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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, +420 770 177 754
skola@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. Eva Watzlawiková

Zřizovatel školy

Město Kravaře
Náměstí 43, 747 21 Kravaře
IČO: 00300292

Školská rada

Petr Jochim – zástupce zřizovatele (předseda)
Mgr. Markéta Ramachová – zástupce pedagogů
Bc. Veronika Hallerová – zástupce rodičů

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty
IČO: 26657040
Martina Krejčí – předsedkyně
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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 prvního ročníku se ve škole žáci učí anglickému jazyku. Jako nepovinný
předmět se vyučuje náboženství.
Škola má nově vlastní tělocvičnu. Díky tomu se zkvalitnily podmínky pro výuku tělesné
výchovy a rozšířila se nabídka kroužků – nově jsou žákům nabídnuty pohybové kroužky:
Atletika, Taneční kroužek, Judo. 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. Nově škola spolupracuje s TJ Slezanem
Opava – při realizaci kroužku Judo.
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. Pro mimořádná opatření se v uplynulém školním roce neuskutečnily
akce: 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
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Část III.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
školy
Přehled pedagogických pracovníků





Ředitelka školy:



Mgr. Eva Watzlawiková


Třídní učitelé:

Mgr. Markéta Ramachová
Mgr. Veronika Skořupová
Mgr. Hana Šlejmarová
Mgr. Kateřina Koudelová
Mgr. Lenka Dominiková


 Ostatní učitelé:

Dagmar Večerková
Mgr.OlgaStuchlá
Mgr.P.Jan Zelenka
Mgr.P. Jan Szkandera


 Vychovatelky školní družiny:

Dagmar Večerková
Bc. Michaela Večerková


 Další činnosti pedagogů:

Výchovný poradce
Metodik prevence
Koordinátor EVVO
Koordinátor ŠVP

Metodik ICT

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

(pracovní výchova, informatika)
(náboženství)
(náboženství)
(náboženství)

Mgr. Hana Šlejmarová
Mgr. Lenka Dominiková
Mgr. Kateřina Koudelová
Mgr. Veronika Skořupová
Mgr. Eva Watzlawiková
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Přehled zaměstnanců školy
Počet fyzických osob

Přepočtený evidenční
počet

Pedagogičtí zaměstnanci

8

7,9579

Nepedagogičtí zaměstnanci

3

2,9500

z toho zaměstnanci výdejny stravy

1

0,5625

Pracovníci školy

Věkové složení pedagogů
21 – 30 let

0

31 – 40 let

41 – 50 let

4

2

6

nad 50 let

2

Část IV.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
1

Počet 1. tříd
Počet zapsaných žáků

28

Přestup na jinou školu

-

Odklad školní docházky

5
23

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.

23

23

0

0

2.

20

20

0

0

3.

18

14

4

0

4.

24

21

3

0

5.
Celkem

18
103

15
93

3
10

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:

3

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 Opava, Hasiči,
Centrem volného času Kravaře. Máme vytvořený Krizový plán školy, který upravuje postupy
při řešení krizových situací ve škole.
V průběhu školního roku 2019/2020 se všichni žáci zúčastnili preventivních programů
Renarkonu Ostrava - témata: Vzájemné chování, Zdravý životní styl, Nech mě být a
Šikana/Kyberšikana.
Žáci druhého ročníku se zúčastnili celoročního projektu Kočičí zahrada.
Žáci ostatních ročníků byli zapojeni do celoročního programu Už vím.
Tyto programy se zaměřují na nespecifickou prevenci, tedy zdravý životní styl, sebepojetí,
trávení volného času, zdravou výživu a dopravní výchovu.
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.
Žáci čtvrtého ročníku absolvovali program zaměřený na klima třídy společnosti Open house
o.p.s.
Žáci pátého ročníku se zúčastnili projektu Hravě žij zdravě.
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Část VII.

