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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, MBA 
 
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. 2021: 17 Počet tříd k 30. 6. 2022: 17 

Počet žáků k 30. 6. 2021: 328 Počet žáků k 30. 6. 2022: 334 

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

Počet žáků na 1 učitele: 14,9 Počet žáků na 1 učitele: 14,5 

 
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 2021/2022 v hlavní budově školy bylo 28 učeben. Z toho byly 2 učebny 
jazyků, jedna učebna výpočetní techniky (ICT), učebna pro chemii, fyziku, přírodopis, 
učebna pro hudební výchovu, sborovna. Dále byla dokončena nová místnost školní 
knihovny, která byla dovybavena o nezbytné vybavení, jedna místnost knihovny pro učitele 
a jedna místnost skladu vybavení do TV. 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: 

V rámci výuky bylo ve školním roce 2021/2022 z dotace pro znevýhodněné žáky zakoupeno 
celkem 17 tabletů značky Lenovo, na které byl nainstalován potřebný výukový software 
a které se staly neodmyslitelnou součástí nejen reedukačních hodin, ale také pomoci nově 
příchozím ukrajinským žákům. Celkově bylo ve škole využíváno 105 PC a notebooků 
(vedení školy 6, učitelé a další zaměstnanci 35, žáci 64). Dalších 24 notebooků bylo 
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dislokováno na distanční výuku. Všechny pevné stanice i notebooky byly vybaveny 
Windows 10 Pro, MS Office 2016, komplexním antivirovým řešením od firmy ESET a dalším 
nezbytným software (např. SMART, Gimp, Zoner Callisto apod.). V průběhu školního roku 
proběhla na škole rozsáhlá inventarizace ICT majetku. Morálně zestárlé nevyhovující 
zařízení bylo ekologicky vyřazeno, odvezeno a zklikvidováno. Ve škole bylo aktivně 
využíváno celkem 14 interaktivních tabulí a 22 projektorů. 

 
Ve školním roce 2021/2022 se na naší škole poprvé v postcovidové době začal vyučovat 
povinně volitelný předmět „Základy počítačové grafiky“, kde si žáci osvojovali základy 
bitmapové grafiky v programu Gimp. Tento vyučovací předmět se setkal s velmi pozitivními 
ohlasy. Žákům i všem zaměstnancům školy byla rovněž zpřístupněna nová místnost školní 
knihovny. Byla do ní nainstalována pevná stanice s připojením na internet, čímž umožnila 
všem zájemcům a čtenářům prohloubit a zefektivnit své knižní bádání. Pro zaměstnance 
školy pak byla zakoupena a zprovozněna nová sdílená tiskárna Canon, která byla umístěna 
do učebny přírodopisu. V konečném důsledku v každodenním shonu pomohla 
zaměstnancům školy rychleji tisknout, skenovat a kopírovat. Škole jako takové zase ušetřit 
provozní náklady levným a monitorovaným centrálním tiskem. 

 
V průběhu školního roku 2021/2022 došlo také k rozšíření signálu interní WIFI sítě v rámci 
budovy školy. Tato síť sloužila převážně zaměstnancům školy k pracovním účelům. Učitelé 
i žáci rovněž i nadále aktivně pokračovali v používání G-Suite a navázali tak na dobrou 
zkušenost z distanční výuky, kdy se nejběžnější nástroje tohoto balíku (Google Classroom, 
Google Apps, Google Forms) staly pevnou součástí výuky, a to i v nižších ročnících a v době 
prezenční výuky. Na škole došlo celkově k velkému posunu ve využití ICT ve výuce, kromě 
výše zmíněných nástrojů, se tak i jiné nástroje a webové stránky či aplikace (např. Kahoot, 
Duolingo, umime.cz apod.) staly neodmyslitelnou součástí výuky na naší škole.   
 

