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1. Základní údaje a charakteristika školy
a)
název školy: Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra
sídlo školy: Jungmannova 349/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
00850381
IČO :
kontaktní spojení – telefon
e-mail
dat.sch.
www

59 613 34 26
zs.pittra @email.cz
9mdmh24
zspittra.cz

b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě č.j. 5875/06-21 ze dne 10.5.2006
identifikátor právnické osoby: 600 001 733, IČ: 00850381
základní škola IZO: 044 940 998
kapacita 330 žáků
mateřská škola IZO: 110 008 804
kapacita 40 dětí
školní družina IZO: 110 008 812
kapacita 60 žáků
školní jídelna IZO: 150 003 293
kapacita 100 jídel
c) zřizovatel:
Biskupství ostravsko – opavské, Kostelní nám.3172/1, 72802, Ostrava, Moravská Ostrava
d) forma hospodaření
Škola je samostatným právním subjektem.
e) vedení školy, kontaktní spojení
ředitelka školy :
PhDr.Soňa Tarhoviská
zást.ředitelky
pro administrativu:
Mgr.Darina Drozdová
organizační záležitosti: Mgr.Jitka Grondolská
sekretariát:
Milena Skopková

telefon: 59 613 34 26
email: zs.pittra@email.cz

f) charakteristika školy
Církevní základní a mateřská škola Přemysla Pittra si klade za cíl naplňovat odkaz
Přemysla Pittra - pomáhat sociálně potřebným dětem. Většinu žáků školy limituje sociální
znevýhodnění v osobním růstu a dosažení dobrých studijních výsledků. Proto usilujeme o
pozitivní a ohleduplné vzdělávací prostředí respektující míru schopností a nadání dětí.
0Smyslem našeho úsilí je vytvořit dětem předpoklady k úspěšné integraci do majoritní
společnosti. Nástrojem k tomu jsou křesťanské hodnoty, v jejichž rámci je realizována
výchovně vzdělávací činnost.
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g) školská rada
Školská rada je tříčlenná, funkci předsedkyně vykonávala Renata Kramná.
h) údaje o škole


počty tříd MŠ
věkově
heterogenní
oddělení

věkově
homogenní
oddělení

celkem

2

0

2

1.stupeň

2.stupeň

celkem

celkem

8

6

14

v tom : počet běžných tříd

8

6

14

Počet tříd k 30.9.2018

celkem



počty tříd ZŠ

Počet tříd k 30.9.2018



počty žáků

Pozn.: údaje v závorce označují +přírůstek, – úbytek v porovnání s uplynulým školním rokem)

Počet žáků

MŠ

k 30.9.2018

39(-1)

ŠD
60

1.stupeň ZŠ

2.stupeň ZŠ

celkem

192(+3)

119(-8)

311(-5)

Zahraniční žáci: 8
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průměrný počet žáků na třídu (bez zahraničních)

1.stupeň
běžné třídy

2.stupeň
běžné třídy

průměr
za 1.a 2.stupeň běžných tříd

24(+1)

20

22



individuálně integrovaní žáci v běžných třídách a vzdělávání dle IVP( na
základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře) k 30.9.2018

Integrovaní žáci: 31(-7)
z toho druhy postižení:

chování SPU
1

zrakové

0

0

sluchové

řeči

1(-1)

0(-2)

tělesné

mentální s více
vadami
23(-7)
6(+1)

0(-1)

autisté
0

školní družina

Školní družina

Stav k 30.9.2018

počet oddělení

2

počet žáků

60
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2. Přehled oborů vzdělání

vzdělávací program

počet tříd

počet žáků

Školní vzdělávací program MŠ
Školní vzdělávací program pro
ZŠ
Základní škola speciální

2

39

14

309

0

2

3. Personální zabezpečení činnosti školy
a) stavy pracovníků

Pracovníci
Učitelé ZŠ
Učitelé MŠ
Vychovatelé
Ped.asistenti

fyzické osoby
k 30.9.2018
21(-1)
3
2
15(+1)

přepočt.prac.
k 30.9.2018
18,9 (+0,7)
2,5
1,2
10(+1)

2
1
4

2
1
4

Správní zaměst.
Kuchařka
Technický personál

Celkem
fyzické osoby

Celkem
přepočt.prac.

