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Výroční zpráva o činnosti základní školy
za školní rok 2008/2009

I.

Základní údaje o škole

Název školy
:
Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Sídlo školy
:
Dětmarovice 1002
Ředitel
:
Mgr. Robert Lindert
www stránky :
www.zsdetmarovice.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. Jana Brožková
- Členové
: Ing. Leonard Mynář, Mgr. Martin Duda, Mgr. Jiřina Bažanová,
pí. Lenka Sztwiertniová, 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

Úplnost a velikost školy :
- plně organizovaná, typ – spádová
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II.

Přehled oborů vzdělání :

Kód oboru

Popis oboru

Forma studia

Délka studia v
letech

Kapacita oboru

79-01C/001

Základní škola

denní

devět

300

Ve školním roce 2008/2009 probíhala výuka v I.- IX.ročnících podle učebních dokumentů – Základní
škola – č.j.:16847/96-2 a ŠVP „Škola pro budoucnost“ 1., 2. a 6.,7..ročník.

Počty tříd a počty žáků:
I.stupeň
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
5
5
122
118
školní družina
počet oddělení počet žáků
a
b
a
b
2
2
50
50

II.stupeň
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
4
4
85
83
školní klub
počet oddělení počet žáků
a
b
a
b
x
x
x
x

celkem
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
9
9
207
201
a – k 1.9.2008
b - k 1.9.2009

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 170 žáků. Součástí 2,5 ha areálu je i pozemek pro výuku praktických činností
(pěstitelství).
Dvě oddělení školní družiny jsou vybaveny dvěma počítači, televizorem, DVD přehrávačem a videem.
Žáci mají k dispozici školní knihovnu – studijní centrum, které bylo dovybaveno novými publikacemi, 3
notbuky a tiskárnou.
Součástí školy jsou také dvě mateřské školy :
- mateřská škola Koukolná o celkovém počtu 47 dětí
- mateřská škola střed o celkovém počtu 44 dětí
Výuka 207 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.
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Ke sportovnímu využití slouží 2 sady náčiní pro fotbal, sada petanquových koulí, 10 sad badmintonu,
lyže – běžky včetně obuvi, street ball na školním hřišti a další.
Nevyhovující stav střechy budov a oken vedl obec k zadání projektu oprav. V měsících červenec – srpen
2008 získala škola novou střechu, okna, zateplení a fasádu. Práce financovala obec, a to zejména
z dotačních titulů Evropské unie a Ministerstva životního prostředí.

III.

Přehled pracovníků školy
a)

ředitelství
ředitel
: Mgr. Robert Lindert
zást.ředitele : Mgr. Jana Brožková
sekretariát
sekretářka
ekonom

b)

: Markéta Branná
: Veronika Marcalíková

pedagogičtí pracovníci
I. stupeň
: Mgr. Elena Kijonková, Mgr. Ivana Maňásková, Mgr. Jana Bártová,
Mgr. Jarmila Rácová, Bc. Hana Klusová
II. stupeň
: Mgr. Josef Rác, Mgr. Stanislav Agner, Mgr. Jiří Musiálek, Mgr. Šárka
Matochová, Mgr. Jiřina Bažanová, , Mgr. Monika Stašková, Mgr. Marie
Kawuloková, Mgr. Alena Stojanová
šk.družina
: Ludmila Černá, Jaromíra Slavíčková
asist.pedag.

: Helena Hanselová, Jaromíra Slavíčková

c)

správní zaměstnanci
školník
: Bohdan Brachaczek
uklízečky
: Kijonková Alice, Kijonková Karina, Krůčková Šárka, Strončková Ludmila,
Lacková Dana

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
: Marcela Salawová
jídelna
: Hana Kulichová

f)

MŠ Dětmarovice Koukolná
vedoucí
: Zdeňka Foltynová
učitelky
: Sylva Badurová, Marie Svobodová
školnice
: Sembolová Helena
jídelna
: Ilona Čejková, Gilarová Michaela
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Pedagogičtí pracovníci školy
Ve školním roce 2008/2009 vyučovalo celkem 11 učitelů na 100% úvazek, z toho 4 v I.-V. třídách a 7
v VI.-IX. třídách. 4 učitelé vyučovali na zkrácený úvazek. K tělesně postižené žákyni navštěvující 2.
třídu a tělesně postiženému žáku do 1.třídy byli přijati 2 asistenti pedagoga na 75% úvazek .
Dvě oddělení školní družiny vedly 2 vychovatelky, z nichž jedna pracovala na 65% úvazek a dobírala
ve vedlejším pracovním poměru 5 hodin JČ.

