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1. Základní údaje o škole 
 
a) Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, 
                          Kosmonautů 13, příspěvková organizace 
                          IČO: 70631760 
                         IZO: 102 508 976 
                         Identifikátor školy: 600 145 085 
 
b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih 

Horní 3, Ostrava – Hrabůvka 
 
c) Ředitel: Mgr. Pavel Olšovský 
 
d) Základní škola s 1. a 2. stupněm a se čtyřmi odděleními školní družiny. 

Od 1. 1. 2003 je součástí školy rovněž mateřská škola (elokované pracoviště) sídlící na ulici 
P. Lumumby 14, a to spolu s kuchyní mateřské školy. 

 
e) Škola byla zařazena do školského rejstříku dne 1. 9. 2007. 
 
f) Statistické údaje: 
 

Počet tříd k 30. 6. 2020: 17 Počet tříd k 30. 6. 2021: 17 

Počet žáků k 30. 6. 2020: 334 Počet žáků k 30. 6. 2021: 328 

Počet žáků na 1 třídu: 19,6 Počet žáků na 1 třídu: 19,3 

Počet žáků na 1 učitele: 15,2 Počet žáků na 1 učitele: 14,9 

 
g) Školská rada byla zřízena od 1. 1. 2006. 

Ke dni 1. 1. 2016 byl na MV ČR zaregistrován Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13. 
 
h) Vybavení školy: 

Ve školním roce 2020/2021 v budově školy bylo 28 učeben. Z toho byly 2 učebny jazyků, 
jedna učebna výpočetní techniky, pracovna pro chemii, fyziku, přírodopis, učebna pro 
hudební výchovu, sborovna a jedna místnost, která sloužila jako Informační centrum školy, 
byla přebudována na běžnou třídu. Dále byla vybudována nová místnost školní knihovny, 
která bude v následujících letech dovybavena o nezbytné vybavení, jedna místnost 
knihovny pro učitele a jedna místnost skladu vybavení do TV (obě poslední nové místnosti 
ve škole doposud chyběly). Jedna místnost ve škole byla určena pro Školní poradenské 
pracoviště, jedna místnost jako keramická dílna a jedna místnost byla tělocvična. Čtyři 
speciální místnosti měla školní družina. Ve škole byla rovněž cvičná školní kuchyň. 

 
i) Vybavení investicemi: 

Škola měla ve školním roce 2020/2021 dvě učebny vybavené investicemi, ve kterých byly 
počítače Pentium s procesorem i3 a i5, dále scanner a tiskárny. Celkem bylo určeno 
pro výuku žákům 31 kusů počítačů. Počítačovou technikou byl rovněž vybaven každý 
kabinet učitelů, své počítače měli ředitel, zástupce ředitele školy, speciální pedagožka 
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a psycholog, sekretářka ředitele, personalistka/účetní a účetní/ekonomka. Všechny 
počítače byly zapojeny do školní počítačové sítě. Škola měla možnost připojení k internetu, 
ve škole byla funkční síť wi-fi, která sloužila výhradně zaměstnancům školy k pracovním 
účelům. Ve sborovně fungoval sdílený kopírovací stroj,  s cílem levného centrálního tisku. 
 
Ve školním roce 2020/2021 došlo vlivem celosvětové pandemie Covid-19, zejména 
zavedením distančních forem výuky, k prohloubení znalostí v práci s nástrojem G-Suite 
(Google Classroom, Google Apps, Google Forms), a to jak u učitelů, tak i žáků školy. 
Současně došlo ke zvýšenému využívání on-line verze softwaru Bakalář. Zde proběhlo 
i rozšíření několika on-line funkcionalit, tj. zpřístupnění třídní knihy. Distanční výuka byla 
rozšířena o video hovory (Google Meet). Prohlubování znalostí se neobešlo bez zaškolení 
učitelů, žáků i jejich rodičů. Žákům, kteří potřebovali pomoc s nastavením domácích 
počítačů pro distanční výuku, byl u nich doma nastaven konkrétní počítač a byl jim 
zprovozněn nástroj Google Classroom a Google Meet. Navíc, všem žákům školy byla 
poskytována podpora při on-line výuce mobilním telefonem nebo e-mailem. 
 
