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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. 2018:
Počet žáků k 30. 6. 2018:
Počet žáků na 1 třídu:
Počet žáků na 1 učitele:

15
308
20,5
14,7

Počet tříd k 30. 6. 2019:
Počet žáků k 30. 6. 2019:
Počet žáků na 1 třídu:
Počet žáků na 1 učitele:

15
330
22,0
15,7

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:
V budově školy bylo v hodnoceném období 28 učeben. Z toho byly 2 učebny jazyků, jedna
učebna výpočetní techniky, pracovna pro chemii, fyziku, přírodopis, učebna pro hudební
výchovu a jedna místnost sloužila jako Informační centrum školy a jedna jako sborovna.
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 velmi dobře vybavená školní knihovna, ve které byly tři počítače
s možností připojení k internetu. Ve škole byla rovněž cvičná školní kuchyň a také školní
obchod určený pro prodej školních potřeb a drobného občerstvení.
i) Vybavení investicemi:
Škola měla 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. Výpočetní technikou byl rovněž vybaven každý kabinet učitelů, své počítače měli
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ředitel, zástupkyně ředitele, speciální pedagožka a psycholožka, sekretářka, personalistka
a účetní. Všechny počítače byly zapojeny do školní počítačové sítě. Škola měla možnost
připojení k internetu, ve škole byla zřízena i síť wi-fi, která sloužila výhradně
zaměstnancům školy k pracovním účelům. Škola vlastnila čtyři školní servery, které byly
pomocí optimalizace sloučeny do jednoho. Do sborovny byl v roce 2017 zakoupen nový
kopírovací stroj, který byl v hodnoceném období hojně využíván k pracovním účelům
pedagogů. Celkem měla škola funkčních 101 počítačů a 33 notebooků (NTB). Ve třídách
bylo umístěno celkem 14 interaktivních tabulí, jedna je ve sborovně. Na všechny počítače
a NTB byl nainstalován operační systém Windows 10. Na všechny počítače byl nainstalován
program Microsoft Office 2016.
V školním roce 2018/2019 byla řádně zkontrolována a zdokumentována všechna morálně
a technicky zastaralá technika, která byla následně řádně odepsána a ekologicky
zlikvidována.
Pro práci v keramické dílně byly k dispozici dvě vypalovací pece a hrnčířský kruh.
V mateřské škole bylo 6 počítačů, v rámci rekonstrukce elektroinstalace byla zakoupena
a uvedena do provozu nová generace telefonní ústředny a nové telefony do jednotlivých
tříd.
Základní škola měla v hodnoceném období 15 interaktivních tabulí, z toho 7 bylo pořízeno
v rámci projektu Interaktivní výukou ke splnění Školního vzdělávacího programu, který byl
spolufinancován z ROP Moravskoslezsko. Odborné učebny bez interaktivních tabulí byly
vybaveny již v minulosti dataprojektory a plátnem. V minulosti také škola získala dotaci
z ROP Moravskoslezsko na vybavení jazykové učebny s 24 počítači pro žáky a počítačem
pro učitele a sw Robotel v jazykové učebně. Škola využívala celkem 17 dataprojektorů.
V průběhu školního roku 2018/2019 se podařilo opravit část soklů kolem schodišť
v budově základní školy, dále byla zrekonstruována a rozšířena místnost pro zástupkyni
ředitele školy a výchovnou poradkyni, a to jak pro základní školu, tak i mateřskou školu.
Podařilo se zrekonstruovat nevyhovující elektroinstalaci v budově mateřské školy, kdy
investorem byl ÚMOb Ostrava - Jih. Současně při této rekonstrukci proběhla i oprava
popraskaných zdí (příček) na toaletách mateřské školy a výměna nevyhovující podlahové
krytiny v šatnách a hlavním schodišti mateřské školy.

2. Přehled oborů vzdělávání
Ve všech třídách školy se ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 53 zaměstnanců. Z toho bylo 21
učitelů ZŠ, 4 vychovatelky školní družiny a 9 správních zaměstnanců ZŠ (z toho jedna správní
zaměstnankyně ZŠ byla na dlouhodobé nemocenské). Dále pak 7 učitelek MŠ, 5 asistentů
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pedagoga v ZŠ, 2 správní zaměstnanci MŠ a 3 pracovnice ve školní jídelně mateřské školy, jedna
speciální pedagožka a jedna školní psycholožka, které byly hrazeny z ESF EU, v rámci projektu
Šablony II. Dvě učitelky MŠ, jedna správní zaměstnankyně MŠ a jedna učitelka ZŠ byly ve školním
roce na rodičovské dovolené. Na základní škole dále působil facilitátor, který byl rovněž hrazen
z ESF EU a který byl zaměstnancem Magistrátu města Ostravy.
Všichni učitelé školy splňovali kvalifikační předpoklady pro práci učitele na 1. stupni a na 2. stupni
školy. V MŠ splnily kvalifikační předpoklady všechny učitelky.
Ve školním roce 2018/2019 bylo ve škole celkem 15 tříd, z toho 9 tříd na 1. stupni a 6 tříd
na 2. stupni. Žáci se vyučovali 407 vyučovacích hodin za týden.
3. 1. Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

