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Výroční zpráva o činnosti základní školy
za školní rok 2015/2016
I.

Základní údaje o škole

Název školy :
Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Sídlo školy :
Dětmarovice 1002
Ředitel
:
Mgr. Robert Lindert
www.zsdetmarovice.cz
www stránky :
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
- Členové školské rady z řad rodičů nezletilých žáků školy
• Mgr. Blanka Čemerková
• Ing. Lenka Sztwiertniová
- Členové školské rady z řad pedagogických zaměstnanců školy
• Mgr. Jiřina Bažanová
• Mgr. Jana Brožková
- Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem
• Mgr. Michaela Kaděrová
• Mgr. Jiřina Koplová
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
1

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 2015/2016 probíhala výuka v I. - IX. ročnících podle ŠVP „Škola pro budoucnost“
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3., 4., 5. a 6., 7., 8., 9. ročník.

Počty tříd a počty žáků:
I. stupeň
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
7
7
143
142
školní družina
počet
počet žáků
oddělení
a
b
a
b
3
4
75
100

II. stupeň
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
4
4
90
86
školní klub
počet
počet žáků
oddělení
a
b
a
b
x
x
x
x

celkem
počet tříd
počet žáků
a
b
a
b
11
11
233
228
a – k 1.9.2015
b - k 1.9.2016

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 150 žáků. Součástí 2,5 ha areálu je i pozemek pro výuku praktických činností
(pěstitelství) a sportovní areál, sloužící nejen žákům, ale i široké veřejnosti.
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 65 dětí (k 1.9.2015)
- mateřská škola střed o celkovém počtu 47 dětí
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Výuka 233 žáků probíhala v 18 učebnách, z toho v sedmi odborných – učebně počítačové,
tabletovně, v odborné učebně fyziky a chemie, v učebně technických prací, multimediální učebně,
jazykové učebně a studovně. Ke sportovnímu využití slouží žákům tělocvična, venkovní sportovní
areál a nově vybudovaný gymnastický sál. K dispozici je také altán na školní zahradě, kde je
možná výuka v době příznivého počasí.
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 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
v keramických kroužcích, které vedenou obětaví rodiče a učitelky.

III.

Přehled pracovníků školy
a)

b)

ředitelství
ředitel
zást.ředitele
sekretariát
sekretářka
ekonom

: Mgr. Robert Lindert
: Mgr. Jana Brožková, od 3.2.2016 Mgr. Monika Stašková
: Markéta Branná
: Veronika Marcalíková

pedagogičtí pracovníci
I. stupeň
: Mgr. Elena Kijonková, Mgr. Danuše Reliová, Mgr. Pavla Zelenková,
Mgr. Hedvika Schiesselová, Mgr. Hana Klusová, Mgr. Olga Vojčináková,
Mgr. Andrea Zamišková
II. stupeň
: Mgr. Martina Šebková, Mgr. Jana Čepeláková, Mgr. Monika Stašková,
Mgr. Leona Veřtat, Mgr. Jiřina Bažanová, Mgr. Marie Kawuloková,
šk.družina
: Ludmila Černá, Jaromíra Slavíčková, Renáta Štefaniková
asist.pedag.

: Monika Suchanková, Jaromíra Slavíčková

c)

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

d)

školní jídelna
vedoucí
: Věra Žurková
kuchařky
: Alena Blaníková, Květoslava Blaníková - od 1.10.2015 Hana Kulichová,
Lenka Zajoncová, Jana Sikorová
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e)

MŠ Dětmarovice střed
vedoucí
: Jarmila Ostrówková
učitelky
: Darja Čempelová, Darja Krůlová
školnice
: Michaela Gilarová – od 1.12.2015 Kateřina Rusková
jídelna
: Hana Kulichová – od 1.10.2015 Jana Popiolková

f)

MŠ Dětmarovice Koukolná
vedoucí
: Zdeňka Foltynová
učitelky
: Markéta Bursová, Bc. Marie Šodková, Johana Piechaczková,
Bc. Kateřina Jachymčáková
školnice
: Helena Sembolová
jídelna
: Ilona Čejková, Hana Štefaniková

Pedagogičtí pracovníci školy
Ve školním roce 2015/2016 vyučovalo celkem 19 pedagogických pracovníků, z toho 14
pedagogických pracovníků na 100% úvazek - 6 v I. - V.třídách a 8 v VI. - IX.třídách, 1 učitel
vyučoval na zkrácený úvazek na I.stupni. K tělesně postižené žákyni navštěvující 9. třídu byl přijat
asistent pedagoga na 75% úvazek a k tělesně postiženému žáku do 8. třídy byl přijat asistent
pedagoga na 50% úvazek. Tři oddělení školní družiny vedly 3 vychovatelky, z nichž jedna
pracovala na 100% úvazek, druhá pracovala na 86% úvazek a zároveň vykonávala práci asistentky
pedagoga, třetí pracovala na 68% úvazek.