41

32,6

7

7

b) kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.9.2018
bez kvalifikace: 6(-2)
c) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 0
d) počet zaměstnanců zvyšujících si nebo doplňujících si kvalifikaci: 9(-1)
f)

případně jiné studium: 0
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4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost
Pedagogové a žáci pracují ve standartních podmínkách. Kromě kmenových a poloodborných
tříd využívají odborné učebny, 2 tělocvičny a hřiště.
Žákům jsou poskytovány kromě školních pomůcek v omezené míře učební potřeby.

5. Zápis k povinné školní docházce, přijetí absolventů do středních škol
a) zápis do 1.ročníku
Počet tříd 1.ročníku: 2

b)

Počet přijatých
žáků do
1.ročníku

+opakujících

33

11

z toho počet dětí
starších 6-ti
let(nástup po
odkladu)
9

Počet odkladů
pro školní rok 2018/2019
řádných + dodatečných
2+5

aktivity zaměřené na volbu povolání

1. Přípravné období
V září byl vypracován plán činnosti koordinátora pro volbu povolání, jehož cílem byla
práce s vycházejícími žáky a jejich rodiči. Plán práce byl postaven na těchto
strategiích:
 Zapojení do spolupráce s koordinátorem volby povolání třídní učitelé
vycházejících žáků 7.- 9. ročníku
 Zapojit do celého procesu intenzivnější spolupráci s rodiči vycházejících žáků
 Individuální konzultace koordinátora pro volbu povolání s jednotlivými žáky
 Motivace žáků prostřednictvím exkurzí na jednotlivé střední školy v rámci
DOD
 Vést žáky nižších ročníků k volbě povolání

Tyto strategie byly vodítkem pro celoroční práci nejen s dětmi, ale i jejich rodiči. Plán práce
se podařilo zcela splnit.
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c) výsledky přijímacího řízení
Vyhodnocení úspěšnosti přijetí žáků – přesné umístění-viz příloha č.1
třída

Počet vydaných
přihlášek

9. třída
13 přihlášek
8. třída
11 přihlášek
7. A třída 2 přihlášky
7. B třída 1 přihláška
celkem
27 přihlášek
CELKEM PŘIJATO:

Přihlášku
odmítlo

Přihlášku
neodeslali

POČET
PŘIJETÍ

0 žáků
0 žáků
5 žáci
0 žáků
5 žáků

0
3 žáci
2 žáci
0
5 žáků

13 žáků
7 žáků
0
1 žák

Zápis.
lístky
odevzdali
na školu
13
5
0
1

21 ŽÁKŮ

19 žáků

6. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků
a) Prospěch žáků
Prospěch

1. pololetí

2. pololetí

počet žáků
%
238(-8)
78,54(-3,73)

počet žáků
242(+7)

%
82,31(+5,51)

z toho
s vyznamenáním

46(+4)

15,18(+1,13)

32(-3)

10,88(-0,56)

Neprospěli

57(+7)

18,81(+2,09)

52(-19)

17,68(-5,52)

Nehodnoceni

8(+5)

2,64(1,63)

0

0

Prospěli

Český jazyk
průměr
1. a 2. stupeň

Matematika
průměr
1. a 2.stupeň

1. pololetí

2. pololetí

3,01(-0,06)

3,39(-0,13)

1. pololetí

2. pololetí

2,74(-0,08)

3,(-0,22)
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b) chování žáků
chování
Stupně chování
velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé

1. pololetí
žáci
271(-8)
9(-5)
13(+7)

%
92,49(-0,82)
3,07(-1,61)
4,43(+2,42)

2. pololetí
žáci
266(-4)
14(-10)
11(-1)

%
91,40(+3,16)
4,81(-3,03)
3,78(-0,14)

