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Výroční zpráva o činnosti základní školy
za školní rok 2012/2013

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. Ladislav Rosman

Školská rada : datum vzniku : 1.9.2005
- Předseda
: Mgr. Jana Brožková
- Členové
: Ing. Leonard Mynář, Bc. Ivana Podušková, Mgr. Jiřina Bažanová,
Ing. Lenka Sztwiertniová, Ing. Andrea Venclová
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

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Dětmarovice č.p.1002, 735 71 Dětmarovice
IČ 73184501, tel.č./fax: 596550164, e-mail: reditel.skola@detmarovice.cz
Bank.spojení : KB, a.s., Karviná, č.účtu: 27-0159010227/0100, www.zsdetmarovice.cz/

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 2012/2013 probíhala výuka v I.- IX.ročnících podle ŠVP „Škola pro budoucnost“
1., 2, 3.,4., 5. a 6.,7., 8.,9. ročník.

Počty tříd a počty žáků:
I.stupeň
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
5
5
122
122
školní družina
počet
počet žáků
oddělení
a
b
a
b
3
3
75
75

II.stupeň
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
4
4
82
83
školní klub
počet
počet žáků
oddělení
a
b
a
b
x
x
x
x

celkem
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
9
9
204
205
a – k 1.9.2012
b - k 1.9.2013

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 155 žáků. Součástí 2,5 ha areálu je i pozemek pro výuku praktických činností
(pěstitelství).
Tři 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 noteboky a tiskárnou.
Součástí školy jsou také dvě mateřské školy :
- mateřská škola Koukolná o celkovém počtu 56 dětí
- mateřská škola střed o celkovém počtu 54 dětí
Výuka 204 žáků probíhala v 15 učebnách, z toho v pěti odborných – učebně počítačové, v odborné
učebně fyziky a chemie, v učebně technických prací, multimediální učebně, jazykové učebně a
studovně.
V renovované počítačové učebně mají žáci k dispozici celkem 16 počítačů, sedmnáctý je pro
učitele.
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Žákům školy je umožněno bezplatné využívání Internetu v počítačové učebně a školní studovně,
zejména k samostudiu a vyhledávání informací k zadávaným referátům do jednotlivých
předmětů.
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 a další.
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. Danuše Reliová, Mgr. Pavla Zelenková,
Mgr. Jarmila Rácová, Mgr. Hana Klusová
II. stupeň
: Mgr. Jiří Musialek, Mgr. Šárka Matochová, Mgr. Jana Čepeláková,
Mgr. Leona Veřtat, Mgr. Jiřina Bažanová, Mgr. Břetislav Kucherko,
Mgr. Marie Kawuloková, Mgr. Alena Stojanová, Mgr. Monika Stašková
šk.družina
: Ludmila Černá, Jaromíra Slavíčková, Renáta Štefaniková
asist.pedag.

: Monika Suchanková, Jaromíra Slavíčková

c)

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

d)

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

e)

MŠ Dětmarovice střed
vedoucí
: Jarmila Ostrówková
učitelky
: Darja Čempelová, Darja Krůlová
školnice
: Michaela Gilarová
jídelna
: Hana Kulichová

f)

MŠ Dětmarovice Koukolná
vedoucí
: Zdeňka Foltynová
učitelky
: Markéta Bursová, Bc. Kateřina Jachymčáková
školnice
: Sembolová Helena
jídelna
: Ilona Čejková
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Pedagogičtí pracovníci školy
Ve školním roce 2012/2013 vyučovalo celkem 12 pedagogických pracovníků na 100% úvazek,
z toho 5 v I.-V. třídách a 7 v VI.-IX. třídách. 4 učitelé vyučovali na zkrácený úvazek. K tělesně
postižené žákyni navštěvující 6. třídu a tělesně postiženému žáku do 5.třídy byli přijati 2 asistenti
pedagoga na 75% úvazek .
Tři oddělení školní družiny vedly 3 vychovatelky, z nichž jedna pracovala na 100% úvazek, druhá
pracovala na 65% úvazek a zároveň vykonávala práci asistentky pedagoga, třetí pracovala na 50%
úvazek.
IV.

Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení

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

27

Počet dětí s odloženou školní docházkou

3

Celkový počet dětí přijatých do 1. třídy

24

Vycházející žáci školní rok 2012/2013
V tomto školním roce odchází z naší školy na různé typy středních škol 26 žáků 9.třídy, 1 žák
5.třídy. Většina se dostala hned v prvním kole. 20 žáků bude pokračovat ve studiu v čtyřletých
oborech středních škol, 1 žák bude pokračovat ve studiu na osmiletém gymnáziu a 6 žáků
v tříletém oboru .

