turnaj v košíkové

umístění

211
1
7

IV.–IX.
VII.A
VII.

2

VIII.,IX.

5
6

VIII.,IX.
IX.

2
3
31
26
36

IX.
IV.A
II.,V.,VIII.,IX.
I.,VII.,VIII.,IX.
I.stupeň
I.stupeň

28

poč.žáků
20
40
20
20

8.

11.

II.stupeň
I.,II.,III.

třída
umístění
VI. – IX.
VI. – IX.
VI. – IX.
VIII.,IV.
VI. – IX.
VI. – IX.
3.
VI.-IX.

Vystoupení žáků
název akce
poč.žáků třída
- Rehab.sanatorium Karviná - divadlo
23
div.kroužek
I.stupeň
- Mikuláš – vyst.dětí v tělocvičně
- Oslavy – 28.říjen
40
I.-VIII.
- Vánoční besídka DPS Dětmarovice
10
I.-VIII.
- Vánoční koncert v místním kostele(sbor.zpěv)
30
I.–IX.
- Karneval
130
I. – V.
20
VI. - IX.
- Vyst. žáků ke Dni osvobození u pam.padlých
- Den matek – DD
28
VI.-IX.
- Rychvald – divadlo
28
VI.-IX.
- Veselé zpívání spojené s výstavou výtv.prací
60
I. – IX.
- Radovánky – závěrečné tělovýchovné vystoupení
žáků ZŠ a MŠ
180
I. – IX.

Exkurze
název akce
INVEX
Místní knihovna v Dětmarovicích
Volák elektro
Obecní úřad
Výrobna nábytku
Planetárium Ostrava
Stanice ml.přírodovědců Karviná
ČD nádraží Dětmarovice
Úřad práce Karviná

Ostatní akce
název akce
turistická stezka Orlová
Dětmarovické groble (turistika)
Turistický víkendový výlet do Beskyd
Div.představení Lázně Darkov – DK
„Ukliďme svět“ ekologická akce
Dne Země
Besídky ke Dni matek
Vycházka EDĚ, štěrkovna
Kouzelník
Krajská přehlídka divadel Dětská scéna
Příprava výstavy „700.výročí obce Dětmarovice“
Sokolníci

poč.žáků třída
15
VIII.,IX.
116
I. – VI.
13
IX.A
42
III.,IX.
19
III.
36
I., II.
14
IV.-IX.
12
IX.A
38
VIII.

poč.žáků třída
18
III.-V.
59
III.–IX.
30 III.,II.,IV.
23
DK
28
VI.–IX.
290
I.–IX.
36
I., II.
28
I.
celá škola
DK
celá škola

Akce organizované SRPŠ
název akce
poč.žáků třída
sběr tříděného papíru A.S.A. Brno (pobočka Ostrava) 287
I.–IX.
Den Země
celá škola
Vítání jara
(VITA)
VI.,V.
Příprava Mikulášské, Dětský Karneval, Radovánky
200
I.-IX.
Sportovní odpoledne
150
I.-IX.

Besedy
název akce
Bezpečné chování - prevence SPJ
Intelektový a zájmový test k volbě povolání
Besedy o volbě povolání se zástupci SOŠ,SOU.SŠ
Beseda o kriminalitě s J.Klímou
Prevence a právní vědomí
Besedy s Policií ČR
Beseda v Knihovně Dětmarovice
Beseda se zdravotníkem
Beseda – sdružení Vita – Vítání jara
Besedy s hasiči

poč.žáků třída
25
IV.
26
IX.
40
IX.
43
VIII.
89 VIII.,IX.
18
V.
120
I.-V.
120
I.-V.
100
I.-IV.
62
II.-IV.

Ostatní
název akce
plavecký výcvik žáků II., III. třídy
lyžařský výcvikový kurz

poč.žáků třída
47
II.,III.
30
VI.–IX.

Zájmové kroužky, které žáci navštěvovali v letošním školním roce :
- počítačový
- kroužek anglického jazyka(3 skupiny)
- 2 sportovní kroužky
- přírodopisný
- ekologický
- sborový zpěv
- hudební (hra na flétnu)
- reciteční
- divadelní
- tvorba školního časopisu II. – V.třída
- 3 keramické
- tvorba WWW stránek
Kroužky pracovaly pravidelně jednou týdně, převážná většina
byla vedena pedagogy, 3 obětavými rodiči. Žáci projevili velký
zájem o jednotlivé kroužky, největší pozornosti se těšily kroužky
počítačový, sportovní a keramické.