IV.

Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení

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

30

Počet dětí s odloženou školní docházkou

3

Celkový počet dětí přijatých do 1. třídy

27

Vycházející žáci školní rok 2008/2009
V tomto školním roce odchází z naší školy na různé typy středních škol 26 žáků 9.tříd, 2 žáci 8.třídy.
Většina se dostala hned v prvním kole. 20 žáků bude pokračovat ve studiu v čtyřletých oborech
středních škol, 8 žáků v tříletých oborech
IX.A třída

škola

obor

délka studia

1. Izaiáš Radim
2. Komárek Pavel
3. Kubátko Martin
4. Ovesný Aleš
5. Pukowiec Tomáš
6. Sebera Tomáš
7. Sýkora Vít
8. Sznapka Jan
9. Tichý Marián
10. Topiář Patrik
11. Uherek Lukáš
12. Volný Petr
13. Zobal Marek
14. Bulandrová Eva
15. Čajánková Nikola
16. Gruštíková Nikola
17. Krakowczyková Radka
18. Kubičková Veronika
19. Menšíková Marie
20. Mrakwiová Kateřina
21. Poštulková Hana

Dakol Petrovice
SŠTaS Karviná
SŠTaS Karviná
OA Orlová
SŠTaS Karviná
SŠ Bohumín
SPŠ Karviná
SŠ Bohumín
SŠTaS Karviná
SŠTaS Uh.Brod
OA Karviná
SOU Havířov
Dakol Petrovice
SŠ Bohumín
OA Orlová
SZŠ Karviná
SOŠ veřejnosprávní
SPŠ chem. Ostrava
OA Orlová
SŠ Bohumín
SŠ veterin. Kroměříž

hotel. a turismus
instalatér
instalatér
informatika v ekonomice
gastronomie
elektrotechnik
informační technologie
mechatronik
instalatér
puškař
obchodní akademie
nábyt. a dřev. výroba
hotel. a turismus
kuchař – číšník
obchodní akademie
zdravotnický asistent
veřejnosprávní činnost
aplikovaná chemie
ekonomické lyceum
kadeřník
veterinářství

4
3
3
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
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22. Urbánková Michaela
23. Valicová Vlasta
24. Vincentová Aneta
25. Woznicová Adéla
26. Zádrošová Kristýna

OA Karviná
NET OFFICE Orlová
OA Orlová
Gymnázium Bohumín
SŠ Bohumín

obchodní akademie
informační technologie
ekonomické lyceum
všeobecné gymnázium
gastronomie

VIII. třída

škola

obor

1. Čempel Tomáš
2. Zborteková Lucie

Dakol Petrovice
Dakol Petrovice

kuchař – číšník
prodavačské práce

4
4
4
4
4

délka studia
3
3

Výchovné poradenství

Funkci výchovné poradkyně vykonávala Mgr. Marie Kawuloková. V průběhu roku pracovala podle
plánu práce výchovného poradce na šk. rok 2008/09. Hlavní úkoly plánu byly realizovány postupně.
Průběžně byli vytypováváni žáci s podezřením na SPU nebo SPCH a posíláni na vyšetření na PPP
/celkem 3 žáci/. Žáci, jimž končila platnost vyšetření, byli posláni ke kontrolnímu vyšetření / celkem 8
žáků/.
Průběžně byla sledována integrovaná žákyně se sluchovým postižením v 9. třídě a žáci s tělesných
postižením v 1. a 2. třídě. Vzdělávání těchto žáků probíhalo bez problémů a rodiče i pracovníci SPC
v tomto směru hodnotí naši školu kladně.
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 oblasti volby povolání po celý rok spolupracovala s vycházejícími žáky i jejich rodiči. V říjnu se
uskutečnily ve spolupráci s PPP Karviná zájmové a inteligenční testy, které žáci vypracovali a spolu se
svými rodiči se zúčastnili rozboru jejich výsledků. Tuto akci zajišťuje již několik let a vždy se setkala
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.
Pro žáky byly rovněž objednány informační brožury Vzdělávací nabídka na státních a soukromých
školách v okrese Karviná.
Rodičům i žákům byly poskytovány individuální a skupinové konzultace k volbě škol / na třídních
schůzkách a v individuálních konzultačních hodinách./. Rodiče byli rovněž informováni o přijímacím
řízení a informačních schůzkách pro rodiče prostřednictvím webových stránek školy.
V říjnu se chlapci 9. ročníku zúčastnili Olympiády technických profesí v Havířově, kde se přímo
seznámili s obsahem studia technických profesí.
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V březnu byly zpracovány a odeslány přihlášky na střední školy 26 žáků 9. třídy a 2 žáků 8. třídy.
Kromě jedné žákyně byli všichni žáci přijati v 1. kole přijímacího řízení, jedna žákyně byla přijata
v druhém kole.
V oblasti volby povolání se věnuje také žákům 8. třídy. V září pro ně zajistila besedu o volbě povolání
s pracovnicí PPP Karviná.
Jako každoročně žáci 8. třídy navštívili v měsíci květnu informační středisko ÚP Karviná, kde získali
informace k volbě povolání.
V oblasti volby povolání se škola zapojila do projektu Kukátko spolu se ZŠ v Dolní Lutyni.
Nadále úzce spolupracovala s PPP Karviná a třemi SPC / SPC Opava, Nový Jičín a Karviná/.