2. Přehled oborů vzdělávání 
 
Ve všech třídách školy se ve školním roce 2021/2022 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 2021/2022 bylo v organizaci zaměstnáno 59 zaměstnanců. Z toho bylo 25 učitelů 
ZŠ, 3 vychovatelé ŠD a 8 správních zaměstnanců ZŠ (nepedagogů). Dále pak 8 učitelů MŠ, 
6 asistentů pedagoga ZŠ, 2 správní zaměstnanci a 3 zaměstnanci ve školní jídelně MŠ, 1 asistent 
pedagoga MŠ, 1 speciální pedagog ZŠ, 1 psycholog ZŠ. Speciální pedagog a školní psycholog byl 
hrazen z ESF EU, v rámci projektu Šablony III. Tři učitelky ZŠ byly v uvedeném školním roce 
na rodičovské dovolené. Na základní škole působil jeden sociální pedagog, jehož pracovní pozice 
byla zřízena na základě zapojení do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava III, v rámci výzvy č. 2_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL 
II). 
 
Do starobního důchodu odešel 1 zaměstnanec. 
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Všichni učitelé školy splňovali kvalifikační předpoklady pro práci učitele na 1. stupni, na 2. stupni 
ZŠ i v MŠ. 
 
Ve školním roce 2021/2022 bylo celkem 17 tříd, z toho 9 tříd na 1. stupni a 8 tříd na 2. stupni. Žáci 
se vyučovali v 518 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 

3 3 2 10 0 12 1 14 6 39 

 

 
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 

Koordinátor 1 15990 

Kvalifikační studium 2 10350 

Metodik hospitační činnosti 1 1000 

Jak aplikovat metodu CLIL do výuky 1 1790 

 
Ve školním roce 2021/2022 se zúčastnilo akcí DVPP celkem 5 učitelů. Celkem se za DVPP 
v uvedeném školním roce zaplatilo 29 130 Kč. 
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5. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a přijetí 
do školy 
 
Do školního roku 2021/2022 bylo zapsáno celkem 46 žáků a celkem 9 dětem byla odložena školní 
docházka o jeden školní rok. V září 2022 nastoupilo do dvou prvních tříd celkem 37 žáků. 
 
Ve školním roce 2021/2022 vyšlo z devátých tříd 45 žáků. Z toho bylo 20 dívek a 25 chlapců. 
 
Výsledky přijímacího řízení pro následující školní rok 2022/2023: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro následující školní rok 2022/2023 bylo na střední školu přijato z 9. tříd celkem 45 žáků. Jedna 
žákyně podala přihlášku na uměleckou školu. I přes úspěšné splnění přijímací zkoušky na danou 
školu nakonec nenastoupila. Z 5. tříd byla podána 1 přihláška na víceleté gymnázium. Žák nebyl 
přijat a v září nastoupil zpět na základní školu.  
 
Škola potvrdila 1 přihlášku ke studiu na střední škole chlapci ukrajinského původu. 
 
K zájmovému vzdělávání ve školní družině bylo zapsáno celkem 89 žáků. 
 

 
6. Hodnocení výsledků vzdělávání  
 
6. 1. Přehled o prospěchu žáků za 2. pololetí  
 
1. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo, 

nehodnoceno 

I. A 17 0 17 0 

I. B 19 4 14 1 

II. A 16 0 16 0 

II. B 16 3 13 0 

III.  26 13 13 0 

IV. A 17 8 9 0 

IV. B 17 6 11 0 

V. A 20 7 12 1 

V. B 19 13 6 0 

Celkem 167 47 111 2 

Školy: dívky chlapci celkem 

gymnázia 2 1 3 

úplné střední vzdělání/M 7 8 15 

učební obory s maturitou/L 3 3 6 

učební obory/H 8 13 21 

učební obory/E - - - 

nepřijatí žáci - - - 

Celkem 20 25 45 
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2. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo, 

nehodnoceno 

VI. A 18 7 11 0 

VI. B 18 14 4 0 

VII. A 21 13 8 0 

VII. B 20 7 13 0 

VIII. A 23 15 8 0 

VIII. B 22 12 9 1 

IX. A 21 13 8 0 

IX. B 24 18 6 0 

Celkem 167 99 67 1 

 

Třída Počet žáků Prospělo 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo, 

nehodnoceno 

1. stupeň 167 47 111 2 

2. stupeň 167 99 67 1 

Celkem 334 146 178 3 

 
Údaje v těchto přehledech jsou uvedeny ke dni 31. 8. 2022. 
 