V rámci dotace na podporu distanční výuky bylo ve školním roce 2020/2021 zakoupeno 
24 nových notebooků, které přispěly k hladšímu průběhu distanční výuky. Škola dále 
zakoupila 7 nových notebooků, které nahradily zastaralé notebooky nebo pevné stanice 
ve třídách (v tomto kontextu byla otestována zejména jejich funkčnost s interaktivními 
SMART tabulemi). Dále bylo zakoupeno 30 kusů nových klávesnic a myší, které z větší části 
nahradily dosluhující klávesnice a myši na žákovských stanicích v počítačových učebnách. 
Škola rovněž zakoupila webkameru pro distanční komunikaci zástupce ředitele školy 
a monitory pro vedoucí pracovníky školy, a to z důvodu zvýšené potřeby komunikace 
na dálku. 
  
V rámci výuky angličtiny ve školním roce 2020/2021 byla nově implementována on-line 
knihovna pro učitele (CPT Oxford Learner’s Bookshelf) obsahující elektronickou verzi 
jazykové učebnice a pracovního sešitu Project. Došlo k nahrazení zastaralé aplikace na bázi 
flashe, které skončila technická podpora v lednu 2020 a jejíž funkčnost byla nevyhovující. 
 
Ve škole bylo ve školním roce 2020/2021 využíváno 105 PC a notebooků (vedení školy 6, 
učitelé a jiní zaměstnanci 35, žáci 64) a dalších 24 notebooků na distanční výuku. Na všech 
stanicích (i NTB) byly Windows 10, MS Office 2016, Eset a další nezbytný software 
(SMART). Starší nevyhovující PC a notebooky byly vyřazeny při inventarizaci v roce 2020. 
Bylo využíváno 14 interaktivních tabulí a 22 projektorů.  
 
V průběhu školního roku 2020/2021 se podařilo opravit a uvést do provozu tři nové 
místnosti, a to místnost školní knihovny pro žáky, místnost knihovny pro učitele a místnost 
pro vybavení a pomůcky TV. Dále se podařila oprava nové sborovny, jejíž dokončení o nové 
vybavení bude realizováno koncem roku 2021 a v průběhu roku 2022. Významná investice 
proběhla ze strany zřizovatele Městského obvodu Ostrava-jih do výměny podlahové 
krytiny ve třetím patře hlavní budovy, kde byly rovněž vyměněny dřevěné sokly. Škola se 
na této významné investici podílela nepatrně, kromě jiného, dokrytím prostředků 
na výmalbu celé chodby třetího patra. Další velmi významná investice zřizovatele proběhla 
v průběhu roku 2021 do kompletní rekonstrukce školní jídelny naší mateřské školy, včetně 
nového kuchyňského vybavení. V rámci uplynulého školního roku dále zřizovatel investoval 
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do opravy a dobudování části chodníku v mateřské škole. Zahrada mateřské školy byla 
doplněna o nové hrací prvky. 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 
 
Ve všech třídách školy se ve školním roce 2020/2021 vyučovalo podle ŠVP pro základní vzdělávání 
vydaného dne 01. 09. 2016, č. j. ZŠ KOSM/377/2016. 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Ve školním roce 2020/2021 bylo v organizaci zaměstnáno 56 zaměstnanců. Z toho bylo 25 učitelů 
ZŠ, 4 vychovatelky školní družiny a 8 správních zaměstnanců ZŠ (nepedagogů).  Dále pak 8 učitelek 
MŠ, 4 asistenti pedagoga v ZŠ, 2 správní zaměstnanci MŠ a 3 pracovnice ve školní jídelně mateřské 
školy, jedna speciální pedagožka a jeden školní psycholog, kteří byli hrazeny z ESF EU, v rámci 
projektu Šablony III. Dvě učitelky ZŠ byly ve školním roce na rodičovské dovolené. Na základní 
škole nově působil sociální pedagog, jehož pracovní pozice byla zřízena na základě zapojení 
do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, registrační 
č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577. 
 
Všichni učitelé základní i mateřské školy ve školním roce 2020/2021 splňovali kvalifikační 
předpoklady pro práci učitele na I. stupni a na II. stupni školy. V MŠ splnily kvalifikační předpoklady 
všechny učitelky. 
 
Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole v 1. pololetí celkem 18 tříd, z toho 10 tříd na I. stupni a 8 
tříd na II. stupni, z důvodu sloučení dvou druhých tříd ve 2. pololetí bylo na konci školního roku 
jen 17. tříd, z toho 9 tříd na 1. stupni a 8 tříd na 2. stupni. Žáci se vyučovali ve 462 vyučovacích 
hodinách za týden. 
 