1

5

2

9

0

13

0

9

3

36

3. 2. Nepedagogičtí pracovníci
Pracovní zařazení

Počet

THP

4

Údržbář – školník

1

Uklízečky

7

Kuchařky ŠJ

2

Celkem

14
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4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Název kurzu
Rozvoj čtenářské gramotnosti
Koordinace v oblasti ICT - studium
Programování zábavně
Program Bakaláři – úvazky, příprava nového školního roku
Program Bakaláři – co by měl vědět správce programu
Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ
Efektivní řízení školy v praxi
Učení hrou – e-learning
MŠ – netradičně, alternativně, inovativně
Prevalis – spolupráce s OSPOD a neziskovými organizacemi
Platové předpisy a pracovní doba

Počet
zúčastněných
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Částka
v Kč
1 820,00
19 290,00
990,00
4 200,00
4 200,00
1 310,00
990,00
200,00
860,00
890,00
1 200,00

Celkem se ve školním roce 2018/2019 zúčastnilo akcí DVPP 13 učitelů.
Celkem se za DVPP zaplatilo 35 950,- Kč.
5. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy
Pro školní rok 2018/2019 bylo zapsáno 39 dětí, 9 dětem byla odložena školní docházka o jeden
školní rok. Do dvou prvních tříd pak v září 2018 nastoupilo 33 dětí.
Z 9. ročníku ve školním roce 2018/2019 vyšlo 28 žáků. Všichni byli v řádném termínu přihlášeni
na středních školách. Po přijímacím řízení bylo přijato 17 žáků ke studiu na studijní obory, z toho
4 žáci na gymnázia a 13 žáků na SOŠ, 10 žáků ke studiu učební obory a 1 žák v dalším studiu
nepokračoval.
Z 5. tříd se ke studiu na osmiletém gymnáziu přihlásilo 6 žáků, 4 žáci byli přijati. Z 8. třídy vycházel
1 žák a byl přijat ke studiu na učebním oboru.
K zájmovému vzdělávání ve školní družině bylo zapsáno celkem 105 žáků.
6. Hodnocení výsledků vzdělávání
6. 1. Přehled o prospěchu žáků za 2. pololetí
1. stupeň
Třída
I. A
I. B
II. A
II. B

Počet
žáků
17
17
19
20

Prospělo
1
1
3
1

Prospělo s
vyznamenáním
16
15
15
18
5

Neprospělo,
nehodnoceno
0
1
1
1
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III. A
III. B
IV.
V. A
V. B
Celkem
2. stupeň
Třída
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII.
IX.
Celkem

21
17
30
24
24
189

5
9
8
8
10
46

15
7
21
16
14
137

1
1
1
0
0
6

Počet
žáků
21
24
20
20
28
28
141

Prospělo

Prospělo s
vyznamenáním
7
8
7
1
6
11
40

Neprospělo,
nehodnoceno
0
0
0
1
1
0
2

Prospělo s
vyznamenáním
137
40
177

Neprospělo,
nehodnoceno
6
2
8

Celkový přehled
Počet
Třída
žáků
1. stupeň
189
2. stupeň
141
Celkem
330

14
16
13
18
21
17
99

Prospělo
46
99
145

Údaje v těchto přehledech jsou uvedeny ke dni 31. 8. 2019.
6. 2. Přehled o chování žáků
Přehled chování žáků za 1. pololetí školního roku
Pochvala Napomenutí
Důtka
ŘŠ
TU
TU
1. stupeň
0
38
6
2. stupeň
3
67
17
Celkem
3
105
23

Důtka
ŘŠ
2
12
14

2. st. 3. st.

Přehled chování žáků za 2. pololetí školního roku
Pochvala
Napomenutí
Důtka
ŘŠ
TU
TU
1. stupeň
0
44
14
2. stupeň
3
89
29
Celkem
3
133
43

Důtka
ŘŠ
4
7
11

2. st. 3. st.
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1
4
5

1
4
5

0
2
2

3
0
3
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6. 3. Údaje o zameškaných hodinách
Přehled absence žáků za 1. pololetí školního roku
Počet
Počet
omluvených
omluvených
hodin
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1. stupeň

9 894

52,1

48

0,3

2. stupeň

8 796

61,5

111

0,8

Celkem

18 690

56,1

159

0,5

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

Přehled absence žáků za 2. pololetí školního roku
Počet
Počet
omluvených
omluvených
hodin
hodin na žáka
1. stupeň

