Základní škola Kravaře - Kouty, příspěvková organizace

Výroční zpráva
o činnosti školy

Školní rok 2017/2018
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Část I.

Základní údaje o škole
Název školy
Adresa
IČO
IZO

Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace
Bolatická 97/9, 747 21 Kravaře
70940070
600143376

Telefon
E-mail
Web

+420 553 671 357
info@zskravarekouty.cz
www.zskravarekouty.cz

Součásti školy

Základní škola (kapacita 130 žáků)
Školní družina (kapacita 60 dětí)
Školní jídelna – výdejna (kapacita 100 jídel)

Ředitel školy

Mgr. Jan Volf

Zřizovatel školy

Město Kravaře
Náměstí 43, 747 21 Kravaře
IČO: 00300292

Školská rada

Petr Jochim – zástupce zřizovatele (předseda)
Mgr. Eva Watzlawiková – zástupce pedagogů
Michaela Remešová – zástupce rodičů

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty
IČO: 26657040
Jiří Tamfal – předseda
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Charakteristika školy
Základní škola Kravaře–Kouty je školou pro první stupeň (1.–5. ročník ZŠ). Škola je
příspěvkovou organizací, zřizovatelem je město Kravaře. Od 6. ročníku žáci docházejí
do Základní školy Kravaře.
Vyučování probíhá v pěti třídách a jedné odborné (počítačové) učebně. Třídy jsou
vybaveny výškově stavitelným nábytkem, tabulemi s pylonovými pojezdy a keramickým
povrchem, interaktivními tabulemi s datovým projektorem. V každé třídě je k dispozici
počítač s výukovými programy a přístupem k Internetu. Celkem se ve škole nachází 21
počítačů, k 17 z nich mají přístup žáci. Výuka dětí na počítačích probíhá ve škole již od
prvního ročníku jako součást jiných předmětů. Od čtvrtého ročníku je informatika
vyučována jako samostatný předmět. Počítačová učebna je rovněž zpřístupněna
veřejnosti. Od třetího ročníku se ve škole žáci učí anglickému jazyku. Jako nepovinný
předmět se vyučuje náboženství.
Škola nemá vlastní tělocvičnu. Pravidelná výuka tělesné výchovy probíhá na hřišti nebo
v nedaleké sportovní hale Buly aréna. Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali plaveckou školu
v kravařském aquaparku.
Venkovnímu areálu školy dominuje víceúčelové hřiště s umělým povrchem, určené
především k míčovým hrám. Areál, který dále zahrnuje travnaté plochy, lavičky, pískové
doskočiště, padesátimetrovou běžeckou dráhu, pergolu a ohniště, je využíván k výuce
tělesné výchovy a k relaxaci dětí o přestávkách. V odpoledních hodinách hřiště využívá
školní družina a veřejnost.
Pro školní družinu jsou v budově školy vyčleněny prostory, ve kterých se nachází herna,
místnost pro výtvarné činnosti a malá počítačová učebna. Družina má dvě oddělení
s celkovou kapacitou 60 dětí.
Součástí školy je školní jídelna – výdejna. Obědy jsou dováženy ze školní jídelny při
Základní škole Kravaře.
Zájmové kroužky ve škole zajišťuje Centrum volného času Kravaře, jehož zaměstnanci
spolupracují se školou také na dalších akcích.
Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí, které podporuje činnost školy a ve
spolupráci se školou pořádá zábavné a společenské akce pro děti i rodičovskou veřejnost
– Halloween, Zpívání u stromečku s mikulášskou nadílkou, pohádka v CineSatru Opava,
Dětský maškarní ples, Školní ples, Den matek a Den dětí.
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Část II.

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
Škola poskytuje základní vzdělání v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 689/2004 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
v platném znění:
79-01-C/01 Základní škola (nová soustava – RVP)
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život“: 1. – 5. ročník

Část III.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
školy
Přehled pedagogických pracovníků


Ředitel školy:
Mgr. Jan Volf





Třídní učitelé:
Mgr. Hana Šlejmarová
Mgr. Markéta Ramachová
Mgr. Lenka Dominiková
Mgr. Kateřina Koudelová
Mgr. Eva Watzlawiková














Ostatní učitelé:
Dagmar Večerková
Mgr. Olga Stuchlá
Mgr. Jan Zelenka



(výtvarná výchova, informatika)
(náboženství)
(náboženství)

Vychovatelky školní družiny:
Dagmar Večerková
Bc. Michaela
Večerková



třída I.
třída II.
třída III.
třída IV.
třída V.