3. 1. Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ podle věkové skladby 

Do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 
nad 56 let 

do důch. věku 
Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

4 2 2 7 0 15 0 12 6 36 
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3. 2. Nepedagogičtí pracovníci 
Pracovní zařazení Počet 

THP   4 

Údržbář – školník   1 

Uklízečky   6 

Kuchařky ŠJ   2 

Sociální pedagog   1 

Celkem 14 

 
 

4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) 
 

Název kurzu 
Počet 

zúčastněných 
Částka 

v Kč 

LVK – lyžařský instruktor 1 4 310,00 

   

 
Ve školním roce 2020/2021 se zúčastnil akcí DVPP celkem 1 učitel, což bylo způsobeno převážně 
celosvětovou pandemickou situací, kdy vzdělávání učitelů distančně bylo ztíženo omezenou 
nabídkou kurzů. Za DVPP se tak zaplatilo 4 310 Kč. 
 

5. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a přijetí 
do školy 
 
Pro školní rok 2020/2021 bylo zapsáno 45 dětí, 12 dětem byla odložena školní docházka o jeden 
školní rok. Do dvou prvních tříd v září 2021 nastoupilo 37 dětí. 
 
Ve školním roce 2020/2021 vyšlo z deváté třídy 36 žáků. Z toho bylo 20 dívek a 16 chlapců. 
 
Výsledky přijímacího řízení:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na střední školu bylo přijato 35 žáků 9. ročníků. Jedna žákyně si přihlášky na střední školy 
nepodala. Dva žáci podávali přihlášky na umělecké školy, přijat byl jen jeden. Ze 7. ročníků vyšla 
jedna žákyně. K zájmovému vzdělávání ve školní družině bylo zapsáno celkem 97 žáků. 

Školy: dívky chlapci celkem 

gymnázia 3 1 4 

úplné střední vzdělání/M 9 8 17 

učební obory s maturitou/L 1 - 1 

učební obory/H 6 7 13 

učební obory/E - - - 

nepřijatí žáci 1 - 1 

Celkem 20 16 36 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání  
 
6. 1. Přehled o prospěchu žáků za II. pololetí  
 
1. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo, 

nehodnoceno 

I. A 18 0 16 2 

I. B 16 4 12 0 

II. A 26 2 22 1 

III. A 19 3 15 1 

III. B 18 5 13 0 

IV. A 19 9 10 0 

IV. B 17 4 12 1 

V. A 20 10 10 0 

V. B 15 8 7 0 

Celkem 168 40 132 5 

2. stupeň

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo, 

nehodnoceno 

VI. A 18 10 8 0 

VI. B 18 6 12 0 

VII. A 22 15 7 0 

VII. B 22 15 7 0 

VIII. A 20 10 10 0 

VIII. B 24 16 8 0 

IX. A 18 9 9 0 

IX. B 18 16 2 0 

Celkem 160 81 51 0 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo, 

nehodnoceno 

1. stupeň 168 40 132 5 

2. stupeň 160 81 51 0 

Celkem 328 121 183 5 

 
 
Údaje v těchto přehledech jsou uvedeny ke dni 31. 8. 2021. 
 
 
6. 2. Přehled o chování žáků 

Stupeň Pochvala ŘŠ 
Napomenutí 

TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. st. 3. st. 

1. stupeň 0 6 10 8 1 3 

2. stupeň 2 3 6 0 0 0 
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Celkem 0 9 16 8 1 3 

Pozn.: ŘŠ – ředitele školy, TU – třídního učitele 
 

6. 3. Údaje o zameškaných hodinách 
 
Přehled absence žáků za 1. pololetí školního roku 

Stupeň omluvených hodin 
omluvených hodin  
na žáka (přepočet) 

neomluvených hodin 
neomluvených hodin  

na žáka (přepočet) 

1. stupeň 5863 33,8 397 2,2 

2. stupeň 5338 33,3 7 0,04 

Celkem 11201 34,1 404 1,2 

 
 
Přehled absence žáků za 2. pololetí školního roku 

Stupeň omluvených hodin 
omluvených hodin  
na žáka (přepočet) 

neomluvených hodin 
neomluvených hodin 

na žáka (přepočet) 

1. stupeň 5160 30,7 918 5,4 

2. stupeň 6173 38,5 0 0 

Celkem 11333 34,5 918 2,7 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
7. 1. Údaje za I. pololetí 
 
Během prvního pololetí byla část akcí zrušena či omezena z důvodu omezení a následně uzavření 
škol kvůli mimořádným opatřením, jakožto důsledek šíření pandemie Covid-19. Některé 
plánované akce proběhly až v druhém pololetí.  
 