7. Hodnocení primární prevence
a) Minimální preventivní program
V měsíci září byl zpracován Minimální preventivní program, který byl sestaven na
základě evaluace patologických jevů ve školním roce 2017-2018. Minimální
preventivní program byl zaměřen na:
 Záškoláctví
 Agresivní chování žáků
 Prevenci úrazů
 Drogy
 Šikanu a jejich projevů na škole
 Zdravý životní styl
 Kyberšikanu
 Vulgární jednání žáků ve škole a na veřejnosti
Byl zpracován seznam besed a akcí, které pomáhaly řešit jednotlivé problémy – viz
přiložená tabulka. Akce primární prevence probíhaly během celého školního roku a byli do
těchto akci zapojeni všichni žáci.
V rámci šikany byla proškolen další pedagogický pracovník ve speciálním kurzu, který
pořádala Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě.
V práci primární prevence a evaluace primární prevence lze ocenit sjednocený plán školy, kde
byly průběžně zaznamenávány všemi pedagogy veškeré akce na škole. Bylo možné sledovat
frekvence třídnických hodin, akce jednotlivých třídních kolektivu, akce týkající se celé školy
apod. V příštím roce budeme s touto činnosti pokračovat.
b) Schůzky s pedagogy – práce v třídních kolektivech
V tomto školním roce jsme se zaměřili na užší spolupráci s třídními učiteli. Proběhlo
několik schůzek, kde jsme si objasnili některé patologické jevy na škole. Spolupráci
s třídními učiteli hodnotíme velmi kladně.
Probíhaly každý měsíc třídnické hodiny. V této oblasti máme ještě velké rezervy. Je
nutné v příštím období zaměřit třídnické hodiny na formování žákovských kolektivu
od 1. třídy až po 9. třídu. Úzká spolupráce třídního učitele a kolektivu žáků je důležitá
při ovlivňování jednání a chování jednotlivců.
Spolupráce s pedagogy
Spolupráce v oblasti prevence probíhala i s ostatními pedagogy, kteří ovlivňují
chování žáků. Všichni pedagogové a asistenti pedagoga se zapojovali do
preventivního programu na škole dle svých možností. Odrazem je zachycení
porušování školního řádu v elektronickém pedagogickém deníku, který je velkým
přínosem při jednání s OSPODEM, přestupkovou komisí a Policií ČR.
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c) Největší problémy u žáků během školního roku
Mezi největší problémy žáků v tomto školním roce řadíme:
1) Záškoláctví
2) Agresivní chování mezi žáky na 1. i 2. stupni
3) Vulgární chování žáků vůči pedagogům a asistentům pedagoga
4) Trestní činnost mimo školu - krádeže, přepadení, pohlavní zneužití, porušování
léčebného procesu,
5) Pozdní příchody žáků do školy
6) Lhaní
7) 4 případy šikanování – úspěšně řešeno s třídními učiteli a rodiči dětí
8) Ničení školního majetku
d) Problémy v rámci jednání s rodiči
 Jednání s rodiči můžeme hodnotit kladně. Zaznamenali jsme pouze 6 případů
agresivního chování rodičů. Tyto problémy byly profesionálně zvládnuté.
 Ještě máme rezervy v oblasti návštěvy rodičů na třídních schůzkách a
konzultacích o prospěchu a chování žáků. Většina rodičů na 2. stupni velmi
zřídka navštěvuje školu a zajímá se o chování a prospěch svých dětí.
e) Výchovné poradenství – výchovné rady

měsíc
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
celkem
třída

Tabulka frekvence výchovných rad
Plánované VR
Neplánované
celkem
VR
7
11
18
22
9
31
17
11
28
13
14
27
17
6
23
12
9
21
18
12
30
22
16
38
15
6
21
9
7
16
253

1.A
1.B
1
1
třída
6. A
6.B
17
19
Celkem 128 pohovorů

Tabulka individuálních pohovorů s žáky
2.A
2.B
3.
4.A 4.B
3
7
26
2
9
7.A
7.B
8.
9.
12
3
9
0

5.
19

10

Akce týkající se prevence patologický jevů
2. 10.

8.30

Vztahy ve třídě

5.

Bílý nosorožec

2. 10.

10.15

Drogy

8.

Bílý nosoržec

11.10.

14.15

16.10.

8.30

Výcvik pro učitele
šikana/PPP(Ziklová)
Výcvik pro učitele
šikana/PPP(Ziklová)
Schůzka preventivy
s ped. prac.
Prevence úrazů

16.10.

10.15

Prevence úrazů

6.B

16.10.
16.10.

8.30
9.15

Šikana
Šikana

7.A
7.A

18.10.
18.10.
23.10.

8.30
9.15
8.30

Vztahy ve třídě
Vztahy ve třídě
Prevence úrazů

6. A
6. A
4.A

23.10.

10.15

Prevence úrazů

4. B

23.10.

12.00

Prevence úrazů

7.A,7.B

25.10.
25.10
1.11.

8.30
10.15
8.00-15.30

2.11.

8.00-15.30

14.11.
20.11.
20.11.
6.12.

8:30 –
10:00?
8.30
10.15
8.00-15.30

7.12.

8.00-15.30

13.12.

13.15.

04.03.