(vedoucí vychovatelka)

Další činnosti pedagogů:
Výchovný poradce
Metodik prevence
Koordinátor EVVO
Koordinátor ŠVP
Metodik, koordinátor, správce ICT

Mgr. Hana Šlejmarová
Mgr. Eva Watzlawiková
Mgr. Kateřina Koudelová
Mgr. Jan Volf
Mgr. Jan Volf
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Přehled zaměstnanců školy
Počet fyzických osob

Přepočtený evidenční
počet

Pedagogičtí zaměstnanci

8

8,0

Nepedagogičtí zaměstnanci

3

2,4

z toho zaměstnanci výdejny stravy

1

0,4

Pracovníci školy

Věkové složení pedagogů
21 – 30 let

0

31 – 40 let

41 – 50 let

5

nad 50 let

2

1

Část IV.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
1

Počet 1. tříd
Počet zapsaných žáků

27

Přestup na jinou školu

-

Odklad školní docházky

6
21

Počet žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku
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Část V.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospěch žáků na základní škole
Ročník

Počet
žáků

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

1.

19

25

0

0

2.

24

19

1

0

3.

19

15

3

0

4.

19

13

7

0

5.
Celkem

20
101

6
78

7
18

0
0

Počet žáků se sníženou známkou z chování
Stupeň chování

Počet žáků

Procento
z celkového počtu žáků

2.

0

0

3.

0

0

Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků

0

Celkem hodin

Průměr na 1 žáka

0

0

Počet žáků se zdravotním postižením – IVP:

1

Počet žáků přijatých na osmileté gymnázium:

0
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Část VI.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Program prevence rizikového chování je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, jejich
rozvoje a vytváření zdravých životních návyků. Do pestrosti forem preventivní práce s žáky je
zapojen celý pedagogický sbor, zaměstnanci školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků
a CVČ Kravaře.
Ze Školní preventivní strategie vychází Minimální preventivní program, který zasahuje
výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Směřuje k pozitivnímu
ovlivnění třídního klimatu, k pozitivní změně motivace žáků. Témata zaměřená na prevenci
rizikového chování u dětí a mládeže jsou začleněna do všech vyučovacích předmětů. Využívá
se různých metod práce, např. výklad, samostatná práce, skupinová práce, besedy.
Při realizování MPP škola spolupracuje organizacemi: Policií ČR, PPP Ostrava, Hasiči,
Centrum volného času Kravaře. Máme vytvořený Krizový plán školy, který upravuje postupy
při řešení krizových situací ve škole.
V průběhu školního roku 2017/2018 se všichni žáci zúčastnili preventivních programů Centra
inkluze – témata: Vzájemné chování, Zdravý životní styl, Nech mě být a Šikana/Kyberšikana.
Žáci 4. třídy navštívili dopravní hřiště, nechyběly ani dny zdravé výživy. Žáci jednotlivých tříd
v rámci celého roku pracovali spolu s třídní učitelkou na projektech týkajících se ochrany
osobnosti a zdraví - Kočičí zahrada, Hravě žij zdravě.
Rodiče měli možnost seznámit se s problematikou šikany, beseda se konala v listopadu
a proběhla ve spolupráci s paní Mgr. Šimečkovou z PPP Opava.

Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP)
Pedagogové absolvovali vzdělávací akce:
Název kurzu (rozsah)

Počet zúčastněných
pedagogů

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole (16 h)

1

Jak sestavit plán pedagogické podpory (8 h)

1

Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky (5 h)
Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně ZŠ (8 h)

1
1

Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření (8 h)

1

Hry jako výukový prvek v hodinách angličtiny (4 h)

1

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (80 h)

2

Ped. studium pro vychovatele a pedagogy volného času (250 h)