V.

Údaje o vycházejících žácích

Povinnou školní docházku ukončili v letošním školním roce 47
žáků IX. tříd a 1 žák VIII. třídy. 92% žáků se umístilo hned
v 1.kole a zbývající žáci se taky dostali na obory, o něž měli
zájem během několika dnů po ukončení 1.kola přijímacího řízení.

Vycházející žáci

školní rok

2004/2005

IX.A třída
1.Dylong Martin
2.Hanusek Michal
3.Horváth Dalimil
4.Keklak Stanislav
5.Kolibaáč Vít
6.Mašán Josef
7.Moc Miroslav
8.Ostrówka Tomáš
9.Baranová Romana
10.Doleželová Aneta
11.Fialková Štěpánka
12.Hanusková Magdaléna
13.Hanuskévá Kateřina
14.Hanzlová Michaela
15.Janečková Natálie
16.Jeziorská Martina
17.Lampertová Tereza
18.Šeligová Markéta
19.Zimná Iveta
20.Zimná Kateřina

škola
SOU,SOŠ Bohumín
Baron Schoul Hav.
SOU,SOŠ Bohumín
ISŠ Karviná
ISŠ Karviná
ISŠ Karviná
ISŠ Karviná
SOU,SOŠ Bohumín
SOU,SOŠ Bohumín
OA Orlová
Obch.bank.ak.Kar.
OA Č.Těšín
Obch.bank.ak.Kar.
OA Orlová
Obch.bank.ak.Kar.
OA Orlová
OA Český Těšín
Obch.bank.ak.Kar.
OA Orlová
SOŠpro těl.post.OV

IX.B třída
1.Mitka Jan
2.Pukowiec Adam
3.Punčochář Marek
4.Roháč Jakub
5.Sembol Martin
6.Szuscik Michal
7.Ševčík Michal
8.Šindar Tomáš
9.Tvardek Tomáš
10.Ulmán Jiří
11.Varga Vítěslav
12.Vaštyl Michal
13.Venglář Petr
14.Vincent Ján
15.Cibienová Markéta
16.Filipiecová Markéta
17.Hladká Martina
18.Janusová Petra
19.Kolková Markéta
20.Kvasničáková Lusk.
21.Ligocká Michaela
22.Paloncyová Veronika
23.Stanieková Veronika
24.Šomodiová Veronika
25.Témová Petra
26.Woznicová Vendula
27.Zajoncová Ivana

škola
obor
délka studia
ISŠ Karviná
mechanik-elek.
4
4
SPŠ Karviná
prům.ekologie
Dakol Petrovice
hot.a turismus
4
ISŠ Karviná
automechanik
3
ISŠ Karviná
automechanik
3
ISŠ Karviná
mechanik-elek.
4
SOU Dopr.Nové m.n.Met. železničář
3
ISŠ Karviná
truhlář
3
ISŠ Karviná
elektrikář
3
SPŠ Karviná
technické lyceum
4
ISŠ Karviná
automechanik
3
SPŠ Karviná
prům.ekologie
4
SOŠ ochr.os.maj.Dakol ochr.osob a maj. 4
SPŠ Karviná
prům.ekologie
4
Gymnázium Orlová
gymnázium
4
SOŠ veř.Orlová
veřejnoprávní čin. 4
Gymnázium Orlová
gymnázium
4
Gymnázium Orlová
gymnázium
4
SPŠ Karviná
prům.ekologie
4
ISŠ Karviná
kuchař
3
OA Orlová
ekonomické lyceum
4
Táborské soukr.gymn. gymnázium
4
hot.a turismus
4
Dakol Petroviče
SOU a Hotel Šilh.
Kadeřnice
3
veřejnoprávní čin. 4
SOŠ veř.Orlová
Gymnázium Bohumín
gymnázium
4
ISŠ Karviná
kuchař-číšník
3

obor
délka studia
obráběč kovů
3
automechanik
3
provo a ekon.dopr. 4
truhlář
3
truhlář
3
mechanik,elektronik 3
elektrikář
3
obráběč kovů
4
kadeřnice
3
ekonom.lyceum
4
obchodní akademie
4
obchodní akademie
4
obchodní akademie
4
obchodní akademie
3
obchodní akademie
4
ekonom.lyceum
4
obchodní akademie
4
ekonom.lyceum
4
ekonom.lyceum
4
vých.a hum.čin.
4

