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Výroční zpráva o činnosti základní školy
za školní rok 2006/2007
I.

Charakteristika školy

Název školy
:
Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Sídlo školy
:
Dětmarovice 1002
Ředitel
:
Mgr. Robert Lindert
www stránky :
http://skola.detmarovice.cz
Právní forma :
příspěvková organizace
IČ
:
73184501
IZO
:
600 136 388
Datum zařazení do školského rejstříku : 1.2.2006
Zřizovatel :
- Obec Dětmarovice
- Starosta : Ing. Lumír Mžik
Školská rada : datum vzniku : 1.9.2005
- Předseda
: Mgr. Aleš Veber
- Členové
: Ing. Lada Bednárová, Mgr. Martin Duda, Mgr. Michaela Kaděrová,
pí. Lada Pukowiecová, pí. Jiřina Fialková
Součásti školy :
- základní škola
- školní družina
- školní jídelna
- školní jídelna MŠ střed
- školní jídelna MŠ Koukolná
- mateřská škola střed
- mateřská škola Koukolná
Odloučená pracoviště školy :
- MŠ Dětmarovice střed
- MŠ Dětmarovice Koukolná
Zaměření školy :
- základní škola bez specializace
Ve školním roce 2006/2007 probíhala výuka v I.- IX.ročnících podle učebních dokumentů – Základní
škola – č.j.:16847/96-2.
Úplnost a velikost školy :
- plně organizovaná, typ – spádová
Přehled oborů vzdělání :
Kód oboru

Popis oboru

Forma studia

Délka studia v
letech

Kapacita oboru

79-01C/001

Základní škola

denní

devět

300
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Počty tříd a počty žáků:
I.stupeň
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
5
5
112
124
školní družina
počet oddělení počet žáků
a
b
a
b
2
2
50
50

II.

II.stupeň
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
6
5
123
100
školní klub
počet oddělení počet žáků
a
b
a
b
x
x
x
x

celkem
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
11
10
235
224
a – k 1.9.2006
b - k 1.9.2007

Vybavení školy vyuč. pomůckami, technikou, sportovním zařízením, materiálně technický stav
školy.

Budova školy je třípodlažní. Patří k ní samostatná tělocvična, družina, kuchyně se školní jídelnou,
v níž se stravovalo 190 žáků. Součástí 2,5 ha areálu je i pozemek pro výuku praktických činností
(pěstitelství).
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 celkovém počtu 47 dětí
- mateřská škola střed o celkovém počtu 40 dětí
Výuka 235 žáků probíhala v 15 učebnách, z toho ve čtyřech odborných – učebně počítačové,
v odborné učebně fyziky a chemie, v učebně technických prací a multimediální učebně.
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 hrnčířský kruh jsou dětmi maximálně využívány v hodinách výtvarné výchovy a ve
třech keramických kroužcích, které vedenou obětaví rodiče a učitelky.
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.
Nevyhovující stav střechy budov a oken vedl obec k zadání projektu oprav. V měsících červenec – srpen
proběhla v hlavní budově školy nákladem cca 4 mil.Kč výměna starých oken a parapetů za nové
plastové. Škola v součinnosti s obcí hledá možné dotační programy. Důraz na enviromentální aspekt
vzdělávání, extrémní horka a snaha zlepšit výuku žákům vedla školu k zadání projektu na venkovní
učební pavilon s kapacitou 30 žáků v prostorách školní zahrady. Na realizaci projektu škola hledá
finanční zdroje z dotačních programů.
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III.

Přehled pracovníků školy
a)

ředitelství
ředitel
: Mgr. Robert Lindert
zást.ředitele : Mgr. Aleš Veber
sekretariát
sekretářka
ekonom

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. Stanislav Agner, PaedDr. Josef Kurasz, Mgr. Jarmila
Rácová, , Mgr. Šárka Matochová, Mgr. Jiřina Bažanová, Mgr. Monika
Stašková, Mgr. Jana Brožková, Mgr. Marie Kawuloková, Mgr. Alena
Stojanová
šk.družina
: Ludmila Černá, Jaromíra Slavíčková
asist.pedag.

IV.