1
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Část VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu
Ozdravný pobyt
Ve dnech 18.9. – 22.9. 2017 absolvovali žáci 3. – 5. ročníku Školu v přírodě na Malé
Morávce.
Škola zdravé 5
V měsíci listopadu proběhl na naší škole program, který seznámil žáky s 5 základními
zásadami zdravého stravování, správným složením jídelníčku, zásadami hygieny,
bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačiny.
Ovoce a zelenina do škol
I v letošním roce byla škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. V rámci tohoto
projektu mají žáci nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma.
Vitamínový den
V rámci spolupráce s firmou MK Fruit s.r.o. Šumperk proběhl na naší škole Vitaminový
den, kdy si žáci mohli vyrobit a ochutnat zdravé nápoje z ovoce a zeleniny.
Školní projekt mléko do škol
Od začátku školního mají všichni žáci naší školy nárok 4x za měsíc zdarma odebírat
neochucené mléko a mléčné výrobky.
Další aktivity a soutěže v rámci vyučování
Fitkonto –soutěž o hodnotné ceny, týkající se zdravé výživy a zdravého životního stylu.
„Hravě žij zdravě“- výukový kurz pro žáky pátého ročníku o prevenci obezity a špatného
životního stylu
Pohyb a výživa – výukový program
Zdravé zuby – výukový program
V rámci zdravého životního stylu se žáci naší školy zúčastnili plaveckého výcviku,
vycházek do okolí školy v přírodě, soutěže Plave celé město, soutěže Česko sportuje,
pobytu v přírodě, bruslení, výcviku na dopravním hřišti, olympijských her a výletů na
kolech.
V rámci zdravého životního stylu se žáci naší školy zúčastnili plaveckého výcviku, pobytu
v přírodě, bruslení, výcviku na dopravním hřišti, olympijských her a výletů na kolech.

Environmentální výchova
I v letošním školním roce se naše škola zapojila do programu Recyklohraní. Program
pořádají neziskové organizace Asekol, Ecobat, Elektrowin a Cart4Future. Ty zajišťují sběr
a recyklaci drobných elektrospotřebičů a elektroniky, mobilů, použitých baterií a tonerů.
V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti v oblasti recyklace a ochrany
životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále
přispívají k ochraně životního prostředí.
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I nadále jsme zapojeni do ekologického projektu týkajícího se sběru použitého rostlinného
oleje a aluminiových plechovek s názvem „Odpaďáček“. Použitý olej se sbíral do 1,5
litrových PET-lahví. Sbíráním tohoto odpadu jsme šetřili životní prostředí a kanalizační síť
před nežádoucím zanesením. Surovina z oleje pak slouží k výrobě bionafty.

Sběr papíru proběhl v měsíci říjnu a dubnu - nasbíráno bylo celkem 16 500 kg papíru.
Celoročně mohli žáci odevzdávat víčka z Pet lahví.
Dále sbíráme prázdné kazety a vypotřebované tonery do počítačových tiskáren a kopírek.
Takto sebrané tonerové kazety putují do recyklačního střediska, kde se třídí podle modelů
a poté se rozebírají na jednotlivé díly. Každá kazeta je pečlivě vyčištěna a její součástky
zkontrolovány a poškozené či nefunkční jsou nahrazeny jinými. Postupy jsou ekologické,
šetrné k přírodním zdrojům a finančně úsporné. Ve školách je už dnes samozřejmostí, že
zde existují a proto jsme nechtěli zahálet ani my.
Den v přírodě
Pátek 9. září 2017 prožili žáci čtvrtého a pátého ročníku v přírodě na vycházce. Spolu s
třídními učitelkami absolvovali trasu po lučních cestách z Olšinek v Kravařích do Zábřehu
ke štěrkovně. Cestou žáci pozorovali místní přírodu.
Beseda o plazech
V prosinci a únoru proběhly besedy o plazech s chovatelem.
Svět techniky
4. a 5. ročník navštívili Svět techniky a absolvovali programy: Žijí tady s námi. / Proč? Svět
v otázkách a odpovědích. V 3D kině viděli dokumentární film „Divoká Afrika”.
Den Země
Děti 4. a 5. ročníku – absolvovaly Výlet do Petřkovic, Landeku, Hornického muzea.
1., 2. a 3. ročník – jel na Den mláďátek, Opava
Den v přírodě
Koncem června 2017 strávili žáci den v přírodě. Žáci čtvrtého a pátého ročníku navštívili
Kozmické ptačí louky, rozlehlou mokřadní lokalitu u obce Kozmice na Hlučínsku.
Koncem června proběhl ve třetí třídě projekt Můj domácí mazlíček. Děti si přinesly svého
domácího mazlíčka a předem si připravily poutavé povídání o jejich chovu a způsobu
života.