Aktivity vzhledem k dětem 
 
Žáci se aktivně zapojili například do těchto školních aktivit: 

- návštěvy divadelních představení, 
- Broučkiáda, 
- plavecký výcvik (3. ročník), 
- návštěva Světa techniky, 
- Běh naděje, 
- výuka ve Středisku dopravní výchovy, 
- soutěž Děti pozor, červená! 
- koloběžkové závody, 
- Renarkon – aktivity v rámci prevence, 
- Předškoláček – aktivity pro budoucí prvňáčky, 
- mikulášská nadílka – organizace 9. ročníku pro celou školu a MŠ, 
- vánoční vybíjená, 
- vánoční besídky ve třídách, 
- soutěž o nejkrásněji vyzdobenou třídu na Vánoce, 
- turnaj ve florbalu, 
- Přírodovědný klokan, 
- Olympiáda v českém jazyce, 
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- soutěž „Řemeslo má zlaté dno“, 
- matematická olympiáda, 
- Pythagoriáda, 
- Příroda s otazníky, 
- projektový den „Příběhy bezpráví“, 
- projektové dny v rámci Šablon II – Vesmír s mobilním planetáriem; Učíme se s pejsky – 

canisterapie, asistenční psi. 
 
Neomluvená absence za I. pololetí školního roku 2020/2021 byla 404 hodin, z toho 397 hodin 
na prvním stupni a 7 hodin na druhém stupni. Sníženou známku z chování dostali za první 
pololetí čtyři žáci, 8 žáků obdrželo důtku ředitele školy převážně za neomluvenou absenci. 
 
7. 2. Údaje za II. pololetí 
 
Během druhého pololetí byla většina akcí pro žáky zrušena z důvodu uzavření škol kvůli 
mimořádným opatřením, jakožto důsledek šíření pandemie Covid-19. 
  
Žáci se aktivně zapojili do těchto školních aktivit: 

- exkurze do ZOO, 
- exkurze do Národního památníku II. světové války včetně účasti na pietní akci za padlé 

československé a sovětské vojáky, 
- knihovnické lekce a besedy v knihovně, 
- školní kolo zeměpisné olympiády s pokračováním do krajského kola, 
- výuka v lesní škole, 
- koloběžkové závody, 
- on-line beseda s Jaromírem Nohavicou, 
- projektové dny mimo školu, 
- akce ke Dni dětí. 

 
Ve škole dlouhodobě pracuje školní dětská rada, která se pravidelně scházela (jednou za čtvrtletí) 
a projednávala nejrůznější podněty ze stran žáků i vyučujících k aktuálním otázkám ve škole, 
podílela se na vyhlašování a vyhodnocování soutěží pro celou školu. 
 
Proběhly naplánované akce zaměřené na prevenci: 
Řada přednášek Renarkonu neproběhla z důvodu celoplošného uzavření škol. Veškeré aktivity 
školy směrem k žákům a jejich zákonným zástupcům byly výrazně omezeny vládními nařízeními 
spojenými s pandemií Covid-19.  
 
Renarkon: 
Datum  Třída  Název bloku 
22. 2. 2021 I.A  Sebepoznávání, modely chování 
22. 2. 2021 I.B  Sebepoznávání, modely chování 
22. 2. 2021 II.A  Sebepoznávání, modely chování 
22. 2. 2021 II.B  Sebepoznávání, modely chování 
31. 5. 2021 I.A  Krizové situace a jejich řešení 
31. 5. 2021 I.B  Krizové situace a jejich řešení 
31. 5. 2021 I.A  Krizové situace a jejich řešení 
31. 5. 2021 VI.A  Návykové látky 
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31. 5. 2021 VII.A  Návykové látky 
31. 5. 2021 VIII.A  Návykové látky 
31. 5. 2021 IX.A  Návykové látky 
 2. 6. 2021  III.A  Zdravé vztahy v kolektivu 
 2. 6. 2021 III.B  Zdravé vztahy v kolektivu 
 2. 6. 2021 IV.A  Sociometrie 
 2. 6. 2021 IV.B  Sociometrie 
 2. 6. 2021 V.A  Tolerance, úcta a komunikace ve skupině 
 2. 6. 2021 V.B  Tolerance, úcta a komunikace ve skupině 
 7. 6. 2021 VI.B  Návykové látky 
 7. 6. 2021 VII.B  Návykové látky 
 7. 6. 2021 VIII.B  Návykové látky 
 7. 6. 2021 IX.B  Návykové látky 
 