VIII.A třída
1.Medlenová Jana

škola
Dakol Petrovice

obor
délka studia
kuchařské práce
3

VI. Výchovné poradenství
Funkci výchovné poradkyně vykonávala Mgr. Marie Kawuloková. Ve
své práci se řídila celoročním plánem, úzce spolupracovala
s vedením školy, s vyučujícími a s rodiči žáků.
Hlavní úkoly plánu byly postupně realizovány. Průběžně byli
vytypováni žáci s podezřením na SPU a posíláni na vyšetření na
PPP. Žáci, jimž končila platnost vyšetření, byli posíláni ke
kontrolnímu vyšetření. Dále byly sledovány integrované žákyně
s tělesným handicapem a jejich další vzdělávání bylo projednáváno
s pracovnicemi SPC v Opavě a Ostravě-Porubě. Během celého školního
roku byly podle potřeby prováděny rozhovory se žáky s velmi
špatným prospěchem a výchovnými problémy, zároveň byli pozváni do
školy k pohovoru jejich rodiče. Ve spolupráci s třídními učiteli
byly vypracovávány posudky na žáky pro potřeby odboru sociálně
právní ochrany Magistrátu města Karviné.
V oblasti
volby
povolání
celý
rok
VP
spolupracovala
s vycházejícími žáky i jejich rodiči. V říjnu až prosinci byl
žákům umožněn styk s informátory z jednotlivých středních škol a
učilišť. Rodičům byly poskytovány individuální a skupinové
konzultace k volbě škol. V květnu navštívili žáci 8.tříd ÚP
v Karviné, kde získali první informace k volbě dalšího studia.
V březnu byly odeslány přihlášky k dalšímu studiu 41 žáků 9.třídy,
1 žáka 8.třídy a 4 žáků 5.třídy.
Výchovná poradkyně se zúčastnila 4 metodických schůzek na
Pedagogicko psychologické poradně v Karviné a 4 schůzek výchovných
poradců na středních školách k získání aktuálních informací o
přijímání žáků ke studiu na tyto školy.

VII. Školní družina
Dvě oddělení školní družiny o celkovém počtu 50 dětí vedly 2
kvalifikované vychovatelky, jedna pracovala na 100% úvazek, druhá
na 63% úvazek a dobírala hodiny výuky Vv a Tv. Družinu
navštěvovalo 50 žáků pravidelně.
Práce vychovatelek se řídila samostatným plánem, konkrétní
činnost byla rozepsána v týdenních plánech.
Děti se zabývaly činností sportovní, výtvarnou a pracovní.
Vychovatelky motivovaly žáky k soustavné přípravě do vyučování,
vštěpovaly žákům zásady slušného chování jak mezi sebou, tak
k dospělým osobám. V rámci pracovních činností navštěvovaly děti

keramickou dílnu pod vedením vychovatelek, kde vyráběly drobné
dárky
pro
rodiče
a
také
pro
obyvatele
místního
domova
s pečovatelskou službou, které jim jsou dětmi každoročně předávány
o Vánocích, Velikonocích a u příležitosti Dne matek včetně
krátkého kulturního programu.
Žáci pod vedením vychovatelek maximálně využívají areálu školy
a sportovního hřiště k různým sportovním aktivitám. Na vycházkách
se učí poznávat místní flóru a faunu. Zúčastňují se soutěží
pořádaných SRPŠ. Každoročně organizují sběr kaštanů a žaludů pro
myslivecké sdružení, kde bylo v letošním roce nasbíráno 120kg
kaštanů. Vychovatelky celoročně pečovaly a obnovovaly výzdobu
interiéru v přízemí školy a v prostoru družiny. Využívaly také
možnosti exkurzí v obci, místní knihovnu, závod na výrobu svíček
„Aromka“.

VIII.

Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků

Prospěch
V I. – V.třídách bylo celkem 116 žáků. Samé jedničky získalo na
vysvědčení 37 žáků.
V VI. – IX. třídách bylo
celkem 163 žáků. S vyznamenáním
prospělo 62 žáků.
15 nejlepších žáků VI. – IX. tříd bylo přijato a oceněno
starostou obce Ing. Lumírem Mžikem.
V průběhu celého školního roku věnovali vyučující zvýšenou péči
jak talentovaným, tak i zaostávajícím žákům. Individuálně s nimi
pracovali, byli v kontaktu s rodiči. Výborné umístění žáků IX.tříd
ve studijních oborech je dokladem důsledné přípravy těchto žáků
učiteli českého jazyka a matematiky.