IV.

Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení

Zápis k povinné školní docházce (19.1.2016)
Počet dětí zapsaných do 1. třídy

30

Počet dětí s odloženou školní docházkou

4

Celkový počet dětí přijatých do 1. třídy

26

Vycházející žáci ve školním roce 2015/2016
V tomto školním roce odchází z naší školy na různé typy středních škol 21žáků 9. třídy. Většina se
dostala hned v prvním kole. 15 žáků bude pokračovat ve studiu v čtyřletých oborech středních
škol a 6 žáků v tříletém oboru, dále 6 žáků bude studovat na 8-letém gymnáziu.
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Výchovné poradenství
Funkci výchovné poradkyně vykonávala Mgr. Marie Kawuloková. V průběhu roku pracovala
podle plánu práce výchovného poradce a časového harmonogramu na šk. rok 2015/2016. 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 8 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 žáci s vadou řeči. Vzdělávání
těchto žáků probíhalo bez 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.
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 a webových stránkách 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 závažných případech se obracela na PPP a
klinickou psycholožku.
V listopadu byla svolána výchovná komise za přítomnosti zástupkyně OSPOD kvůli dvěma
žákům – neomluvená absence a problémy s chováním.
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/.
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V březnu odeslalo 21 žáků 9. třídy přihlášky na střední školy/ 1 žákyně podávala přihlášku již
v listopadu na uměleckou školu/. Všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. 15
žáků bylo přijato na čtyřleté obory středních škol, z toho 8 žáků na gymnázia. 6 žáků bylo přijato
na tříleté učební obory. 6 žáků 5. třídy nastoupí na osmiletá 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 a dvou schůzek na PPP a SPC kvůli změnám
ve vzdělávání – inkluzi.
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 86%, třetí na 68%. 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 k 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, ke Dni
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, faunu, okolí
školy a budovy obce. Zúčastňovali se různých soutěží, každoročního sběru papíru, pet víček (akce
Víčka pro Lukáška, odvoz víček a předání mamince rodinou Aničky Marcalíkové). Vychovatelky
celoročně pečovaly o obnovení a výzdobu interiéru v prostorách družiny. Využívaly také možnosti
exkurzí v obci, místní knihovně, velmi dobře spolupracovaly s ČSZ.
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Dětem byly organizovány tyto akce:
Podzimní den – výstava ovoce a zeleniny, soutěže, recitace, zpívání, opékání párků, sběr kaštanů a
žaludů, úklid školní zahrady; Drakiáda; malování pohádkových bytostí, prezentace výrobků na
Medových dnech; rozsvěcování vánočního stromu před obecním úřadem – pečení perníků, výroba
lampiónů a průvod obcí; Mikulášská besídka – příprava malých dárků; Doba adventní –
vystoupení žáků v DPS; Zimní sportování; Pochování zimy – průvod k místnímu potoku; Kniha –
přítel člověka (čtení z vlastních knih, vyprávění); Spolupráce se zahrádkáři – účast na velikonoční
výstavě (příprava prací s jarní tématikou, kraslice, návštěva výstavy); Loučení se zimou (topení
Moreny); 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; Výstava Koukolná
- jaro; Noc kostelů – příprava výrobků, kreslení – Koho mám nejraději , pečení a zdobení
medových perníčků, návštěva této akce a účast ve vědomostní soutěži; Den dětí, soutěže; Výtvarná
činnost – batikování, malování na textil; rozloučení se školním rokem – opékání párků, soutěže a
fotbalový turnaj; hledání pokladu; za pěkného počasí slunění a sprchování zahradní sprchou,
návštěva zahrádkářů, krátký kulturní program, pohoštění, vystoupení v DPS – předání dárků,
jízda vlakem do Petrovic – na zmrzlinu, nanukový den – sportovní klání, úklid zahrady – letní
opékání parků.

V.

Údaje o vzdělávacích výsledcích žáků

Prospěch (k 30. 6. 2016)
V I. – V. třídách bylo celkem 143 žáků. S vyznamenáním prospělo 125 žáků.
V VI. – IX. třídách bylo celkem 88 žáků. S vyznamenáním prospělo 39 žáků, 1 žák neprospěl.
12 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 2015/2016 bylo uděleno 5 napomenutí třídního učitele, 14 důtek třídního učitele, 6
důtek ředitele školy, 2 snížené stupně z chování hodnocené jako uspokojivé a 1 snížený stupeň
z chování hodnocený jako neuspokojivé. Výchovná opatření byla udělena za hrubé porušování
školního řádu, špatnou pracovní morálku, zapomínání úkolů a potřeb do vyučování, nevhodné
chování o přestávkách, šikanu, kyrbešikanu, 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

b) tabulka docházky (obě pololetí)

neklasifikováni

neprospěli

prospěli

samé jedničky /
s vyznamenáním

ročník

počet žáků

a) tabulka prospěchu (k 30.6.2016)

1

33

33

x

X

X

I.st.