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

Počet zúčastněných
pedagogů

Projektová výuka (8 h)

6

Anglický jazyk pro učitele pokročilí (80 h)

1

Německý jazyk pro učitele (32 h)
Kooperativní a párové metody učení (8 h)

1

Anglický jazyk pro učitele začátečníci (32 h)

2

Čtenářská gramotnost (8 h)

1

Základy první pomoci (4h)
Polytechnika (8 h)

8

Matematická gramotnost (8 h)
Čtenářská gramotnost (16 h)

1
1

Hudební výchova na 1. stupni ZŠ - hravě (8 h)

1

Drobné hry pro děti mladšího školního věku (8 h)

1

.1

1

2
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Část VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu
Školní projekt Ovoce a mléko do škol
Od začátku školního mají všichni žáci naší školy nárok 4x za měsíc zdarma odebírat
neochucené mléko a mléčné výrobky. Stejně tak porce ovoce, zeleniny.
Další aktivity a soutěže v rámci vyučování
„Hravě žij zdravě“- výukový kurz pro žáky pátého ročníku o prevenci obezity a špatného
životního stylu
V rámci zdravého životního stylu se žáci naší školy zúčastnili plaveckého výcviku,
vycházek do okolí školy v přírodě, soutěže Plavecká soutěž měst, bruslení, výcviku
na dopravním hřišti, výletů na kolech a projektu DM drogerie – Veselé zoubky.

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.
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 a sběr starých novin, časopisů a kartonů proběhl kvůli opatřením pouze
v měsíci říjnu. Nasbíráno bylo celkem 5 305 kg papíru (z důvodu mimořádných opatření
proběhl sběr papíru pouze v 1. pololetí). Celoročně mohli žáci odevzdávat víčka z PETlahví.
Vlastníme box na 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.
Akce a exkurze EVVO:
05. 09. 2019
27. 09. 2019
29. 11. 2019
18. 12. 2019

Během měsíce ledna

Vycházka Zábřežské louky (4. - 5. ročník)
Vycházka – naučná stezka Štěpánkovice (4. ročník)
Planetárium Ostrava – Experimentárium, Dobrodružná cesta
k planetám, humanoidní robot Angie (3. – 4. ročník)
Svět techniky Ostrava, expozice U6, 3D kino – Podmořský
svět (1. – 5. ročník)
Třídy absolvovaly vycházku do přírody ke krmelci.
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V rámci výuky přírodovědy a vlastivědy pracují třídní učitelé s výukovými programy Tonda
obal, Mezinárodní program Les ve škole, Recyklohraní.

Výlety a exkurze
Třídní výlety
Z důvodu mimořádných opatření se v tomto školním roce třídní výlety nekonaly.
Další výlety
Návštěva Městské knihovny Kravaře (1. – 5. třída),
Návštěva pobočky České spořitelny v Opavě – Abeceda peněz (5. třída),
Zámecký park Kravaře (1. – 5. třída),
Výprava do přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky (4.– 5. třída).
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Kulturní akce
Návštěva knihovny
V průběhu měsíce září absolvovali všichni naši žáci návštěvu Městské knihovny v Kravařích,
kde byl pro ně připravený program o knihovně i o historii knih. Děti se mohly do knihovny
přihlásit nebo si rovnou knihy vypůjčit.
V měsíci říjen proběhly v knihovně programy:
Setkání se spisovatelkou – Z. Pospíšilovou - pro 1. a 2. třídu.
Setkání s komiksem – pro 3. třídu.
DLO Ostrava
Ronja, dcera loupežníka – 4. a 5. třída
Slezské divadlo, Opava
Královna koloběžka – 1. – 3. třída
Babička drsňačka – 4. a 5. třída
Cinestar Opava
V posledním předvánočním týdnu jeli žáci společně se svými učitelkami vlakem
do opavského Cinestaru, kde bylo přichystáno promítání pohádky.
Science show
Pro všechny třídy bylo ve spolupráci s MAS Hlučínsko připraveno představení se
zaměřením na vědu.
Recitační soutěž
V únoru 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.