Výchovné poradenství
Funkci výchovné poradkyně vykonávala Mgr. Marie Kawuloková. V průběhu roku m pracovala
podle plánu práce výchovného poradce a časového harmonogramu na šk. rok 2012/13. Hlavní
úkoly plánu byly realizovány postupně.
1. Integrace žáků se zdravotním postižením
Průběžně byli vytypováváni žáci s podezřením na SPU nebo SPCH a posíláni na vyšetření na PPP
(celkem 7 žáků). Žáci, jimž končila platnost vyšetření, byli posláni ke kontrolnímu vyšetření
(celkem 10 žáků). V září spolu s třídním učiteli zajistila vypracování IVP integrovaných žáků podle
doporuční PPP a SPC. Průběžně byli sledováni integrovaní žáci s tělesným postižením a žák s
vadou řeči. Vzdělávání těchto žáků probíhalo bez větších problémů a rodiče i pracovníci SPC
v tomto směru hodnotí naši školu kladně.
2. Pomoc prospěchově slabým a zaostávajícím žákům
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 2. třídě provedla diagnostickou hospitaci kvůli problémovému žákovi.
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3. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky
V oblasti péče o talentované žáky podporovala zapojení těchto žáků do olympiád a různých
soutěží, jejich výsledky zveřejňovala na výstavce ve vestibulu školy.
4. Řešení přestupků žáků proti školnímu řádu
Závažnější přestupky proti školnímu řádu řešila spolu s preventivním týmem školy, třídními
učiteli a rodiči na individuálních schůzkách. V 6. třídě spolu s preventivním týmem řešila šikanu.
Pracovnicí PPP byla provedena sociometrie a na září byl pro třídu objednán další preventivní
program.
5. Profesní orientace vycházejících žáků
V oblasti volby povolání po celý rok spolupracovala s vycházejícími žáky i jejich rodiči. Průběžně
doplňovala webové stránky školy o nové informace pro rodiče vycházejících žáků. V říjnu až
prosinci byly žákům 9. třídy 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 říjnu zajistila pro žáky 9. ročníku provedení
inteligenčních a zájmových testů přímo v prostorách školy. Testy provedly pracovnice PPP
Karviná a následně po jejich vyhodnocení rovněž přímo ve škole proběhly individuální konzultace
žáků, rodičů a pracovnic PPP, což dětem umožnilo lépe se orientovat při budoucí volbě střední
školy. Stejné testy byly letos nabídnuty i 8. třídě a několik žáků této možnosti využilo. V lednu
tedy testy napsali a v únoru došlo k individuálním konzultacím s rodiči. V březnu odeslalo 26
žáků 9. třídy a 2 žáci 5. třídy přihlášky na střední školy. Všichni žáci 9. třídy byli přijati bez
problémů. Jeden žák 5. třídy byl přijat do prvního stupně osmiletého gymnázia. V oblasti volby
povolání se věnuje také žákům 8. třídy. V březnu žáci vyplnili dotazníky k volbě povolání a pak
následovaly individuální konzultace k této problematice. Jako každoročně žáci 8. třídy navštívili
v měsíci dubnu informační středisko ÚP Karviná, kde získali další informace k volbě povolání.
6. Metodická činnost
Zúčastnila se dvou metodických schůzek na PPP Karviná a schůzek na středních školách
k získávání informací o učebních a studijních oborech.
V říjnu se zúčastnila semináře Legislativa v práci výchovného poradce.
V lednu spolupracovala s učiteli 1. stupně při zápisu do 1. třídy.
V průběhu celého roku podle potřeby poskytovala metodickou pomoc všem vyučujícím.