9 220

48,8

497

2,6

2. stupeň

9 407

66,7

70

0,5

18 627

56,4

567

1,7

Celkem

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
7. 1. Údaje za I. pololetí
Aktivity vzhledem k dětem
Žáci se aktivně zapojili například do těchto školních aktivit:
 Návštěvy divadelních představení
 Vodící pes ve škole
 Broučkiáda
 Oslava 100 let naší země
 Plavecký výcvik (3. ročník)
 Návštěva Světa techniky
 Korálkování v tvůrčí dílně
 Výuka ve Středisku dopravní výchovy
 Běh naděje
 Podzimní sběrová akce
 Besedy s Policií ČR
 Koloběžkové závody
 Preventivní program HZS
 Renarkon – aktivity v rámci prevence
 Předškoláček – aktivity pro děti MŠ (Zkoumáme přírodu i člověka)
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Školní liga v miniházené
Předvánoční jarmark
Mikulášská nadílka – organizace 9. ročníku pro celou školu a MŠ
Tvůrčí dílny
Pohádka o veliké řepě
Vánoční vybíjená
Vánoční besídky ve třídách
Soutěž o nejkrásněji vyzdobenou třídu na Vánoce
Lyžařský a snowboardový ozdravný pobyt
Turnaj ve florbalu
Přírodovědný Klokan
Olympiáda v českém jazyce
Třídní kola v recitaci
Soutěž Řemeslo má zlaté dno
Matematická olympiáda

V říjnu 2018 proběhla na naší škole tradiční podzimní sběrová akce. Do akce se zapojili žáci prvního
a druhého stupně, rovněž i vyučující - a společně jsme nasbírali 12 285 kg starého papíru.
Každý pátek (na začátku první vyučovací hodiny) se vybraní žáci všech tříd postupně podíleli
na rozhlasovém vysílání pro celou školu.
Proběhly naplánované akce zaměřené na prevenci:
 besedy v Renarkonu (druhý stupeň)
 besedy s Městskou policí Ostrava
Preventivní besedy MPO 1. – 9. třída
Datum
7. 1. 2019
7. 1. 2019
7. 1. 2019
7. 1. 2019
8. 1. 2019
8. 1. 2019
8. 1. 2019
8. 1. 2019
9. 1. 2019
9. 1. 2019
9. 1. 2019
9. 1. 2019
10. 1. 2019
10. 1. 2019
10. 1. 2019

Třída
I.A
I.B
4.
V.A
II.A
II.B
V.B
VI.A
III.A
III.B
VI.B
VII.A
VII.B
8.
9.

1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina

Název
Malé děti, velké nebezpečí
Malé děti, velké nebezpečí
Strážník, můj pomocník
Krizové situace v běžném životě
Bezpečně ze školy domů
Bezpečně ze školy domů
Krizové situace v běžném životě
Nebezpečná hra (šikana)
Malý kriminalista
Malý kriminalista
Nebezpečná hra (šikana)
Nedělej si problém
Nedělej si problém
Právní povědomí
Zájmy chráněné trestním zákonem
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Renarkon:
Datum
8. 10. 2018
8. 10. 2018
8. 10. 2018
8. 10. 2018
24. 10. 2018
24. 10. 2018

Třída
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
8.
9.

8.00-9.40 (1. a 2. hodina)
10.00-11.40 (3. a 4. hodina)
8.00-9.40 (1. a 2. hodina)
10.00-11.40 (3. a 4. hodina)
8.00-9.40 (1. a 2. hodina)
10.00-11.40 (3. a 4. hodina)

Název bloku
Komunikace a vztahy
Komunikace a vztahy
Šikana
Šikana
Co si myslím o drogách
Sexualita

Ve škole bylo řešeno:
 jednání se zák. zástupcem – prospěch, chování (VII.B)
 jednání se zák. zástupcem – neomluvená absence, záškoláctví, docházka do školy (VII.A)
 jednání se zák. zástupcem – prospěch, chování (VII.B)
 jednání se zák. zástupcem – hrubé porušení školního řádu (VII.A)
 jednání se zák. zástupcem – hrubé porušení školního řádu (VII.A)
 jednání s žákem – nevhodné chování mezi spolužáky (II.A, III.B)
 jednání s žákem – nevhodné, agresivní chování mezi spolužáky (VII.A)
 jednání s žákem – nevhodné, agresivní chování mezi spolužáky (9.)
 jednání s žákem – nevhodné chování mezi spolužáky – pomlouvání (9.)
Neomluvená absence byla na 1. a 2. stupni. Celkem se jedná o 159 hodin, na kterých se podílelo
5 žáků prvního stupně a 6 žáků druhého stupně. Sníženou známku z chování dostalo celkem 7
žáků. Snížené známky z chování byly uděleny na prvním i druhém stupni, na prvním stupni měl
1 žák dvojku z chování, na druhém stupni mají 2 žáci trojku z chování a 5 žáků dvojku.
7. 2. Údaje za II. pololetí
Aktivity vzhledem k dětem
Žáci se aktivně zapojili do těchto školních aktivit:
•
Návštěvy divadelních a filmových představení
•
Lekce plavání
•
Soutěž o nejhezčí valentýnku
•
Soutěž „O čokoládovou vařečku“
•
Recitační soutěž žáků druhého stupně
•
Recitační soutěž žáků prvního stupně
•
Den otevřených dveří – pomoc při organizaci
•
Pomoc při zápisu do prvních tříd
•
Akce pro předškoláky – fyzikální pokusy
•
Karneval v maskách (ŠD)
•
Akce pro předškoláky – společné sportování
•
Ukázkové hodiny pro předškoláky
•
Ukázkové hodiny pro veřejnost
•
Akce pro předškoláky – tvořivá dílna
•
Noc s Andersenem
•
Velikonoční jarmark
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarní sběrová akce
Aprílová akce – Škola naruby
Den země
Matematický Klokan
Den Země
Dopravní soutěž
Školní laťka
Dny zdraví
BATTLEFIELD – soutěž v rámci projektu POKOS
Anglický slavík
Anglický desetiboj
Sportovní den ke Dni dětí
Pasování prvňáčků na čtenáře (KMO Ostrava Výškovice)
Návštěva Světa techniky Ostrava
Školní výlety jednotlivých tříd
Atletické přebory žáků ZŠ z Ostravy-Jihu
Hudební vystoupení v Domově pro seniory Čujkovova
Návštěva OZO v Ostravě – Kunčicích
Hravé dopoledne v Domově pro seniory Čujkovova
Matematický klokan 2019
Souboj čtenářů 2019
Rap je art
Ukázka dravců
Soutěž ve vaření v VI.A a VI.B
Dny dětského čtení v MŠ
Pirátský týden ke Dni dětí
Návštěva v domově pro seniory