6. 2. Přehled o chování žáků 

Stupeň Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 0 30 14 2 1 0 

2. stupeň 2 41 23 7 0 0 

Celkem 2 71 37 9 1 0 

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 14822 87,7 0 0 

2. stupeň 16817 101,3 93 0,56 

Celkem 31639 33,5 93 0,27 

 
 
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 12982 77,2 75 0,44 

2. stupeň 15992 95,7 16 0,09 

Celkem 28974 86,7 91 0,27 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
7. 1. Údaje za 1. pololetí 
 
Aktivity vzhledem k dětem 
 
Žáci se aktivně zapojili například do těchto školních aktivit: 

- návštěvy divadelních představení, 
- Broučkiáda, 
- plavecký výcvik (4. a 3. ročníky), 
- návštěva Světa techniky, 
- Běh naděje, 
- AHOL´s Amazing Race, 
- výuka ve Středisku dopravní výchovy, 
- soutěž Děti pozor, červená! 
- Branný závod o partyzánský samopal, 
- podzimní sběrová akce, 
- besedy s Policií ČR, 
- 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, 
- soutěž „Řemeslo má zlaté dno“, 
- matematická olympiáda, 
- Pythagoriáda, 
- Příroda s otazníky, 
- projektový den „Příběhy bezpráví“, 
- projektové dny v rámci Šablon III – Vesmír s mobilním planetáriem; Učíme se s pejsky – 

canisterapie, asistenční psi. 
 
Každý pátek (na začátku první vyučovací hodiny) se vybraní žáci všech tříd postupně podíleli 
na rozhlasovém vysílání pro celou školu. 
 
Naplánované akce zaměřené na prevenci: 

- besedy v rámci programu „Škola osobního života“, 
- besedy s Městskou policí Ostrava, 
- beseda „Suchej Petr z nebe“ (2. pololetí). 
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Preventivní besedy MPO 1. – 9. třída 
Datum  Třída     Název 
21. 10. 2021 1.A  1. hodina  Malé děti, velké nebezpečí 
21. 10. 2021 2.A  2. hodina  Bezpečně ze školy domů 
21. 10. 2021 3.  3. hodina  Malý kriminalista 
22. 10. 2021 1.B  1. hodina  Malé děti, velké nebezpečí 
22. 10. 2021 4.A,B  3. hodina  Strážník, můj pomocník 
22. 10. 2021 2.B  2. hodina  Bezpečně ze školy domů  
25. 10. 2021 5.A,B  1. hodina  Krizové situace v běžném životě 
25. 10. 2021 6.A,B  2. hodina  Nebezpečná hra (šikana) 
25. 10. 2021 9.A  3. hodina  Zájmy chráněné trestním zákonem 
26. 10. 2021 7.A,B  1. hodina  Nedělej si problém 
26. 10. 2021 8.A,B  2. hodina  Právní povědomí 
26. 10. 2021 9.B  3. hodina  Zájmy chráněné trestním zákonem 
 
Škola osobního života: 
Datum  Třída     Název bloku 
23. 11. 2021 9.A  (2. a 3. hodina) Pohled sám na sebe 
23. 11. 2021 9.B  (4. a 5. hodina) Pohled sám na sebe 
30. 11. 2021 9.B  (2. a 3. hodina) Plodnost v životě dvojice 
30. 11. 2021 9.A  (4. a 5. hodina) Plodnost v životě dvojice 
04. 01. 2022 9.A  (2. a 3. hodina) Zdravá integrace sexuality 
14. 01. 2022 9.B  (2. a 3. hodina) Zdravá integrace sexuality 
14. 01. 2022 8.B  (2. a 3. hodina) Pohled sám na sebe 
20. 01. 2022 8.A  (2. a 3. hodina) Pohled sám na sebe 
 
Ve škole bylo řešeno: 

- jednání se zákonnými zástupci – prospěch, chování, 
- jednání se zákonným zástupcem – neomluvená absence, záškoláctví, docházka do školy, 
- jednání se zákonnými zástupci – neplnění šk. povinností žáka, nevhodné chování, 
- jednání se zákonnými zástupci – nevhodné chování žáka vůči učiteli, 
- jednání s žáky – nevhodné chování žáka a mezi spolužáky. 

