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1 Základní údaje o škole  a její charakteristika 

 

1.1 Základní údaje 
Název školy dle ZL: 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy dle ZL  : 
Havířov-Šumbark, Školní 1/814 , PSČ 736 01 

Charakteristika školy: 

 Úplná základní škola s I. a II. stupněm 

Zřizovatel školy: 
Statutární město Havířov 

Vedení školy: 

ředitel 

zástupce ředitele 

 

MVDr. Martin Svoboda 

Mgr. Renata Ochmanová 

IČ: 
709 58 149 

Identifikátor školy: 
600 136 469 

Součásti školy: Základní škola,  IZO 102 156 905 

Školní družina,  IZO 119 700 671 

Školní jídelna - výdejna 

Kapacita školy: 

 
Základní škola, kapacita 300 žáků 

Školní družina, kapacita 50 žáků 

ID datové schránky: 

m5immax 

Adresa www stránek: 
www.zsskolni-havirov.eu  

E-mail: 
skolni.zs@volny.cz 

Školská rada: 
ano,   

předseda: Mgr. Marcela Matyášová 

 

 

 

 

http://www.zsskolni-havirov.eu/
mailto:skolni.zs@volny.cz
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Úvod 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 se nachází v nejstarší části Havířova 

a zahájila výuku ve školním roce 1954/1955. V prvních letech školu navštěvovalo přes 1000 

žáků. Po vybudování dalších škol na území Havířova-Šumbarku  postupně klesal počet žáků. 

V letošním školním roce se pohyboval počet žáků kolem 230. Postupem času se rovněž 

změnila sociální struktura obyvatelstva a do školy v současné době dochází mnoho žáků 

pocházejících z rodin s velmi slabým ekonomickým zázemím. 75% žáků má nezaměstnané 

rodiče, asi 75% žáků  je romského původu a přibližně 60% žáků pochází z neúplných rodin, 

17% žáků žije v pěstounské péči. Rovněž klesá zájem rodičů o výchovu a vzdělání dětí. Řada 

z nich se dětem nevěnuje vůbec a spoléhají se pouze na výchovu, kterou dětem poskytuje 

škola.  

 

Mimořádné opatření k ochraně před COVID-19.  

Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření:  

vláda  omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020 provoz druhého 

stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona a to tak, že zakazuje 

osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu 

od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 

neúčastní druhá polovina tříd 

Výuka probíhala:  

sudý školní týden tj. od 12. 10. 2020 prezenčně 6. a 8. ročník, distančně 7. a 9. ročník 

lichý školní týden tj. od 19. 10. 2020 prezenčně 7. a 9. ročník, distančně 6. a 8. ročník. 

Výuka na I. stupni beze změn dle platných rozvrhů. 

Omezena činnost zájmových kroužků. 

Usnesením vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, se od 14. 

října 2020 do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání 

v základní škole.  

14. 10. 2020 byla škola uzavřena a probíhala distanční výuka.  

Výuka probíhala podle Dodatku ke školnímu řádu – Distanční výuka č.j. ZŠŠK/541/2020. 

Probíhala v on-line prostředí G Suite.  

Většina žáků pracovala na mobilních telefonech, některým rodinám s více dětmi byly 

zapůjčeny tablety. Žákům, kteří neměli připojení byly práce kopírovány a doručovány osobně 

asistenty pedagoga, školním asistentem nebo třídními učiteli. Tito žáci odevzdávali 

vypracované písemné úkoly do schránky školy.  

Usnesením vlády ČR ze dne 30. října. 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření se omezuje 

s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 provoz základních škol podle 

školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v 

základní škole. 

Usnesením vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 č. 1191 o přijetí krizového opatření:  Vláda s 

účinností ode dne 18. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020  omezuje provoz základních škol 

podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní  přítomnost žáků na základním vzdělávání v 

základní škole s výjimkou: žáků 1. a 2. ročníků základní školy 

18. 11. 2020 byla obnovena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. třídy. 
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Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1197 o přijetí krizového opatření  

Vláda omezuje s účinností ode dne 23. listopadu 2020 do dne 24. listopadu 2020 provoz 

základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na 

základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: žáků 1. a 2. ročníků základní školy. 

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 o přijetí krizového opatření  

Vláda omezuje s účinností ode dne 25. listopadu 2020 do dne 29. listopadu 2020 provoz 

základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na 

základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: žáků 1. a 2. ročníků základní školy 

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1199 o přijetí krizového opatření 
Vláda omezuje s účinností ode dne 30. listopadu 2020 do dne 12. prosince 2020 provoz 

základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na 

základním vzdělávání v základní škole: s výjimkou: žáků 1. stupně základní školy, žáků 9. 

ročníků základní školy, žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v 

lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd  

30. 11. 2020 nastoupili k prezenční výuce žáci 3. – 5. třídy a žáci 9. ročníku. Žáci 6. – 8 

ročníku zahájili rotační výuku po týdnech.  

Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření 

Vláda omezuje s účinností ode dne 7. prosince 2020 do dne 12. prosince 2020 provoz 

základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na 

základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: žáků 1. stupně základní školy, žáků 9. 

ročníků základní školy, žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v 

lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd  

Usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření vláda 

zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 do dne 23. prosince 2020 osobní přítomnost 

žáků základních škol na základním vzdělávání v základní škole. 

Usnesením vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření se s účinnosti 

od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním 

vzdělávání v základní škole, s výjimkou žáků 1. a 2. ročníku základní školy. 

Usnesením vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 č. 13 o přijetí krizového opatření se s účinnosti 

od 11. ledna do 22. ledna 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v 

základní škole, s výjimkou žáků 1. a 2. ročníku základní školy. 

Usnesením vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o  prodloužení nouzového stavu v 

souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. Vláda stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu 

nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v 

platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata 

Usnesením vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření: s účinnosti 

od 27. února do 21. března 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním 

vzdělávání v základní škole. Jsou povoleny individuální konzultace (1 žák x 1 pedagogický 

pracovník) 

Usnesením vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 300 mění dobu účinnosti usnesení vlády ze 

dne 26. února 2021 č. 200 tak, že se účinnost prodlužuje do 28. března 2021. 

Usnesením vlády ČR ze dne 26. března 2021 č. 315 mění dobu účinnosti usnesení vlády ze 

dne 26. února 2021 č. 200 tak, že se účinnost prodlužuje do 11. dubna 2021. 

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 12. dubna 2021 č. 375 
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Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – ode dne 19. dubna 2021 do odvolání se 

omezuje provoz základních škol, tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním 

vzdělání v základní škole s výjimkou:  

e) žáků 1. stupně a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina 

tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd  

h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a 

případně zákonný zástupce) 

i) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd 

podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a 

to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné neměnné skupině. 

12. 4. 2021 obnovena prezenční výuka na I. stupni rotačním způsobem.  

12. 4. 2021 – 18. 4. 2021 přítomni žáci 1., 3. a 5. třídy, 19. 4. 2021 – 25. 4. 2021 přítomni 

žáci 2. a 4. třídy 

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 26. dubna 2021 č. 418 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – ode dne 3. května 2021 do odvolání se 

omezuje provoz základních škol, tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním 

vzdělání v základní škole s výjimkou:  

e) žáků 1. stupně a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina 

tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd  

i) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a 

případně zákonný zástupce) 

j) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd 

podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a 

to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné neměnné skupině. 

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 29. dubna 2021 č. 423 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – ode dne 3. května 2021 do odvolání se 

omezuje provoz základních škol, tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním 

vzdělání v základní škole s výjimkou:  

e) žáků 1. stupně a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina 

tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd  

i) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a 

případně zákonný zástupce) 

j) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd 

podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a 

to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné neměnné skupině. 

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 3. května 2021 č. 433 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – ode dne 10. května 2021 do odvolání se 

omezuje provoz základních škol, tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním 

vzdělání v základní škole s výjimkou:  

e) žáků 1. stupně a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina 

tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd 

f) žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina 

tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd  
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i) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a 

případně zákonný zástupce) 

j) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd 

podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a 

to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné neměnné skupině. 

10. 5. 2021 obnovena prezenční výuka na II. stupni, výuka probíhala rotačním způsobem: 

10. 5. – 14. 5. 2021 přítomni žáci 6. a 8. ročníku, 17. 5. – 21. 5. 2021 přítomni žáci 7. a 9. 

ročníku. 

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 10. května 2021 č. 448 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – ode dne 17. května 2021 do odvolání se 

omezuje provoz základních škol, tak, že se omezuje: osobní přítomnost žáků 2. stupně 

základních škol podle školského zákona, a to tak, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní 

první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. Omezení se netýká: 

f) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd 

podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a 

to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné neměnné skupině. 

17. 5. 2021 obnovena prezenční výuka na I. stupni 

24. 5. 2021 obnovena plnohodnotná prezenční výuka na I. i II. stupni dle platných rozvrhů. 

Obnoven provoz školní družiny. 

Zájmové kroužky již nezahájeny. 

 

 

1.2 Charakteristika školy 
 

Základní škola 

Zajišťuje základní vzdělávání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  Škola se zaměřuje na praktické činnosti, 

multikulturní výchovu a na soužití dětí bez ohledu na původ, rasu, náboženství, sociální 

nevyrovnanost a předsudky. Škola poskytuje individuální péči žákům ze  znevýhodňujícího 

sociálně – kulturního prostředí (asi 70%). Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

Školní družina 

Zajišťuje zájmové vzdělávání podle §118 zákona č. 561/2004 Sb. Družina umožňuje žákům 

odpočinkové činnosti a také přípravu na vyučování. Školní družinu navštěvovalo 50 žáků ve 

2 odděleních. 