Sportovní akce
Plavecká soutěž měst
Žáci naší školy podpořili Plaveckou soutěž měst 2019. Celkem plavalo 35 žáků včetně těch
nejmladších – prvňáčků.
Dopravní hřiště
Žáci 4. ročníku si v říjnu prožili zajímavou výuku na dopravním hřišti v Malých Hošticích.
Na všechny čekala praktická jízda, při které se musela řešit skutečná situace na silnicích a
výuka v učebně zaměřena na znalosti o dopravní problematice. Jarní výuka z důvodu
mimořádných opatření neproběhla.
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.
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Bruslení
Ve čtvrtek 19.12.2019 byla pro všechny žáky z naší školy a jejich rodiče připravena hodina
bruslení v Buly Aréně. Bruslaři si tak spolu s rodiči a třídními učitelkami mohli procvičit své
dovednosti na ledě, zadovádět si a v neposlední řadě trénovat hokej.
Sportovní olympiáda
Tato akce se z důvodu mimořádných opatření nekonala.

Spolupráce se sdružením rodičů a přátel dětí
Halloween
Hned začátkem listopadu se uskutečnila dětmi oblíbená akce Halloween. Nechyběl průvod
masek ke škole, strašidelný hřbitov a stezka odvahy ve školním sklepení, na kterou bylo
potřeba projít časovým portálem.
Zpívání u stromečku a Mikuláš
V pátek 13. prosince se všichni sešli u školy, aby slavnostně rozsvítili vánoční stromeček.
Každá třída vystoupila s koledami, nechyběla slavnostní slova otce Szkandery a pak
konečně dorazil očekávaný Mikuláš a nadělil dětem balíček dobrot.
Maškarní rej
V sobotu 15. února 2020 se na naší škole konal Maškarní rej. V jednotlivých třídách byly pro
žáky, kteří přišli v nejrůznějších maskách a kostýmech, připraveny různorodé aktivity.
Nechybělo tancování, závodivé hry, plnění "jelítek", výroba masek a kloboučku v dílničkách
a smažení koblížků. Atmosféra se týkala masopustu. Celou akci včetně bohatého
občerstvení připravilo Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Kravaře-Kouty, z.s.
Den matek a Den dětí
Tyto akce se z důvodu mimořádných opatření neuskutečnily.
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Spolupráce s dalšími partnery
Spolupráce s Mateřskou školou Kravaře-Kouty
Návštěva v Mateřské škole Kravaře-Kouty 1., 2. a 3. třída.
Vánoční hra Mateřské školy Kravaře-Kouty – celá škola.
Akce - Setkání budoucích prvňáčků a Olympiáda se zvířátky pro MŠ - se z důvodu
mimořádných opatření nekonaly.
Spolupráce se Základní školou Komenského Kravaře
Akce - Návštěva žáků našeho pátého ročníku a seznámení se s budoucími spolužáky
Sportovní olympiáda MŠ - se z důvodu mimořádných opatření nekonaly.
Spolupráce s Centrem volného času Kravaře
Zajištění kroužků při ZŠ Kravaře-Kouty.
Spolupráce s Ostravskou univerzitou
Navázání spolupráce týkající se používání tabletů v rámci výuky - v novém školním roce
proběhne zaškolení pedagogů a naše škola získá tablety do výuky.
Spolupráce s hasiči
Žáci druhé třídy absolvovali vzdělávací akce Hasík.
Spolupráce s Buly arénou Kravaře
Plavecký kurz
Plavecká soutěž měst
Bruslení
Spolupráce s Českou spořitelnou
Žáci pátého ročníku se zapojili do projektu Abeceda peněz, který byl zaměřený na finanční
gramotnost. Součástí spolupráce byla účast na Vánočním jarmarku České spořitelny na
pobočce v Opavě.
Spolupráce s Mendelovým gymnáziem, Opava
V tomto školním roce jsme pokračovala spolupráce s MGO pro žáky našeho čtvrtého a
pátého ročníku týkající se Badatelského klubu – oblast biologie a chemie.
Odborné praxe
V tomto školním roce z důvodu mimořádných opatření plánované odborné praxe na naší
škole neproběhly.
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Vystoupení žáků
Domov pro seniory sv. Hedviky
Dne 14. února 2020 proběhlo v Domově pro seniory sv. Hedviky v Kravařích vystoupení
žáků pátého ročníku.
Vánoční zpívání
Vystoupení žáků na školním hřišti v rámci akce „Zpívání u stromečku“.
Další plánovaná vystoupení se z důvodu mimořádných opatření neuskutečnily.