Školní družina
Tři oddělení školní družiny o celkovém počtu 75 dětí vedly tři kvalifikované vychovatelky, jedna
pracovala na 100%, druhá na 65%, třetí na 50%. Družinu navštěvovalo pravidelně 75 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 dospělým osobám. V rámci pracovní činnosti vyráběly různé 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.
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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 papíru, pet víček. Vychovatelky celoročně
pečovaly o obnovení a výzdobu interiéru v prostorách družiny. Využívaly také možnosti exkurzí
v obci, místní knihovně, velmi dobře spolupracovaly s ČSZ.
Dětem byly organizovány tyto akce:
Podzimní den – výstava ovoce a zeleniny, soutěže, recitace, zpívání, opékání párků, sběr kaštanů a
žaludů, úklid školní zahrady; Drakiáda; Jablíčkový den – ochutnávka dobrot z jablek; Malování
pohádkových bytostí, Hallowenská párty – večerní procházka v maskách a s lampiony;
Mikulášská besídka – příprava malých dárků; Doba adventní – vystoupení žáků v DPS; Zimní
sportování; Masopustní průvod obcí /zpěv, scénky/ ; Pochování zimy – průvod k místnímu
potoku; Kniha – přítel člověka (čtení z vlastních knih, vyprávění); Spolupráce s ČSZ – příprava
prací, návštěva, prohlídka výstavy, občerstvení; Velikonoce; Soutěž – poznávání jarních květin;
Den Země v ŠD – obrázky z PET víček, malování na chodníku; Příprava masek na Slet ježibab a
ježidědků; Den matek – výroba přání a dárků, přednes básní; Výrobky na Veselé zpívání – výstava
v Dělnickém domě; Vědomostní soutěž; Smažení vaječiny; Den dětí – opékání párků, soutěže;
Výtvarná činnost – batikování, savování, malování na textil; rozloučení se školním rokem –
opékání párků, soutěže a fotbalový turnaj; jízda vlakem do Petrovic u Karviné; hledání pokladu; za
pěkného počasí slunění a sprchování.

Účast žáků v regionální soutěži:

V.

- Medové dny - čestné uznání v soutěži
„Strom života“

Údaje o vzdělávacích výsledcích žáků

Prospěch (k 30.6.2013)
V I. – V. třídách bylo celkem 121 žáků. S vyznamenáním prospělo 91 žáků.
V VI. – IX. třídách bylo celkem 83 žáků. S vyznamenáním prospělo 29 žáků.
11 nejlepších žáků VI. – IX. tříd bylo přijato a oceněno starostou obce Ing. Ladislavem Rosmanem.

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.třídy ve studijních oborech je dokladem důkladné přípravy těchto žáků učiteli českého
jazyka a matematiky.
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Chování
Ve školním roce 2012/2013 bylo uděleno 9 napomenutí třídního učitele, 18 důtek třídního učitele, 6
důtek ředitele školy, 5 snížených stupňů z chování. Výchovná opatření byla udělena za hrubé
porušování školního řádu, špatnou pracovní morálku, zapomínání úkolů a potřeb do vyučování,
nevhodné chování o přestávkách, svévolné opuštění výuky, šikanu, pozměňování známek
v žákovské knížce.

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

27

27

x

X

X

I.st.

5504

X

45,49

X

X

2

21

20

1

X

X

II.st.

4358

8

52,51

0,1

5

3

21

16

5

X

X

celk.

9862

8

48,34

0,1

5

4

27

17

10

X

X

5

25

11

14

X

X

I.st.

121

91

30

X

X

6

19

6

13

x

X

7

21

6

15

x

X

8

17

4

13

x

X

9

26

13

13

x

X

II.st.

83

29

54

x

X

celk.

204

120

84

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
2
1
3
3
2
3
x
8

x
x
x
x
x
0
x
x
x
x
0
13

tělesně
postižení
x
x
x
x
1
1
1
x
x
x
1

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Práce školního metodika prevence
Metodičkou prevence byla od září 2009 pověřena Mgr. Pavla Zelenková. 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 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 se činnost školy v oblasti primární prevence řídila závaznými školními
dokumenty, kterými jsou:
1) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program primární prevence), která vychází
z charakteru a typu školy.
2) Z této dlouhodobé strategie (má platnost 4 roky) vychází Minimální preventivní program
2012/2013. Ten podrobněji zpracovává jednotlivé obecné úkoly a cíle z výše uvedeného
dokumentu. Obsahuje konkrétní akce, úkoly a činnosti zaměřené na prevenci a
předcházení nežádoucích projevů v chování žáků.
3) Program proti šikanování, jež obsahuje konkrétní postupy a legislativu potřebnou pro
případné řešení problémů spojených s projevy šikanování.
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ŠMP celoročně pravidelně spolupracoval s vedoucí metodičkou primární prevence v Karviné,
p. Bc. E. Szekelovou. Spolupráce se uskutečňovala formou pravidelných schůzek ŠMP (2x
ročně), konzultacemi při přípravě potřebných dokumentů, předáváním nezbytných informací
o probíhajících akcích určených ŠMP, žákům, pedagogům, třídním kolektivům, o přednáškách,
kurzech, školeních, apod. Byla nápomocna při zajišťování prevent. programů, předávání
kontaktů na odpovědné osoby a organizace zajišťující tyto programy, uskutečnila pro školu
sociometrická šetření v problémových třídách a následný rozbor výsledků. Pravidelně
probíhala také online komunikace (dle individ. potřeby).