Školní družina

Dvě oddělení školní družiny o celkovém počtu 50 dětí vedly dvě kvalifikované vychovatelky, jedna
pracovala na 100 %, druhá na 65 % úvazek a souběžně pracovala jako pedagogický asistent. Družinu
navštěvovalo pravidelně 50 žáků.
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 na vyučování, vštěpovaly žákům zásady slušného chování jak mezi sebou, tak k dospělým
osobám. V rámci pracovních činností vyráběly různé drobné dárky pro rodiče a také pro obyvatele
místního domova s pečovatelskou službou, které v době Vánoc, Velikonoc a Dne matek předaly a
zároveň předvedly krátký kulturní program.
Žáci pod vedením vychovatelek maximálně využívali areálu školy a sportovního hřiště k různým
zábavným a sportovním aktivitám. Na vycházkách se učili poznávat místní flóru a faunu. Zúčastňovali
se různých soutěží, každoročního sběru kaštanů a žaludů pro myslivecké sdružení, rovněž se aktivně
zapojili do sběru papíru. Vychovatelky celoročně pečovaly a obnovovaly výzdobu interiéru v přízemí
školy a v prostorách družiny. Využívaly také možnosti exkurzí v obci, místní knihovně, velmi dobře
spolupracovaly s ČSZ.
Dětem byly zorganizovány tyto akce: Podzimní den (výstava ovoce a zeleniny, soutěže, recitace,
zpívání, opékání párků ); Sběr kaštanů a žaludů; Drakiáda; Beseda s myslivcem - p. Grobelným
(soutěže, rozpoznávání trofejí ...); Ukázka ručních prací - p. Dvoroková - instruktáž ( pletení košíků z
papíru, výroba andílků z korálků); Malování pohádkových bytostí (vyprávění pohádek), Mikulášská
besídka - příprava malých dárků; Doba adventní; Vystoupení v DPS; Zimní sportování - zimní
mistrovství (MS v Liberci - plakáty); Valentýnské mecheche - příprava občerstvení, karnevalový
mejdan; Kniha - přítel člověka (čtení z vlastních knih, vyprávění ); Spolupráce s ČSZ - příprava prací,
návštěva, prohlídka výstavy, občerstvení; Den Země ve ŠD - úklid zahrady, obrázky z PET víček,
malování na chodníku; Den matek- výroba přání, přednes básní; Návštěva ČSŽ - beseda, pletení košíků;
Smažení vaječiny na školním hřišti; Nové techniky batikování; Pokus o nejdelší stonožku; Výrobky na
Veselé zpívání; Den dětí - prezentace světadílů
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V.

Údaje o výchovně vzdělávacích výsledcích žáků

Prospěch
V I. – V. třídách bylo celkem 119 žáků. S vyznamenáním prospělo 86 žáků.
V VI. – IX. třídách bylo celkem 85 žáků. S vyznamenáním prospělo 18 žáků.
12 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 2008/2009 bylo uděleno 16 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitele školy. 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

26

26

X

X

X

I.st.

5141

X

43,2

X

X

2

21

16

5

X

X

II.st.

4090

X

48,1

X

X

3

22

17

5

X

X

celk.

9231

X

45,3

X

X

4

23

16

7

X

X

5

27

11

16

X

X

I.st.

119

86

33

X

X

6

19

6

13

X

X

7

15

2

13

X

X

8

25

3

22

X

X

9

26

7

19

X

X

II.st.