Naše škola nabízela odpolední zájmové kroužky (keramický, sportovní, taneční). Ve škole měli žáci
také možnost navštěvovat další aktivity, které přímo neorganizuje škola, např. bojová umění,
házená pro děti, basketbalová přípravka, Ostravaček - pohybová průprava, míčové hry. Škola dále
nabízela v rámci školní družiny další aktivity pro mladší žáky. Rovněž rodiče našich žáků měli
možnost navštěvovat pod vedením zaměstnankyně školy ve večerních hodinách kroužek Keramiku
pro dospělé.
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.
Naše škola byla zapojena druhým rokem v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání
ve městě Ostrava“. V rámci tohoto projektu vzniklo ve škole Školské poradenské pracoviště.
Do školy pravidelně docházela speciální pedagožka a psycholožka. Žáci i rodiče měli možnost
ve vyhrazeném čase konzultovat své problémy. Psycholožka docházela podle potřeby do tříd,
prováděla diagnostiku, vedla individuální pohovory se žáky i zákonnými zástupci, případně učiteli.
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Proběhly naplánované akce zaměřené na prevenci:
•
přednáška pro žáky 8. a 9. tříd – „Protidrogový vlak“
•
přednáška pro žáky 6. až 9. tříd – „Rap is art“
•
ostatní plánované akce proběhly v prvním pololetí
Ve škole bylo řešeno:
•
jednání se zák. zástupcem – prospěch, chování (9.)
•
jednání se zák. zástupcem – nevhodné chování mezi spolužáky (III.B)
•
jednání se zák. zástupcem – nevhodné chování mezi spolužáky (III.A)
•
jednání s žákem – nevhodné chování mezi spolužáky (VII.B)
•
jednání s žákem – nevhodné, agresivní chování mezi spolužáky (VII.A)
Neomluvená absence byla na 1. a 2. stupni. Celkem se jednalo o 567 hodin, na kterých se podíleli
jak žáci 1. stupně, tak i žáci 2. stupně.
Snížené známky z chování byly uděleny na druhém i prvním stupni. Na prvním stupni byla udělena
jedna dvojka z chování a tři trojky z chování. Na druhém stupni bylo uděleno pět dvojek z chování.
Aktivity vzhledem k rodičům:
•
konzultace pro rodiče
•
zapojení do akce Velikonoční jarmark
•
tvůrčí dílny
Aktivity vzhledem k pedagogům:
•
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, Renarkon, Faust, CNN, Odbor sociální ochrany dětí a mládeže, Policie ČR, Městská policie,
oblastní metodik prevence, Krizové centrum atd.
V naší škole bylo řešeno:
•
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
•
nevhodné chování ve školní jídelně
•
vyhazování předmětů z okna, porušování školního řádu
•
opakované krádeže, jednání se zák. zástupci
•
nevhodné chování ve vyučování
•
ničení školního majetku
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Významným bodem prezentace naší školy u široké veřejnosti byla skutečnost, že ve čtvrtek dne
6. 9. 2018 po 14. hodině na ulici Krasnoarmejců 26 v Ostravě-Zábřehu, u hřiště FC Ostrava-Jih,
žákyně naší školy pomáhaly zachránit lidský život.
Kromě ocenění žákyň byl případ hojně medializován takřka ve všech médiích. Současně proběhla
osvěta v oblasti záchrany lidského života a pomoci druhým v krizových situacích. Tato nezištná
pomoc druhému byla využita pro vysvětlení základní zásad první pomoci v novinách, např. Jižních
listech, Blesku atd.
Prezentace školy probíhala při pořádání Dne otevřených dveří a Předškoláčka. Dále pak
pravidelným přispíváním do Jižních listů, V neposlední řadě byly pro prezentaci naší školy
využívány vlastní webové stránky.
Naše škola byla prezentována rovněž při účastech na školních soutěžích:
1