8.30 –
10.05

Drogy
Šikana
DVPP: Výcvik pro
učitele
šikana/PPP(V.Z.)
DVPP: Výcvik pro
učitele
šikana/PPP(V.Z.)
Dopravní výchovapřednáška Policie
Prevence úrazů
Prevence úrazů
DVPP: Výcvik pro
učitele
šikana/PPP(V.Z.)
DVPP: Výcvik pro
učitele šikana/PPP(V.Z)
Vybrané bezpečnostní
právní faktory
rizikového chování
Beseda s policistou
Městské policie Ostrava
– dopravní výchova

19.3.
9.4.
23.4.19

8:30 –
10:05
8.30-10.00
8.00-11.00

Beseda s Policií –
Dopravní výchova
Beseda HIV a Aids
Beseda s policií

6.5.

8.00-11.00

Besedy s policií

7. 5.

8.00-11.00

Besedy s policií

10. 6.

13.0017.00
14.0017.00

Krajský úřad –porada
preventistů
Přednáška o záškoláctví

4.10.
5.10.

26.6.

19 žáků
Velmi dobré
16 žáků
Velmi dobré

Místo konání PPP Poruba
Místo konání PPP Poruba

6.A

9.
5.

Všeobecná
pojišťovna
Všeobecná
pojišťovna
Bílý nosorožec
Bílý nosorožec

23 žáků

Bílý nosorožec
Bílý nosorožec
Všeobecná
pojišťovna
Všeobecná
pojišťovna
Všeobecná
pojišťovna
Bílý nosorožec
Bílý nosorožec

19 žáků
21 žáků
18 žáků

21 žáků
16 žáků
14 žáků

22 žáků
28 žáků
12 žáků
23 žáků

4.A, 4.B
8. třída
5. třída

24 žáků
19 žáků

vyučující

20 ped. prac.

3.

Policista se vyslovil, že výsledek
kontrol. testu (chodec) na ZŠ Pittra
byl nejlepší za dobu, co na tuto
školu dochází.

4. A, 4. B
8. 9. Roč,
1.A ,2.A,
4.A, 4.B,
3.,2.B.6.A,
6.B.
.B,5.,7.A,8.
A 9. třída

Přínosné-velmi zajímavé
Velmi dobré
Velmi dobré
Velmi dobré
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8. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků vycházelo z potřeb pedagogů:
Belišová – Romské písně včera a dnes
Mentoring II.
Minimalizace šikany
Cesta k individualizaci v MŠ
Metodická podpora v síti inkluzivních škol
Inkluze – společné vzdělávání pro MŠ a ZŠ
Osobnostně sociálním rozvojem pedagoga k lepší spolupráci s kolegy a rodiči
9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Školní a mimoškolní akce
Druh aktivit
Třídnické hodiny
Mše a Bohoslužby
Třídní schůzky
Knihovnické lekce za účasti žáků 1. stupně
Bílý nosorožec – Vztahy ve třídě, Drogy, Šikana
Exkurze s vycházejícími žáky, DOD (SŠ Hlučín, SŠ Moravská, SŠ Matějčka, SŠ
Krakovská, SŠ Příčná, SŠ U Studia)
Don Bosco – Jeden z koření evropské kultury – „Bible“
Všeobecná pojišťovna – preventivní programy – Prevence úrazů
Exkurze na Úřadu práce, IPS
Divadelní představení divadla Šamšula
Výtvarná soutěž 1. ročníků - Podzim
Výtvarná soutěž 1. ročníků - Jaro
Mikulášská nadílka
Don Bosco - Advent
Vánoční trhy
Vánoční zpívání na schodech
Přednášky Policie České republiky
Besedy s Městskou policií – dopravní výchova
Přednáška Zdravé zuby
Karneval
Recitační soutěž – třídní kola, celoškolní kolo
Pasování na čtenáře
Velikonoce v Don Bosco
Pečení velikonočních perníčků
Exkurze ne Velikonočním jarmarku
Návštěva výstavy na ZŠ Karasova
Dopravní policie – přednášky + návštěvy dopravního hřiště
12

Den Země v Komenského sadech
Návštěva kostela
Plavecký výcvik
Beseda HIV a AIDS
Společné oslavy Dne Romů - kulturní vystoupení žáků a jejich hostů
Aktivity ke Dni dětí
Exkurze na Landek
Výstup do Klimkovic – team building

Aktivity mateřské školy
Časový
Druh aktivit
harmonogram
říjen
Návštěva knihovny
Návštěva 1.tříd
prosinec
Vánoční besídka
březen
Projekt – Srdcem, ne očima
duben
Návštěva MŠ Keramická, Ostrava
Návštěva Galerie Ostrava
Den Země v Komenského sadech
květen
Projekt – Den s mámou
Výlet po našem městě