Ve škole bylo řešeno: 
- jednání s žákem – nošení nebezpečných a zdraví škodlivých látek do prostor školy, 
- jednání se žákem – nevhodné chování ve vyučovacích hodinách, nerespektování pokynů 

vyučujících, 
- jednání se žákem – nevhodné chování mezi spolužáky, 
- jednání se žákem – fyzické ubližování spolužákům, 
- jednání se žákem – ohrožení vlastní bezpečnosti při opuštění výuky mimo školu, 
- jednání se žákem – kouření elektronických cigaret v prostorách školy, 
- jednání se žákem – pořizování audiovizuálních záznamů vyučujících pedagogů, 
- jednání se zák. zástupcem – nevhodné chování ve vyučovací hodině,  
- jednání s žákem – nevhodné chování mezi spolužáky, 
- špatné klima ve třídě, 
- nevhodné chování ke spolužákům a vyučujícím, 
- nedovolené fotografování, umístění fotky na internet, 
- nevhodné chování k vyučující, 
- nevhodné chování o přestávce, 
- opakované podvody se známkami v žákovské knížce, 
- jednání se zák. zástupci žáků, 
- vyhazování předmětů z okna, porušování školního řádu, 
- opakované krádeže, jednání se zák. zástupci, 
- nevhodné chování ve vyučování, 
- ničení školního majetku. 

 
Neomluvená absence na konci za II. pololetí školního roku 2020/2021 byla 918 hodin. Ve druhém 
pololetí školního roku nebyly uděleny žádné snížené známky z chování ani ředitelské důtky. 
 
 
 
Aktivity vzhledem k rodičům:  

- konzultace pro rodiče. 
 

Aktivity vzhledem k pedagogům:  
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- společné konzultace - zápisy jsou vedeny u výchovného poradce a školního metodika 
prevence. 

 

Spolupráce s odbornými institucemi a organizacemi 
 
Naše škola aktivně spolupracuje s těmito organizacemi: 

- PPP, SVP, Renarkon, Faust, CNN, Odbor sociální ochrany dětí a mládeže ÚMOb Ostrava-
Jih, Policie ČR, Městská policie Ostrava, oblastní metodik prevence, Krizové centrum, 
Domov pro seniory Čujkovova, Centrum sociálních služeb Ostrava, S.T.O.P., z.s. a další. 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Prezentace naší školy ve školním roce 2020/2021 probíhala při pořádání akcí v rámci kampaně 
Předškoláček, přestože se nám podařilo uskutečnit pouze dvě reálná setkání, neboť celosvětová 
pandemická situace již další neumožnila. 
 
Další prezentace naší školy proběhla v rámci on-line konference a vyhlášení vítězů mezinárodních 
soutěží k 60. výročí letu majora Jurije Alexejeviče Gagarina do vesmíru. Seznámení se s účastníky 
konference z Arménie, Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Běloruska a jiných států. Komunikačním 
jazykem byl pouze ruský jazyk. Naši žáci se nezalekli a důstojně reprezentovali a propagovali naši 
školu mezinárodně. 
 
Významným milníkem ve změně naší školní prezentace ve školním roce 2020/2021 bylo zapojení 
se do sociálních sítí, a to Facebook a Instagram, kde formou pravidelných příspěvků jsme začali 
informovat o novinkách ze života školy. 
 
I nadále jsme pro prezentaci naší školy využívali především vlastní webové stránky a letáky. 
 
Vzhledem k probíhajícím proti pandemickým omezením se naše škola zapojila především do on-
line nabídky soutěží. Jednou z nich byla soutěž Souboj čtenářů 2021, kde si žáci 6. B rozdělili pětici 
knižních titulů a po jejich přečtení se v květnu 2021 zapojili do on-line kola. Museli prokázat svůj 
čtenářský postřeh a znalost své knihy do nejmenších podrobností. Byli sice ochuzeni o vzájemné 
sdílení a postřehy při čtení, nezískali žádná přední umístění, ale důležité bylo, že četli, zúčastnili se 
a zkusili své čtenářství zase o kousek zdokonalit. 
 