Anglický desetiboj

Název soutěže

Účastníci škol. kola
žáci 3. třídy

Úspěchy
účast v městském kole

2

Anglický slavík

2 žákyně z 9. třídy

2. místo

3

Atletické přebory

4

Dětský sportovní den

5

Dopravní soutěž Mladý cyklista

6

Dopravně – výtvarná soutěž „Děti, pozor, červená“

7

Florbalový turnaj

8

Halová kopaná

žáci 6. – 9. tříd

žáci 9. třídy
žáci celé školy

1. místo

žáci 5. třídy
žáci 1. stupně

školní kolo

10 žáků z 6. třídy

9

Koloběžkové závody

žáci 1. a 2. tříd

10

Konverzační soutěž v angl. jazyce

žáci 8. a 9. tříd

účast v okresním kole

11

Matematický klokan (4 věkové kat.)

95 žáků

školní kolo

12

Mikulášská laťka ZŠ Dvorského

25 žáků 6. - 9. tříd

2. místo a 3. místo

13

Minifotbal

14

Olympiáda z českého jazyka

15

Projekt Evropa čte – čtěte s námi

16

Přírodovědný klokan

17

Pythagoriáda

51 žáků 5. - 8. tříd

školní kolo

18

Recitační soutěž žáků 1. stupně

žáci 1. - 5. tříd

školní kolo

19

Recitační soutěž žáků 2. stupně

9 žáků 6. - 9. tříd

školní kolo

20

Řemeslo má zlaté dno

21

Sběrová soutěž - jaro 2019

žáci celé školy

celkem 10 161 kg

22

Sběrová soutěž - podzim 2018

žáci celé školy

celkem 12 285 kg

23

Souboj čtenářů – projekt „Rosteme s knihou“

25 žáků 6. tříd

účast v celostátním on-line kole

24

Soutěž o "O čokoládovou vařečku"

25

Soutěž o nejkrásnější Valentýnku

26

žáci 7. tříd
24 žáků 9. třídy

2 žáci účast v okresním kole

žáci 1. stupně

školní kolo

53 žáků 8. a 9. tříd

školní kolo

žáci 9. třídy

2 žákyně 9. třídy

1. místo

žáci školy

školní kolo

Školní laťka

žáci 4. - 9. tříd

školní kolo

27

Vánoční vybíjená

žáci 4. – 9. tříd

školní kolo

28

Výtvarná soutěž ke Dni Země (ŠD)

žáci 1. – 4. tříd

školní kolo

29

Výtvarná soutěž „O nejhezčí záložku COSMAS“ (ŠD)