 
Ve školním roce 2021/2022 byla neomluvená absence na 1. i 2 v rozsahu 93 hodin, z toho všech 
93 hodin na druhém stupni. Sníženou známku z chování dostal za první pololetí jeden žák, 9 žáků 
obdrželo důtku ředitele školy, a to převážně za neomluvenou absenci. 

 
7. 2. Údaje za 2. pololetí 
 
Žáci se aktivně zapojili do těchto školních aktivit: 

- lekce plavání, 
- soutěž o nejhezčí valentýnku, 
- recitační soutěž žáků prvního stupně, 
- recitační soutěž žáků druhého stupně, 
- akce pro předškoláky, 
- lyžařský a snowboardový ozdravný pobyt, 
- Dny zdraví, 
- návštěva v domově pro seniory, 
- Olympiáda v anglickém jazyce, 
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- projektové dny v rámci Šablon III – Veselá věda – elektřina, pokusy; Veselá věda – barvy 
– tvorba z přírodních materiálů. 

 
Ve školním roce 2021/2022 škola nabízela odpolední zájmové kroužky (keramický kroužek, 
„Sportuj ve škole“, florbal, badminton). Ve škole měli žáci také možnost navštěvovat další aktivity, 
které přímo neorganizuje škola, např. basketbalová přípravka, Ostravaček - pohybová průprava, 
míčové hry, Veselá věda. Škola dále nabízela v rámci školní družiny další aktivity pro mladší žáky. 
Rovněž rodiče našich žáků měli možnost navštěvovat pod vedením zaměstnance školy 
ve večerních hodinách kroužek Keramiky pro dospělé. 
 
Naše škola byla zapojena třetím rokem v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava“. V rámci tohoto projektu vzniklo ve škole Školské poradenské pracoviště. 
Na škole působila speciální pedagog a psycholog. Žáci i rodiče měli možnost ve vyhrazeném čase 
konzultovat své problémy. Psycholog docházel podle potřeby do tříd, prováděl diagnostiku, vedl 
individuální pohovory se žáky i zákonnými zástupci, případně učiteli. Na škole rovněž působil 
sociální pedagog, který usnadňoval komunikaci mezi rodiči a školou, spolupracoval s žáky a celými 
rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí. Podporoval žáky při doučovacích aktivitách 
a podporoval mimoškolní aktivity, např. návštěvy tříd v domově pro seniory. 
 
Naplánované akce zaměřené na prevenci: 

- přednáška pro žáky 9. tříd – „Protidrogový vlak“, 
- ostatní plánované akce proběhly v prvním pololetí. 

 
Preventivní besedy MPO 1. – 9. třída 
08. 04. 2022 8.A  1. hodina  Právní povědomí 
11. 04. 2022 8.B  1. hodina  Právní povědomí 
 
 
Škola osobního života: 
Datum  Třída     Název bloku 
02. 02. 2022 8.A  (2. a 3. hodina) Zdravá integrace sexuality 
02. 02. 2022 8.B  (2. a 3. hodina) Zdravá integrace sexuality 
07. 02. 2022 5.A  (3. a 4. hodina) Zdravá integrace sexuality 
07. 02. 2022 5.B  (5. a 6. hodina) Zdravá integrace sexuality 
09. 02. 2022 6.A,B  (1. a 3. hodina) Zdravá integrace sexuality 
14. 02. 2022 8.B  (5. a 6. hodina) Zdravá integrace sexuality 
16. 02. 2022 5.B  (3. a 4. hodina) Dospívání 
23. 02. 2022 7.B  (2. a 3. hodina) Dítě v online prostředí 
23. 02. 2022 7.A  (4. a 5. hodina) Dítě v online prostředí 
 
„Suchej Petr z nebe“: 
30. 03. 2022 8.A,B  (1. a 2. hodina) Alkohol 
30. 03. 2022 9.A,B  (3. a 4. hodina) Alkohol 
 
Ve škole bylo řešeno: 

- jednání se zákonným zástupcem – neplnění školních povinností, chování ve škole, 
- jednání se zákonným zástupcem – nevhodné chování mezi spolužáky, 
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- jednání se zákonným zástupcem, neomluvená absence, 

- jednání s žákem – nevhodné chování mezi spolužáky. 
 
Ve školním roce 2021/2022 byla v 2. pololetí neomluvená absence na 1. a 2. stupni v rozsahu 
91 hodin, z toho 75 hodin na 1. stupni a 16 hodin na 2. stupni. 