Naše škola se také zapojila v hodinách ruského jazyka do dvou mezinárodních soutěží k 60. výročí 
letu majora Jurije Alexejeviče Gagarina do vesmíru. Podrobně se seznámili s životopisem 
kosmonauta a jeho úspěchy. První výtvarná soutěž byla vyhlášena v Praze a všichni, kdo se 
zúčastnili, obdrželi certifikát o účasti. Celkem 6 žáků naší školy dostalo diplomy vítězů a krásné 
obálky se známkou a razítkem hlavní pošty Moskvy a knihy v ruském jazyce. Druhá výtvarná soutěž 
byla vyhlášena v Egyptě a všichni zúčastnění získali certifikáty o účasti. Žák naší školy dokonce 
zvítězil a dostal diplom za nejlepší kresbu. 
 
Zeměpisná olympiáda ve školním roce 2020/2021 přinesla pro našeho dalšího žáka 3. místo 
v okresním kole. Naší žáci se v březnu zúčastnili také školního kola biologické olympiády. 
Výborných výsledků dosáhlo hned 5 žáků školy, kteří se mezi sebou doslova „poprali“ o postup 
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do krajského kola. Školní kolo bylo velmi náročné a skládalo se ze tří částí (písemná část, poznávání 
přírodnin a laboratorní práce), kterou všichni skvěle zvládli.  
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 
V minulém školním roce 2020/2021 neprovedla Česká školní inspekce inspekční činnost na naší 
škole.  
 

10. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 
V rámci projektu Šablony III "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava" působil 
ve škole ve školním roce 2020/2021 školní psycholog a speciální pedagožka. Ve spolupráci 
s dalšími pedagogy školy naplňovali Plán školního poradenského pracoviště. Individuální péčí 
i prací s třídním kolektivem pomáhali žákům dosahovat lepší výsledky ve vzdělávání, byli 
nápomocni při řešení případných problémových situací. Nedílnou součástí jejich práce byla pomoc 
žákům, kteří jsou ohroženi neprospěchem, případně dlouhodobě nemocným a žákům 
s problémovým chováním. Tento projekt byl součástí ESF EU, Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. 
 
Ve školním roce 2020/2021 naše škola pokračovala v zapojení do  projektu "Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III" (dále jen RRPOV). V rámci tohoto projektu jsme udrželi 
pro školu velmi důležitou pozici sociálního pedagoga, který přispěl k lepší komunikaci s rodiči žáků 
ze sociálně znevýhodněného prostředí a k usnadnění práce pedagogů při jednání s OSPODem 
a neziskovými organizacemi. Dále sociální pedagog značně usnadnil komunikaci s žáky a jejich 
rodiči při mimořádných opatřeních. 
 
Celkově byl školní rok 2020/2021 poznamenán, podobně i ve všech ostatních oblastech života 
školy, mimořádnými opatřeními, které měly zabránit šíření pandemie Covid-19. 
 

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 
 
Škola pokračovala v roce 2020/2021 v projektu Šablony III a  RRPOV III. Další tradiční projekty, 
např. lyžařský výcvikový kurz, byly odloženy z důvodu mimořádných opatření a snaze zabránit 
šíření celosvětové pandemie Covid-19. 
 

12. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 
 
Spolupráce se základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, 
tj. Základní organizací Základní školy a Mateřské školy, Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, byla 
velmi pozitivní a podnětná, vedoucí odborové organizace byla pravidelně zvaná na porady vedení 
školy, kterých se vždy zúčastnila. Kromě pravidelných schůzek a reportů jsme diskutovali 
o podmínkách práce zaměstnanců na tzv. home-office. 
Další spolupráce probíhala s partnerem školy Spolkem rodičů při ZŠ Kosmonautů 13. 
Další spolupráce byla výrazně poznamenána vyhlášenými mimořádnými opatřeními. 
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13. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 
 
13. 1. Přehled příjmů za r. 2020 

Dotace KÚ Moravskoslezského      

přímé výdaje na vzdělávání ÚZ 33 353 29 753 834,00 Kč 

   

Účelové dotace   

účelová dotace pro ZŠ z rozpočtu SMO sml. č. 19/1457 60 000,00 Kč 

účelová dotace pro MŠ z rozpočtu SMO sml. č. 19/1267 60 000,00 Kč 

dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší  210 000,00 Kč 

účelová dotace Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání III 602 066,98 Kč 