6765

53

47,31 2,70

2

39

33

6

X

X

II.st.

5166

x

58,70

x

1

3

21

17

4

x

X

celk.

11931

0,23 51,65

x

2

4

25

23

2

X

X

5

25

19

6

X

X

I.st.

143

125

18

x

X

6

18

8

10

x

X

7

26

11

15

x

X

8

23

10

12

1

X

9

21

10

11

x

X

II.st.

88

39

48

1

X

celk.

231

164

66

1

X

8
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c) tabulka - integrovaní zdravotně postižení žáci (k 30. 6. 2016)
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
1
3
3
X
7
1
1
2
5
9

x
x
x
x
x
0
x
x
x
x
0
20

tělesně
postižení
X
1
X
X
X
1
1
X
1
1
3

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.

Ve školním roce 2015/2016 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
2015/2016. Ten podrobněji zpracovává jednotlivé obecné úkoly a cíle z výše uvedeného
dokumentu. Obsahuje konkrétní akce, úkoly a činnosti zaměřené na prevenci a předcházení
nežádoucím projevům v chování žáků.
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3)
Program proti šikanování obsahuje konkrétní postupy a legislativu potřebnou pro
případné řešení problémů spojených s projevy šikanování.
ŠMP celoročně pravidelně spolupracoval s vedoucí metodičkou primární prevence v Karviné, p.
Bc. E. Szekelovou. Spolupráce se uskutečňovala formou schůzky ŠMP 1x ročně, písemnými
konzultacemi při přípravě potřebných dokumentů, předáváním nezbytných informací o
probíhajících akcích určených ŠMP, žákům, pedagogům, třídním kolektivům, o přednáškách,
kurzech, školeních, apod. v elektronické podobě. Vedoucí metodička poskytla pomoc při
zajišťování prevent. programů, předávání kontaktů na odpovědné osoby a organizace zajišťující
tyto programy, uskutečnila pro školu sociometrické šetření v problémové 4. třídě a následný
rozbor výsledků.
Realizované preventivní programy a akce pro předcházení nežádoucích projevů chování ve
školním roce 2015/2016:
PROSINEC: Drogy a drogové závislosti, 8. a 9. třída, beseda a film, zpětná vazba
LEDEN:
Šikana, beseda a film „Mezi stěnami“, 8. a 9. třída
Beseda se zdravotnicí na téma „Hygiena a ochrana zdraví, dospívání“ pro 4. a 5.
ročník
ÚNOR:
Trestní odpovědnost mladistvých, beseda a film, policie ČR, 8. a 9.třída
Sociometrické šetření ve 4. třídě, dotazník na téma „Klima třídy“, rozbor
DUBEN:
Bezpečnost v silniční dopravě, film „Červený blesk“, beseda s příslušníky
policie ČR, 1. až 3. třída
KVĚTEN:
Beseda se členy hasičského sboru, ukázka techniky, filmy, 2. a 6. třída
ČERVEN
(Ne)bezpečný internet, beseda na téma kyberšikany, filmové ukázky,
rozhovor s žáky, 6., 7. a 8. třída
V rámci vyučovacích předmětů se žáci zabývali otázkami hygieny, ochrany vlastního zdraví,
ohrožením ze závislosti při požívání návykových látek.
V letošním školním roce jsme řešili problémy, které se týkaly projevů šikany mezi žáky na II.
stupni, řešil se i problém kyberšikany a kouření. Vzhledem k výše uvedeným problémům budou v
příštím školním roce preventivní programy zaměřeny tímto směrem.
Ve spolupráci s výchovnou poradkyní byl vypracován krizový plán pro řešení šikany pro učitele.
Taktéž jsme v letošním školním roce zaznamenali projev skrytého záškoláctví u žákyně 2. třídy.
Problém byl řešen pohovorem s matkou, na výchovné komisi a následně byl postoupen k dořešení
přestupkové komisi v Karviné.
Spolupráce s třídními učiteli a výchovným poradcem byla dobrá, méně závažné problémy řešili tř.
učitelé neodkladně s žáky i s rodiči. O dění ve škole bylo pravidelně informováno vedení školy i
členové pedagogického sboru, stejně tak byli všichni informováni o možnostech a realizaci
jednotlivých preventivních programů.
Již tradičně lze kladně hodnotit spolupráci školy s Preventivní informační skupinou v Karviné,
zejména s nprap. Bc. Miroslavem Kolátkem, který pro nás letos připravil většinu preventivních
programů. Pozitivně lze hodnotit i spolupráci se sborem dobrovolných hasičů v Dětmarovicích i
hasičů z Karviné, kteří ve škole pravidelně realizují besedy pro žáky. Poděkování si zaslouží také
vedoucí místní knihovny v Dětmarovicích, která zajišťuje knihovnické besedy a pasování
prvňáčků na čtenáře.
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VII.

