Základní škola Kravaře - Kouty, příspěvková organizace

Výroční zpráva
o činnosti školy

Školní rok 2015/2016

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, z.s.
IČO: 26657040
předseda: Jiří Tamfal
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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. Výuka dětí na počítačích probíhá ve škole již
od prvního ročníku jako součást jiných předmětů. Od čtvrtého ročníku je informatika
vyučována jako samostatný předmět. Od třetího ročníku se ve škole žáci učí anglickému
jazyku. Jako nepovinný předmět se vyučuje náboženství.
Venkovnímu areálu školy dominuje víceúčelové hřiště s umělým povrchem, určené především
k míčovým hrám. Areál, který dále zahrnuje travnaté plochy, dřevěné prolézačky, 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.
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.
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 – Den dětí, Den
matek, Mikulášskou nadílku, Školní ples, Dětský maškarní ples apod.

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
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Část III.

Rámcový popis personálního zabezpečení
činnosti školy
Přehled pedagogických pracovníků
Ředitel školy:

•

Mgr. Jan Volf
Třídní učitelé:

•

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Marie Hodíková
Hana Šlejmarová
Markéta Ramachová
Lenka Dominiková
Eva Watzlawiková

I.
II.
III.
IV.
V.

Ostatní učitelé:

•

Dagmar Večerková
Mgr. Olga Stuchlá
Mgr. Pavel Marek

(náboženství)
(náboženství)

Vychovatelky školní družiny:

•

Dagmar Večerková
Bc. Michaela Večerková

(vedoucí vychovatelka)

Další činnosti pedagogů:

•

Výchovný poradce
Metodik prevence
Koordinátor EVVO∗
Koordinátor ŠVP∗∗
Metodik, koordinátor, správce ICT

∗

třída
třída
třída
třída
třída

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
školní vzdělávací program

∗∗
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Marie Hodíková
Lenka Dominiková
Markéta Ramachová
Jan Volf
Jan Volf

Přehled zaměstnanců školy
Počet fyzických osob

Přepočtený evidenční
počet

Pedagogičtí zaměstnanci

8

7,9

Nepedagogičtí zaměstnanci

3

2,4

z toho zaměstnanci výdejny stravy

1

0,4

Pracovníci školy

Věkové složení pedagogů
21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

nad 50 let

0

5

1

2

Část IV.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017
1

Počet 1. tříd
Počet zapsaných žáků

31

Přestup na jinou školu

1

Odklad školní docházky

5
25

Počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 proběhl 4. února 2016. Budoucí prvňáčci byli při
vstupu do školy přivítáni Machem a Šebestovou. Nejprve se všichni společně vyfotografovali,
pak dostaly děti první úkol – nakreslit maminku, tatínka nebo sebe. Poté se pokračovalo ve
třídách, kde budoucí žáci plnili úkoly nutné k ověření jejich zralosti pro školu – počítalo se,
určovalo se pořadí, poznávaly se písmena, zvířátka, roční období, barvy a tvary, zkoušela se
zručnost, vyprávěla se pohádka. Každé dítě mělo také připravenou písničku nebo básničku,
kterou se naučilo z mateřské školy. Zkoušelo se také u interaktivní tabule.
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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.

22

20

2

0

2.

18

17

1

0

3.

21

16

4

1

4.

15

6

9

0

5.

26

14

12

0

Celkem

102

73

28

1

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

Celkem hodin

Průměr na 1 žáka

0

0

0

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:

8

Žáci přijatí na osmileté gymnázium:

0
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Část VI.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V průběhu školního roku 2015/2016 se žáci školy zúčastnili celoročních projektů, s cílem
zvýšení prevence rizikového chování a ochrany zdraví.
Žáci 1. ročníku se s těmito tématy seznámili v rámci projektu „Úraz není náhoda“. Děti z 2.
třídy se seznámily s problematikou prevence v rámci projektu „Kočičí zahrada“. Děti z 3. – 5.
ročníku se dověděly v rámci projektu „Už Vím“ jak chránit své zdraví.
Také v letošním roce nechyběla návštěva dopravního hřiště v Malých Hošticích, konkrétně
v říjnu a v květnu.
V říjnu se žáci 3. ročníku zúčastnili preventivního programu, pořádaného PPP Ostrava,
s názvem Nebezpečí kyberšikany. Pro žáky 4. a 5. ročníku stejná organizace připravila
preventivní program s názvem Rizika elektronické komunikace.

Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP)
Prioritou DVPP ve školním roce 2015/2016 bylo vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti.
Odborný růst pedagogů byl dále zajišťován studiem odborné literatury. S obsahem
jednotlivých seminářů DVPP a získaným metodickým materiálem byli vyučující seznamováni na
schůzích pedagogické rady školy. Materiály jsou součástí učitelské knihovny.

Pedagogové absolvovali vzdělávací akce:
Název kurzu (rozsah)

Počet zúčastněných
pedagogů

Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti I (6 h)

4

Slovní úlohy – žádný problém (4 h)

1

Enkaustické malování
Školní družina v právních normách

1
1
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Část VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu
Ovocentrum
Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. V rámci tohoto projektu mají
žáci nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma.
Odborná přednáška s maskotem Mrkvounem
V úterý 8. března si žáci prožili besedu zaměřenou na vliv ovoce a zeleniny na naše zdraví.
Přijeli k nám zástupci společnosti Ovocentrum Valašské Meziříčí s odbornou přednáškou.
Veselou divadelní formou s maskotem Mrkvounem seznámili děti s tím, proč je důležité jíst
ovoce a zeleninu, jaké vitaminy a prospěšné látky obsahují ty nejznámější druhy ovoce
a zeleniny.
Školní mléko
I v letošním roce se naše škola zapojila do programu Školní mléko, jehož účelem je pravidelné
poskytování dotovaného mléka a mléčných výrobků za zvýhodněnou cenu.
Fitkonto
Během měsíce dubna a května se někteří žáci pátého ročníku zúčastnili soutěže na fitkonto.cz,
kde si pomocí anketních otázek ověřovali své znalosti o bylinkách.
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
Recyklohraní
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. O jednoznačně pozitivních dopadech programu
vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy
v loňském roce 106,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 2,57 MWh elektřiny, 182,62
litrů ropy, m3 vody a 0,05 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 0,47 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 2,04 tun.
Sběr aluminiových plechovek a oleje
Nově se naše škola zapojila 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.
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Sběr papíru víček z Pet lahví
Sběr starých novin, časopisů a kartonů proběhl v měsíci říjnu a dubnu. Nasbíráno bylo celkem
12 820kg papíru.
Celoročně mohli žáci odevzdávat víčka od Pet lahví.
Nezapomněli jsme také na místní myslivecké sdružení, pro které jsme sbírali žaludy a kaštany.
Den v přírodě
Pátek 11. září 2015 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. Určovali pozorovaná zvířata i zdejší rostliny
Den Země
22. 4. oslavili žáci 2. a 3. ročníku svátek Den Země návštěvou školního statku v Opavě. Pro
děti zde byly připraveny různé sportovní a vědomostní soutěže a prohlídka mláďat
hospodářských zvířat.
Žáci 4. a 5. ročníku vyrazili po lučních cestách z Olšinek v Kravařích do Zábřehu ke štěrkovně.
Cestou pozorovali místní přírodu. Určovali druhy zvířat i rostlin okolní přírodní rezervace.
Projekt domácí mazlíček
V pátek 3. 6. se ve třetí třídě uskutečnil projekt můj domácí mazlíček. Děti si přinesly svého
domácího mazlíčka a předem si připravily poutavé povídání a jejich chovu a způsobu života.
Rozchodník
V pátek 20. května proběhly na naší škole environmentální výukové programy sdružení
Rozchodník.
V první a druhé třídě proběhl program s názvem „Na návštěvě u žížaly”.
Třetí třída absolvovala program „Indiáni” Ve čtvrtém a pátém ročníku si každý žák upekl
vlastní bochánek chleba při programu „Putování za chlebem“.