Realizované preventivní programy a akce pro předcházení nežádoucích projevů chování ve
škol.roce 2012/2013:
Beseda na téma: Holocaust ( 8. ,9. tř.) - 2 hod,
beseda s pamětnicí (prosinec 2012)
Sociometrické šetření (5. ročník) – dotazníky,
následný rozbor –1hod (prosinec 2012)
Beseda se zdravotnicí na téma: Hygiena a ochrana zdraví, základy 1. pomoci
(4.,5. ročník) - 1 hod (leden 2013)
Beseda s hasiči, návštěva požární zbrojnice (1.-5. ročník) – 1 hod
(březen 2013)
Den s Policií ČR (1. – 5. ročník) 2hod
téma: Bezpečnost v silniční dopravě
Vztahy v kolektivu, šikana
Komunikace s neznámými osobami; návykové látky
(duben 2013)
Besedy s hasiči (2. a 6. ročník), 2x 1 hod
(duben 2013)
Sociometrické šetření (6. ročník) – dotazníky, následný rozbor - 1 hod
(květen 2013)
Branný den, prezentace složek IZS (1. – 9. ročník) – projektový den
(květen 2013)

V rámci vyučování se žáci zabývali otázkami hygieny, ochrany vlastního zdraví, ohrožením ze
závislosti při požívání návykových látek.
Naše škola se letos zapojila do dotazníkového šetření na téma: Klima školy, do kterého se
zapojily 6.,7., 8. a 9. třída. Výsledky neodhalily žádné závažnější problémy, kterými by bylo
nutné se vážněji zabývat, ale poukázaly na další možnosti prevence, které může škola
v budoucnu realizovat.
ŠMP spolupracoval úzce také s VP, vedením školy i se členy pedagog. sboru.
V letošním roce jsme řešili problém s projevy šikanování v 6. třídě. Problém byl řešen
neodkladně ve spolupráci s VP, tříd. učitelkou, ŠMP a rodiči žáků. Následně ve třídě proběhlo
sociometrické šetření, z kterého vyplynula potřeba dále se problémem hlouběji zabývat.
Osloveni byli pracovníci společnosti AVE, kteří doporučili řešit problém komplexně až od
počátku příštího školního roku. Vstupní beseda a rozbor se uskuteční 18. září 2013. Na jeho
základě se bude realizovat další preventivní program.
Problém byl řešen v souladu s Programem proti šikanování, o výsledku byli ostatní
pedagogové informováni na ped.poradě.
Na problém se zaměříme v příštím škol. roce zajištěním vhodných programů také pro
další ročníky.
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Kladně lze hodnotit spolupráci školy s dalšími subjekty- Preventivní informační skupina v
Karviné, členové dobrovolného sboru hasičů v Dětmarovicích, hasiči z Karviné, členové
záchranné služby, Kynologický klub a policejní psovodi. Poděkování si zaslouží také vedoucí
knihovny v Dětmarovicích a p. Vijová, zdrav. sestra, která pro nás pravidelně připravuje besedy.

VII.

Vyhodnocení dalšího vzdělání pedagogických pracovníků
typ kursu, semináře

jméno

Aplikace standartu a testování v cizím Mgr. Bažanová,
jazyce ve výuce ZŠ
Mgr.Veřtat
Mgr. Reliová
Mgr. Klusová
Školní vzdělávací program – změny a Mgr. Brožková
realizace ve výuce

DVPP – jeho četnost a rozmanitost je přímo úměrná nedostatku finančních prostředků
poukazovaných státem na tyto účely a nevhodností dopoledních termínů, seminářů, kdy je nutné
za chybějící pedagogy zajistit placené suplování.

Tvorba školního vzdělávacího programu
V letošním školním roce jsme vyučovali podle svého školního vzdělávacího programu „Škola pro
budoucnost“ ve všech ročnících základní školy.
Připravili jsme ročníkové výstupy a rozplánovali je dle měsíců. Tyto plány byly přístupné na www
stránkách školy. Využívali jsme nové metody a formy výuky. Nedílnou součástí metod a forem
jsou interaktivní tabule, které jsou již ve 4 učebnách základní školy.
V průběhu těchto let jsme narazili na problémy forem realizace ŠVP. Toto jsme přepracovali a
opravili, od tohoto školního roku jsme pracovali s přepracovanou verzí.