: Markéta Branná
: Veronika Marcalíková

: Ludmila Glacová

c)

správní zaměstnanci
školník
: Bohdan Brachaczek
uklízečky
: Kijonková Alice, Kijonková Karina, Krůčková Šárka, Strončková Ludmila,
Štefaniková Hana

d)

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

e)

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

f)

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

Pedagogičtí pracovníci školy

Ve školním roce 2006/2007 vyučovalo celkem 14 učitelů na 100% úvazek, z toho 5 v I.-V. třídách a 12
v VI.-IX. třídách. Dva učitelé vyučovali na zkrácený úvazek. K integrovanému žákovi
navštěvujícímu 4. třídu byl přijat asistent pedagoga na 75% úvazek. V I.-V. třídách byli všichni
vyučující aprobovaní, v VI.-IX. třídách byli 2 neaprobovaní učitelé. Někteří učitelé neaprobovaně učili
na I.stupni.
Dvě oddělení školní družiny vedly kvalifikované vychovatelky, z nichž jedna pracovala na 65% úvazek
a dobírala ve vedlejším pracovním poměru 10 hodin JČ a D.
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Aprobovanost :
abrobovanost výuky na I.stupni
aprobovanost výuky na II.stupni
aprobovanost výuky na škole celkem

82 %
72 %
76 %

Povinná výuka cizích jazyků na škole :
cizí jazyk

aprobovanost v %

anglický jazyk

0

Ve 3. až 5. ročnících vyučovali 4 vyučující anglickému jazyku a to neaprobovaně, z nich jedna učitelka
absolvovala základní státní zkoušku na jazykové škole v Ostravě v roce 1996. Na II. stupni vyučovali 3
učitelé anglickému jazyku. Učitelé si i nadále zvyšují znalosti a dovednosti JA aprobováním jazykových
kurzů.

Nabídka volitelných předmětů :
- informatika, sportovní hry, anglická konverzace, administrativa

IV.

Údaje o olympiádách, soutěžích a mimoškolních aktivitách

Olympiády
předmět
matematika
přírodopis

dějepis
angličtina

akce
školní kolo
okresní kolo
školní kolo kat.C
okresní kolo kat.C
školní kolo kat.D
okresní kolo kat.D
školní kolo
okresní kolo
školní kolo I. stupeň
školní kolo II. stupeň

Soutěže
název akce
matematika
- Klokan šk.kolo
- Pythagoriáda
výtvarná výchova
- Jak plamínek zachránil království
- Příroda kolem nás
- Vánoční pohlednice
- Schovávaná v barvách
- Kniha a já
- Svět očima dětí
dopravní
- cyklistické dovednosti

poč.žáků
10
2
6
1
7
2
4
1
15
19

třída
V.-IX.
IX.
VIII.A,B
VIII.A
VI.,VII.
VII.
VIII.,IX.
IX.B
IV.,V.
VI.-IX.

poč.žáků

třída

76
40

II.–IX.
VI.-VII.

30
3
7
6
20
4

I.-V.
V.,IX.
I.,II.
II.,III.
II.
I.,III.

10

II. stupeň
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Tělesná výchova
název akce
- Koloběžkové závody
- Vybíjená
- Florb.turnaj o pohár starosty Petrovic
- Florb.turnaj Polar hockej
- Florb.turnaj Coca-cola Cup
- Šachový turnaj(šk./okr./krajské kolo)

poč.žáků
I. stupeň
45
15
20
20
28/12/2

třída
I.-V.
IV.-V.
VII.
VII.
VII.
VI.-VIII.

Vystoupení žáků
název akce
- Mikuláš – vyst.dětí v tělocvičně
- Oslavy – 28.říjen
- Vánoční besídka DPS Dětmarovice
- Vánoční koncert v kostele(sbor.zpěv)
- Karneval
- Vyst.žáků ke Dni osvobození
- Den matek – Dělnický dům
- Veselé zpívání
- Radovánky

poč.žáků
I. stupeň
40
10
30
130
20
28
60
180

třída

Exkurze
název akce
Místní knihovna v Dětmarovicích
Volák elektro
Obecní úřad
Výrobna nábytku
Planetárium Ostrava
Stanice ml.přírodovědců Karviná
Výstava ze dřeva – Universita Karviná
Muzeum Těšínska – výstava
Úřad práce Karviná
Tiskárna Karviná