Vyhodnocení dalšího vzdělání pedagogických pracovníků

Školení :
- Čtenářská gramotnost pro I.stupeň
- Technika nás baví – Mgr. Čepeláková
- Školení aktivizující činnosti v přírodovědných předmětech
- Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchami autistického spektra bez mentální retardace
(k inkluzi)
- Pedagog a digitální jazyková laboratoř (vyučující cizích jazyků)
- Úprava ŠVP - Mgr. Brožková, Mgr. Stašková
- Tvořivá škola – Mgr. Klusová
- Školení I.pomoci
- Školení v oblasti českého jazyka – vyjmenovaná slova a slovní druhy – Mgr. Klusová
- Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení – Mgr. Zamišková

DVPP – z uvedeného je zřejmé, že škola pro DVPP využila zapojení do projektů.

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, 15ks tabletů v tabletovně a
výukové programy v PC učebně.

Nabídka volitelných předmětů :
-

Přírodovědné praktikum, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, anglická konverzace,
ruská konverzace.
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VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Olympiády
předmět
Matematika
Dějepis
Zeměpis
Český jazyk
Anglický jazyk
Soutěže
název akce
Matematika
- Pythagoriáda
- Matem. klokan

akce
školní kolo
okresní kolo
školní kolo

počet žáků
11
3
6

školní kolo
okresní kolo
školní kolo
okresní kolo
školní kolo

9
1
10
1
10

počet žáků
školní kolo
školní kolo
okresní kolo

- Mates

28
162
8
12

umístění

4.
11.

umístění

třída
V.-IX.
II.st.
VIII.,IX.
VI.-IX.
VI.
VIII.,IX.
IX.
VI.-IX.

třída

3 ÚŘ

VI.-VIII.
II.-IX.
8 ÚŘ
II.-IX.
1.,3./1,.2.,/2. VI.-VIII.

Dopravní
- pravidla silničního provozu

86

II. stupeň

Recitační
- školní kolo

8

II.stupeň

Literární
- školní kolo

4

II.stupeň

Tělesná výchova
název akce
Šachy (soutěž druž. Okr.k.)
Plave celá Karviná
Dětmarovický atlet
Turnaj ve stolním tenise

počet žáků
10
18
27
21

umístění
2./3.

třída
II.-IX.
II.st.
II.-IX.
IV.-VI.

Výtvarná výchova
Název akce
Bezpečnost očima dětí
Požární ochrana očima dětí
Medové dny

počet žáků
25
38
35

umístění

třída
II.st.
II.st.
I.-IX.
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Škola v přírodě
Název akce
ZŠ - Hotel Karolínka
Hotel Sůkenická
- Dotace SF MŽP Praha
MŠ – Morávka, Nová Ves

počet žáků
64
42

třída
II.A + B., IV.
III., V.

40

MŠ

Adaptační kurz
Název akce
Ostravice

počet žáků
18

třída
VI.

Lyžařský výcvik
Název akce
Bílá - Mezivodí

počet žáků
25

třída
VII.-IX.

Sportovně-turistický kurz
Název akce
Mesit – Horní Bečva

počet žáků
38

třída
VIII.-IX.

Obec Dětmarovice uhradila náklady pro žáky ZŠ, kteří se zúčastnili adaptačního kurzu,
lyžařského výcviku a sportovně-turistického kurzu a pro děti MŠ, které se zúčastnily školy
v přírodě.

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

počet žáků
35
10
35
I.stupeň
20
180

třída
I.-VIII.
I.-VIII.
I.–IX.

Exkurze
název akce
Místní knihovna v Dětmarovicích
Zámek Karviná
Medové dny
Velikonoční výstava
Úřad práce Karviná
Dlouhé stráně, V.Losiny (pro nejlepší žáky)
Myslivost naší obce
Přírodovědecká stanice Karviná
Rozchodník – Osvobození Ostravy
Marlenka, Nošovice, Huyndai

počet žáků
116
21
112
I.stupeň
21
30
112
20
22
74

třída
I. – VIII.
VII.
I.stupeň
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VIII.
V.-IX.
I.stupeň
III.
IX.
V.,VII.,VIII.
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Ostatní akce
název akce
Dětmarovické groble (turistika)
„Ukliďme svět“ ekologická akce
Den Země
Sběr tříděného papíru FCC. Ostrava
Kniha jednoho slova
Vítání jara (VITA)
EVVO – Na statku
EVVO – Lesohrátky
EVVO – Kde jsou doma?
EVVO – Táhneme za jeden provaz
EVVO – Čarovná zima
EVVO – Ekostopa
EVVO – Na statku
Masopustní rej
Smažení vaječiny a opékání párků
Hist.hudební skupina SOLIDEO
Bruslení – lední revue
Psí útulek
Projekt Město snů
Sběr víček

poč.žáků
třída
42
III.–IX.
28
VI.–IX.
200
I.–IX.
5. místo v kraji - celá škola
21
VIII.
45
VI.,V.
17
I.A
25
IV.
20
II.B
66
VI.,VIII.,V.
20
II.B
25
VIII.
20
II.B
75
I.stupeň
75
I.stupeň
celá škola
37
I.B, II.B
celá škola
celá škola
celá škola