Nabídka volitelných předmětů :
-

informatika, sportovní hry, anglická konverzace, ruská konverzace, administrativa
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VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Olympiády
předmět
Matematika
Dějepis
Český jazyk
Anglický jazyk

Soutěže
název akce
Matematika
- Pythagoriáda
- Matem. klokan

akce
školní kolo
okresní kolo
školní kolo
okresní kolo
školní kolo
okresní kolo
školní kolo
okresní kolo

školní kolo
školní kolo
okresní kolo

- Mates
Konverzační soutěž v AJ
Dopravní
- pravidla silničního provozu
Recitační
- školní kolo
Literární
- školní kolo

Tělesná výchova
název akce
- Šachový turnaj(šk./okr./krajské kolo)
RAPID (kr.přebor)
BLESK (kr.přebor)
Mistr.MORAVY
- Vybíjená (městské kolo/okr.kolo) I.st.
- Vybíjená (městské kolo/okr.kolo) II.st.

počet žáků
5
2
6
2
9
2
25
2

umístění

7.,7.

třída
V.-IX.
V.-,IX.
VIII.,IX.
VIII.,
VIII.,IX.
VIII., IX.
VI.-IX.
VII.,VIII.

počet žáků

umístění

třída

75
67 / 88
21
11

16.

12 ÚŘ
II.-IX.
21 ÚŘ
2., 2.

VI.-IX.

9

V.-IX.

20

II. stupeň

12

II.stupeň

4

II.stupeň

počet žáků
35/22/8
1
1
1
12/12
12/12

umístění
-/2./3.
1.
1.
9.
2./4.
1./2.

Výtvarná výchova
Název akce
počet žáků
umístění
Eko plakát – Luxus na úkor přírody
3
nejlepší exponát
Požární ochrana očima dětí (liter./výtvar. )
1/6
2./2.,3.
Evrope Direkt
1
účastník finále
Medové dny
30

třída
II.-IX.
IX.
IX.
IX.
IV., V.
VI.,VII.

třída
VI.
VI.-IX.
IX.
I.-IX.
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Škola v přírodě
Název akce
Hotel Visalaje

počet žáků
53

třída
IV.-V.

Lyžařský výcvik
Název akce
Bílá - Mezivodí

počet žáků
27

třída
VII.-IX.

Sportovně-turistický kurz
Název akce
Skalka – Mosty u Jablunkova

počet žáků
36

třída
VI.-IX.

Vystoupení žáků
název akce
- Oslavy – 28.říjen
- Vánoční besídka DPS Dětmarovice
- Vánoční koncert v kostele(sbor.zpěv)
- Karneval
- Vyst.žáků ke Dni osvobození
- Veselé zpívání
- Radovánky

počet žáků
40
10
60
I.stupeň
20
60
180

třída
I.-VIII.
I.-VIII.
I.–IX.

Exkurze
název akce
Místní knihovna v Dětmarovicích
Zámek Karviná
Medové dny
EDĚ Dětmarovice
Velikonoční výstava
ZOO Ostrava
Úřad práce Karviná
Moravský kras
Myslivost naší obce
Přírodovědecká stanice Karviná

počet žáků
116
26
112
21
I.stupeň
73
18
30
112
12

Ostatní akce
název akce
Dětmarovické groble (turistika)
„Ukliďme svět“ ekologická akce
Dne Země
Turnaj ve stolním tenise
Besídky ke Dni matek
Sběr tříděného papíru A.S.A.
Kniha jednoho slova
Vítání jara (VITA)
Turnaj ve vybíjené
Masopustní rej
Smažení vaječiny a opékání párků
Návštěvy Solné jeskyně

poč.žáků
59
28
200
25
36
celá škola
18
45
43
75
75
75

VI. - IX.
I. – IX.
I. – IX.

třída
I. – VIII.
VIII.
I.stupeň
VI.
V.-IX.
VIII.
VII.-IX.
I.stupeň
I.-V.

třída
III.–IX.
VI.–IX.
I.–IX.
IV.-V.
I., II.
VIII.
VI.,V.
IV., V.
I.stupeň
I.stupeň
I.stupeň
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Akce organizované SRPŠ
název akce
Den Země
Příprava Mikulášské, Dětský Karneval,
Radovánky
Slet čarodějnic
Ples pro žáky II.stupně
Veselé zpívání

poč.žáků
celá škola
200
I. stupeň
120
86
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

třída
VI.,VII.
VIII.

Ostatní
název akce
Plavecký výcvik žáků II., III. třídy

poč.žáků
50

třída
II.,III.

třída
I.-IX.
I.-V.
VI.-IX.
I.-IX.

I.-V.
VI.,VII.