žáci 2. tříd

školní kolo
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Žáci se zapojili do 29 soutěží pořádaných vyučujícími a vychovatelkami naší školy, žákovskou radou
a soutěží vyhlášených různými organizacemi a úřady.
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
V minulém školním roce 2018/2019 neprovedla Česká školní inspekce inspekční činnost na naší
škole.
10. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů
V rámci projektu Šablony II "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava" působila
ve škole ve školním roce 2018/2019 školní psycholožka a speciální pedagožka. Ve spolupráci
s dalšími pedagogy školy naplňovaly Plán školního poradenského pracoviště. Individuální péčí
i prací s třídním kolektivem pomáhaly žákům dosahovat lepší výsledky ve vzdělávání, byly
nápomocny 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.
Naše škola pokračovala v zapojení do projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava – MAP II" (dále jen RRPOV). V rámci tohoto projektu jsme získali pro školu pozici
facilitátora, který přispěl k lepší komunikaci s rodiči žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
a k usnadnění práce pedagogů při jednání s OSPODem a neziskovými organizacemi.
Učitelé i ve školním roce 2018/19 absolvovali v rámci tohoto projektu cenné informace na četných
školeních.
11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Naší škole se kromě již uvedených projektů Šablony II a RRVOV podařilo získat dva další granty
od Magistrátu města Ostravy a zapojit se do RRPOV III. Jeden grant byl pro základní školu
na uspořádání výstavy Ostrava očima dětí a druhý pro mateřskou školu Babi, dědo, tati, mami,
přijďte a hrajte si s námi. Velmi důležitým se ukázal vstup do projektu ESF EU RRPOV III, díky
němuž mohl k 1. 9. 2019 nastoupit historicky poprvé na naši školu sociální pedagog, který mj.
bude pomáhat sociálně slabším a naší základní škole při vzájemné komunikaci.
Na začátku ledna 2019 se 27 žáků 7. – 9. tříd zúčastnilo lyžařského výcvikového kurzu, který
se uskutečnil v Mostech u Jablunkova, Penzion U Skiareálu. V listopadu 2018 se 62 žáků II.A, II.B,
III.A a III.B třídy zúčastnilo školy v přírodě na Morávce, Penzion U Přehrady. Tyto ozdravné pobyty
byly žákům spolufinancovány z neinvestičního příspěvku statutárního města Ostrava z Fondu
pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 415 800,- Kč.
Magistrát města Ostravy přiznal v roce 2019 základní škole dotaci ve výši 60 000,- Kč na realizaci
projektu „Podpora volnočasových činností a přípravu 14. ročníku výstavy Ostrava očima dětí“
a mateřské škole dotaci ve výši 50 000,- Kč na realizaci projektu „Babi, dědo, tati, mami, přijďte
a hrajte sis s námi!“.
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V roce 2019 se naše škola přihlásila k projektu MŠMT „Sportuj ve škole“. Projekt je určen žákům
1. – 5. ročníku základních škol, kdy se žáci v rámci školní družiny věnují 1x týdně pohybovým
aktivitám. Je realizován pro tři skupiny žáků a celkem se projektu účastní 69 žáků.
V červnu 2019 byl naší školou podán a schválen projekt MŠMT „Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“. Jedná se o hrazení dopravy autobusem pro děti
třetích tříd na výuku plavání, která bude probíhat v 1. pololetí následujícího školního roku.
Zapojili jsme se do projektu Pébéčko a zřídili jsme v naší škole „Hrací třídu“ s televizí a dvěma
závěsnými křesly.
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. Kromě pravidelných schůzek a reportů jsme diskutovali o způsobu a formě
odměňování zaměstnanců školy. Výsledkem této diskuze a spolupráce bylo přijetí zásadního
dokumentu Hodnocení a kritéria - Kritéria pro přiznávání nenárokových složek platu – osobních
příplatků a odměn. Tento dokument rozvíjí a doplňuje Zákoník práce a blíže specifikuje způsob,
jak pracovat s nadtarifními složkami platu v organizaci.
Dalším spolupráce probíhala s partnerem školy Spolkem rodičů při ZŠ Kosmonautů 13. V minulém
školním roce se spolupráce odehrávala zejména při organizaci akcí typu sběrové akce, ale také
jarmarků.
13. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018
13. 1. Přehled příjmů za r. 2018
Dotace KÚ Moravskoslezského
přímé výdaje na vzdělávání ÚZ 33 353

21 185 170,00

Kč

účelová dotace pro ZŠ z rozpočtu SMO sml. č. 17/1215

40 000,00

Kč

účelová dotace pro MŠ z rozpočtu SMO sml. č. 17/1227

40 000,00

Kč

dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

277 200,00

Kč

účelová dotace pro ŠJ/MŠ z rozpočtu SMO

14 000,00

Kč

účelová dotace projektu "Obědy do škol"

103372,20

Kč

účelová dotace ESF z projektu "ŠABLONY II."

244624,96

Kč

2 978 391,00

Kč

2 884 421,00

Kč

transfer na dopravu dětí MŠ

24 933,00

Kč

transfer na plavání žáků

69 037,00

Kč

Účelové dotace:

Dotace na provoz od ÚMOb Ostrava-Jih
z toho:
neinvestiční
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Ostatní výnosy z hlavní činnosti celkem

2 181 159,38

Kč

Platby stravného ŠJ

425 252,00

Kč

Školné MŠ

217 805,00

Kč

Školné ŠD

175 840,00

Kč

12 108,00

Kč

400,00

Kč

Příjmy za úhradu pracovních sešitů pro žáky a spol. akcí

136 696,00

Kč

Výnosy ŠVP

147 641,00

Kč

Výnosy LVK

54 744,00

Kč

2 859,00

Kč

171,08

Kč

Časové rozlišení investiční dotace ROP

179 752,80

Kč

Čerpání fondů

824 050,50

Kč

3 840,00

Kč

z toho:

Výnosy ze sběrové akce MŠ
Výnosy za duplicitní vystavení dokladů

Přijaté náhrady škod
Úroky z bankovních účtů

Ostatní výnosy z činnosti

13. 2. Náklady z dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Přímé náklady na vzdělávání - ÚZ 33 353

21 185 170,00

Kč

mzdy

15 147 848,00

Kč

OPPP

127 123,00

Kč

72 016,00

Kč

5 151 619,00

Kč

61 969,00

Kč

FKSP

304 397,28

Kč

DVPP

27 060,00

Kč

mzdové náklady na stravování zaměstnanců

61 632,00

Kč

8 666,00

Kč

preventivní prohlídky

12 650,00

Kč

DDHM

55 003,40

Kč

7 836,00

Kč

učební pomůcky

46 897,60

Kč

učební pomůcky pro 1. ročník

21 654,00

Kč

učebnice

49 307,00

Kč

pomůcky pro reedukované žáky

24 416,00

Kč

5 075,72

Kč

0

Kč

z toho:

náhrady z důvodů pracovní neschopnosti
odvody z mezd
zákonné pojištění

OOPP

cestovné

knihy
Zůstatek dotace vrácený na účet KÚ
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13. 3. Průměrné počty a mzdy zaměstnanců v roce 2018
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2018:

45,7599

Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců:

35,225

Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců ZŠ:

24,7521

Průměrný přepočtený počet vychovatelek ŠD:

3,6632

Průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnanců MŠ:

6,8097

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců:

10,5349

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců ŠJ v MŠ:

2,26

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců ZŠ:

6,3066

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců MŠ:

1,9683

Průměrný plat pedagogických zaměstnanců v ZŠ v roce 2018:

32 176,26

Průměrný plat zaměstnanců ve ŠD:

26 484,81

Průměrný plat pedagogických zaměstnanců MŠ:

27 021,25

Průměrný plat ostatních zaměstnanců ŠJ:

20 206,67

Průměrný plat ostatních zaměstnanců MŠ:

15 038,36

Průměrný plat ostatních zaměstnanců ZŠ:

19 849,77

13. 4. Výdaje na DVPP v roce 2018
počet
účastníků

Název akce z dotace KÚ Moravskoslezského kraje

částka v Kč

Metodická poradna

1

640

Studium pro ředitele

1

1 700,00

Práce se skupinami žáků a třídami, které nás stojí hodně sil

1

1 590,00

Hlas a jeho ochrana u pedagogických pracovníků

1

1 030,00

Rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí

1

1 820,00

Koordinace v oblasti ICT

1

15 000,00

Instruktorský lyžařský kurz

1

4 290,00

Programování zábavně? Jde to!

1

990

Celkem

8

27060,00

Celkem bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v roce 2018 vyplaceno 27 060,- Kč z dotace KÚ
Moravskoslezského kraje.

5. Čerpání příspěvku ÚMOb Ostrava – Jih a ostatní náklady z hlavní činnosti
Čerpání příspěvku ÚMOb Ostrava-Jih v r. 2018 a ostatní náklady z hlavní činnosti celkem
z toho:
Potraviny ŠJ
Čisticí prostředky a materiál
Knihy, časopisy
Vybavení lékárniček
DDHM
ODDHM
Nákup ostatního materiálu
Vodné, stočné
Vytápění
Spotřeba plynu
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4 860 021,78

Kč

425 252,48
93 095,47
18 254,43
3 295,00
412 004,44
16 058,00
195 002,72
91 648,54
1 065 787,92
3 795,68

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Elektrická energie
Opravy a udržování majetku
Cestovní náklady ostatní
Cestovní náklady ŠVP a LVK
Služby pošt
Telekomunikační služby a internet
Programové vybavení a IT služby
Služby zpracování mezd
Ostatní služby
Nájemné nebytových prostor
Služby peněžních ústavů
Náklady na plavecký výcvik žáků
Věcné náklady na stravování zaměstnanců
Semináře a školení zaměstnanců
Ostatní zákonné sociální náklady
Pojistné smlouvy-spoluúčast
Odvod povinného podílu osob se zdravotním postižením
Náklady na ŠVP
Náklady na LVK
Náklady na pracovní sešity, dopravu na plavání apod. hrazené z jiných zdrojů
Odpisy DHM
Opravné položky k pohledávkám

312 105,72
588 783,76
24 933,00
16 710,00
3 756,00
41 293,02
257 652,00
94 140,00
237 321,72
31 200,00
30 425,50
69 037,00
44 512,00
8 933,00
154,88
3 000,00
35 909,00
147 643,00
54 744,00
136 696,00
395 872,00
1 005,50

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti:

106 345,13

Kč

13. 6. Doplňková činnost
Výnosy z doplňkové činnosti celkem

157 549,00 Kč

z toho:
keramický kroužek

28 260,00 Kč

pronájem prostor

59 240,00 Kč

tržby z prodeje v obchodě

70 049,00 Kč

Náklady z doplňkové činnosti celkem

115 177,46 Kč

z toho:
spotřeba materiálu

18 131,00 Kč

opravy a udržování

4 900,00 Kč

náklady na energie

17 267,25 Kč

prodané zboží-obchod

55 639,21 Kč

náklady na mzdy

19 240,00 Kč

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti:

42 371,54 Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti:

299 528,60 Kč

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti:

42 371,54 Kč

Výsledek hospodaření celkem:

341 900,14 Kč

(z hlavní i doplňkové činnosti)
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13. 7. Hospodaření s fondy
FOND

stav k 1. 1. 2018 v Kč

Fond odměn

tvorba fondu v Kč

čerpání fondu v Kč

stav k 31. 12. 2018 v Kč

56 594,00

70 000,00

0,00

126 594,00

FKSP

128 737,53

308 138,12

307 700,00

129 175,65

Rezervní fond

728 573,59

1 736 434,70

504 047,00

1 960 961,29

Investiční fond

143 457,30

376 119,20

480 003,50

39 573,00

13. 8. Čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb v roce 2018
Příjmy:

Výdaje:

zůstatek z r. 2017
příděl 2 % z vyplacených mezd

128 737,53
308 138,12

Kč
Kč

Příjmy za rok 2018 celkem:

436 875,65

Kč

příspěvek na rekreaci zaměstnanců
odměny k výročím
čerpání služeb jiné organizace
příspěvek na stravování zaměstnanců

234 064,00
4 000,00
28 092,00
41 544,00

Kč
Kč
Kč
Kč

Výdaje za rok 2018 celkem:

307 700,00

Kč

14. Přehled o zájmových kroužcích
Zájmová činnost/kroužky probíhaly ve školním roce 2018/2019 na naší škole od měsíce října
2018. Žáci mohli navštěvovat tyto kroužky:
•
•
•
•
•

Keramický kroužek – 3 skupiny
Sportovní kroužek
Taneční kroužek
Základy míčových her (Ostraváček)
ABU Junior – Bojová umění

Zájmová činnost byla organizována rovněž v rámci školní družiny, kde děti pracovaly v těchto
kroužcích:
•
Výtvarný kroužek
•
Deskové hry
•
Sportovní hry
•
Pohybové hry
•
Akční kroužek
14. 1. Další činnosti školy v roce 2018/2019 v oblasti vzdělávání
Ve školním roce 2018/2019 v rámci environmentální výchovy proběhly podzimní a jarní sběrové
akce, žáci byli ve spolupráci s žákovskou radou vedeni k třídění odpadu.
Každá třída se ve školním roce zúčastnila mimoškolních akcí, které třídní učitelé plánují na začátku
školního roku. Byla to divadelní představení, návštěva podniku OZO Ostrava, Středisko dopravní
výchovy, Lesní škola, různá kulturní vystoupení, výchovné koncerty, návštěva ZOO Ostrava,
18
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návštěva Integrovaného bezpečnostního centra, tj. Hasičského záchranného sboru v Ostravě
a další.
Ve školním roce 2018/2019 se opět uskutečnilo několik akcí na podporu dětského čtenářství.
V únoru a březnu 2019 proběhla školní kola recitační soutěže na obou stupních školy. Třídy
delegovaly do školního kola své zástupce na základě výsledků třídních kol. V rámci 1. stupně
soutěžilo 12 recitátorů 3. – 5. tříd, na 2. stupni porovnávalo své recitátorské umění 9 žáků 6. – 9.
tříd.
Z pátku 29. března na sobotu 30. března 2019 se naše škola po čtvrté zapojila do celorepublikové
akce Noc s Andersenem, jejíž 19. ročník byl věnován 70. výroční nakladatelství Albatros. Pro děti
byl připraven bohatý program plný kvízů, hádanek, čtení a povídání o knížkách a také spaní
ve škole. Akce se zúčastnilo 42 žáků z II.A, IV. třídy a IX. třídy. Akce byla velmi pozitivně hodnocena
ze stran žáků, rodičů i samotných organizátorů.
Žáci 6. ročníku se již po sedmé přihlásili do celostátní soutěže ve znalosti obsahu knih „Souboj
čtenářů“, kterou realizuje společnost Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih
Rosteme s knihou. V rámci třídního kolektivu žáci načetli 5 titulů knih a 15. dubna 2019 se
zúčastnili on-line kola, ve kterém si vyzkoušeli nejen své čtenářské dovednosti, ale také vzájemnou
spolupráci v rámci skupiny a třídního kolektivu. Všech 25 knih zakoupených do soutěže bylo
věnováno darem školní knihovně.
Noc s Andersenem i Souboj čtenářů finančně podpořil Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13
pod záštitou zřizovatele školy.
V květnu 2019 se žáci III.A a VI.A zapojili do projektu Dny dětského čtení v rámci celoevropské
kampaně Europe reads. V tomto projektu stačilo otevřít oblíbenou knížku a přečíst úryvek
spolužákům ve škole, svým rodičům, sourozencům, prarodičům doma, svým kamarádům,
komukoli kdekoli. Žáci 3. třídy si četli navzájem, žáci VI.A se rozhodli číst dětem z mateřské školy
P. Lumumby 14 a připravili si dramatické čtení knížky Arnolda Nobela „Myška a pohádková
polívka“.
Ve školním roce 2018/2019 bylo do fondu školní knihovny zakoupeno 84 nových knih v celkové
hodnotě 14 211,80 Kč, z toho 37 ks bylo zakoupeno z dotace Magistrátu města Ostravy, 25 ks
daroval Spolek rodičů při ZŠ Kosmonautů 13 do Souboje čtenářů, 22 ks zakoupila škola z vlastních
zdrojů. Knihovna je využívána nejen k vypůjčování knih, ale také pro další aktivity, čtenářské dílny,
Noc s Andersenem apod.
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