85

18

67

X

X

celk.

204

104

100

X

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

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

SPU

SPCH

(specifické poruchy
učení)

(specifické poruchy
chování)

x
x
x
3
1
4
x
1
4
1
6

x
x
x
x
1
1
x
x
x
x
x
15

tělesně
postižení
2
1
x
x
x
3
x
x
x
1
1

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Práce školního metodika prevence
Metodičkou prevence byla od září 2008 pověřena Mgr. Jana Bártová. Nadále zůstává cílem školní
preventivní strategie zlepšování klimatu na škole a to jak mezi pedagogy a žáky, tak mezi žáky
navzájem a mezi pedagogy a rodiči.
Co se uskutečnilo ve školním roce 2008/2009
- ŠMP se seznámil s problematikou prevence, a to studiem materiálů týkajících se dané oblasti.
- Byl vypracován materiál Školní preventivní strategie, Krizová strategie.
- Třídní učitelé s žáky vypracovali a vyvěsili ve svých třídách pravidla chování.
- ŠMP navázal kontakt s žákovskou radou (žolíky, dotazníky pro ŽR, připomínky k novému školnímu
roku).
- Ve školních prostorách se průběžně obnovovala výzdoba, kterou vytvářeli hlavně žáci školy pod
vedením učitelů výtvarné výchovy a pracovních činností.
- Besedy a programy : Láska je láska (8. a 9.ročník); BESIP (I.stupeň); Záchranná služba ( celá škola);
První pomoc (4. a 5.třída); Šikana – úrazy (I.stupeň).
- Na druhém poschodí je na chodbě je pravidelně aktualizována nástěnka k problematice soc.
patologických jevů, na které se objevovaly i aktuality.
- ŠMP měl pro žáky vyhrazeny konzultační hodiny.
- Všem žákům bylo nabídnuto dostatek mimoškolních aktivit.
- ŠMP se zúčastňoval pravidelných schůzek s oblastním metodikem prevence v Pedagogickopsychologické poradně v Karviné.
- 2. až 4.ročník se zúčastnil školy v přírodě, tato přispěla velkým dílem k vzájemnému poznání žáků
a ke zlepšení vzájemných vztahů mezi nimi.
- Po celý školní rok ve spolupráci s ŽR probíhala soutěž EKOTŘÍDA.
- ŠMP, výchovný poradce a zástupce ředitele školy společně řešili s některými rodiči problémy jejich
dětí ve škole.
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VII.

Vyhodnocení dalšího vzdělání pedagogických pracovníků

jméno

typ kursu, semináře
Sborovna – hodnocení a sebehodnocení
žáků
Sborovna – alternativní způsoby
vyučování
Koordinátor ICT

Všichni pedagogové

Mgr. Brožková

Interaktivní tabule

Všichni pedagogové

Všichni pedagogové

Vzhledem k zavádění ŠVP se všichni pedagogové zúčastnili kurzů „Sborovna“. Oba kurzy přispěly ke
zkvalitnění a rozvoji klíčových kompetencí v oblasti „hodnocení a sebehodnocení“ a „alternativní
výuky“.
Vzdělávání ICT
Ve školním roce 2008/2009 se zúčastnil 1 pedagogický pracovník školení ICT – Microsoft Windows
Server II a Microsoft Live@evu. Všichni pedagogové se i nadále zdokonalují v počítačové gramotnosti, a
proto se zúčastnili kurzu „Interaktivní tabule“, který pokračuje i v dalším školním roce.

Tvorba školního vzdělávacího programu
Letošní školní rok jsme vyučovali v 1., 2. a 6., 7. ročníku podle svého školního vzdělávacího programu
„Škola pro budoucnost“.
Připravili jsme ročníkové výstupy a postupně tvořili měsíční plány, které byly přístupné i na internetové
stránce školy. Zároveň jsme se seznamovali s novými metodami práce, především skupinovou prací.
Tyto metody jsme se pokoušeli zavádět do vyučování.
V průběhu těchto let jsme narazili na problémy forem realizace ŠVP. Toto jsme přepracovali a opravili,
od nového školního roku budeme pracovat s přepracovanou verzí.