Výlety, exkurze
Návštěva ZŠ Kravaře
V pátek 22. dubna navštívili naši páťáci Základní školu v Kravařích. Cílem bylo seznámení se s
prostředím školy, kterou bude většina z nich od září, tedy od 6. ročníku, navštěvovat.
Zámek Kravaře
Ve středu 8. června absolvovali naši žáci naučnou prohlídku kravařského zámku. Dozvěděli se
mnoho nových a zajímavých informací, seznámili se s alchymistickou laboratoří a zasoutěžili si
ve vědomostních kvízech.
Školní výlet
Ve středu 15. června se všichni žáci školy vypravili na školní výlet do Archeoparku a Rybího
domu u Chotěbuzi. Čekala je komentovaná prohlídka areálu, seznámení se s životem Slovanů,
lukostřelba a kvízy. V Rybím domě zhlédli řadu sladkovodních i akvarijních ryb.
Výprava do lesa
Žáci 5. ročníku navštívili dne 27. června lesy za Novými Sedlicemi – pozorovali život
společenství lesa a prohlédli si památný strom.
Cyklovýlet
V úterý 28. června jeli naši páťáci přes cyklostezku do Opavy ke Stříbrnému jezeru.
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Kulturní akce
Návštěva knihovny
V průběhu měsíce října jsme navštívili Městskou knihovnu v Kravařích. Přivítala nás paní
knihovnice Monika Ševčíková, která měla pro každou skupinu dětí připravenou zajímavou
besedu.
Ve středu 2. března proběhla pro 1. a 2. ročník v Městské knihovně beseda s autorkou.
Cinestar Opava
16. prosince se celá škola vydala do opavského kina Cinestar na animovanou pohádku. Žáci
čtvrtého a pátého ročníku pak navštívili vánoční trhy na Dolním náměstí.

Sportovní akce
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.
Plavecká soutěž měst
Ve středu 7. října se v Aquaparku Kravaře uskutečnil další ročník celostátní soutěže „Plavecká
soutěž měst“.
Utkání ve fotbale
V pondělí 4. dubna u příležitosti slavnostního otevření školního hřiště si poměřili své síly žáci
pátých tříd z Koutů a Kravař ve fotbalovém utkání. Vítězství si přisvojili naši žáci.
Dopravní hřiště
Úterý 17. května trávili žáci 4. ročníku dopoledne na dopravním hřišti v Malých Hošticích.
Nejprve proběhla teoretická část v učebně. Poté následovala praktická jízda v reálném
prostředí na hřišti.
V pondělí 27. června jeli žáci 1. – 3. třídy naší školy na dopravní hřiště v Malých Hošticích, kde
si prakticky vyzkoušeli své schopnosti jízdy v dopravě.
Školní olympiáda
Ve čtvrtek 2. 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 a vyzkoušet si nové
hřiště.

Spolupráce se sdružením rodičů a přátel dětí
Drakiáda
Tradiční pouštění draků k podzimním aktivitám naší školy neodmyslitelně patří, proto se i
letos konala Drakiáda – a to v neděli 11. října v areálu Olšinek.
Advent – Mikuláš a zpívání koled
11. prosince se všichni sešli na školním hřišti, kde si společně nazdobili stromeček a zazpívali
vánoční koledy.
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Maškarní bál
Prostory Buly centra byly v neděli 24. ledna opět po roce zaplněny nejrozmanitějšími strašidly,
klauny, kovboji, princeznami, upíry apod. Konal se zde tradiční maškarní bál školy.
Sdružení rodičů a přátel dětí spolu s agenturou Tomino připravily pro děti i rodiče odpoledne
plné tance a veselého programu, při kterém nechyběly tanečně-pohybové i výtvarné úkoly.
Ples školy
V sobotu 6. února proběhl ples základní školy ve společenském sále Penzionu Slanina.
Den matek
Všechny maminky, babičky i tatínkové se dne 12. května sešli ve Farní stodole, kde proběhla
oslava Dne matek. Žáci celé školy si pro ně připravili se svými třídními učitelkami společný
program.
Den dětí
Oslava svátku všech dětí proběhla za krásného počasí na školním hřišti v sobotu 4. června.
Pro děti byly připraveny nejrůznější atrakce i úkolové stanoviště s pirátskou tematikou.