Akce organizované SRPŠ
název akce
Den Země
Mikulášská, Dětský Karneval,
Radovánky
Slet čarodějnic
Ples pro žáky II.stupně

poč.žáků
celá škola
celá škola/120
celá škola
140
90

třída

poč.žáků
44
39+18
91

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

Besedy
název akce
Rozpoznání šikany
Protipožární ochrana
Bezpečný internet
HZS Karviná
Beseda se zdravotnicí
Besedy s myslivci
Beseda v Knihovně Dětmarovice
Bezpečnost v silničním provozu +
Návykové látky a šikana
Ostatní
název akce
Plavecký výcvik žáků II., III. třídy
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I.-IX.
I.-V.
VI.-IX.

I. stupeň
I. stupeň
120

I.-V.

72

III.-V.

poč.žáků
59

třída
II.,III.
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Zájmové kroužky, které žáci navštěvovali v letošním školním roce :
- Angličtina pro začátečníky a pokročilé
- Základy němčiny
- Sportovní kroužek SOKOL
- Atletika
- Sborový zpěv
- Výtvarný
- Hudebně-dramatický
- Šachový I. a II.
- Šikulky
- Malý Kutil
- Kutil junior
- sportovní II.stupeň – Míčové hry
- sportovní II.stupeň – Vybíjená
- Kreativní
- 2 keramické
- Přírodovědný
- Řezbářský
- Matematika
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
sportovní a keramické.
Dopravní výchova
Garantem dopravní výchovy byla vyučující Mgr. Jiřina Bažanová. Jako každoročně i letos proběhly
tradiční koloběžkové závody pro žáky prvních tříd. Žáci prvních a šesté třídy absolvovali besedy
s příslušníky PČR, zaměřené na tuto problematiku. Pro žáky druhého stupně proběhla dopravní
soutěž formou testu ze znalostí pravidel silničního provozu podle testů BESIP. Testování se
účastnilo celkem 86 žáků.
Enviromentální výchova
Koordinátorkou environmentální výchovy na škole byla Mgr. Elena Kijonková. Spolupracovali
jsme s organizacemi ČSOP, ASA – nyní FCC, Chráněnou dílnou zpracování a úpravy plastů
Charita sv. Alexandra Ostrava, organizací Rozchodník Ostrava, psím útulkem Dětmarovice, dále
se SRPŠ i naším obecním úřadem.
Uskutečnili jsme 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), víčka z PET lahví. Na 2. stupni se pokračovalo s dlouhodobým pokusem se
sledováním doby rozpadu různých odpadů. Podařilo se dokončit nový skleník, kde v truhlících
rychlili žáci pod vedením Mgr. Šebkové první rostlinky.
Dělali jsme celoroční projekt Město – neboli obec snů ve spolupráci s firmou FCC (bývalá ASA).
Žáci řešili úkoly, tvořili výtvarné práce, literární práce, prostorová ztvárnění obce snů. Vše pak
bylo vystaveno v 1. patře školy od 9. března do konce školního roku. Jsme rádi, že hodně žáků i
jejich rodičů, se aktivně zapojilo. V rámci projektu si třídy mezi sebou zasoutěžily v několika
kategoriích.
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Viz výsledky:

Ve školním roce 2015/16 proběhly sběrové dny v říjnu a březnu. Bylo nasbíráno 27 775 kg kg
tříděného papíru.
Ve sběru papíru jsme byli velmi úspěšní a získali 5. místo v celém MS kraji – soutěží přes 250
škol. Je to již odměněné místo, proto při slavnostním ukončení školního roku přijela paní
Lietavcová, zástupkyně firmy FCC, předat odměnu pro nejlepší sběrače z každé třídy a několik
odměn pro školu.
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Na prvních třech místech ve sběru papíru se ve škole umístily třídy 1.B, 4. a 6. Obdržely
diplomy, odměny jim obstaraly za peníze ze sběru třídní učitelky. Další třídy mají také zasloužené
peníze jako příspěvek na odměny, výlety a pomůcky do výtvarné a pracovní výchovy. Jsem ráda,
že letos každá třída něco nasbírala a žádná nezůstala na nule. V některých třídách byli
rekordmani, kteří za pomoci svých rodičů dovezli více než 700 kg a ti dostali navíc knižní
odměny od Svazu ochránců přírody. Jsou to: z 1. B Filip a Michal Popiolkovi (dovezli přes 2280
kg, ze 4. třídy Petr Maroščík (789 kg), ze 6. třídy Tomáš Šipka (1800 kg), ze 7. třídy Jakub Krzystek
(957 kg).
V červnu byl vyhodnocen sběr víček, nasbíráno bylo celkem 247,12 kg. Odměny pro nejlepší třídu
na 1. a nejlepší na 2. stupni získaly třídy 4. a 7.
Akce ve spolupráci se sdružením Rozchodník (projektové hodiny, exkurze) – v říjnu 1.A: Na
statku, 4.ročník: Lesohrátky, v listopadu 2.B: Kde jsou doma (příbytky zvířat), 6. ročník: Táhneme
za jeden provaz II, 8. ročník: Táhneme za jeden provaz I, v únoru 2.B: Čarovná zima, v březnu 5.
ročník: Táhneme za jeden provaz I, 8. ročník: Ekostopa, v květnu 2.B: Na statku, 9. ročník: Jak se
osvobozovala Ostrava.
V listopadu jsme vybrali na psí útulek Dětmarovice 6 150,-Kč a předali je jako vánoční dárek na
nákup potřebných věcí.
V prosinci proběhl Den otevřených dveří, kde mimo jiné žáci přírodovědného kroužku předváděli
oblíbené pokusy. Uskutečnil se celoškolní projektový den – Živočišná říše.
V lednu jsme dokončovali naše obce snů a žáci tvořili literární práce s tímto tématem.
V únoru bylo celoškolní shromáždění k projektu Město – obec snů: vyhodnocení výsledků
výtvarných i literárních prací. V rámci projektu navštívila 8. třída řízenou skládku s výukovým
programem v Horní Suché.
V dubnu jely třídy 1. stupně – 3., 5. (Sůkenická – 5 dní) 2. a 4. (Karolinka – 11 dní) do ŠvPř, kde
plnily program zaměřený na EVVO.

Den Země byl letos až 12. 5. z důvodu konání škol v přírodě. Téma – Starosti matky Země. Firma
FCC poskytla v rámci projektu 2 pěkná stanoviště. Odměny zajistil obecní úřad, FCC, Svaz
ochránců přírody.
Proběhly oblíbené soutěže na stanovištích v areálu školní zahrady: 1. Starosti matky Země, 2.
Šikovný popelář (FCC, paní Mazurová), 3. Písničky o vodě, ledu, 4. Třídilové (FCC, paní
Lietavcová), 5. Křížovky, 6. Sucho, 7. Znečištěná řeka, 8. Mutanti.
Vítězná družstva:
1. A – velitelka Stela Mižďochová (Fukalová, Wankeová, Ulman, Ligocki),
2. B – velitel Eda Lanča, (Rusková, E. Sztwiertniová, Wowrová),
3. třída – velitelka Simona Krkošková ( Baron, Slivka, Klaputová),
6. třída – velitel Adam Przybyla (Mžyková, Grossová, Fukala),
7. třída – velitel Filip Vitoň (Vaculík, Balogová, Oškerová, Kolková)
V soutěži tříd o největší počet oblečení a doplňků k tématu barevný květen zvítězila na 1. stupni
3. třída s obdivuhodným počtem 308 kusů, na 2. stupní žáci měli doplňků celkově méně, ale
zvítězila 6. třída se 142 kusy na 16 zúčastněných žáků. Od Svazu ochránců přírody obdržely
sladkou odměnu a diplom.
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V mezičase žáci sestavovali roztodivná zvířata nebo rostliny z odpadových materiálů a všichni je
mohli obdivovat na výstavce v přízemí, která nám příjemně strávený den připomínala do konce
školního roku.
Žáci 9. třídy pracovali na stanovištích a také pomáhali s přípravou a úklidem lavic, židlí a dalších
potřeb.
V květnu a červnu se uskutečnily výlety do ZOO Ostrava s výukovými programy. Zúčastnily se
třídy: 1. A, 1. B, 2.A, 2.B, 3.
V červnu jsme měli na škole Mobilní planetárium, kde si třídní učitelé mohli vybrat z nabízených
programů. V tělocvičně se pak vystřídaly všechny třídy.
Přírodovědný kroužek se zúčastnil se svými pokusy významné akce na náměstí v Karviné –
EKOJARMARKU, který byl v rámci závěru dnů projektu Globe dne 4. 6.
Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy – EVVO a TŘÍDY.
Dle výše uvedeného bylo využíváno mnoho metod a forem výuky. Pro informovanost občanů
jsou významné akce jako Sběrové dny, Den Země, Město snů, různé soutěže a jejich výsledky,
publikovány v obecním časopise Okénko a na webu školy.
Plán environmentální výchovy je přizpůsoben podmínkám naší školy. Cílem vzdělávání v této
oblasti je používání znalostí a dovedností tak, aby mohl být zajištěn trvale udržitelný rozvoj lidské
společnosti. Environmentální aktivity pomáhají podporovat potřebné změny v chování lidí
k životnímu prostředí, a tak postupně podporovat udržitelný rozvoj.