Aktivity zaměřené na podporu duchovního rozvoje školy
Výuka náboženství
Ve školním roce 2018/19 vyučovali náboženství 3 katecheti. Školním kaplanem byl jmenován
otec Dariusz Sputo.
Výsledkem spolupráce školního kaplana, katechetů a vyučujících byly školní projekty a další
aktivity. Začátkem listopadu proběhl projekt Dušičky, kdy se žáci v krátkosti seznámili
s učením Církve o svatých a zemřelých. Téma se pak projevilo nejen v teorii, ale také
v následných aktivitách, které si jednotliví třídní učitelé pro děti připravili.
V prosinci bylo realizováno divadelní představení jednoho z příběhů ze života svatého
Mikuláše. Představení realizovala 9. třída.
Výuka na 1. stupni probíhala na základě Osnov k výuce náboženské výchovy ŘKC v 1. – 9.
ročníku ZŠ a ŠVP Společně do života.
Žáci 1. a 2. stupně se zúčastnili na vánočních a velikonočních programech v salesiánském
středisku Don Bosco.
10. Inspekční činnost
Inspekční činnost ve školním roce 2018/2019 neproběhla.
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11. Hospodaření školy
Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018
(Sestaveno podle § 29 a §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění
1a) Název účetní jednotky: Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Sídlo:
Jungmannova 349/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
Právní forma: Školská právnická osoba
Součásti školy: Mateřská školy IZO 110008804
Základní škola IZO 044 940 998
Školní jídelna IZO 150 003 293
Školní družina IZO 110 008 812
Hlavní předmět činnosti: Základní vzdělávání
Předmět hospodářské činnosti:
Pronájem
Statutární orgán: Ředitel jmenovaný zřizovatelem
Datum vzniku: 01.09.1993
1b) Zřizovatel: Škola byla zřízená Charitou Ostrava, zřizovací listinou č.j. 129/94 na základě
souhlasu MŠMT ČR Č. 353/1991 Sb. ke dni 01.09.1997 se na základě zřizovací listiny pod
č.j. 2365/14 změnil zřizovatel, kterým se stalo Biskupství ostravsko – opavské.
Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra je ode dne zřízení samostatnou
právnickou osobou.
1c) Účetní období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
1d) Použité účetní metody jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhláškou č. 504/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 1. Způsob oceňování
majetku a závazků: pořizovací cenou a reprodukční cenou. 2. Způsob stanovení úprav hodnot
majetku (odpisy a opravné položky): majetek je odepisován účetně podle odpisového plánu.
3. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: údaje v cizích
měnách jsou přepočteny kurzem ČNB.
1h) 1. Dlouhodobý majetek Účet Zůstatek k 1.1.2018 Přírůstek Úbytek Zůstatek k
31.12.2018 021 20.559.183,- Kč 271.440,- Kč 0 20.830.623,- Kč 022 50.337,- Kč 0 0
50.337,- Kč 031 3.158.430,- Kč 0 0 3.158.430,- Kč Součet 23.767.950,- Kč 271.440,- Kč 0
24.039.390,- Kč Částky jsou uvedeny v celých korunách.
2. Oprávky k dlouhodobému majetku Účet Zůstatek k 1.1.2018 Přírůstek Úbytek Zůstatek k
31.12.2018 081 -8.032.411,- Kč -657.895,- Kč 0 -8.690.306,- Kč 082 -50.337,- Kč 0 0 50.337,- Kč Součet 8.082.748,- Kč -657.895,- Kč 0 -8.740.643,- Kč Částky jsou uvedeny v
celých korunách.
1k)

Splatné dluhy:

Splatné dluhy byly řádně a včas v termínu splaceny.
název dat. vzniku splatnost výše součet OSSZ 31.12.2018 20.1.2019 394.693,- Kč Zdrav.
poj. 31.12.2018 20.1.2019 169.148,- Kč 563.841,- Kč FÚ 31.12.2018 20.1.2019 141.302,- Kč
141.302,- Kč
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1o) V hlavní činnosti vykazuje organizace výsledek hospodaření ve výši 0 Kč.
V hospodářské činnosti vykazuje organizace výsledek hospodaření ve výši 192.576,- Kč.
Základ daně (na ř. 200 v daňovém přiznání) činí 192.576,- Kč. Po uplatnění částky (ř. 251 v
daňovém přiznání) podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a
zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250, je základ daně na ř. 270 ve výši 0 Kč a
daň činí 0 Kč.
1p) Celkový přepočtený stav zaměstnanců je 48.
Osobní náklady v tisících Kč :
A.III.10 Mzdové náklady 13.619 A.III.11 Zákonné sociální náklady 4.494 A.III.12 Ostatní
sociální pojištění 54
1t) Způsob zjištění základu daně z příjmů: ř. 10 je v řádcích 20 - 70 a 100 - 170 daňového
přiznání očištěn o hospodaření v hlavní činnosti.
Úlevy v předcházejících zdaňovacích
obdobích podle § 20, odst. 7 zákona 586/1992 Sb. byly použity na krytí režijních nákladů
hlavní činnosti. V roce 2017 nebyl zisk vytvořen.
1u) Škola v roce 2018 získala:
Přijaté dotace a dary MŠMT - provozní dotace 17.848.548,- Kč MŠMT - podpůrná opatření
2.295.773,-Kč MŠMT - projekt finan. asistentů pedagogů 522.574 Kč Biskupství ostravskoopavské – dar pro ŠPO 33.500 Kč Dotace -Projekt cz.02.3.68/0.0/16-022/0002061- 2016-18 0
CELKEM 20.700.395 Kč
Dar přijatý v roce 2018 ve výši 33.500,- nebyl roce 2018 využit a byl převeden do
roku 2019 – účet 911200 a bude použit na vedlejší náklady spojené s výukou. Byl využit dar
z roku 2017 ve výši 20 096,- Kč a to na potřeby provozu školy, odměny žákům, pohoštění
žáků a rodičů při oslavách a část na služby GDPR. V měsíci listopadu 2016 započal Projekt
cz. 02.3.68/0.0/16-22/0002061, dotace financovaná z Evropského sociálního fondu, tj. z
prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a záloha na tento projekt došla v měsíci prosinci
2016 a nebylo z ní čerpáno. Další záloha došla v listopadu 2017 ve výši 442 .262,- Kč. Z
projektu bylo vyčerpáno v roce 2017 480.127,- Kč, v roce 2018 doplatek ve výši 583.328,Kč na mzdy a školení pracovníků a pomůcky pro žáky školy. Z této dotace nebylo vyčerpáno
42.200,- Kč, tyto prostředky budou v roce 2019 vráceny.
Doplňková činnost školy
- pronájem prostor učeben školy, tělocvičen, hřiště a bytů
Školní stravování
Počet strávníků
Mateřská škola
ZŠ - 1.stupeň
ZŠ – 2.stupeň
Dospělí
Celkem

38
52
2
15
92 dětí a žáků a 15 zaměstnanců
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12. Zapojení školy do národních a mezinárodních projektů
Škola se zapojila do národních projektů:
S obědem je škola veselejší, realizován v rámci partnerství s n.s.Jekhetane
Šablony 22, podpořen ESF
Centrum komunitní podpory, UP Olomouc
Spolu 2, realizován v rámci partnerství s neziskovým sdružením Jekhetane
13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Pedagogičtí pracovníci mají podporu v celoživotním učení a dle svých možností ji využívají
formou doplňujícího a rozšiřujícího studia.
14. Projekty realizované z cizích zdrojů
Ve školním roce 2018/2019 škola ukončila projekt financovaný ze zdrojů ESF-Šablony 22.
Finanční podpora činila 1 105 655,-Kč.
15. Spolupráce s jinými organizacemi a partnery
Škola úzce spolupracuje s příslušnými odbory sociální péče o děti – jejich sociálními
pracovníky, kurátory mládeže a terénními pracovníky, s Policií České republiky zejména
v oblasti záškoláctví žáků, s Probační a mediační službou v Ostravě.
V oblasti výchovného poradenství škola aktivně spolupracuje s Pedagogicko –
psychologickou poradnou v Ostravě – Porubě, Speciálně pedagogickým centrem ve Slezské
Ostravě a Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené v Ostravě – Porubě.
Další spolupracující organizace :
SŠ prof.Matějčka
OA a VOŠ Mariánské hory
nezisková organizace Vzájemné soužití
nezisková organizace Jekhetane
Ostravská univerzita
Don Bosco
Římskokatolická fara v Ostravě – Přívoze a v Kunčičkách
V Ostravě dne 21.10.2019
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 byla schválena školskou radou dne 23.10.2019
R. Kramná, předsedkyně školské rady
E. Muroňová, členka školské rady
I.Kovačíková, členka školské rady
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