 
Ve druhém pololetí nebyly uděleny žádné snížené známky z chování. 
 
Aktivity vzhledem k rodičům:  

- konzultace pro rodiče, 
- informační kampaň v rámci třídních schůzek - Seznamuj se bezpečně (chování dětí 

na internetu). 
 

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

prevence. 
 
Spolupráce s odbornými institucemi a organizacemi 
 
Ve školním roce 2021/2022 naše škola aktivně spolupracovala 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 dalšími. 

 
Ve škole bylo řešeno: 

- špatné klima ve třídě, 
- nevhodné chování ke spolužákům a vyučujícím, 
- nedovolené fotografování, umístění fotky na internet, 
- nevhodné chování o přestávce, 
- opakované podvody se známkami v žákovské knížce, 
- nevhodné chování ve školní jídelně, 
- vyhazování předmětů z okna, 
- ničení školního majetku. 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Ve školním roce 2021/2022 došlo na škole z hlediska prezentace k několika významným inovacím. 
Škola začala ve velkém využívat k propagaci své činnosti sociální sítě, konkrétně Facebook 
a Instagram. Vzhledem k velmi aktivnímu využívání obou těchto platforem (průměrně dva 
příspěvky každý pracovní den) došlo k výraznému zlepšení prezentace školy nejen směrem 
k veřejnosti, ale také k samotným žákům a zaměstnancům školy. Podařilo se tak vytvořit 
jednoduchý a aktuální komunikační kanál. V rámci zápisů do prvních tříd bylo v dubnu 2022 taktéž 
vytvořeno oficiální propagační video školy, které bylo tvořeno průřezem téměř veškerých 
povinných i nepovinných předmětů na škole, činností školní družiny i mimoškolními aktivitami 
školy. Toto video sloužilo nejenom pro představení naší školy, ale také dopomohlo uchazečům 
(rodičům) o vzdělávání na naší škole rozhodnout se pro naši školu. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 
V minulém školním roce 2021/2022 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 2021/2022 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. 
 
 

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 
 
Škola pokračovala ve školním roce 2021/2022 v projektu Šablony III a  RRPOV III. Dále se nám 
podařilo získat účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na projekt doučování. Tato 
dotace byla velmi efektivně využita, zejména u slabších žáků ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Z pohledu školy se jedná o velmi potřebnou a prospěšnou dotaci města Ostravy. Dalším 
projektem byla dotace do MŠ, která souvisela s projektem „Poznáváme svět kolem sebe“ a která 
pomohla předškolním dětem prohloubit znalosti o okolním světě. Podobně tomu bylo i v případě 
dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy, která byla 
využita na lyžařský výcvikový kurz žáků 7. tříd a ozdravný pobyt žáků 1. stupně. V neposlední řadě 
jsme se opět zapojili do velmi prospěšného celonárodního projektu „Obědy do škol“, který nám 
umožnil zafinancovat vybraným žákům obědy, na které by jinak nedosáhli či nechodili. 
 

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 a možnostech jejich zlepšení, např. novým vybavením, 
výmalbou kabinetů apod. Nakonec vzešlé podněty jsme realizovali jak během školního roku, např. 
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novou sborovnou vybavenou o novou kuchyňskou linku se spotřebiči, tak i během letních 
prázdnin, např. výmalbou vybraných kabinetů, novými koberci apod. 
 
Další spolupráce probíhala s partnerem školy Spolkem rodičů při ZŠ Kosmonautů 13. Přesto tato 
spolupráce byla minimální a z pohledu školy nedostačující, spíše útlumová. 
 

13. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 
 
13. 1. Přehled příjmů za r. 2021 

Dotace KÚ Moravskoslezského      

přímé výdaje na vzdělávání ÚZ 33 353 32 698 804,00 Kč 

   

Účelové dotace   

účelová dotace pro ZŠ z rozpočtu SMO kód 21/0137 - doučování 37 500,00 Kč 

účelová dotace pro MŠ z rozpočtu SMO kód 20/0876 - poznáváme 50 000,00 Kč 

dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší  540 000,00 Kč 

účelová dotace Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání III 545 033,48 Kč 

účelová dotace ESF z projektu "ŠABLONY III" 904 428,34 Kč 

účelová dotace projektu "Obědy do škol" 118 544,00 Kč 

   

Dotace na provoz od ÚMOb Ostrava-Jih 3 418 525,00 Kč 

z toho: 

neinvestiční 3  130 000,00 Kč 

transfer na dopravu dětí MŠ 34 100,00 Kč 

transfer na plavání žáků 30 240,00 Kč 

transfer prominutých plateb na školné MŠ 32 048,00  Kč 

příspěvek na administrativního pracovníka 113 360,00 Kč 

příspěvek na filtry čističek v MŠ 34 796,00 Kč 

náhrada škody 43 981,00 Kč 

Ostatní výnosy z hlavní činnosti celkem 915 509,29 Kč 

z toho: 

stravné ŠJ MŠ 378 651,00 Kč 

školné MŠ 159 380,00 Kč 

školné ŠD 90 860,00 Kč 

výnosy ostatní 470,00 Kč 

výnosy za duplicitní vystavení dokladů 200,00 Kč 

výnosy za poškozené učebnice 12 375,00 Kč 

výnosy ŠVP 0,00 Kč 

výnosy LVK 0,00 Kč 
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výnosy z úhrady žáků 79 126,00 Kč 

úroky z bankovních účtů 672,53 Kč 

časové rozlišení investiční dotace ROP 0,00 Kč 

čerpání fondů 161 857,46 Kč 

ostatní výnosy z činnosti 31 917,30 Kč 

 

13. 2. Náklady z dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
Přímé náklady na vzdělávání - ÚZ 33 353 32 698 804,00 Kč 

z toho: 

mzdy 23 483 399,00 Kč 

   

náhrady z důvodů pracovní neschopnosti 351 064,00 Kč 

odvody z mezd 7 921 050,00 Kč 

zákonné pojištění 92 334,00 Kč 

FKSP 473 584,26 Kč 

DVPP 29 130,00 Kč 

Doprava – plavání děti ZŠ 59 290,00 Kč 

OOPP 3 807,17 Kč 

Vstupní a preventivní prohlídky 30 240,00 Kč 

DDHM-učební pomůcky  51 910,00 Kč 

cestovné 858,00 Kč 

učební pomůcky 33 750,71 Kč 

učební pomůcky pro 1. ročník 39 842,86 Kč 

učebnice 126 732,00 Kč 

pomůcky pro reedukované žáky 1 812,00 Kč 

knihy 0,00 Kč 

Zůstatek dotace vrácený na účet KÚ 105 112,00 Kč 

 
13. 3. Průměrné počty a mzdy zaměstnanců v roce 2021 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2021: 50,0560 

Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců:  39,6950 

Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců ZŠ: 27,6875 

Průměrný přepočtený počet vychovatelek ŠD:                                                                        3,5456 

Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců MŠ:  8,4619 

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců:          13,3610 

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců ŠJ v MŠ:                 2,9280 

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců ZŠ + ŠD         8,4247 

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců MŠ:     2,0083 

Průměrný plat pedagogických zaměstnanců v ZŠ v roce 2021            42 742,96 

Průměrný plat zaměstnanců ve ŠD:                                         38 284,92 

Průměrný plat pedagogických zaměstnanců MŠ:                                     40 070,17 

Průměrný plat ostatních zaměstnanců ŠJ:                                             27 940,12 

Průměrný plat ostatních zaměstnanců MŠ:       18 977,78 

Průměrný plat ostatních zaměstnanců ZŠ + ŠD     30 772,09 
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13. 4. Výdaje na DVPP v roce 2021 

   

Název akce z dotace KÚ Moravskoslezského kraje 
 počet 

účastníků 
částka v Kč 

Koordinátor 1 15 990,00 

Jak aplikovat metodu CLIL do výuky 1 1 790,00 

Ředitel, zástupce ředitele 1 10 350,00 

Metodik hospitační činnosti 1 1 000,00 

Celkem 4 29 130,00 

 
Celkem bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v roce 2021 vyplaceno 29 130 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. 2021 ostatní náklady z hlavní činnosti celkem 4 309 550,06 Kč 