Nabídka volitelných předmětů :
-

informatika, sportovní hry, anglická konverzace, administrativa

VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Olympiády
předmět
matematika
přírodopis

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

poč.žáků
18
2
13
1
1

třída
V.-IX.
V.
VI.-IX.
IX..
VII.
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dějepis

8
1
7
2
5
1

VIII.,IX.
IX.
VI.-IX.
VII.,IX.
VIII.,IX.
IX.

poč.žáků

třída

170
34
2

II.–IX.
VI.-VII.
VII.

přírodopis
- Karvinská stezka

4

IX.

Konverzační soutěž v AJ

20

V.-IX.

dopravní
- cyklistické dovednosti

10

II. stupeň

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

poč.žáků
15
20
20
35/22/8

třída
VII.
VII.
VII.
III.-IX.

Škola v přírodě
Název akce
Rajská bouda Malenovice
Hotel Labyrint Horní Bečva

počet žáků
40
17

třída
II., IV.
III.

Lyžařský výcvik
Název akce
Slavíč Morávka

počet žáků
30

třída
VII.-IX.

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

třída

Zeměpis
Český jazyk

Soutěže
název akce
matematika
- Klokan šk.kolo
- Pythagoriáda

školní kolo
okresní kolo
školní kolo
okresní kolo
školní kolo
okresní kolo

školní kolo
okresní kolo

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
- Veselé zpívání
- Radovánky
- vystoupení školní kapely

I.-VIII.
I.-VIII.
I.–IX.
I. – V.
VI. - IX.
I. – IX.
I. – IX.
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Exkurze
název akce
Místní knihovna v Dětmarovicích
Obecní úřad
Muzeum Karviná
Medové dny
Divadlo loutek Ostrava
Planetárium Ostrava
ZOO Ostrava
Úřad práce Karviná
Osvětim Polsko
Dinopark Vyškov
Myslivost naší obce
Elektrárna Dětmarovice
Ostatní akce
název akce
Dětmarovické groble (turistika)
„Ukliďme svět“ ekologická akce
Dne Země
Besídky ke Dni matek
Afrika – světadíl
Dravci
Sběr tříděného papíru A.S.A.
Kniha mého srdce
Vítání jara (VITA)
VITA – Zima, Indiáni, výroba papíru
Advent, Léčivé bylinky, Ekologická stopa,
Dárky od ovečky

poč.žáků
116
42
27
112
112
124
35
38
35
42
112
100

třída
I. – VIII.
III.,IX.
V.
I.stupeň
I.stupeň
I.-VIII.
VI., VII.
VIII.
XI.
VI.-IX.
I.stupeň
II.,III.,IV.,VII.

poč.žáků
59
28
200
36
celá škola
celá škola
celá škola
27
45
I. stupeň, VII.

třída
III.–IX.
VI.–IX.
I.–IX.
I., II.

Akce organizované SRPŠ
název akce
Den Země
Příprava Mikulášské, Dětský Karneval,
Radovánky
Slet čarodějnic
Diskotéky pro II. stupeň
Veselé zpívání

poč.žáků
celá škola
200
I. stupeň
120
140
80

Besedy
název akce
Rozpoznání šikany
Rozbor psychologických testů
Besedy s Policií ČR
Prevence dětských úrazů, nehody na silnici
Jak se k sobě chováme
Beseda se zdravotnicí
Besedy s myslivci
Beseda v Knihovně Dětmarovice
Volba povolání – rozbor s rodiči

poč.žáků
46
26
1.stupeň
116
50
I. stupeň
I. stupeň
120
40

V.
VI.,V.

třída
I.-IX.
I.-V.
VI.-IX.
I.-IX.

třída
VI.,VII.
VIII.
I.-V.
VI.,VII.

I.-V.
VIII.
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Ostatní
název akce
Plavecký výcvik žáků II., III. třídy

poč.žáků
50

třída
II.,III.