 

Školní výdejna stravy 

Uskutečňuje se školní stravování žáků a také stravování zaměstnanců školy podle § 119 

zákona č. 561/2004 Sb. Do výdejny je strava dovážena ze ZŠ  Moravská. Výdejna je tvořena 

jídelnou se 40 místy u stolů, kuchyní pro ohřev a přípravu jídla a samostatným sociálním 

zázemím pro kuchařky. Od září 2017 je škola zapojena do projektu „Poskytování bezplatné 

stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském 

kraji“ podpořeném finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální 

pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci 

nejchudším osobám  a ze státního rozpočtu ČR. V rámci projektu se stravovalo 81 žáků. 
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1.3 Vybavení školy 
 

Vyučovacími pomůckami – škola je vybavena běžnými vyučovacími pomůckami. Postupně 

jsou dle potřeby obměňovány starší pomůcky.  

 

Technickým zařízením – podle plánu ICT je počítačová síť s možností připojení k internetu  

rozvedena po celé škole. Počet přípojných míst je 120, bezdrátové připojení zabezpečují dvě 

bezdrátové sítě, které pokrývají signálem celou školu. Malá počítačová učebna je vybavena 

14 počítači s dataprojektorem. Druhá počítačová učebna je vybavena 30 počítači s data-

projektorem. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici 17 přenosných počítačů, 1 iPadPro(11-

ich) a počítač ve sborovně. Celkem mohou žáci a učitelé používat ve škole 89 počítačů. Pro 

potřeby výuky je k dispozici 12 interaktivních tabulí Smart Board, kterými je vybaveno 11 

kmenových tříd a 1 multimediální učebna. Učebny výpočetní techniky, učebna chemie, 

primární prevence a projektové výuky, výtvarné výchovy a hudební výchovy jsou vybaveny 

dataprojektory s promítacím plátnem. Celkem je k dispozici 18 data-projektorů. Škola splňuje 

standart ICT.  

 

Sportovním zařízením - sportovní zařízení je na základní úrovni. Velmi nutná je 

rekonstrukce školního hřiště, které je také často využíváno obyvatelstvem ze širokého okolí 

a vlivem velké zátěže, i činnosti vandalů, je zdevastované. Je nutná oprava podlahové krytiny 

v tělocvičně. 
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2 Obory vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 

Kód oboru Obor Forma vzdělávání Délka vzdělávání 9 r./5 r. 

79-01-C / 01 Základní škola denní 9 let 

 

Název školního vzdělávacího programu  Počet zapojených žáků 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. ZŠ/466/2016       229 

 

3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 Personální zabezpečení činnosti školy – ŽENY/MUŽI 

ŽENY  MUŽI CELKEM 

Fyz.počet  Přep. počet Fyz.počet  Přep. počet Fyz.počet  Přep. počet 

MŠ 0 0 0 0 0 0 

ZŠ 24 19,939 3 2,693 27 22,632 

ŠD 2 1,600 0 0 2 1,600 

ŠJ 2 0,750 0 0 2 0,750 

Celkem 28 22,289 3 2,693 31 24,982 

 

Dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců ZŠ 

 

Dosažené vzdělání 

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 

na 1. stupni na 2. stupni 

přepočtený počet % přepočtený počet % 

VŠ - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 4 27,937 0 0 

VŠ - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 1,398 9,764 4,602 32,141 

VŠ - Speciální pedagogika     

VŠ – bakal. Spec.pedagogika     

VŠ pedagogické pro jiný typ školy     

VŠ – 

magisterské 

nepedagogické 

DPS 0,409 2,856 3,091 21,588 

bez DPS   0,818 5,713 

s kurzem pro AP     

  

 

Středoškolské 

pedagogické     

Nepedagogické s 

DPS 

    

neped.s kurzem pro 

AP 
1,6389  52,213 1,5 47,787 

Studující      

Celkem 5,807 40,557 8,511 59,443 

Celkem AP – asistenti pedagoga 1,6389 52,213 1,5 47,787 

 

Personální zabezpečení činnosti školy – přehled fyz. počtu zam. dle zařazení 
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4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a umístění žáků po dokončení 

školní docházky 

 

Počet zapsaných a přijatých dětí, dětí s odkladem povinné škol. docházky a žáků, kteří 

zahájili základní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v ZŠ 

 žáků dívky chlapci 

Celkem zapsáno 26 13 13 

Nastoupilo do ZŠ k 1. 9. 2020 20 10 10 

Počet dětí s odkladem pov. škol. 

doch. pro šk.rok 2020/2021 
2 0 2 

Počet žáků, kteří ukončili ve šk.r. 