Výlety a exkurze
Ozdravný pobyt
Ve dnech 18.9. – 22.9.2017
Výstava „Jaro“
Ne 26. Března navštívili žáci 3. ročníku výstavu věnovanou jaru.
Třídní výlety
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Kulturní akce
Návštěva knihovny
Dne 20. prosince žáci naší školy navštívili Městskou knihovnu v Kravařích. Přivítala je paní
knihovnice Eva Hanzlíková, která měla pro každou skupinu dětí připravenou zajímavou
předvánoční besedu.
Cinestar Opava
V pondělí 19. prosince jely vlakem do opavského Cinestaru, kde bylo přichystáno
promítání pohádky.
Divadlo Opava – Kytice
Dne 23. Ledna jeli naši mladší žáci do Slezského divadla v Opavě, kde zhlédli pohádku Mrazík.
Recitační soutěž
Odpoledne 8. února proběhlo na naší škole základní kolo recitační soutěže. Recitátoři byli
rozděleni do tří kategorií. Za každou třídu přednášeli připravenou báseň tři nebo čtyři
vybraní žáci.
Pěvecká soutěž
V úterý 22. března proběhlo ve škole základní kolo pěvecké soutěže „Opavský skřivánek”
zaměřené na písně z Hlučínska. Za jednotlivé třídy soutěžili žáci se dvěma písněmi, které
nacvičovali se svými učitelkami.
28. březen
Ve škole se nezapomnělo připomenout výše uvedené datum – den narození Jana Amose
Komenského. Během tohoto dne se děti seznámily s jeho osobností v rámci třídních
projektů.

Sportovní akce
Plavecká soutěž měst
V letošním roce jsme se opět účastnili celostátní plavecké soutěže měst, která se konala 5.
října v kravařském Aquaparku.
Žáci naší školy podpořili tuto akci vysokým počtem 35 plavců.
Dopravní hřiště
V úterý 18. října absolvovali žáci 4. ročníku výuku na dopravním hřišti. Pro děti byla
zajímavá už cesta do Malých Hoštic, protože jely na svých kolech a tak si v rámci cesty
osvojovaly některá z pravidel silničního provozu.
Plavecký kurz
I v letošním školním roce žáci druhého a třetího ročníku absolvovali plavecký kurz v
krásném prostředí Aquaparku města Kravaře. Metodika plaveckého výcviku byla zajištěna
kvalifikovanými instruktory plavecké školy Hastrmánek.
Školní olympiáda
Ve čtvrtek 8. června se na hřišti ZŠ Kravaře uskutečnila společná Olympiáda. Všechny
čekaly čtyři disciplíny – běh na 50/60 metrů, běh na 300/500 metrů, hod kriketovým
míčkem a skok do dálky. Naši žáci si tak mohli porovnat síly s kravařskými spolužáky.
Bruslení
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Spolupráce se sdružením rodičů a přátel dětí
Halloween
Na pátek 4. listopadu připravilo Sdružení rodičů a přátel dětí pro všechny zájemce
lampiónový průvod na téma Halloween. Pochod tmavými ulicemi začal u Buly Arény, kde
se sešly nejrůznější bytosti.
Maškarní ples
„Princeznička na bále poztrácela korále…” Tak by se mohl nazvat letošní maškarní ples,
který se konal v neděli 22. ledna 2017 v prostorách sálu Buly centra. Nejrozmanitějších
masek a převleků se sešlo dostatek.
Ples školy
Plesová sezóna neminula ani naši školu a tak se v sobotu 18. února v Buly centru
uskutečnil ples školy.
Den matek
Všechny maminky a babičky se dne 11. května sešly ve Farní stodole. Zde se konala
oslava jejich svátku - Dne matek. Žáci celé školy si pro ně připravili se svými třídními
učitelkami společný bohatý program.
Den dětí
Dne 3. Června se na školním hřišti uskutečnila oslava Dne dětí. Celé odpoledne se neslo v
indiánském duchu, nechyběly nejrozmanitější disciplíny a vydatné občerstvení. O kulturní
zážitek se zasloužila bubenická show.

Spolupráce s dalšími partnery
Spolupráce s mateřskou školou
Adventní setkání dětí ZŠ a MŠ
Návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě
Návštěva v mateřské škole 1. a 2. třída
Olympiáda se zvířátky
Spolupráce s CVČ Kravaře
Kroužky
Den dětí
Spolupráce s Buly arénou Kravaře
Plavecký kurz
Plavecká soutěž měst
Bruslení
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Vystoupení žáků
Vánoční zpívání
Vystoupení žáků na škoním hřišti v rámci akce „Zpívání u stromečku“.
Školní ples
Taneční vystoupení žáků pátého ročníku.
Den matek
Prezentace všech tříd – pásmo básní, písní, tanců i dramatických her.

Přednášky – besedy pro rodiče
Beseda na téma Šikana
Dne 14. listopadu proběhla na naší škole vzdělávací přednáška s besedou na aktuální
téma Šikana.