Zájmové kroužky, které žáci navštěvovali v letošním školním roce :
- počítačový
- kroužek anglického jazyka
- sportovní kroužek SOKOL
- sborový zpěv
- flétny
- literárně-dramatický
- šachový
- Šikulky
- filmový
- 3 keramické
- Psaní všemi 10
- Novinářský
- Divadelní Pimprlata
- Řezbářský
Kroužky pracovaly pravidelně jednou týdně, převážná většina byla vedena pedagogy a 4 obětavými
rodiči. Žáci projevili velký zájem o jednotlivé kroužky, největší pozornosti se těšily kroužky
počítačový, sportovní a keramické.
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.
Enviromentální výchova
Koordinátorkou enviromentální výchovy byla ve školním roce 2008/2009 Mgr. Elena Kijonková.
Environmentální výchova je součástí výuky ve všech ročních. Bylo zařazováno učivo s ekologickou tématikou do
výuky, rozšířené o témata jmenovaná v měsíčním přehledu. Dařila se spolupráce s obecním úřadem, organizacemi
VITA, ČSOP, ASA, Nadačním fondem Zdravé město Karviná, ZOO Ostrava apod. Byly uskutečněny programy
s ekologickou tématikou (projektové dny školní či třídní akce …), sběrové akce – kaštany a žaludy, tříděný papír,
plasty, monočlánky.
Žáci byli vedeni k úklidu v okolí školy, např. podzimní a jarní akce „ Ukliďme svět.“ Přesto nám výsledky kazila
mimoškolní mládež, která znečišťovala okolí laviček a U – rampy nejrůznějšími odpadky a střepy z rozbitých
sklenic,. Bylo nutno ještě navíc organizovat další úklid. Na to byl upozorněn také obecní úřad, který nakonec
zajistil pro areál školy pomocnou sílu.
Plánované soutěže byly s úspěchem realizovány. Např.: Zelená stezka, zlatý list, (2. stupeň ZŠ ). Novinkou byla
soutěž o Ekotřídu školy. Všechny třídy byly bodovány 3x jak koordinátorkou, tak žákovskou samosprávou v
několika požadavcích tak, aby nebylo nikomu možno nadržovat. Na prvních třech místech se umístily třídy: 5., 7. a
2. Také žáci těchto tříd dostali pěkná ocenění za svou píli, která si mohli v dané ceně se svojí třídní učitelkou zvolit
sami. Na odměnách se podílelo SRPŠ a ČSOP.
Na biologická olympiádě kategorie C: velmi pěkné umístění žáků 7. a 8. třídy.
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Sběr papíru – bylo nasbíráno téměř 14,5 tuny. První místa a odměny získaly tyto třídy: 1. místo 5. třída, 2. místo
1. třída, 3. místo 3. třída. Peníze jsou využívány na odměny pro vítězné třídy a na vybavení školy. Odměněny
byly třídy , které se umístily podle průměrných kg nasbíraných na žáka na prvních třech místech. Letos to byly 5.,
1. a 3. třída, kde každý žák, který se podílel na sběru, byl odměněn. Nejlepší 4 sběrači (2 za 1. stupeň a 2 za 2.
stupeň) získali hodnotné knihy od ZO ČSOP.
Velmi oblíbený je projektový Den Země s tématem „ Lovci beze zbraní“, který se uskutečnil letos 21. 4. a je
podrobně vyhodnocen v článku pro místní časopis Okénko. Do soutěží ke Dni Země hodnotné odměny pro vítězná
družstva věnoval obecní úřad, sladkosti zajistilo SRPŠ a třídní soutěž za soudržnost (oblečení s proužky všech
barev) odměnilo ČSOP na každém stupni 1 třídu.
Často byly využívány možnosti výuky přímo v terénu formou exkurzí: Do planetária Ostrava – 2. až 7. ročník,
EDĚ – 2. až 7. ročník, hospodaření s odpady: exkurze u skládky – 7. a 8. ročník. Ekologické sdružení VITA
obohacuje výuku o další možnosti pěkně zpracovanými projekty. Byl organizován výběr peněz pro adopci zvířátka
v ZOO Ostrava, který bude ukončen na podzim. Také vycházky do přírody a výlety obohacují environmentální
výchovu a vzdělávání – pěstují vztah k vlasti, krajině svého bydliště apod.
Pro výuku v přírodě nám obecní úřad dal postavit venkovní altán a tak můžeme výuku za vhodného počasí
realizovat v zahradě školy. K EVVO přispívá také zateplení budovy školy a opravy instalací, které názorně vedou
žáky k chápání toho, že je třeba pro šetření energií a vodou také něco udělat, nejen o tom mluvit. Významné akce,
jako sběrové dny, Den Země, různé soutěže a jejich výsledky jsou publikovány v obecním časopise Okénko a tím
přispívají k dobré reprezentaci naší školy.