poč.žáků
116
13
42
19
36
14
12
18
38
8

Ostatní akce
název akce
Dětmarovické groble (turistika)
„Ukliďme svět“ ekologická akce
Dne Země
Besídky ke Dni matek
Vycházka EDĚ, štěrkovna
„Dravci“
Sběr tříděného papíru A.S.A.
Vítání jara (VITA)
VITA – Zima, Popelnice, výroba papíru
Karvinský talent

poč.žáků
59
28
290
36
28
celá škola
236
45
I. stupeň
17

I.-VIII.
I.-VIII.
I.–IX.
I. – V.
VI. - IX.
VI.-IX.
I. – IX.
I. – IX.

třída
I. – VIII.
IX.A
III.,IX.
III.
IV.-IX.
VIII.,IX.
VIII.B
VIII.
VI.,VIII.

třída
III.–IX.
VI.–IX.
I.–IX.
I., II.
I.
I.–IX.
VI.,V.
IX.A
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Akce organizované SRPŠ
název akce
Den Země
Příprava Mikulášské, Dětský Karneval,
Radovánky
Slet čarodějnic
Diskotéky pro II. stupeň

poč.žáků
celá škola
200
I. stupeň
120
140

Besedy
název akce
Rozpoznání šikany
Umíme komunikovat
Prevence dětských úrazů, nehody na silnici
Jak se k sobě chováme
Beseda se zdravotnicí
Besedy s ornitologem
Beseda v Knihovně Dětmarovice
Právní vědomí
Volba povolání – rozbor s rodiči

poč.žáků
46
70
116
50
116
116
120
40
40

třída
VI.,VII.
I.-III.
I.-V.
VI.,VII.
I. stupeň
I. stupeň
I.-V.
VIII.
VIII.

Ostatní
název akce
Plavecký výcvik žáků II., III. třídy
Lyžařský výcvikový kurz
Škola v přírodě – Bílá

poč.žáků
50
40
I. stupeň

třída
II.,III.
VI.–IX.

třída
I.-IX.
I.-V.
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)
- recitační
- divadelní
- tvorba školního časopisu II. – V. třída
- 3 keramické
- tvorba WWW stránek

Kroužky pracovaly pravidelně jednou týdně, převážná většina byla vedena pedagogy a 3 obětavými
rodiči. Žáci projevili velký zájem o jednotlivé kroužky, největší pozornosti se těšily kroužky
počítačový, sportovní a keramické.
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V.

Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení

Zápis k povinné školní docházce
Počet dětí zapsaných do 1. tříd

26

Počet dětí s odloženou školní docházkou

4

Celkový počet dětí přijatých do 1. třídy

22

Vycházející žáci školní rok 2006/2007
V tomto školním roce odchází z naší školy na různé typy středních škol 40 žáků 9.tříd, 2 žáci 8.tříd a 1
žák 5.třídy. Většina se dostala hned v prvním kole. 31 žáků bude pokračovat ve studiu v čtyřletých
oborech středních škol, 9 žáků v tříletých oborech. Z toho na gymnáziích a SOŠ bude studovat 20 žáků
9.tříd a 1 žák 5.třídy.

IX.A třída
1.Cuberek Tomáš
2.Čajánek David
3.Dadok Patrik
4.Dvořák Jakub
5.Gorol Rudolf
6.Hübner Tomáš
7.Menšík Jan
8.Mrakwia Michal
9.Nierychel Jakub
10.Sedlák Matěj
11.Adamczyková Nikola
12.Fialková Barbora
13.Filipiecová Lucie
14.Kaděrová Tereza
15.Kilianyová Barbora
16.Kolková Lucie
17.Kovácsová Markéta
18.Maslaňáková Kateřina

škola

obor

délka studia

SPŠ Karviná
SŠ Bohumín
SŠ prům.Krnov
SPŠ Karviná
SŠTaS Karviná
SŠTaS Karviná
SOŠ NET OFFICE Orl.
SOŠ NET OFFICE Orl.
SŠ Bohumín
SŠ Bohumín
Gymnázium a SOŠ Orl.
Gymnázium a SOŠ Orl.
Hotel.škola a OA Hav.
Gymnázium a SOŠ Orl.
SZŠ Ostrava
SŠ hot.a obch.Č.T.
OA Orlová
SŠ zeměd. Č.T.