Činnost školní družiny
V rámci Celoroční hry se děti dozvěděly něco o svém těle, o pravidlech chování, zamyslely
se nad svým budoucím povoláním, poznaly svět peněz a základy finanční gramotnosti
a připomněly si umění si hrát. To vše prostřednictvím her.
Probíhala také pestrá činnost z oblasti výtvarné, pracovní, hudební, tělesné, dopravní,
přírodovědné i vlastivědné činnosti.
Činnosti byly v průběhu odpoledne uskutečňovány tak, aby se střídaly klidné a náročnější
činnosti, práce a odpočinek, řízené a spontánní činnosti.

Účast školy v olympiádách a soutěžích
Účast školy v soutěžích
Český jazyk – literární soutěže
Dětská scéna – recitace
Matematika
Matematický klokan
Výtvarné soutěže
Ahoj z prázdnin
Barevný podzim
O nejkrásnější vánoční ozdobu
Požární ochrana očima dětí
KODEX – obal na sešit
Hudební a tělesná výchova
Pěvecká soutěž Opavský skřivánek
Plave celé město
Školní olympiáda v ZŠ Kravaře
12

Další soutěže
Recyklohraní
Logická olympiáda
Úspěchy v soutěžích
Výtvarná soutěž
KODEX – obal na sešit – 3. místo – Lucie Remešová (5. ročník)
Recitační soutěž
Ondřej Jaroš (5. ročník) – postup do okresního kola

Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí

Inspekční činnost provedená ČŠI
Inspekční činnost nebyla provedena.

Kontrolní činnost provedená ČŠI
Kontrolní činnost nebyla provedena.
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Část X.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017
v tis.Kč

Plán
účet
501
502
511
512
513
518
521
524
525
527
528
549
558

zřizovatel

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a údržba
cestovné
reprezentace
ostatní služby
mzdové náklady
odvody z mezd
jiné soc. pojištění
ost. soc. náklady
jiné soc. pojištění
jiné ostat. náklady
náklady z DDHM

CELKEM
Výnosy celkem - skutečnost
Hospodářský výsledek celkem
z toho: HČ
VHČ

kraj

Skutečnost
vlastní
zdroje

celkem

zřizovatel

kraj

vlastní
zdroje,ČEZ

VHČ

EU

celkem

%
%
zřizovatel celkem

130,00

143,72

273,72

72,50

23,25

47,00

2,25

10,96

155,96

55,77

56,98

160,00

0,00

160,00

122,23

0,00

0,00

2,25

0,00

124,48

76,39

77,80

40,00

0,00

40,00

172,77

0,00

0,00

0,00

0,00

172,77

431,93 431,93

2,00

0,00

2,00

1,22

0,00

0,00

0,00

3,37

4,59

61,00 229,50

1,00

0,00

1,00

0,17

0,00

0,00

0,00

1,83

2,00

17,00 200,00

320,00

0,00

320,00

315,53

60,45

0,50

0,00

19,63

396,11

98,60 123,78

0,00

3671,66

3671,66

0,00

3677,96

0,00

0,00

50,20

3728,16

0,00 101,54

0,00

1238,55

1238,55

0,00

1238,95

0,00

0,00

0,00

1238,95

0,00 100,03

0,00

0,00

0,00

0,00

15,05

0,00

0,00

0,00

15,05

0,00

0,00

3,00

143,07

146,07

3,35

79,85

0,00

0,00

41,53

124,73

111,67

85,39

9,00

0,00

9,00

14,39

0,00

0,00

0,00

0,00

14,39

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

55,00

0,00

55,00

45,56

27,88

3,59

0,00

0,00

77,03

82,84 140,05

720,00 5197,00

0,00 5917,00

748,72 5123,39

51,09

4,50 127,52 6055,22

103,99 102,34

61341,91 Kč
6100,00 Kč
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810,06

5123,39

51,09

10,60

61,34

0,00

0,00

6,10

127,52 6122,66

0,00

67,44

159,89 159,89
0,00

0,00

Část XI.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů
Tato kapitola neobsahuje žádné údaje.

Část XII.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Tato kapitola neobsahuje žádné údaje.
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Část XIII.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Škola realizuje projekt s názvem „Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost
prostřednictvím klubů čtení a zábavné logiky“. Dotace byla poskytnuta z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci „Šablon pro MŠ a ZŠ I”.
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:
Výše dotace:

1. 2. 2017
31. 1. 2019
338 026,- Kč

Aktivity projektu:
1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
2. Čtenářské kluby pro žáky ZŠ
3. Kluby zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
4. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
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Část XIV.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání

Ve škole nejsou odbory ani jiné organizace zaměstnanců.

Závěr
Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou dne 27.9.
2018.

Mgr. Eva Watzlawiková
ředitelka školy
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