I.-V.
VIII.

Zájmové kroužky, které žáci navštěvovali v letošním školním roce :
- ruční práce
- kroužek anglického jazyka
- sportovní kroužek SOKOL
- sborový zpěv
- flétny
- literárně-dramatický
- šachový I. a II.
- Šikulky
- sportovní II.stupeň - voley
- sportovní I.stupeň – vybíjená
- sportovní I.stupeň – ping pong
- 2 florbalové
- 2 keramické
- přírodovědný
- řezbářský
Kroužky pracovaly pravidelně jednou týdně, převážná většina byla vedena pedagogy a 5
obětavými rodiči. Žáci projevili velký zájem o jednotlivé kroužky, největší pozornosti se těšily
kroužky počítačový, sportovní a keramické.
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Dopravní výchova
Garantem dopravní výchovy byla vyučující Mgr. Jiřina Bažanová. I v letošním roce proběhly
koloběžkové závody pro pro žáky 1. třídy. Žáci 1. stupně a 6. třídy absolvovali besedy
s příslušníky PČR. Pro žáky 2. stupně proběhla dopravní soutěž formou testu ze znalostí pravidel
silničního provozu. Nejlepší řešitelé z kategorií 6. + 7. tříd a 8. + 9. tříd byli vyhodnoceni a
odměněni.
Enviromentální výchova
Koordinátorkou enviromentální výchovy byla ve školním roce 2012/2013 Mgr. Elena Kijonková.
Cílem vzdělávání v této oblasti je používání znalostí a dovedností tak, aby mohl být zajištěn trvale
udržitelný rozvoj lidské společnosti. Spolupracovali jsme s organizacemi ČSOP, ASA,
Chráněnou dílnou zpracování a úpravy plastů Charita sv. Alexandra Ostrava, OS TRIANON Č.
Těšín, se SRPŠ i naším obecním úřadem.
Zapojili jsme se do projektu Comenius, který je založen na přeshraniční spolupráci s polskou
školou v Hažlachu. Uskutečnili jsme tyto programy s ekologickou tématikou - projektové dny
celoškolní, třídní akce, exkurze, besedy, soutěže i sběrové akce – kaštany a žaludy, tříděný papír,
plasty (kontejner celoročně u školy), monočlánky, víčka z PET lahví.
Sběr papíru a víček – bylo nasbíráno více než 15 tun tříděného papíru a přes 220 kg víček z PET
lahví.
První 3 místa ve sběru papíru obsadily tyto třídy: 1. místo 5. třída, 2. místo 4. třída, 3. místo 1. třída.
Ve sběru víček se umístily třídy takto:
1. místo 3. třída, 2. místo 2. třída, 3. místo 5. třída.
Za sběr víček dostaly třídy diplomy a aktivní žáci sladké odměny od ZO ČSOP.
Peníze, které škola obdrží od společnosti ASA za papír jsou využívány na odměny pro zapojené
žáky a na třídní akce, dále na potřeby pro Vv, Pč apod.
Také letos za sběr papíru získali nejlepší sběrači hodnotné knihy věnované místní ZO ČSOP
(celkem 5).
V projektu Comenius jsme pěstovali ve třídách bylinky pro zdravou výživu a zorganizovali
Odpoledne s ekologií doplněné výrobou pohoštění s bylinkami. Nápadů bylo hodně a výsledky
potěšily oko i chuťové pohárky.
Na 1. stupni lektor pan Oto Závalský připravil pro žáky velmi hodnotné programy: 2. a 3. třída Pestrá příroda, středa 13. 3. , 4. a 5. třída - Návrat orla skalního do naší přírody, čtvrtek, 14. 3. Na
2. stupni proběhlo odpoledne s lektorkou Mgr. Mirkou Matochovou a příprava zdravých jídel dne
12. 3.
Uskutečnili jsme také vycházky žáků 1. stupně k řece Olši v rámci poznávání vodstva naší obce –
podzimní, zimní a jarní, ze kterých si žáci odnesli poznatky o změnách kolem vodního toku
v průběhu roku, donesli si rostliny k lisování, fotili. V zimě páťáci dokonce potkali myslivce, pana
Grobelného, který je zavedl k bobřím okusům u břehů Olše, k orlímu hnízdu, ukázal a pojmenoval
jim stopy zvěře, sdělil jim mnoho zajímavostí o životě zvířat, způsoby pozorování… Z 2. stupně
vyšla do přírody v okolí řeky 9. třída pod vedením Mgr. Š. Matochové ve dnech 15. a 20. 10.
Na obou patrech školy byly vystaveny pěkné nástěnky z těchto akcí.
Pozorování na meteostanici prováděl s žáky Mgr. B. Kucherko. Vypěstovali také hlívu ústřičnou a
pak uspořádali ochutnávky jídel s touto houbou.
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Projektový Den Země - soutěže družstev v areálu ZŠ: letos byli přizváni hosté z polské školy
Hažlach. Přáli jsme si, aby se jim u nás líbilo. Námětem pro letošní svátek Země byla „Cesta do
pravěku za zlatým trilobitem.“ Celá škola na tento den pečlivě připravovala různé potřeby,
pomůcky, velká vyobrazení Země či mamuta, zapůjčili jsme bludiště, luk a šípy… Bylo třeba také
uklidit areál školí zahrady. Přišli jsme ozdobení doplňky oblečení lidí z pravěku. Žáci soutěžili
v družstvech ve čtyřech věkových kategoriích. Počasí nám přálo a družstva plnila úkoly
poznávací, kde si procvičila znalosti z přírodovědy a ekologie, ale také zábavné a sportovní. Na
posledním stanovišti družstva získala po správném zodpovězení otázek zlatého trilobita, na
kterého pak zezadu napsala své přání pro Zemi. Tato přání jsou připevněna na velkém plakátu
Země ve vstupu do školy. Návštěvníci si je mohou přečíst. V mezičase žáci ve svých třídách
sestavovali roztodivná zvířata nebo rostliny z odpadových materiálů. Práce se vydařily a byly
vystaveny v přízemí. Vítězná družstva z každé kategorie získala hezké ceny od obecního úřadu.
Polští hosté byli nadšení a slíbili, že příští rok zorganizují něco pro naše žáky. Oblíbená je také
soutěž tříd o největší počet doplňků k tématu. Vítězné třídy 1. a 2. stupně ZŠ získaly od Svazu
ochránců přírody sladkou odměnu a diplom. Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy.
OS TRIANON se sídlem v Českém Těšíně ocenil práci keramické dílny (kroužku) pod vedením
Evy Szyroké. Se svým výrobkem Ptačí hnízdo vyhráli 1. cenu. Dle výše uvedeného bylo
využíváno mnoho metod a forem výuky.
Pro informovanost občanů jsou významné akce jako Sběrové dny, Den Země, různé soutěže a
jejich výsledky, publikovány v obecním časopise Okénko a na webu školy.
Naše environmentální aktivity pomáhají podporovat potřebné změny v chování lidí k životnímu
prostředí. Nebuďme lhostejní a pohodlní a udělejme ve svém okolí něco pro Zemi nejen v dubnu.