2020/2021 základní vzdělání 
22 12 10 

 

Počet zapsaných a přijatých dětí k základnímu vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní 

docházky pro školní rok (následující) 2021/2022 v ZŠ 

 žáků dívky chlapci 

Celkem zapsáno 42 15 27 

Nastoupilo do ZŠ k 1. 9. 2021 38 16 22 

Počet dětí s odkladem pov. škol. 

doch. pro šk.rok 2021/2022 
8 3 5 

 

          

 Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky 

Specifikace umístění žáků po ukončení PŠD Počet žáků 

Nižší střední odborné vzdělání „E“ 4 

Střední odborné vzdělání s výučním listem „H“ 12 

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením a maturitou „L“ 0 

Úplné střední všeobec.vzděl.s maturitou „K“ 0 

Neznámo kam § 38 3 

Jiné 3 

Celkem 22 

 

 

Odchod žáků na gymnázium Počet žáků 

z 5. ročníku (8-leté) 0 

z 7. a 8. ročníku 0 

 

Povolen 10. rok školní docházky: 4 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním 

vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

 Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Průměrná naplněnost 

Mateřská škola 0 0 0 

Přípravná třída 0 0 0 

Školní družina 2 50 25 

I.stupeň ZŠ 5 129 25,8 

II.stupeň ZŠ 5 100 20 

Celkem I. a II. stupeň 10 229 22,9 

 

Prospěch žáků ZŠ v daném školním roce 

 Počet 

žáků  

Počet žáků - s 

vyznamenáním 

Počet žáků 

- prospěli 

Počet žáků - 

neprospěli  

Počet žáků - 

hodnoceni 

kombinovaně 

Celkový 

průměrný 

prospěch 

žáků 

1. stupeň 129 43 69 17 0 1,823 

2. stupeň 100 9 77 14 0 2,553 

Celkem 229 52 146 31 0 2,238 

 

Klasifikace chování žáků ZŠ v daném školním roce 
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1.stupeň 129 126 1 2 29 11 6 0 

2.stupeň 100 94 4 2 19 11 14 18 

ZŠ 

Celkem 
229 220 5 4 48 22 20 18 

% 

vyjádření 

za ZŠ 

celkem 

100% 96,07% 2,18% 1,75% 20,96% 9,61% 8,73% 7,86% 

 

Mírnější druhy výchovných opatření byly udělovány především za nevhodné chování, 

neplnění základních povinností žáka a vyrušování v hodinách. Přísnějšími druhy výchovných 

opatření byly udělovány zejména za  vysoký počet neomluvených hodin. Pochvaly byly 

udělovány za reprezentaci školy v soutěžích, za vzorné chování a dlouhodobé  výborné 

studijní výsledky. 
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5.1 Další údaje o vzdělávání žáků 
 

Jiný způsob plnění povinné školní docházky 

Povinnou školní docházku v zahraničí nebo zahraniční škole podle § 38 zák. č. 561/2004 Sb., 

plnili 3 žáci. Z toho 3 žáci na prvním stupni a 0 žáků na  druhém stupni. 

 

Výuka plavání 

Na základě smlouvy uzavřené se Správou sportovních a rekreačních zařízení, Těšínská 2, 

Havířov-Podlesí, měl být realizován plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy. Z důvodu 

mimořádných opatření k ochraně před COVID-19 bylo plavání zrušeno.  

 

Dopravní výchova 

Dopravní výchova, která je součástí vzdělávacího programu školy, není vyučována jako 

samostatný předmět, ale probírá se v rámci prvouky a vlastivědy v 1. - 4. ročníku. Dále jsou 

v rámci preventivního programu realizovány besedy pro žáky 1. – 5. ročníku „Dej přednost 

životu“, spolupracujeme s komisí BESIP a Městskou policií Havířov.  

V letošním roce neproběhla výuka na dopravním hřišti.  

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Ve  škole je zřízena funkce metodika prevence sociálně - patologických jevů. Škola má 

zpracovánu školní preventivní strategii na léta 2020-2025 a velmi podrobně zpracován 

„Minimální preventivní program“, ve kterém je kromě obecných zásad také rozpracován 

harmonogram preventivní práce pro jednotlivé měsíce školního roku. Ve škole je umístěna 

schránka důvěry.  

Školní metodik prevence organizoval jako každý rok pro jednotlivé ročníky besedy 

k základním  tématům. Z důvodu Covid 19 proběhla pouze pravidelná spolupráce s Městskou 

policií – preventivní besedy „Dej přednost životu“ (dopravní výchova,  prevence proti 

kriminalitě, šikana, právo jako pravidlo chování) a besedy z MAP na téma agrese a vztahy. 

Spolupráce s Centrem prevence Havířov, Policií ČR a občanským sdružením ZIP Havířov 

neproběhla. V rámci hodin výchova ke zdraví a občanské výchovy byla promítána 

videokazeta „ Řekni drogám ne“, „Mezi stěnami“ a „Na hraně“. Žáci pracují s výukovým 

programem Drogy trochu jinak. Byla probírána témata AIDS, drogy, hygiena, zdraví, 

kyberšikana. V rámci hodin informatiky je probíráno téma (Ne)bezpečný internet, jsou 

promítány filmy „Seznam se bezpečně“. 