elektrotechnika
mech.a elektronik
uměl.řem.zprac.dřeva
prům.ekologie
automechanik
strojník pož.techn.
inf.techn.-apl.os.PC
inf.techn.-apl.os.PC
automechanik
mech.a elektronik
gymnázium všeob.
gymnázium všeob.
hotelnictví a tur.
gymnázium všeob.
asist.zubn.tech.
hotelnictví a tur.
obch.akademie
agropodnikání

4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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IX.B třída

škola

obor

1.Chudoba Jan
2.Moc Michal
3.Petráš Libor
4.Sikora Jiří
5.Slanina Petr
6.Staniczek Lukáš
7.Václavík Dan
8.Szyroki Pavel
9.Viktor David
10.Volný Jan
11.Krakowczyková Lucie
12.Mašánová Michaela
13.Mazurková Michaela
14.Planková Veronika
15.Prudlová Monika
16.Salawová Veronika
17.Střelcová Markéta
18.Šeligová Žaneta
19.Zborteková Veronika

SOU Dakol Petrovice
SŠTaS Karviná
SŠTaS Karviná
OA Karviná
SPŠ stavební Havířov
SOŠ NET OFFICE Orl.
SOŠ NET OFFICE Orl.
SŠTaS Karviná
OA Karviná
Gymnázium Karviná
Gymnázium a SOŠ Orl.
SŠTaS Karviná
Gymnázium a SOŠ Orl.
OA Orlová
Gymnázium J.Šabr.Orl.
SŠ KOstak Vsetín
OA Karviná
SŠ Bohumín
SŠ Bohumín

mechanik str.a zař.
truhlář
automechanik
obchodní akademie
stavebnictví
inf.techn.-apl.os.PC
inf.techn.-apl.os.PC
truhlář
obchodní akademie
gymnázium všeob.
veřejnopr.činnost
kuchař-číšník
gymnázium všeob.
ekonomické lyceum
gymnázium-živé jaz.
podnikatel
obchodní akademie
ekon.a provoz dopr.
kadeřník

VIII.A třída
1.Hanusek Tomáš

škola
SŠ řem.a služeb Hav.

obor
tesařské práce

délka studia
3

VIII.B třída
1.Burdek Jaroslav

škola
SŠ Bohumín

obor
kuchař-číšník

délka studia
3

V. třída
1.Kubienová Eva

škola
Gymnázium Orlová
(víceleté gymnázium)

obor
všeobecné gymn.

délka studia
8

VI.

délka studia
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3

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.
Průběžně byli vytipováváni žáci s podezřením na SVPU nebo SVPCH a posíláni na vyšetření na
PPP(celkem 6 žáků). Žáci, jimž končila platnost vyšetření, byli posláni ke kontrolnímu vyšetření
(celkem 11 žáků). Průběžně byla sledována integrovaná žákyně se sluchovým postižením. Vzdělávání
této žákyně nadále probíhá bez problémů a rodiče i pracovníci SPC v tomto směru hodnotí naši školu
kladně.
V tomto školním roce byl na naši školu přijat do 4. třídy mentálně postižený žák. Ve spolupráci
s třídní učitelkou bylo provedeno organizační začlenění tohoto žáka do naší školy. Spolupracujeme se
SPC v Karviné.
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Během celého školního roku byly podle potřeby prováděny rozhovory se žáky s velmi špatným
prospěchem a výchovnými problémy, zároveň byli zváni do školy k pohovoru jejich rodiče. Většinou
došlo ke zlepšení situace. Ve spolupráci s třídními učiteli byly vypracovávány posudky na žáky pro
potřeby odboru sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné.
V průběhu roku bylo řešeno s pomocí odboru sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Karviné
několik případů neomluvené absence žáků. Byly svolány 3 výchovné komise.
V oblasti volby povolání výchovný poradce po celý rok spolupracoval s vycházejícími žáky i jejich
rodiči. V září se uskutečnily ve spolupráci s PPP Karviná zájmové a inteligenční testy, které žáci
vypracovali a spolu se svými rodiči se zúčastnili rozboru jejich výsledků. Tato akce již několik let je
tradicí na škole, setkala se s velkým zájmem rodičů, neboť jim umožní lepší rozhodování při volbě
dalšího studia jejich dítěte a nemusí se kvůli tomu objednávat na poradnách. V říjnu až prosinci byly
žákům 9. tříd rovněž umožněny besedy se zástupci jednotlivých středních škol. Rodičům i žákům byly
poskytovány individuální a skupinové konzultace k volbě škol (na třídních schůzkách a
v individuálních konzultačních hodinách). V březnu byly zpracovány a odeslány přihlášky na střední
školy 37 žáků 9. tříd, 2 žáků 8. tříd a 1 žáka 5. třídy. Většina žáků byla přijata v prvním kole.
Pozornost je věnována také žákům 8. tříd. Pravidelně v září proběhla beseda o volbě povolání
s pracovnicí PPP Karviná, v únoru si vyzkoušeli test s následným individuálním rozborem k této
problematice. Jako každoročně žáci 8. tříd navštívili v měsíci květnu informační středisko ÚP
Karviná, kde získali další informace pro volbu povolání.
Pro žáky 6. a 7. tříd byla zajištěna beseda Jak se k sobě chováme, kterou realizovaly pracovnice PPP.