z toho:    
Potraviny ŠJ 378 651,07 Kč 
Čisticí prostředky a materiál 115 608,33 Kč 
Knihy, časopisy 81 627,24 Kč 
Vybavení lékárniček 78,00 Kč 
DDHM 54 192,50 Kč 
ODDHM 27 961,06 Kč 
Nákup ostatního materiálu 236 894,17 Kč 
Vodné, stočné 76 929,04 Kč 
Vytápění 1 263 452,44 Kč 
Spotřeba plynu 3 451,00 Kč 
Elektrická energie 240 504,21 Kč 
Opravy a udržování majetku 277 773,21 Kč 
Cestovní náklady ostatní 0,00 Kč 
Cestovní náklady ŠVP a LVK 0,00 Kč 
Služby pošt 6 823,00 Kč 
Telekomunikační služby a internet 83 316,17 Kč 
Programové vybavení a IT služby 142 775,51 Kč 
Služby zpracování mezd 113 012,14 Kč 
Ostatní služby 344 274,87 Kč 
Nájemné nebytových prostor 23 140,00 Kč 
Ostatní náklady z činnosti 9 240,00 Kč 
Náklady na plavecký výcvik žáků 30 240,00 Kč 
Věcné a mzdové náklady na stravování zaměstnanců 103 637,00 Kč 
Semináře a školení zaměstnanců  6 935,00 Kč 
Ostatní zákonné sociální náklady 12 248,23 Kč 
Pojistné smlouvy-spoluúčast 1 056,00 Kč 
Odvod povinného podílu osob se zdravotním postižením 90 766,00 Kč 
Mzdové náklady včetně dohod 85 629,00 Kč 
Odvody z mezd včetně zákonného pojištění 28 466,00 Kč 
Manka a škody 46 980,67 Kč 
Odpisy DHM  423 054,20 Kč 
Opravné položky k pohledávkám 834,00 Kč 

   
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 24 484,23 Kč 
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13. 6. Doplňková činnost 

Výnosy z doplňkové činnosti celkem 44 655,00 

z toho: 

keramický kroužek 5 750,00 

pronájem prostor 38 905,00 

  

  

Náklady z doplňkové činnosti celkem 23 991,41 

z toho: 

spotřeba materiálu 2 080,00 

opravy a udržování 0,00 Kč 

náklady na energie 8 156,45 

mzdové náklady 10 498,00 

odvody včetně FKSP 3 256,96 

  

  

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti: 20 663,59 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 24 484,23 

  

Výsledek hospodaření celkem: 45 147,82 

(z hlavní i doplňkové činnosti) 

 
13. 7. Hospodaření s fondy 

FOND stav k 1. 1. 2021 v Kč tvorba fondu v Kč čerpání fondu v Kč stav k 31. 12. 2021 Kč 

Fond odměn 74 5994,00    0,00    0,00    74 594,00    

FKSP 331 123,11    496 117,96    496 171,05    331 070,02    

Rezervní fond 1 192 634,49 137 124,95 911 149,34    418 610,10 

Investiční fond  160 215,22    423 054,20    161 857,46    421 411,96    

 
13. 8. Čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2021 
Příjmy: zůstatek k 1. 1. 2021 331 123,11 Kč 

  příděl 2 % z vyplacených mezd 496 117,96 Kč 

  Příjmy za rok 2021 celkem: 827 241,07 Kč 

  

Výdaje: příspěvek na rekreaci zaměstnanců 160 956,00 Kč 

  zlepšení pracovního prostředí 136 933,05 Kč 

  ostatní náklady 163 386,00 Kč 

  příspěvek na stravování zaměstnanců 34 896,00 Kč 

  Výdaje za rok 2021 celkem: 496 171,05 Kč 

  Zůstatek k 31. 12. 2021 331 070,02 Kč 
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14. Přehled o zájmových kroužcích 
 
Zájmová činnost, tzv. kroužky, probíhaly ve školním roce 2021/2022 problematicky, a to vzhledem 
k opatřením v souvislosti s bojem s celosvětovou pandemií Covid-19, která ještě část uvedeného 
školního roku platila. Přesto se nám podařilo realizovat keramický kroužek a ve spolupráci s dalšími 
subjekty jsme vytvořili podmínky pro realizaci kroužku Veselá věda, sportovního kroužku 
a kroužku basketbalu. 
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