Nejčastějšími výchovnými problémy žáků ve školním roce byla vysoká neomluvená  

absence, špatná domácí příprava a neplnění základních povinností žáků. Nebyl řešen žádný 

případ požití alkoholu a drog. Nebyl řešen ani žádný případ šikany nebo kyberšikany.  
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6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Datum pořadatel Název akce účastníci 

30. 9. 2020 – 

2. 10. 2020 

KVIC Frýdek-

Místek 
Projekt Cesta – Kolegiální podpora Svoboda 

30. 9. 2020 MAP Havířov Učebna Google jako pomocník Ochmanová 

6. 10. 2020  Videooperátor Ochmanová 

6. 10. 2020  Odpadový žebříček Przybylová 

2. 11. 2020 KVIC Nový Jičín Líný učitel (on-line) 
Matyášová 

Nesvadbová 

3. 11. 2020  KVIC Nový Jičín Líný učitel (on-line) 
Matyášová 

Nesvadbová 

6. 11. 2020  
Organizace maturitních zkoušek a 

přijímacího řízení 
Šlachtová 

10. 11. 2020 
Agency Comenius 

Praha 
Celostátní konference ŘŠ Svoboda 

19. 11. 2020 
Středisko služeb 

školám Brno 
Právní poradna Svoboda 

23. 11. 2020 MAP Havířov Šikana a kyberšikana Svoboda 

23. 11. 2020 NPI 
ICT Nová informatika – Revize RVP 

ZV 
Ochmanová 

24. 11. 2020 Olomouc Konference „Naše příroda“ (on-line) 
Svoboda 

Przybylová 

24. 11. 2020  
Zákon o registru smluv z pohledu 

školy (on-line) 

Svoboda 

Sluštíková 

7. 1. 2021 Profi EDUCA 
Finanční řízení školy aktuálně (on-

line) 
Svoboda 

19. 1. 2021 

20. 1. 2021 
Olachova.cz 

GEOCOACHING – aneb jak 

koučovat hodiny zeměpisu (on-line) 
Svoboda 

21. 1. 2021 NPI ČR Kolokvium ředitelů (on-line) Svoboda 

21. 1. 2021  
PO pro žáky se SVP ve školní praxi I 

(on-line) 
Nesvadbová 

26. 1. 2021 EDU Praxe 
Podpůrná opatření pro žáky se SVP 

ve školní praxi (on-line) 
Nesvadbová 

1. 2. 2021 VIASPIRITA Formativní hodnocení (on-line) Svoboda 

16. 2. 2021 FORUM 
Řízení školních financí bez přešlapů 

(on-line) 
Svoboda 

9. 3. 2021 

10. 3. 2021 
KVIC Nový Jičín 

Průvodce začínajícího učitele (on-

line) 

Jakšlová 

Čechová 

Debrecenyi 

11. 3. 2021 KVIC 
Přírodovědné a technické předměty 

ve škole (on-line) 

Przybylová 

Šlachtová 

15. 3. 2021 KVIC Ostrava 
Velká novela zákoníku práce (on-

line) 
Svoboda 

17. 3. 2021 NPI 
Distančně snadno a bez problémů 

v jazykovém vzdělávání (on-line) 
Lomičová 

17. 3. 2021 Hello centrum 
Digitální technologie v češtině I (on-

line) 
Pawerová 

19. 3. 2021 KVIC Praktická aplikace práva a rozumu Svoboda 
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v životě školy (on-line) 

23. 3. 2021 FORUM 

Konference Škola = terč 

legislativních změn roku 2021 (on-

line) 

Svoboda 

24. 3. 2021 Paris 
Vnitřní kontrolní systém školské PO 

(on-line) 
Svoboda 

24. 3. 2021 Hello centrum 
Digitální technologie v češtině II 

(on-line) 
Pawerová 

26. 3. 2021 KVIC 
Správní řízení v praxi ředitelů ZŠ 

(on-line) 
Svoboda 

7. 4. 2021 NPI 
Společenství praxe Český jazyk a 

literatura 
Pawerová 

19. 4. 2021 NPI Společenství praxe – umění a kultura Pawerová 

19. 4. 2021 NPI 
Základy algoritmizace a 

programování 
Ochmanová 

26. 4. 2021  Informace ke změnám v RVP ZV Ochmanová 

27. 4. 2021 Descartes 
Základní informace o kartografii a 

mapování 
Svoboda 

28. 4. 2021 KVIC Nový Jičín 
Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení 
Jakšlová 