VII.

Školní družina

Dvě oddělení školní družiny o celkovém počtu 50 dětí vedly 2 kvalifikované vychovatelky, jedna
pracovala na 100% úvazek, druhá na 65% úvazek a dobírala hodiny jazyka českého a dějepisu. 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,
kde jsou jim dětmi každoročně předávány o Vánocích, Velikonocích a u příležitosti Dne matek. Děti
předvedly krátký kulturní program.
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. V letošním
roce bylo nasbíráno 600 kg kaštanů. Vychovatelky celoročně pečovaly a obnovovaly výzdobu interiéru
v přízemí školy a v prostoru družiny. Využívaly také možnosti exkurzí v obci, místní knihovně,
provozovně na výrobu svíček „Aromka“.
Dětem byly zorganizovány tyto akce : Jablkiáda, Vánoční besídka, Jarní soutěž + koloběžkové
závody, Velikonoční pomlázka, Noční spaní.
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VIII.

Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků

Prospěch
V I. – V. třídách bylo celkem 116 žáků. S vyznamenáním prospělo 82 žáků.
V VI. – IX. třídách bylo celkem 125 žáků. S vyznamenáním prospělo 31 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 2006/2007 bylo uděleno 8 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitele školy, 6krát byl
udělen druhý stupeň z chování a 3krát třetí 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 :

prům.poč.neoml.hod.na
žáka
počet žáků s 2/3.st. z
chování

prům.poč.oml.hod.na žáka

neomluvené hodiny

omluvené hodiny

neklasifikováni

neprospěli

b) tabulka docházky

prospěli

samé jedničky /
s vyznamenáním

ročník

počet žáků

a) tabulka prospěchu

1

21

21

x

x

x

I.st.

4287

x

37,0

x

x

2

26

23

3

x

x

II.st.

8648

152

69,2

1,2

9

3

26

14

12

x

x

celk.

12935

152

53,7

0,6

9

4

27

16

11

x

x

5

16

8

8

x

x

I.st.

116

82

34

x

x

6

21

7

14

x

x

7

27

7

20

x

x

8

40

9

31

x

x

9

37

8

29

x

x

II.st.

125

31

94

x

x

celk.

241

113

128

x

x
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c) tabulka - integrovaní zdravotně postižení žáci
integrovaní zdravotně postižení žáci
počet žáků
ročník

SPU

SPCH

(specifické poruchy
učení)

(specifické poruchy
chování)

x
2
1
1
1
5
2
2
6
3
13

x
x
1 (SVPCH)
x
x
1
x
x
1
x
1
22

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

tělesně
postižení
x
x
x
1
x
1
x
1 sluch.post.
x
x
1

IX. Výuka jazyků
V naší škole probíhala výuka jazyka anglického od III. do IX. třídy. Na 1. stupni bylo 5 skupin a na 2.
stupni 7 skupin anglického jazyka. V IX. třídách se navíc uskutečňovala konverzace v anglickém
jazyce. Anglickému jazyku vyučovalo celkem pět vyučujících.
Vyučující využívali dostupných učebních pomůcek, hlavně pracovali s magnetofonovými a CD
nahrávkami k jednotlivým učebnicím, využívali také stávajících výukových programů na počítačích.
X.