IX.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI

Ve školním roce 2008/2009 proběhla na naší škole kontrola ČŠI ve dnech 3.-5.března 2009.
Celkové hodnocení školy :
Škola poskytuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty. Funkční organizace výuky a
metodické dovednosti učitelů podporují dovednosti žáků a přispívají k postupnému naplňování cílů
stanovených ve školním vzdělávacím programu.
Respektuje zásady rovného přístupu podle příslušných právních předpisů, dodržuje podmínky přijímání
k základnímu i předškolnímu vzdělání..
Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu využívá v souladu s účelem, na který byly
přiděleny.
Podporuje zdravý vývoj dětí a žáků, vyhodnocuje zdravotní i bezpečnostní rizika a přijímá opatření
k jejich minimalizaci.
Realizované vzdělávací programy jsou v souladu se zásadami a s cíli platného školského zákona a s RVP
pro základní a předškolní vzdělávání.
Průběh a výsledky vzdělávání v MŠ jsou na standardní úrovni. Vzdělávací strategie pedagogů MŠ jsou
systematické a promyšlené, umožňují komplexní rozvíjení klíčových kompetencí dětí v rozsahu jejich
individuálních možností a potřeb.
Podpora rozvoje osobnosti žáků v ZŠ a dětí v MŠ je funkční. Její významnou formu představuje
realizace celoškolních aktivit a účast žáků v soutěžích. V oblasti výuky cizích jazyků jsou podmínky,
průběh a výsledky vzdělávání na standardní úrovni.
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X.

Základní údaje o hospodaření školy

ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace, hospodařila v roce 2008 s finančními prostředky
z dotací na financování přímých nákladů, účelovou neinvestiční dotaci na rozvojový program Zvýšení
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství
s ohledem na jejich kvalitu práce 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

12 126,00 tis. Kč
8 689,00 tis. Kč
16,00 tis. Kč

Přehled čerpání:
Celkem čerpáno

-

v tom
přímé náklady na mzdy

-

dohody o provedení práce

-

zákonné odvody soc. a zdrav. poj.
ČSSZ
VZP
HZP
ZP MV ČR
RBP
příděl do FKSP
učebnice
učební pomůcky
školní potřeby pro integrované žáky
školní potřeby pro žáky 1. roč.
osobní ochranné pomůcky
další vzdělávání pedagog. pracovníků
cestovné
pojištění

-

12 126,00 tis. Kč

8 689,00 tis. Kč
16,00 tis. Kč

2 263,31 tis. Kč
393,69 tis. Kč
110,53 tis. Kč
44,62 tis. Kč
235,51 tis. Kč
173,78 tis. Kč
50,33 tis. Kč
45,81 tis. Kč
1,28 tis. Kč
5,40 tis. Kč
18,97 tis. Kč
18,51 tis. Kč
23,59 tis. Kč
35,67 tis. Kč

2. Dotace na rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek
mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce
Poskytnuto:
- neinvestiční výdaje celkem
v tom
prostředky na platy
odvody+FKSP

73,00 tis. Kč
53,28 tis.Kč
19,72 tis.Kč
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Přehled čerpání:
Celkem čerpáno 73,00 tis. Kč
v tom
prostředky na platy
odvody+FKSP

53,28 tis.Kč
19,72 tis.Kč

3. Příspěvek zřizovatele
Poskytnuto:k
- neinvestiční výdaje celkem

4 305,61 tis. Kč

Přehled čerpání
Celkem čerpáno

PROVOZNÍ NÁKLADY
- Prádlo, oděv, obuv
- Knihy, tisk

4 006,46 tis. Kč

čerpání (v tis. Kč)
5,89
48,01

- Majetek

401,97

- Materiál (viz.rozpis)

488,48

- Voda

39,49

- Plyn

921,26

- Elektrická energie

393,93

- Služby pošty
- Telefon

9,80
105,69

- Služby peněžních ústavů

67,37

- Zpracování dat

47,53

- Ostatní služby

261,83

- Oprava, údržba

566,14

- Programové vybavení

15,52

- Reprefond

5,99

- Cestovné,daně

4,89

- Odpisy
- OPPP (kroužky)
- Pokrytí odvodů – při čerpání fondu
odměn

532,15
75,55
14,97
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4. Vlastní zdroje
ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace, použila i vlastní zdroje. Výnosy ve výši 858,58 tis. Kč
tvořily v hlavní činnosti příjmy za stravné, které pokrývaly náklady na nákup potravin. Školné činilo
45,94 tis. Kč, úroky 0,70 tis. Kč.
Ostatní příjmy byly za zaúčtování darů, poškozené učebnice a soutěž firmy .A.S.A. Prostředky byly
použity na vybavení a provoz školy.