29. 4. 2021 ČŠI 
Legislativa, právo, dokumentace – 

velký přehled činností ČŠI 
Svoboda 

30. 4. 2021 NPI 
Nová informatika – Revize RVP ZV 

– Práce s daty, Základy informatiky 
Ochmanová 

5. 5. 2021 NPI 
Rozvoj digitální gramotnosti ve 

výuce 
Pawerová 

11. 5. 2021 
Muzeum židovské 

kultury Praha 
Stát Izrael a současnost Svoboda 

17. 5. 2021 

18. 5. 2021 
MAP Havířov Geogebra Jakšlová 

18. 5. 2021 NPI Práce s daty s žáky na ZŠ Ochmanová 

2. 6. 2021 NPI Robotika s LEGO Mindstorms Ochmanová 

3. 6. 2021 PARIS 

Aktuální problémy ve školství, 

právní poradna pro vedoucí 

pracovníky škol 

Svoboda 

8. 6. 2021 MAP II Havířov Zvyšujeme čtenářskou gramotnost 

Němcová 

Stepková 

Debrecenyi 

Nesvadbová 

8. 6. 2021  EDHANCE - prezentace 

Svoboda 

Šlachtová 

Jakšlová 

8. 6. 2021 KVIC 
Začínáme s robotikou a 

programováním 
Ochmanová 

9. 6. 2021 – 

11. 6. 2021 

KVIC Frýdek – 

Místek 
Lektorské dovednosti II Svoboda 

14. 6. 2021  školení BOZP + PO 

Svoboda 

Ochmanová 

Mihál 

Votrubcová 
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15. 6. 2021 KVIC Nový Jičín Kreativní 3D tisk I Ochmanová 

16. 6. 2021 KVIC Nový Jičín Kreativní 3D tisk II Ochmanová 

16. 6. 2021  Odpadový žebříček Svoboda 

21. 6. 2021  
Novela zákona o pedagogických 

pracovnících 
Svoboda 

24. 6. 2021 KVIC 
Začínáme s robotikou a 

programováním 
Ochmanová 

 

Za placená školení bylo uhrazeno 91 860,- Kč. 

 

Největší zájem měli pedagogičtí pracovníci o témata z oblasti řízení školy, digitální 

technologie a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími. 

 

7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

 

Škola se zapojila téměř do všech sportovních i mimo-sportovních akcí pořádaných na území 

města a také do akcí celorepublikového charakteru. Ve škole byly pro žáky organizovány 

besedy. Vedení školy s hlavním výborem SRPŠ pořádalo akce pro žáky a jejich rodiče 

s cílem zapojit více rodičů do mimoškolních akcí. 

 

7.1 Školní i mimoškolní aktivity – dle měsíců 
 

září  Beseda k volbě povolání IPS Havířov 9. tř. 

  Chemie na hradě 2. – 4. tř. 

  Svět techniky „Robot OZOBOT“ 2. – 4. tř 

  Exkurze Terezín – projekt z Šablony II, výběr žáků 7. – 9. tř. 

  SOUTĚŽ zoo Ostrava „Život pod hladinou“ 

  Branný závod výběr žáků 8. tř 

   

říjen  Beseda „Energetická gramotnost“ ČVUT + VŠB + ČEPS + ministerstvo 

obchodu a průmyslu 8., 9. tř 

Kozí farma, projekt ŠD 

   

listopad - březen  distanční výuka 

   

duben  Beseda s MP 1. - 5. tř.  

       

květen  Bunkry Chotěbuz – projektový de ŠD, Šablony II 

  Beseda s MP 6. – 9. tř. 

  Beseda MAP Agrese 5. tř., 8. tř 

  Beseda se včelařem – projektový den ŠD, Šablony II 

  Sběrová akce 1. – 9. tř. 

  Svět techniky 5. tř. 

  Exkurze meandry řeky Lučiny 2. – 4. tř. 

    

červen  Dopravní výchova na dopravním hřišti 4. tř. 

Dopravní výchova na dopravním hřišti 5. tř. 

Výlet do Dinoparku 3. – 5. tř. 

Exkurze meandry řeky Lučiny 6. tř. 

MAP Pohádky hrou 2., 3. tř. 
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Pasování na čtenáře – knihovna 1.tř. 

Výlet Mosty u Jablůnkova 9. tř. 

Exkurze meandry řeky Lučiny 8. tř. 

Sportovní den 5. – 9. tř. 

Exkurze do hobby parku Bospor Bohumín projektový den Šablony III výběr 

žáků 6. – 9. tř. 

 

    
Besedy s MP 

 

     
Dopravní hřiště 4. tř.  

 

   
Dinopark 3. – 5. tř. 
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Chemie na hradě 2. – 4. tř. 

 

    
Svět techniky Ostrava Vítkovice 5. tř. 

 

    
Terezín 7. – 9. tř. (výběr žáků) 

 

     
Sportovní den 5. – 9. tř. 
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   MAP – Pohádky hrou 2., 3. tř. 