Další akce
Domov pro seniory sv. Hedviky
V rámci Univerzity třetího věku navštívila ředitelka školy Domov pro seniory sv. Hedviky, kde
proběhla beseda s promítáním na téma „Současná škola“.
Ukázková hodina pro rodiče
V listopadu proběhla ukázková hodina matematiky pro rodiče ve druhé třídě.

Činnost školní družiny
V rámci Celoroční hry „Rok v přírodě“ se žáci dozvěděli zajímavosti o fauně a flóře,
zamysleli se nad svým vztahem k přírodě, nad ochranou přírody, nad koloběhem života
v přírodě v rámci jednotlivých ročních období. To vše prostřednictvím her.
Probíhaly také pestré aktivity z oblasti výtvarné, pracovní, hudební, tělesné, dopravní,
přírodovědné i vlastivědné činnosti.
Aktivity byly v průběhu odpoledne uskutečňovány tak, aby se střídaly ty klidné a náročnější,
práce a odpočinek, řízené a spontánní činnosti.
Ranní družina měla za úkol „pohodově naladit“ žáky a připravit je na školní den.

Účast školy v olympiádách a soutěžích
Účast školy v soutěžích
Český jazyk – literární soutěže
Dětská scéna – recitace
Výtvarné soutěže
O nejkrásnější vánoční ozdobu
Namaluj muziku
Příroda kolem nás
Hudební a tělesná výchova
Plavecká soutěž měst
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Hry bez hranic (soutěž školních družin)
Další soutěže
Recyklohraní
Animace
Požární ochrana očima dětí
Soutěž v deskových hrách

Úspěchy v soutěžích
Druhé a třetí místo v soutěži Animace 2020 (www.animujte.cz.)
Žáci naší páté třídy se opět zúčastnili celostátní soutěže Animace 2020 – na téma Svět
kolem nás. Pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Dominikové si žákyně Sára Večerková a
Elen Ostráková vytvořily animaci s názvem Camping - s tímto projektem vyhrály 2. místo v
kategorii I. stupeň ZŠ; žákyně Anna Heiderová a Amálie Hallerová vytvořily animaci Příběh
Země, se kterou obsadily krásné 3. místo.
Soutěž v deskových hrách
Soutěž v deskových hrách v Bolaticích byla pořádána v rámci projektu MAP II.
Za své umístění si žáci odvezli deskovou hru.
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Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí

Inspekční činnost provedená ČŠI
Inspekční činnost proběhla na škole ve dnech 21. 1. 2020 − 23. 1. 2020.
Byla zaměřena na:
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních
vzdělávacích programů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem.

Kontrolní činnost provedená ČŠI
Kontrolní činnost nebyla provedena.