účelová dotace ESF z projektu "ŠABLONY III" 152 330,66 Kč 

účelová dotace projektu "Obědy do škol" 79 559,10 Kč 

účelová dotace ESF z projektu "ŠABLONY II" 815 688,00 Kč 

Dotace na provoz od ÚMOb Ostrava-Jih 3 356 255,00 Kč 

z toho: 

neinvestiční 3 314 196,00 Kč 

transfer na dopravu dětí MŠ 0 Kč 

transfer na plavání žáků 21 419,00 Kč 

transfer prominutých plateb na školné MŠ 20 640,00  Kč 

Ostatní výnosy z hlavní činnosti celkem 1 043 746,70 Kč 

z toho: 

platby stravného ŠJ 423 333,00 Kč 

školné MŠ 190 928,00 Kč 

školné ŠD 76 114,00 Kč 

výnosy ze sběrové akce MŠ 0,00 Kč 

výnosy za duplicitní vystavení dokladů 0,00 Kč 

příjmy za úhradu pracovních sešitů pro žáky a spol. akcí 7 278,50 Kč 

výnosy ŠVP 0,00 Kč 

výnosy LVK 0,00 Kč 

Ostatní výnosy z činnosti 43 063,10 Kč 

úroky z bankovních účtů 724,72 Kč 

časové rozlišení investiční dotace ROP 0,00 Kč 

čerpání fondů 302 305,88 Kč 

ostatní výnosy z činnosti 43 063,10 Kč 

 

13. 2. Náklady z dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
Přímé náklady na vzdělávání - ÚZ 33 353 29 753 834,00 Kč 

z toho: 
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mzdy 21 273 078,00 Kč 

OPPP 0,00 Kč 

náhrady z důvodů pracovní neschopnosti 70 017,00 Kč 

odvody z mezd 7 127 331,00 Kč 

zákonné pojištění 84 342,00 Kč 

FKSP 422 543,86 Kč 

DVPP 4 310,00 Kč 

mzdové náklady na stravování zaměstnanců  50 841,00 Kč 

OOPP 14 482,21 Kč 

preventivní prohlídky 10 640,00 Kč 

DDHM-učební pomůcky včetně notebooků pro distanční výuku 600 940,26 Kč 

cestovné 0,00 Kč 

učební pomůcky 5 287,67 Kč 

učební pomůcky pro 1. ročník 30 820,00 Kč 

učebnice 59 201,00 Kč 

pomůcky pro reedukované žáky 0,00 Kč 

knihy 0,00 Kč 

Zůstatek dotace vrácený na účet KÚ 0 Kč 

 
13. 3. Průměrné počty a mzdy zaměstnanců v roce 2020 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020: 50,5327 

Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců:  38,5117 

Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců ZŠ: 26,6526 

Průměrný přepočtený počet vychovatelek ŠD:                                                                        3,6102 

Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců MŠ:  8,2489 

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců:          12,0210 

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců ŠJ v MŠ:                 2,5200 

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců ZŠ + ŠD         7,4359 

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců MŠ:     2,0651 

Průměrný plat pedagogických zaměstnanců v ZŠ v roce 2020            40 282,45 

Průměrný plat zaměstnanců ve ŠD:                                         36 900,56 

Průměrný plat pedagogických zaměstnanců MŠ:                                     36 564,07 

Průměrný plat ostatních zaměstnanců ŠJ:                                             27 432,18 

Průměrný plat ostatních zaměstnanců MŠ:       20 604,21 

Průměrný plat ostatních zaměstnanců ZŠ + ŠD     29 672,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 4. Výdaje na DVPP v roce 2020 
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Název akce z dotace KÚ Moravskoslezského kraje 
 počet 

účastníků 
částka v Kč 

Lyžařský instruktor 1 4 310,00 

Metodická poradna 0 0,00 

Mateřská škola-netradičně, alternativně, inovačně… 0 0,00 

Veselé počítání s hudbou 0 0,00 

Spolupráce školy, OSPOD a NNO při práci s ohroženými dětmi 0 0,00 

Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech 0 0,00 

Efektivní řízení školy v praxi 0 0,00 

Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě 0 0,00 

Tipy a triky na aktivity do matematiky 0 0,00 

Jak řešit problémové chování žáků s PAS 0 0,00 

Žáci se speciálními potřebami ve škole 0 0,00 

Celkem 1 4 310,00 

 
Celkem bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v roce 2020 vyplaceno 4310 Kč z dotace KÚ 
Moravskoslezského kraje. 