Dopravní výchova

Garantem dopravní výchovy byla vyučující Mgr. Jiřina Bažanová. Klasicky v dubnu – měsíci
bezpečnosti – probíhá pro žáky II. stupně soutěž cyklistických dovedností a pro žáky I. stupně se
konají koloběžkové závody. Soutěže probíhají vždy ve školním areálu.
XI. Enviromentální výchova
Koordinátorem enviromentální výchovy byl ve školním roce 2006/2007 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 soutěž v ZOO Ostrava. Proběhla akce Ukliďme svět, celostátní akce Hledání jara, Den
Země s tématem „Křížem krážem ČR“. Celoročně probíhala soutěž firmy A.S.A. Ostrava ve sběru
tříděného papíru, podařilo se nasbírat asi 21 tun. Peníze budou využity na odměny pro vítězné třídy a
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na vybavení školy. Celkově se škola přes malou účast žáků na II. stupni umístila na velmi hezkém
9.místě ze 138 zúčastněných škol v kraji. Za utržené peníze bylo pro 15 vítězných žáků připraveny
odměny a za zbytek byly pořízeny pomůcky a materiál do výtvarné výchovy a školní družiny. 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.

Práce školního metodika prevence

Metodičkou prevence byla od září 2006 pověřena Mgr. Marie Nováková. Řídila se prací minimálního
preventivního programu (MPP) zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů
(SPJ). Plán byl zpracován podle potřeby školy a zaměřil se na prevenci šikany, záškoláctví, zneužívání
návykových látek, agresivitu, vandalismus a sociální znevýhodnění. S MPP byli seznámeni všichni
vyučující a svým podpisem se zavázali k jeho plnění.
Hodnocení plnění školní preventivní strategie :
- bylo zajištěno dostatečné množství volnočasových aktivit
- soustavně byli sledováni žáci se sociálními riziky a problémy byly řešeny spolu s rodiči
- byla sestavena žákovská rada se zástupců třídních kolektivů 5. – 9.ročníků
- řešil se problém drog u žáků 8.ročníků a neomluvená absence u žáků 7. – 9.ročníků
- v 1. – 3.ročníku proběhly besedy s názvem „Umíme komunikovat“
- pro žáky 6. a 7.ročníku provedla pracovnice PPP Karviná Mgr. Irena Matrozová besedu
s názvem „Rozpoznání šikany“
- pracovnice PPP Orlová připravily program „Právní vědomí“ pro žáky 8.ročníků
- školní metodik prevence se zúčastnil tří metodických schůzek v Pedagogicko-psychologické
poradně Orlová

XIII.

Vyhodnocení dalšího vzdělání pedagogických pracovníků
typ kursu, semináře

jméno

Koordinátor ŠVP

Mgr. Kaděrová

Vyjednávání a řešení konfliktů

Mgr. Ulmanová

AJ pro pokročilé

Mgr. Kaděrová

AJ - kurz

Mgr. Nováková

Sborovna - hodnocení

celý pedagogický sbor
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Vzdělávání ICT
Ve školním roce 2006/2007 se zúčastnil 1 pedagogický pracovník školení ICT – volitelné moduly:
Publikování na www stránkách a digitální fotografie - Mgr. Jana Brožková
Tvorba školního vzdělávacího programu
Koordinátorkou školního vzdělávacího programu je Mgr. Michaela Kaděrová. Všichni pedagogičtí
zaměstnanci školy se seznámili s rámcovým vzdělávacím programem a začali se podílet na přípravě
školního vzdělávacího programu.
Práci jsme zahájili evaluací školy. Zpracovali jsme SWOT analýzu školy a zároveň jsme připravili
dotazníky pro rodiče, žáky a učitele. Dotazníky jsme vyhodnotili a na základě výsledků promýšleli další
zaměření školy.
Vypracovali jsme školní vzdělávací program školy. V dalším školním roce ho budeme ověřovat v 1. a 6.
ročníku.

XIV.

Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy

Na podzim 2006 nastoupila na mateřskou dovolenou Mgr. Monika Stašková s Mgr. Janou Bůžkovou a
nově byla přijata Mgr. Šárka Matochová. Pro školní rok 2007/2008 byla uzavřena pracovní smlouva se
Stanislavem Agnerem a PaedDr. Josefem Kuraszem na částečné úvazky M a F. Mgr. Alena Stojanová
pokračuje na částečný úvazek s výukou JA na II.stupni. Na školu nastoupila paní Irena Burová –
2.asistent pedagoga. Byla ukončena pracovní smlouva s Mgr. Petrou Ginclovou, která ukončila MD a
nastoupila na jiné pracoviště.
Ředitel školy absolvoval I.ročník manažerského studia pro řídící pracovníky a tento školní rok by měl
celé studium ukončit.
Ve školním roce 2007/2008 budeme nadále prohlubovat informační gramotnost u vyučujících, a to
v nabízených vzdělávacích modulech dle přidělených finančních prostředků. Pedagogický sbor je pro
nový školní rok stabilizovaný, další vývoj ovlivní pravděpodobný úbytek jedné třídy, popřípadě návraty
z mateřské dovolené.

XV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI

Ve školním roce 2006/2007 proběhla na naší škole kontrola ČŠI ve dnech 12. a 13.prosince 2006.
Inspekční zjištění :
1. Zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona
- ve sledovaných oblastech byl zjištěn soulad se skutečností.
2. Ověřování rámce hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a
učení (informační gramotnost v základním a středním vzdělávání ve školním roce 2006/2007
- konkrétní využití prostředků ICT ve výuce jednotlivých předmětů je funkční,
příkladné je technicko-materiální zabezpečení školy v oblasti ICT a koncepčnost
dalšího využívání.
Závěr :
Škola splňuje podmínky k výkonu své činnosti.
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XVI.

Zpráva o hospodaření

ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace, hospodařila v roce 2006 s finančními prostředky z dotací
na financování přímých nákladů, na projekt HODINA, na zajištění standardních Informačních a
komunikačních technologií ve školách a s příspěvkem zřizovatele na provoz. Ve svém hospodaření
rovněž využila finanční prostředky z doplňkové činnosti a vlastní zdroje .

1. Dotace na financování přímých výdajů
Poskytnuto:
- neinvestiční výdaje celkem
z toho
prostředky na platy
ostatní platby za provedenou práci

11 743,00 tis. Kč
8 368,00 tis. Kč
10,00 tis. Kč

Přehled čerpání:
Celkem čerpáno

11 743,00 tis. Kč

v tom
-

přímé náklady na

mzdy

8 368,00 tis. Kč
-

provedení práce

10,00 tis. Kč
SSZ
ZP
ZP
P MV ČR
BP
OJ ZP
-

integrované žáky
žáky 1. roč.
pomůcky

dohody o

zákonné odvody soc. a zdrav. poj.
Č
2 174,78 tis. Kč
V
417,05 tis. Kč
H
78,11 tis. Kč
Z
54,55 tis. Kč
R
200,80 tis. Kč
V
2,29 tis. Kč
příděl do FKSP
167,36 tis. Kč
učebnice
44,41 tis. Kč
učební pomůcky
98,93 tis. Kč
školní potřeby pro
1,87 tis. Kč
školní potřeby pro
4,20 tis. Kč
osobní ochranné
22,30 tis. Kč
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-

plavecký výcvik
další vzdělávání

pedagog. pracovníků
-

cestovné
pojištění

25,92 tis. Kč
18,00 tis. Kč
19,64 tis. Kč
34,79 tis. Kč

2. Dotace projekt HODINA

Poskytnuto:
- neinvestiční výdaje celkem

21,92 tis. Kč

Přehled čerpání:
Celkem čerpáno

21,92 tis. Kč

v tom
-

prostředky na platy
zákonné odvody soc. a zdrav. poj.
ČSSZ
ZP
příděl do FKSP

16,00 tis. Kč
4,16 tis. Kč
1,44 tis. Kč
0,32 tis. Kč

3. Dotace pro zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií

Poskytnuto:
- neinvestiční výdaje celkem

236,00 tis. Kč

Přehled čerpání:
Celkem čerpáno

236,00 tis. Kč

v tom
- PI - PIII - P I - adm.udělení,
školení
- P II - výukový software
- P III - interaktivní tabule
- mimořádná dotace - výukový
software