IX.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI

Ve školním roce 2015/2016 bylo předmětem inspekční činnosti získávání a analyzování informací
o vzdělávání žáků podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zaměřeného na hodnocení a kontrolu podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků v oblasti
podpory rozvoje, dosažené úrovně a výsledků vzdělávání v čtenářské gramotnosti.
Dále v 6.ročníku základní školy proběhlo testování prostřednictvím inspekčního systému
elektronického testování (InspIS SET). Testování bylo zaměřeno na čtenářskou gramotnost.
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X.

Základní údaje o hospodaření školy

Zpráva o hospodaření

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace, hospodařila v roce 2015
především s finančními prostředky z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (dotace na
financování přímých nákladů + dotace z rozvojových programů), s příspěvkem zřizovatele na
provoz, dále s finančními prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR, s prostředky
a s prostředky
z dotací Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost
z partnerství v projektu „Učitelé online“. Výše zmiňované prostředky byly neinvestiční.
Ve svém hospodaření rovněž organizace využila finanční prostředky z vlastních zdrojů.
Z rozpočtu zřizovatele byla organizaci poskytnuta investiční dotace.

1. Dotace na financování přímých výdajů
Poskytnuto:
neinvestiční výdaje celkem

14 392,00

tis. Kč

z toho

10 396,00

tis. Kč

44,00

tis. Kč

14 392,00

tis. Kč

přímé náklady na mzdy - pedagogové

8 200,63

tis. Kč

přímé náklady na mzdy - nepedagogové

2 195,37

tis. Kč

dohody o provedení práce - pedagogové

10,60

tis. Kč

dohody o provedení práce - nepedagogové

33,40

tis. Kč

2 598,63

tis. Kč

zákonné odvody - zdravotní pojištění

936,80

tis. Kč

příděl do FKSP

104,69

tis. Kč

30,08

tis. Kč

130,63

tis. Kč

školní potřeby pro integrované žáky

1,10

tis. Kč

školní potřeby pro žáky 1. roč.

6,60

tis. Kč

23,14

tis. Kč

další vzdělávání pedagog. pracovníků

1,97

tis. Kč

cestovné

0,00

tis. Kč

pojištění

45,09

tis. Kč

náhrady mzdy

73,27

tis. Kč

prostředky na platy
ostatní osobní náklady

Přehled čerpání:
celkem čerpáno
v tom

zákonné odvody - sociální pojištění

učebnice
učební pomůcky

osobní ochranné pomůcky
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2. Dotace na rozvojové programy
ROZVOJOVÝ PROGRAM

POSKYTNUTO

ČERPÁNO

Zvýšení platů pracovníků reg. školství

404,64 tis. Kč

404,64 tis. Kč

Zvýšení odměňování pracovníků reg. školství

72,69 tis. Kč

72,69 tis. Kč

3. Příspěvek zřizovatele
Poskytnuto:
neinvestiční výdaje celkem

5 830,00

tis. Kč

5617,23

tis. Kč

materiál

575,59

tis. Kč

majetek (DDHM)

218,93

tis. Kč

plyn, el. energie, voda

1034,94

tis. Kč

služby, pojistné, poplatky

1037,81

tis. Kč

oprava, údržba

1867,06

tis. Kč

2,82

tis. Kč

reprefond

18,75

tis. Kč

cestovné

23,39

tis. Kč

odpisy

597,94

tis. Kč

mzdové prostředky, odvody, OON

240,00

tis. Kč

Přehled čerpání:
celkem čerpáno
v tom

programové vybavení

4. Vlastní zdroje
Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace, použila i vlastní zdroje.
Výnosy ve výši 1 194,12 tis. Kč tvořily v hlavní činnosti příjmy za stravné, které pokrývaly
náklady na nákup potravin.
Na dokrytí mzdových nákladů a mimořádné odměny organizace použila 114,19 tis. Kč z fondu
odměn. Rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření v částce 19,20 tis. Kč
bylo použito na finanční krytí spoluúčasti ozdravného pobytu dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší , který byl z velké části financován ze SF ŽP ČR.
Investiční fond organizace byl posílen investiční dotací od zřizovatele (50,00 tis. Kč) a to na krytí
nákladů spojených s pořízením zahradního domku do areálu sportovního hřiště (54,54 tis. Kč).

20

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/

Za školné (úplatu za vzdělávání) organizace vybrala 436,25 tis. Kč a použila ho na nákup
materiálu a majetku do mateřských školek a školní družiny. Ostatní příjmy byly za poškozené
učebnice.

5. Dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky
Organizace zažádala a získala dotaci na realizaci ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší – Školu v přírodě - pro období 2015-2016, jak již bylo zmíněno.
V roce 2015 se uskutečnil první turnus pobytu pro 64 žáků s náklady 192 tis. Kč, z toho nárok na
dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky 172,80 tis. Kč, spoluúčast 19,20 tis.
Kč.

6. Partnerství v projektu „Učitelé online“
Škola se jako partner Středního odborného učiliště DAKOL zapojila do projektu „Učitelé online“
z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.3 - Další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení probíhajícího od roku 2014 do roku 2015.
V roce 2014 bylo čerpáno 62,86 tis. Kč. Na přímé náklady bylo z této částky použito 55,37 tis. Kč
a to na úhradu nákladů spojených s odměňováním odborných koordinátorů partnera (mzda, soc. a
zdr. pojištění); 7,49 tis. Kč bylo použité na nepřímé náklady (náklady spojené s administrací
projektu).
V roce 2015 bylo z projektu čerpáno 383,21 tis. Kč. Z toho bylo v rámci přímých nákladů použito
205,76 tis. Kč na nákup tabletů a 155,70 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s odměňováním
odborných koordinátorů partnera (mzda, soc. a zdr. pojištění). Nepřímé náklady činily 21,75 tis.
Kč.

7. Dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
V roce 2015 se škola zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost –
oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání projekty „Čtu, čteš, čteme“ v rámci výzvy
č. 56 a „Technika nás baví“ v rámci výzvy č. 57.
V projektu „Čtu, čteš, čteme“ byla škole poskytnuta dotace ve výši 227,02 tis. Kč. Tato částka byla
plně vyčerpána a to především na nákup knih v tištěné podobě. Dále bylo dotace použito na
úhradu elektronické čtečky knih, DVPP a nákladů spojených s odměňováním zaměstnanců
podílejících se na projektu.
V projektu „Technika nás baví“ získala škola dotaci ve výši 262,34 tis. Kč. Z této dotace škola
dovybavila školní dílnu nářadím a zajistila blended learning , zbývající náklady souvisely
s odměňováním zaměstnanců zapojených do projektu.
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8. 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 2015 provozovala tyto typy doplňkové činnosti :
- zajišťování stravování pro veřejnost
- poskytování pronájmů nebytových prostor a ploch
- pronájem školního bytu
Výnosy z výše uvedených činností tvořily 650,36 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti činily 591,92 tis.
Kč.

9. Zaměstnanci
V roce 2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace, měla
průměrný stav přepočtených osob 41,97. Z toho 25,83 pedagogických pracovníků a 15,16
nepedagogických pracovníků hrazených ze státního rozpočtu a 0,98 nepedagogického pracovníka
hrazeného z doplňkové činnosti.
10. Zhodnocení
Poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání, rozvojové programy
a dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly plně vyčerpány.
Nedočerpané provozní prostředky se staly součástí kladného hospodářského výsledku. Ten činil
v hlavní činnosti 228,33 tis. Kč a v doplňkové činnosti 58,44 tis. Kč. Usnesením Rady obce
Dětmarovice byl tento zlepšený hospodářský výsledek škole ponechán a rozdělen do fondu
odměn a do fondu rezervního.
Stavy fondů k 31.12.2015: rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření 301,27 tis. Kč; investiční
finančně krytý 863,95 tis. Kč.

XI.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola zpracovala a podala tyto žádosti na projekty a obdržela na ně dotace :
- MŽP SFŽP „Škola v přírodě“
- „Ovoce do škol“
- Projekt podporovaný Evropskou unií v rámci programu „Mléko pro evropské školy“
- Projekt č.56 „Čtu, čteš, čteme..“
- Projekt č.57 „Technika nás baví“
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XII.

Spolupráce s odborovou organizací, organizací zaměstnavatelů a dalšími partnery

Veškerá jednání proběhla dle kalendáře schůzek předsedy ZO ČMOS a ředitelem základní školy.
1. Proběhly kontroly plnění kolektivní smlouvy a práce v projednávání nové KS (2016/2019)
2. Společně se podílí na prověrkách BOZP s vyhodnocením
3. ZO ČMOS byla vždy velmi dobře informována o hospodaření školy, způsobu rozdělení
mimořádných odměn
4. ZO ČMOS navrhla úpravy rozpočtu FKSP, podílela se na jejich změnách
5. Zástupci ZOČMOS a vedení školy jednali o připravovaných organizačních změnách
vzhledem k zaměstnancům, ale také školního objektu
6. Veškerá jednání probíhala vždy v duchu vzájemné spolupráce a informovanosti

Podklady k výroční zprávě byly projednány
na hodnotící pedagogické radě
dne 23.6.2016

Mgr. Robert Lindert
ředitel školy

Zpracoval : Mgr. Robert Lindert

Schváleno školskou radou, dne 14.9.2016

Mgr. Jana Brožková
předseda školské rady
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