 
13. 5. Čerpání příspěvku ÚMOb Ostrava – Jih a ostatní náklady z hlavní činnosti 

Čerpání příspěvku ÚMOb Ostrava-Jih v r. 2020 ostatní náklady z hlavní činnosti celkem 4 293 093,90 Kč 

z toho:    
Potraviny ŠJ 423 333,89 Kč 
Čisticí prostředky a materiál 122 651,73 Kč 
Knihy, časopisy 23 512,10 Kč 
Vybavení lékárniček 1 902,00 Kč 
DDHM 189 249,97 Kč 
ODDHM 36 795,68 Kč 
Nákup ostatního materiálu 233 472,55 Kč 
Vodné, stočné 79 677,75 Kč 
Vytápění 1 158 118,48 Kč 
Spotřeba plynu 4 038,00 Kč 
Elektrická energie 285 487,40 Kč 
Opravy a udržování majetku 568 720,04 Kč 
Cestovní náklady ostatní 0,00 Kč 
Cestovní náklady ŠVP a LVK 6 276,00 Kč 
Služby pošt 8 325,00 Kč 
Telekomunikační služby a internet 43 282,00 Kč 
Programové vybavení a IT služby 199 056,61 Kč 
Služby zpracování mezd 115 477,022 Kč 
Ostatní služby 332 217,39 Kč 
Nájemné nebytových prostor 9 570,00 Kč 
Služby peněžních ústavů 1 545,00 Kč 
Náklady na plavecký výcvik žáků 21 419,00 Kč 
Věcné náklady na stravování zaměstnanců 38 736,00 Kč 
Semináře a školení zaměstnanců  17 375,00 Kč 
Ostatní zákonné sociální náklady 28 404,10 Kč 
Pojistné smlouvy-spoluúčast 2 000,00 Kč 
Odvod povinného podílu osob se zdravotním postižením 46 725,00 Kč 
Dohody o PP 60 000,00 Kč 
Ostatní náklady z činnosti 3 612,01 Kč 
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Daň z příjmů 13 143,00 Kč 
Odpisy DHM  217 915,20 Kč 
Opravné položky k pohledávkám 1 056,00 Kč 

   
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 106 907,79 Kč 

 
13. 6. Doplňková činnost 

Výnosy z doplňkové činnosti celkem 44 970,00 

z toho: 

keramický kroužek 7 390,00 

pronájem prostor 30 979,00 

tržby z prodeje v obchodě 6 601,00 

  

Náklady z doplňkové činnosti celkem 20 556,84 

z toho: 

spotřeba materiálu 3 482,05 

opravy a udržování 0,00 Kč 

náklady na energie 8 490,69 

prodané zboží-obchod 4 784,10 

náklady na mzdy 3 800,00 

daň z příjmů 917,00 

  

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: 23 496,16 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 106 907,79 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: 23 496,16 

Výsledek hospodaření celkem: 130 403,95 

(z hlavní i doplňkové činnosti) 

 
 
13. 7. Hospodaření s fondy 

FOND stav k 1. 1. 2020 v Kč tvorba fondu v Kč čerpání fondu v Kč stav k 31. 12. 2020 Kč 

Fond odměn 74 594,00    0,,00    0,00    74 594,00    

FKSP 120 957,87 443 188,24    233 023,00    331 123,11    

Rezervní fond 1 089 331,31 925 471,18 822 168,00    1 192 634,49 

Investiční fond  244 605,90    217 915,20    302 305,88    160 215,22    

 

 

 

 

 

 

 
13. 8. Čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2020 
Příjmy: zůstatek k 1. 1. 2020 120 957,87 Kč 

  příděl 2 % z vyplacených mezd 443 188,24 Kč 
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  Příjmy za rok 2020 celkem: 564 146,11 Kč 

  

Výdaje: příspěvek na rekreaci zaměstnanců 157 371,00 Kč 

  ostatní užití fondu 24 510,00 Kč 

  kultura, tělovýchova a sport 15 606,00 Kč 

  příspěvek na stravování zaměstnanců 35 536,00 Kč 

  Výdaje za rok 2020 celkem: 233 023,00 Kč 

 

14. Přehled o zájmových kroužcích 
 
Zájmová činnost/kroužky probíhaly ve školním roce 2020/2021 na naší škole do měsíce října 2020. 
Žáci tak nemohli plně navštěvovat kroužky, a to vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením. 
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