IX.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na naší škole kontrola ČŠI.

X.

Základní údaje o hospodaření školy

Zpráva o hospodaření
Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace, hospodařila v roce 2012
především s finančními prostředky z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (dotace na
financování přímých nákladů), s příspěvkem zřizovatele na provoz a s prostředky z Operačního
programu Vzdělání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.4 . Výše zmiňované dotace byly
neinvestiční.
Ve svém hospodaření rovněž organizace využila finanční prostředky z vlastních zdrojů.
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1. Dotace na financování přímých výdajů
Poskytnuto:

- neinvestiční výdaje celkem

z toho

prostředky na platy pedagog. zam.
prostředky na platy nepedagog. zam.
ostatní osobní náklady pedagog.zam.
ostatní osobní náklady nepedagog.zam.

13 158,00 tis. Kč

7 570,00 tis. Kč
2 084,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
3,00 tis. Kč

Přehled čerpání:

Celkem čerpáno

13 158,00 tis. Kč

v tom
-

přímé náklady na mzdy - pedagogové
přímé náklady na mzdy - nepedagogové

-

dohody o provedení práce - pedagogové
dohody o provedení práce - nepedagogové

-

zákonné odvody soc. a zdrav. poj.
ČSSZ
ZP
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
náhrady mzdy

-

7 570,00 tis. Kč
2 084,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
3,00 tis. Kč

2 416,01 tis. Kč
869,73 tis. Kč
96,78tis. Kč
0,00 tis. Kč
18,25tis. Kč
1,09 tis. Kč
5,60 tis. Kč
16,20 tis. Kč
1,18 tis. Kč
10,40 tis. Kč
42,12 tis. Kč
23,64 tis. Kč
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2. Příspěvek zřizovatele

Poskytnuto - neinvestiční výdaje celkem

4 300,00 tis. Kč

Přehled čerpání

Celkem čerpáno

4 266,51 tis. Kč

- Materiál

571,69 tis. Kč

- Majetek (DDHM)