Chování
Ve školním roce 2004/2005 bylo uděleno 6 důtek třídního
učitele. Jedenkrát byl udělen 2.stupeň z chování.
Výchovná opatření byla udělena za hrubé porušování školního
řádu, špatnou pracovní morálku, zapomínání úkolů a potřeb do
vyučování, nevhodné chování o přestávkách, drobné poškozování
školního majetku.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků :
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IX. Výuka jazyků
Největší zájem byl v tomto školním roce o výuku jazyka
anglického, kterému se vyučovalo ve IV., V. a IV.třídách. Na
II.stupni byly 1 skupina německého jazyka a 5 skupin anglického
jazyka. Anglickému jazyku vyučovali 2 vyučující,a to neaprobovaně.
Jazyku německému vyučovala 1 vyučující.
Všechny vyučující využívaly dostupných učebních pomůcek, zejména
pracovaly s magnetofonovými nahrávkami k jednotlivým učebnicím,
využívaly také stávajících výukových programů na počítačích.

X.

Dopravní výchova

Garantem dopravní výchovy byla vyučující Mgr. Jiřina Bažanová.
Jízdu zručnosti (cyklistika) absolvovalo 20 žáků VI. – IX.tříd
v areálu školy. Žáci III.tříd získali na základě proškolení průkaz
chodce a žáci IV.třídy obdrželi průkaz cyklisty.

XI.

Enviromentální výchova

Koordinátorem enviromentální výchovy byla ve školním roce
2004/2005 Mgr.Aleš Veber. Ve škole pracoval ekologický kroužek na
I.stupni a přírodovědný kroužek na II.stupni základní školy.
Enviromentální výchova je součástí výuky ve všech ročních.
Rozvíjela
se
spolupráce
s ZO
ČSOP,
která
některé
akce
spoluorganizovala nebo finančně podpořila formou odměn pro žáky.
Žáci navštívili výstavu ve Stanici mladých přírodovědců
v Karviné – Minerály, horniny a zkameněliny, soutěž v ZOO Ostrava.
Proběhla akce Ukliďme svět, celostátní akce Hledání jara, Den Země
s tématem „Lovec Pampalíny“. Celoročně probíhala soutěž firmy
A.S.A. Ostrava ve sběru tříděného papíru, podařilo se nasbírat asi
12.000kg. Peníze budou využity na odměny pro vítězné třídy a na
vybavení školy. Celkově se škola přes malou účast žáků na
II.stupně umístila na velmi hezkém 8.místě ze 132 zúčastněných
škol v kraji. Pro 10 vítězných žáků byly připraveny knižní odměny.
Do soutěže Den Země odměny pro vítězné družstva věnoval obecní
úřad a sladkosti zajistilo SRPŠ.
Celoročně probíhaly také akce VITA, projekty sdružení TEREZA
(Ozon, Kyselé deště…), sbírají se monočlánky, plasty, víčka.
Jsme rádi, že prostřednictvím školy se začali nejen žáci, ale
také občané Dětmarovic, více zabývat možnostmi ochrany přírody a
životního prostředí, a to hlavně zlepšeným tříděním odpadů.

XII.

Realizace programu protidrogové prevence

Metodička prevence Mgr. Marie Kawuloková se řídila ve své práci
minimálním preventivním programem, který byl vyhodnocen a zaslán
PPP v Karviné. V rámci prevence SPJ byly zajištěny v prosinci a
únoru s Policií ČR programy o bezpečném chování a právním vědomí
pro žáky 5. a 8.ročníků. Preventivní charakter má celoroční soutěž
tříd v estetizaci a dopravní akce Ajax v 3.ročníku.
Důležitá je práce s talentovanými žáky. Spolu s třídními
učiteli jsou tito žáci vytypováni a podporováni ve svém talentu
(zapojení do olympiád, kroužků, soutěží a zveřejňování jejich
úspěchů v aule ZŠ).
K prevenci SPJ slouží nástěnka, která se průběžně aktualizuje.
Žáci II.stupně vyplnili dotazníky týkající se SPJ na škole. Ty
byly v rámci evaluace ŠMP vyhodnoceny. Soustavně byli sledováni
žáci se sociálními riziky a problémy byly řešeny se žáky i
s rodiči. Konzultační hodiny VP a ŠMP byly přizpůsobeny potřebám
žáků i rodičů. ŠMP se zúčastnila dvoudenního školení „Šikana a
agresivita“.