 

    
Hobby park Bospor Bohumín projektový den Šablony III 

 

7.2  Akce celoměstského charakteru 
 

Z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví neproběhly. 

 

7.3 Akce celorepublikového charakteru 
 

Dopravní soutěž – z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví neproběhla. 
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7.4 Úspěchy ve sportovních a vědomostních soutěžích v městském, 

okresním a krajském kole 
 

Celostátní soutěž PČR 

„Ulice není herna“  
1. místo Bryan Holub 

Městská knihovna Havířov 

„Tvoříme knižní hrdiny“ 

ocenění Claire Poláchová, Stefanie Hrochová 

oceněná 

kolektivní práce 

2. třída 

4. třída 

MAP Havířov 

„KUTÍLCI“ 
ocenění výlet do Dinoparku pro 3. – 5. třídu 

 

   
Celostátní soutěž PČR „Ulice není herna“          Tvoříme knižní hrdiny oceněna kolektivní práce 

 

Klubu Občanského vzdělávání a demokratického myšlení vydal další čísla školního časopisu 

ŠKOLNÍČEK.  
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7.5 Nejčastější akce pořádané školou ve spolupráci s rodiči 
 

Ve škole je ustaven výbor spolku Sdružení rodičů a přátel školy, který ve spolupráci 

s vedením školy a pedagogy sdružuje rodiče za účelem zlepšení vztahů mezi školou 

a veřejností. S pomocí pedagogických pracovníků organizuje akce pro děti a podporuje 

technické a materiální vybavení školy. 

 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhly žádné akce pořádané Sdružením rodičů a přátel 

školy. Sdružení rodičů a přátel školy sponzorovalo ceny na sportovní den pořádaný školou, 

proplatilo žákům jízdné na akci v ZOO a zakoupilo mikulášskou nadílku pro žáky na 

prezenční výuce. 
 

      
Sportovní den 

 

7.6 Další mimoškolní činnosti školy a prezentace na veřejnosti 
 

Zapojení tříd do projektů  

 

MAP II MAPíkova putovní knihovna 5., 8. třída 

MAP II Pohádky hrou 2., 3. třída 

MAP II Havířovem a jeho okolím s MAPíkem 3. třída 

PF Ostrava Chemie na hradě 2. – 4. třída 

 

Dny otevřených dveří pro děti z MŠ - neproběhly 
      

24. 5. – 14. 6. 2021 sběrová akce - zapojena veřejnost, sponzorování papouška HUGA ZOO 

Ostrava 
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7.7 Sportovní a mimosportovní kroužky 
 

Ve školním roce 2020/2021 fungovaly na škole kroužky: 

kroužek Sportovní hry 

Taneční kroužek 

Dopravní kroužek 

Dramatický kroužek 

Z důvodu Covid 19 byla činnost kroužků 14. 10. 2021 přerušena. 

 

 

7.8  Psali o nás 
 

 
Radniční listy listopad 2020 
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8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

IČ ČŠI 

proběhla/neproběhla 

Datum IČ Předmět IČ Zjištění ANO/NE 

proběhla 14. 6. 2021 

Získávání a analyzování 

informací dle §174 odst. 2 

písm. a) školského zákona 

- 

 

 

Provedené kontroly dalšími kontrol. orgány 

Kontrol. 

orgán 

Datum kontroly Předmět kontroly Zjištění 

ANO/NE 

MmH 19. 10. – 24. 11. 2020 

Kontrola hospodaření se svěřeným 

majetkem a poskytnutými finančními 

prostředky 

ANO 

MmH 1. 4. - 15. 4. 2021 

Kontrola hospodaření se svěřeným 

majetkem a poskytnutými finančními 

prostředky 

NE 
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9 Základní údaje o hospodaření školy  

 

9.1 Hospodaření s prostředky od zřizovatele 
 

 

PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI 

  Ukazatel 

r. 2020 

Schválený rozpočet              

k 1. 1. 2020 
Skutečnost 

4 5 

1 
Tržby za vlastní výrobky 

  0,00 

2 

Tržby z prodeje služeb 10,00 6,90 

z toho: stravné     

školné 10,00 6,90 

pronájmy     

3 

Tržby za prodané zboží   0,00 

z toho:       

      

4 Úroky   0,00 

5 Zúčtování fondů   0,00 

6 

Jiné ostatní výnosy  10,00 27,44 

z toho: ostatní 10,00 27,44 

akce žáci   0,00 

  Příspěvek na provoz - investiční 150,00 0,00 

7 Příspěvek na provoz 2 976,00 2 973,23 

Výnosy celkem 3 136,00 3 007,57 

 

 

PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI 

Ukazatel 

r. 2020 

Hlavní činnost 

 Schválený 

rozpočet       k 

1.1.2020 

Upravený 

rozpočet         

k 

31.12.2020 

Skutečnost 

čerpání  

  
 

5 6 7 

501-Spotřeba materiálu - celkem 216,00 220,00 280,36 

z toho 

: 