3,00 tis. Kč
0,30 tis. Kč
30,20 tis. Kč
7,19 tis. Kč

33,50 tis. Kč

167,50 tis. Kč
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- PC sestavy, nooteboky
- operační systémy
- LCD projektor
- tiskárna, klávesnice
- konektivita

110,14 tis. Kč
9,33 tis. Kč
39,87 tis. Kč
0,97 tis. Kč
35,00 tis. Kč

4. Příspěvek zřizovatele
Poskytnuto:
- neinvestiční výdaje celkem

3 640,00 tis. Kč

Přehled čerpání
Celkem čerpáno

PROVOZNÍ NÁKLADY
(v tis. Kč)

- Prádlo, oděv, obuv
- Knihy, tisk

3 518,55 tis. Kč

čerpání

0,97
44,89

- Majetek

178,83

- Materiál (viz.rozpis)

391,27

- Voda

60,98

- Plyn

881,22

- Elektrická energie

336,59

- Služby pošty

7,91

- Telefon

89,83

- Služby peněžních ústavů

44,08

- Zpracování dat

49,75

- Ostatní služby

212,29

- Oprava, údržba

700,10

- Programové vybavení

37,57

- Reprefond

5,96

- Cestovné,daně

5,56

- Odpisy
- OPPP (kroužky)
Poskytnuto:

422,83
47,92

35,00 tis. Kč
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- investiční výdaje celkem

210,00 tis. Kč

Přehled čerpání
Celkem čerpáno

201,61 tis. Kč

v tom
- pořízení ALTO-SHAM
- pořízení zabezpečovacího zařízení

142,51 tis. Kč
59,13 tis. Kč

Pozn.: Zbytek nevyčerpaných dotací zůstal ponechán ve fondu reprodukce majetku.

5. Vlastní zdroje
ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace, použila i vlastní zdroje. Výnosy ve výši 783,44 tis. Kč
tvořily v hlavní činnosti příjmy za stravné, které pokrývaly náklady na nákup potravin. Školné činilo
43,85 tis. Kč, úroky 0,49 tis. Kč.
Ostatní příjmy byly za zaúčtování darů, poškozené učebnice a soutěž firmy .A.S.A. Prostředky byly
použity na vybavení a provoz školy.

6. Doplňková činnost
Doplňková činnost školy se uskutečňuje na základě Zřizovací listiny vydané Obcí Dětmarovice, dne
22.3.2006 a Živnostenských listů č.j.: OS/8164/2006/Ber, evid.č.: 380304-15002; č.j.: OS/8163/2006/Ber,
evid.č.: 380304-15001 a č.j.: OS 8162/2006/Ber, evid.č.: 380300/22550 vydaných Magistrátem města
Karviné, Městského živnostenského úřadu, dne 10.4.2006.
Organizace v roce 2006 provozovala tyto typy doplňkové činnosti :
- zajišťování stravování pro veřejnost
- poskytování krátkodobých pronájmů nemovitého majetku
- pronájem školního bytu
Výnosy z výše uvedených činností tvořily 647,89 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti činily 643,27 tis. Kč.

7. Zaměstnanci, průměrný plat
V roce 2006 ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace, měla průměrný stav přepočtených osob
40,61. Z toho 24,46 pedagogických zaměstnanců a 15,09 správních zaměstnanců hrazených ze státního
rozpočtu, 1 správního zaměstnance hrazeného z VHČ a 0,06 pedagogického zaměstnance z ESF.
Průměrný plat zaměstnance bez OON činil 17.515,- Kč.

8. Zhodnocení
Účelové prostředky na přímé náklady na vzdělávání, na projekt Hodina a na zajišťování standardních
Informačních a komunikačních technologií ve školách byly plně vyčerpány.
Nedočerpané provozní prostředky a zisk z doplňkové činnosti se staly součástí kladného hospodářského
výsledku, který byl Radou Obce Dětmarovice převeden z části do fondu odměn a z části do fondu
rezervního.
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Podklady k výroční zprávě byly projednány
na hodnotící pedagogické radě
dne 21.června 2007

Mgr. Robert Lindert
ředitel školy

Zpracoval : Mgr. Robert Lindert

Schváleno školskou radou, dne

Mgr. Aleš Veber
předseda školské rady