XIII.

Vyhodnocení dalšího vzdělání pedagogických
pracovníků

typ kursu, semináře

jméno

Ochrana čl.za
mim.událostí
Tradice Velikonoc

Ulmanová

Zábavné vyuč.nejen
v 1.ročníku
Tvorba ŠVP

Kijonková,
Melošová
Melošová,
Kawuloková
Černá

Burza rad a nápadů
Třídní management
Dyskalkulace

Melošová

Kaděrová,
Melošová
Kaděrová,
Ulmanová

Vzdělávání ICT
Ve školním roce 2004/2005 se zúčastnilo 11 pedagogických
pracovníků školení ICT – volitelné moduly, z toho 2 pracovníci
mají splněn kompletní modul P.
Absolvované moduly :
ICT pro 1.stupeň – 2 pedag.prac.
Poč.grafika a dig.fot. – 6 pedag.prac.
Publik na Internetu, tvorba www stránek – 4 pedag.prac.
Úvodní modul P – 1 pedag.prac.
Další vzdělávací akce, na které byli pedagogové přihlášeni, se
vzhledem k malému zájmu přihlášených neuskutečnily nebo byly
převedeny do příštího školního roku.

XV.

Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků
školy

Ve školním roce 2004/2005 ukončila pracovní poměr dohodou
učitelka Mgr.Helena Laštůvková, aprobovaná pro výuku na I.stupni
ZŠ a do starobního důchodu odešla dlouholetá vychovatelka ve
školní družině paní Jana Weilguni.

Od září2005 nastoupí na dobu určitou jednoho roku na zkrácený
úvazek 8 hodin týdně pro výuku matematiky aprobovaný učitel
Stanislav Agner a místo paní Weilguni nová vychovatelka paní
Glacová Ludmila.
Po vzájemné dohodě zůstane paní Slavíčková na pozici učitelky,
a to zejména pro výuky jazyka českého.
Na podzim roku 2005 by měla nastoupit na mateřskou dovolenou
Mgr.Pawlasová Jana, nyní Čepeláková. Po tuto dobu je předběžně
sjednána dohoda o zástupu s aprobovanou učitelkou Mgr.Janou
Brožkovou s aprobací M- ICT, bakalářem v oboru informační
technologie ve vzdělání.
Ve školním roce 2005/2006 budeme nadále prohlubovat informační
gramotnost u vyučujících a to v nabízených vzdělávacích modulech a
dle přidělených finančních prostředků.
Ředitel školy se přihlásil a byl přijat do manažerského studia
pro řídící pracovníky na Ostravské univerzitě.

XVI.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI

Poslední školní inspekce proběhla ve dnech 22. – 25.10.2001 ,
byla zaměřena na :
a)
vedení povinné dokumentace
b)
dodržování schválených učebních dokumentů
pedagogických
c)
odbornou
a
pedagogickou
způsobilost
pracovníků
Závěr inspekce :
Kvalita a výsledky vzdělávání v hospitovaných předmětech byla
celkově
hodnocena
jako
průměrná.
Systém
vedení
školy
je
propracovaný a v praxi účinně realizovaný. Podmínky vzdělávání
jsou hodnoceny jako velmi dobré. Celkově má škola vytvořené
podmínky pro plynulou a úspěšnou práci. Od předchozí inspekce
v roce 1998 došlo k výraznému posunu ve vybavenosti, estetizaci
tříd a celého areálu školy, vybavení učebny počítači a jejich
užití v jednotlivých předmětech, spolupráce s obcí i s ostatními
organizacemi.
Přetrvává
nedostatečná
nabídka
volitelných
a
nepovinných předmětů. Prohloubil se problém nekvalifikovanosti a
nestability učitelského sboru.
Opatření provedené na základě kontroly : rozšířená nabídka o
další volitelné a nepovinné předměty.

Výroční zpráva byla projednána
na hodnotící pedagogické radě
dne 20.června 2005

Mgr.Robert Lindert
ředitel školy