350,55 tis. Kč

- Plyn, el. energie, voda

1 165,69 tis. Kč

- Služby, pojistné, poplatky

726,56 tis. Kč

- Oprava, údržba

425,96 tis. Kč

- Reprefond

11,31 tis. Kč

- Cestovné

18,81 tis. Kč

- Odpisy

853,85 tis. Kč

- Mzdové prostředky a ostatní osobní náklady

142,09 tis. Kč

3. Dotace z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Od 1.9.2010 se škola zapojila do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost – oblast
podpory 1.4 Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. Škole v rámci tohoto projektu
bylo poskytnuto 1 163, 94 tis. Kč a to ve 2 platbách.
V roce 2010 byla škole zaslána první platba v částce 698,36 tis. Kč, tj. 60% celkových
předpokládaných způsobilých výdajů projektu. V roce 2011 mělo být škole zasláno podle
harmonogramu 465,57 tis. Kč, tj. zbývajících 40%. Vzhledem k okolnostem kolem dotací z EU, byla
tato částka škole poukázána až na začátku roku 2012.
Z této dotace bylo v roce 2010 čerpáno 79,38 tis. Kč, v roce 2011 to bylo 516,93 tis. Kč a v roce 2012
567,63 tis. Kč a to na úhradu nákladů spojených s odměňováním učitelů a manažerů projektu
(mzda, soc. a zdr. pojištění, FKSP, náhrady za nemoc, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu),
úhradu školení a nákupu materiálního vybavení k realizaci cílů.
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4. Vlastní zdroje
ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace, použila i vlastní zdroje. Výnosy ve výši 1056,07 tis.
Kč tvořily v hlavní činnosti příjmy za stravné, které pokrývaly náklady na nákup potravin.
Na dokrytí mzdových nákladů a mimořádné odměny organizace použila 113,20 tis. Kč z fondu
odměn. Rovněž využila prostředků investičního fondu k posílení zdrojů na financování údržby a
oprav ve výši 76,69 tis. Kč, na pořízení zahradního domku pro děti na MŠ Koukolná ve výši 67,50
tis. Kč, 81,22 tis. Kč na pořízení cukrářské pece a 14,72 tis. Kč na financování projektové
dokumentace. Rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření v částce 89,20
tis. Kč bylo použito na nákup učebnic.
Za školné organizace vybrala 344,45 tis. Kč a nakoupila z něj materiál a majetek pro mateřské
školky a školní družinu. Úroky činily 1,40 tis. Kč. Ostatní příjmy byly za poškozené učebnice a
soutěž firmy .A.S.A.

5. Doplňková činnost
Doplňková činnost školy se uskutečňuje na základě Zřizovací listiny vydané Obcí Dětmarovice,
dne 22.3.2006, aktualizované dne 30.9.2009 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 2012 provozovala tyto typy doplňkové činnosti :
- zajišťování stravování pro veřejnost
- poskytování pronájmů nebytových prostor a ploch
- pronájem školního bytu
Výnosy z výše uvedených činností tvořily 613,13 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti činily 540,24 tis.
Kč.

6. Zaměstnanci, průměrný plat
V roce 2012 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace, měla
průměrný stav přepočtených osob 37,22. Z toho 22,69 pedagogických pracovníků a 13,63
nepedagogických pracovníků hrazených ze státního rozpočtu a 0,9 nepedagogického pracovníka
hrazeného z VHČ.
Průměrný měsíční plat zaměstnance bez OON činil 22 453,- Kč.

7. Zhodnocení
Poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání byly plně vyčerpány.
Nedočerpané provozní prostředky se staly součástí kladného hospodářského výsledku. Ten činil
v hlavní činnosti 34,92 tis. Kč a v doplňkové činnosti 72,89 tis. Kč. Usnesením Rady obce
Dětmarovice byl tento zlepšený hospodářský výsledek škole ponechán a rozdělen do fondu
odměn a do fondu rezervního.
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XI.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola zpracovala a podala tyto žádosti na projekty a obdržela na ně dotace :
- EU Peníze školám 1.4.OPVK
- MŽP SFŽP „Škola v přírodě“
- Comenius Regio
- „Ovoce do škol“

XII.

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 (2011/2013)
Společně se podílí na prověrkách BOZP s vyhodnocením
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 20.6.2013

Mgr. Robert Lindert
ředitel školy

Zpracoval : Mgr. Robert Lindert

Schváleno školskou radou, dne 24.9.2013

Mgr. Jana Brožková
předseda školské rady