18

Část X.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019
v tis.Kč

Plán
účet

zřizovatel
140,000

kraj
149,900

Skutečnost
Vlastní
zdroje

celkem
zřizovatel
289,900
93,400

vlastní
kraj
zdroje,ČEZ
38,217
68,191

VHČ
0,000

EU
33,078

%
celkem zřizovatel
232,886
66,71

%
celkem
80,33

501

spotřeba materiálu

502

spotřeba energie

165,000

0,000

165,000

145,299

0,000

0,000

6,750

0,000

152,049

88,06

92,15

511

opravy a údržba

50,000

0,000

50,000

40,297

0,000

0,000

0,000

0,000

40,297

80,59

80,59

512

cestovné

2,000

0,000

2,000

8,650

0,000

0,000

0,000

4,046

12,696

432,50

634,80

513

reprezentace

1,000

0,000

1,000

0,450

0,000

0,000

0,000

0,218

0,668

45,00

66,80

518

ostatní služby

307,000

0,000

307,000

415,076

37,511

0,626

0,000

2,954

456,167

135,20

148,59

521

mzdové náklady

0,000

4740,172

4740,172

0,000

4880,908

0,000

0,000

44,814

4925,722

0,00

103,91

524

odvody z mezd

0,000

1603,498

1603,498

0,000

1640,901

0,000

0,000

8,560

1649,461

0,00

102,87

525

jiné soc. pojištění

0,000

0,000

0,000

0,100

17,182

0,000

0,000

0,000

17,282

0,00

0,00

527

ost. soc. náklady

3,000

94,324

97,324

22,360

110,169

0,000

0,000

47,406

179,935

745,33

184,88

528

jiné soc. pojištění

12,000

0,000

12,000

9,710

0,000

0,000

0,000

0,000

9,710

80,92

80,92

549

jiné ostat. náklady

0,000

0,000

0,000

15,700

0,000

0,000

0,000

0,000

15,700

0,00

0,00

558

náklady z DDHM

55,000

0,000

55,000

215,020

29,718

0,000

0,000

0,000

244,738

390,95

444,98

735,00

6587,894

7322,894

966,062

6754,606

68,817

6,750

141,076

7937,311

131,44

108,3904

975,997

6754,606

102,413

15,00

141,076

7989,092

9,935

0,000

33,596

8,25

0,000

51,781

CELKEM

0

Výnosy celkem - skutečnost
Hospodářský výsledek celkem
Z toho

HČ
VHČ

43 530,70 Kč
8 250,00 Kč
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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 „Projektové dny ve škole, výuka hravě a zábavně“.
Dotace je schválena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy
č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3, čeká se na vydání Rozhodnutí.
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:
Výše dotace:

1. 9. 2019
31. 8. 2021
551 486,- Kč

Aktivity projektu:
1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
2. Projektový den ve škole
3. Školní asistent

Škola se zapojila jako partner do projektu OU v Ostravě s názvem „Rozvoj digitálních
kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK“, s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.
Pro naplnění cíle projektu, kterým je rozvoj digitálních kompetencí učitelů a zvýšení jejich
využívání při výuce žáků základních škol, je nezbytné, aby každý pedagogický pracovník, který
bude zapojen do vzdělávacího programu, měl k dispozici vlastní tablet, který bude využíván v
průběhu vzdělávání a následně při vlastní výuce s žáky.
Aby bylo možné přenést získané digitální dovednosti a implementovat je do výuky a rozvíjet
digitální kompetence žáků pro učení a vzdělávání, je nutné, aby měli žáci k dispozici tablety
alespoň v rozsahu 1 tablet na lavici. V rámci projektu chceme na každé škole vytvořit stejné
podmínky, aby následné hospitace zaměřené na využívání IT dovedností při práci s žáky, byly
objektivní.
Materiálně-technické vybavení nezbytné pro naplnění cíle projektu:
1) 6 ks tabletů pro zapojené pedagogické pracovníky a zástupce vedení školy
2)15 ks tabletů pro žáky
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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 (dne 26.8.2020) a schválena Školskou
radou dne (dne 10.9.2020).

Mgr. Eva Watzlawiková
ředitelka školy
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