5. 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 2008 provozovala tyto typy doplňkové činnosti :
- zajišťování stravování pro veřejnost
- poskytování krátkodobých pronájmů nemovitého majetku
- pronájem školního bytu
Výnosy z výše uvedených činností tvořily 622,53 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti činily 647,77 tis.
Kč.

6. Zaměstnanci, průměrný plat
V roce 2008 ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace, měla průměrný stav přepočtených osob
38,60. Z toho 22,75 pedagogických zaměstnanců a 14,85 správních zaměstnanců hrazených ze státního
rozpočtu, 1 správního zaměstnance hrazeného z VHČ.
Průměrný plat zaměstnance bez OON činil 19 297,- Kč.

7. Zhodnocení
Účelové prostředky na přímé náklady na vzdělávání a na rozvojový program Zvýšení nenárokových
složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na
kvalitu jejich práce byly plně vyčerpány.
Nedočerpané provozní prostředky se staly součástí kladného hospodářského výsledku, který byl
usnesením Rady obce Dětmarovice škole ponechán a rozdělen do fondu odměn a do fondu rezervního.

XI.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola se spolupodílela partnersky na grantovém projektu „KUKÁTKO“ , který vyhlašovatelem nebyl
vybrán. Dále jsme se partnersky spolupodíleli v přípravné fázi na projektu „Technické kompetence
žáků“.
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XII.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Škola samostatně takovýto projekt nerealizovala. Participovala však na projektech předložených zřizovatelem – Obcí
Dětmarovice. Jsou to tyto projekty :
Projekt „Základní škola Dětmarovice – zateplení“ obsahoval zateplení obvodových stěn budovy A /hlavní budova/,
výměnu otvorových výplní budovy B + C /družina a tělocvična/a zateplení střešní konstrukce budovy A v celkovém
nákladu 5.154 tis.Kč. Stavbu provedla firma JAMTEKO GROUP, a.s. a KOVOVOVÝROBA JAROŠ, a.s. Realizací
tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 73 t/rok a k úspoře energie cca 1212 GJ/rok. Na tento projekt
přispěl v roce 2008 Státní fond životního prostředí a Fond soudržnosti EU v rámci Operačního programu životního
prostředí pro vodu, vzduch a přírodu celkem částkou 2.923 tis.Kč.
V rámci projektu „Rekonstrukce budovy ZŠ Dětmarovice“ byly realizovány firmou SSKA – Stavební společnost
Karviná, a.s., tyto stavební práce:
tis.Kč
rok realizace
- střešní nástavba budovy A
3.363
2008
- výstavba vyúkového pavilonu
894
2009
- rekonstrukce rozvodů ZTI
3.346
2009
Tento projekt byl spolufinancován Regionálním operačním programem NUTS II Moravskoslezsko. Obec
Dětmarovice obdržela na tuto akci 92,5 % uznatelných nákladů stavby.
Dále obec Dětmarovice byla v letošním roce investorem rekonstrukce střechy na budově C /tělocvična/ nákladem
1.848 tis.Kč. Tuto stavbu prováděla firma Stavební servis – Bohuslav Kabatiar. Za zateplení budovy B + C
/družiny a tělocvičny/ provedené firmou MADT, a.s., obec zaplatila 2.106 tis.Kč. Náklady obou staveb uhradila
obec z vlastních finančních prostředků.

XIII.

Spolupráce s odborovou organizací, organizací zaměstnavatelů a dalšími partnery

Veškerá jednání proběhla dle kalendáře schůzek předsedy ZO ČMOS a ředitelem základní školy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proběhly kontroly plnění kolektivní smlouvy a práce v projednávání nové KS (2009/2011)
Následná prověrka BOZP proběhla v měsíci září 2008, roční prověrka, vyhodnocení stavu, v červnu 2009
ZO ČMOS byla vždy velmi dobře informována o hospodaření školy, způsobu rozdělení mimořádných
odměn
ZO ČMOS navrhla úpravy rozpočtu FKSP, podílela se na jejich změnách
Zástupci ZOČMOS a vedení školy jednali o připravovaných organizačních změnách vzhledem
k zaměstnancům, ale také školního objektu
Veškerá jednání probíhala vždy v duchu vzájemné spolupráce a informovanosti

Podklady k výroční zprávě byly projednány
na hodnotící pedagogické radě
dne 19.června 2009

Mgr. Robert Lindert
ředitel školy

Zpracoval : Mgr. Robert Lindert

Schváleno školskou radou, dne 29.9.2009

Mgr. Jana Brožková
předseda školské rady