Spolupráce s dalšími partnery
Spolupráce s mateřskou školou
Adventní setkání dětí ZŠ a MŠ
Návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě
Návštěva žáků v mateřské škole – 1. a 2. třída
Olympiáda se zvířátky
Spolupráce s CVČ Kravaře
Den dětí
Spolupráce s Buly arénou Kravaře
Plavecký kurz
Bruslení
Plavecká soutěž měst

Vystoupení žáků
O pohár starostky města
Taneční vystoupení žáků 5. ročníku.
Vánoční zpívání
V neděli 5. prosince vystoupili žáci školního sboru s pásmem koled a básní na výstavě „Vánoce
na zámku v Kravařích“.
Domov pro seniory
16. prosince vystoupil sbor školy v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích. Zazpívali tam
repertoár koled, se kterým předtím vystoupili u příležitosti výstavy „Vánoce na zámku".
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Školní ples
V sobotu 6. února v rámci školního plesu proběhlo taneční vystoupení žáků pátého ročníku.
Velikonoce na zámku
12. března vystoupili žáci sboru školy s jarními písněmi a básněmi na Velikonoční výstavě.
Den matek
12. května - prezentace všech tříd – pásmo básní, písní, tanců i dramatických her.

Účast školy v olympiádách a soutěžích
Úspěchy v soutěžích
Soutěž o nejhezčí kreativní sešit
Soutěž firmy Kodex – 2. místo žákyně Aneta Muchová (1. ročníku)

Účast školy v soutěžích
Český jazyk – literární soutěže
Dětská scéna – recitace
Máme rádi přírodu
Požární ochrana očima dětí
Matematika
Matematický klokan
Výtvarné soutěže
Ahoj z prázdnin
Barevný podzim
O nejkrásnější vánoční ozdobu
Požární ochrana očima dětí
Voda jako povolání
Máme rádi přírodu
KODEX – obal na sešit
Kniha ti sluší
Šťastné stáří očima dětí
Hudební a tělesná výchova
Pěvecká soutěž Opavský skřivánek
Plave celé město
Školní olympiáda v ZŠ Kravaře
Další soutěže
Recyklohraní
Logická olympiáda
Fitkonto
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Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí

Inspekční činnost provedená ČŠI

•

Inspekční činnost nebyla provedena.

Kontrolní činnost provedená ČŠI
•

4.2.2016
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, která se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb, se zaměřením na organizaci zápisu do
prvního ročníku základního vzdělávání – nebyly zjištěny nedostatky
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Část X.

Základní údaje o hospodaření školy za rok
2015

POLOŽKA
5133 - Léky a zdravotnický materiál

Schválený
rozpočet

Rozpočt.
opatření

Celkem
rozpočet

Skutečnost

Zbývá v Kč

2015

2015

2015

k 31.12.2015

k 31.12.2015

1 000

1 000

793,00

207,00

9 000

9 000

8604,63

395,37

5135 - Učebnice
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

0,00

5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 000

-20 783

9 217

8449,00

768,00

5139 - Nákup materiálu

90 000

-35 000

55 000

33723,5

21 276,50

130 000

-55 783

74 217

51 570,13

22 646,87

7 000

4 554

11 554

11 554,00

0,00

143 000

-30 000

113 000

84 982,00

28 018,00

85 000

-30 000

55 000

50 859,00

4 141,00

5 000

460,00

4 540,00

184 554

147 855,00

36 699,00
0,60

501 - Spotřeba materiál
5151 - Studená voda
5153 - Plyn
5154 - Elektrická energie
5156 - Benzín, oleje

502 - Spotřeba energie
5171 - Opravy a udržování

511 - Opravy a udržování
5173 - Cestovné

512 - Cestovné
5175 - Pohoštění

513 - Náklady na rezprezentace
5161 - Služby pošt
5162 - Služby telekomunikací a radiokomu.
5163 - Služby peněžních ústavů
5164 - Nájemné-plavání

5 000

240 000

-55 446

65 000

77 534

142 534

142 533,40

65 000

77 534

142 534

142 533,40

0,60

2 000

2 000

2 661,00

-661,00

2 000

2 000

2 661,00

-661,00

1 000

1 190

2 190

2 190,00

0,00

1 000

1 190

2 190

2 190,00

0,00

2 000

2 000

1 600,00

400,00

25 000

25 000

24 550,22

449,78

2 000

3 430

5 430

5 429,93

0,07

0

50 160

50 160

50 160,00

0,00
556,92

5166 - Konzultační služby - projekt

25 000

25 000

24 443,08

5168 - Služby zpracování dat

75 000

75 000

74 953,00

47,00

171 386

169 885,90

1 500,00

5169 - Ostatní služby
5172 - Programové vybavení

518 - Ostatní služby
5167 - Školení ,vzdělávání DVPP
5169 - Preventivní prohlídky
5132 - Ochranné pomůcky

527 - Zákonné sociální náklady
5180 - Stravování

528 - Jiné sociální náklady
5909 - Pojištění majetku

549 - Jiné ostatní náklady

137 000

34 386

20 000

-11 300

8 700

8 685,00

15,00

286 000

76 676

362 676

359 707,13

2 968,77

0

1 573

1 573

1 573,00

0,00

1 000

1 100

2 100

2 100,00

0,00

0

956

956

956,00

0,00

1 000

3 629

4 629

4 629,00

0,00

9 000

9 000

8 175,00

825,00

9 000

9 000

8 175,00

825,00

1 000

-1 000

0

0,00

0,00

1 000

-1 000

0

0,00

0,00

5137,5136 - Nákady z DDHM a DDNM

65 000

-46 800

18 200

18 113,90

558 - Náklady z DDHM, DDNM

65 000

-46 800

18 200

18 113,90

86,10
86,10

737 434,56

62 565,34

vlastní zdroje-zisk
přepl.energie

14109,78
1999,00

celkem zisk

78 674,12

CELKEM DOTACE Z OBCE

800 000

0

Nadace ČEZ - 50000,-
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800 000

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
Projekt „Čtenářské dílny a jazyková komunikace“
Název operačního programu:
Název oblasti podpory:
Číslo projektu:
Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:
Celková výše finanční podpory:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zvyšování kvality ve vzdělávání
CZ.1.07/1.1.00/56.2185
1.7.2015
31.12.2015
219 189,- Kč

Klíčové aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných
a technických předmětů v zahraničí
Do projektu se zapojili 4 učitelé a 80 žáků.
V rámci projektu bylo rovněž zakoupeno 416 knih pro děti k vybavení třídních čtenářských
koutků a 4 tablety pro výuku.

Sociální zařízení pro zaměstnance
Na přelomu července a srpna 2016 proběhla stavba
sociálního zařízení – WC a sprchového koutu, a to
přebudováním části nevyužívaných půdních prostor
budovy školy. Byly vybudovány stěny, strop
a podlaha, nové rozvody studené a teplé vody, vnitřní
kanalizace a elektro s napojením na stávající technické
zařízení včetně osazení topného žebříku a ventilátoru
pro zajištění odvětrávání. Stěny a podlaha byly
obloženy keramickým obkladem a dlažbou včetně
montáže sanitárních předmětů. Realizaci projektu
a celkovou investici 200 000,- Kč zajistilo Město
Kravaře.
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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
11. 10. 2016.

Mgr. Jan Volf
ředitel školy
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