časopisy,knihy 11,00 11,00 1,29 

kancelářské potřeby - centr. nákup 20,00 20,00 23,75 

kancelářské potřeby - ostatní 10,00 10,00 2,25 

provozní režie 60,00 60,00 57,43 

čistící prostředky 20,00 20,00 58,63 

soutěže, cerny diplomy 5,00 5,00 1,52 

učebnice 30,00 30,00 21,30 

nákup DI,POS,učebních pomůcek 50,00 54,00 105,94 

spotřeba UP - ŠD 10,00 10,00 8,25 
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502-Spotřeba energií - celkem 1 711,00 1 711,00 1 396,00 

z 

toho: 

teplo, TUV 1 400,00 1 400,00 1 190,81 

vodné, stočné 150,00 150,00 88,47 

elektřina 160,00 160,00 115,68 

plyn 1,00 1,00 1,04 

504-Nákup zboží na prodej-stravovací čipy 0,00 0,00 0,00 

511-Opravy a udržování 280,00 282,51 75,91 

512-Cestovné 10,00 10,00 5,97 

513-Reprezentace 2,00 2,00 1,23 

518-Ostatní služby - celkem 449,00 453,75 393,01 

z 

toho: 

bankovní poplatky 1,00 1,00 1,04 

poštovné 10,00 10,00 4,19 

telefonní poplatky 40,00 40,00 32,96 

kabelová televize   0,00 0,00 

internet 20,00 20,00 8,71 

revize  71,00 71,00 28,71 

odvoz odpadu 20,00 20,00 21,60 

zpracování mezd 60,00 60,00 52,64 

deratizace 6,00 6,00 2,98 

softwarové služby, licence 85,00 85,00 125,05 

servis ICT techniky 0,00 0,00 0,00 

školení 15,00 15,00 6,76 

GDPR 21,00 21,00 22,14 

akce žáci 0,00 0,00 0,00 

plavání žáků 0,00 4,75 4,75 

ostatní služby 100,00 100,00 81,48 

52X-Osobní náklady - celkem 238,00 223,97 341,63 

Mzdové náklady vč. odvodů z mezd - zřizovatel 238,00 223,97 216,82 

Mzdové náklady vč. odvodů z mezd - vlastní zdroje       

525-Jiné sociální pojištění (pojištění prac.úrazů)     0,74 

527-Zákonné sociální náklady (lékařské 

prohlídky,OOPP) 
    124,07 

528-Jiné sociální náklady (stravování zaměstnanců)       

549-Ostatní náklady z činnosti - celkem 0,00 0,00 0,00 

z 

toho: 

pojištění majetku (havarijní pojištění auta)       

vratky stravovacích čipů        

technické zhodnocení do limitu       

neuznaná DPH (krácení koeficientem)       

školní aktivity (akce z rozpočtu)       

551-Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 

558-Nákup DDHM 90,00 90,00 169,11 

591-Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 

NÁKLADY celkem 2 996,00 2 993,23 2 663,22 
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

č. 

řádku 
ukazatel 

r. 2020 

hlavní činnost doplňková činnost celkem 

4 5 6 

1 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 344,35 2,29 346,64 

 

Rozdělení výsledku hospodaření 346 649,39 Kč za rok 2020 následovně: 

Fond odměn – 200 000,00 Kč 

Rezervní fond – 146 649,39 Kč 

 

9.2 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2020 

Vráceno v 
průběhu 
roku zpět 
na účet 
kraje 

Skutečně 
čerpáno k 31. 

12. 2020 

Skutečně 
použito  

k 31. 12. 2020 

výše vratky 
dotace a 
návratné 
finanční 

výpomoci při 
finančním 
vypořádání 

Neinvestiční dotace celkem 15 451 690,00 0,00 15 451 690,00 15 436 885,00 14 805,00 

v tom:           

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 15 451 690,00 0,00 15 451 690,00 15 436 885,00 14 805,00 

     z toho:           

         a) platy zaměstnanců 10 984 620,00   10 984 620,00 10 973 718,00 10 902,00 

         b) OON zaměstnanců 33 250,00   33 250,00 33 250,00 0,00 

         c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 4 433 820,00   4 433 820,00 4 429 917,00 3 903,00 

 

 

10 Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů: 

Název rozvojového programu  Název mezinárodního programu 

 OKAP – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání 

 CESTA  - program kolegiální podpory 

 APIV B – podpora společného vzdělávání 

v pedagogické praxi 

 Ovoce a zelenina do škol 

 Mléko do škol 

 OPVVV - Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj 

kompetencí pro demokratickou kulturu 
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11 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

na škole  

probíhalo-neprobíhalo 

 

Ředitel školy pokračuje ve vzdělávání v projektu CESTA, reg.č. CZ/02.3.68/0.0/0.0/16 – 

010/0000569. Projekt se zaměřuje na zvýšení počtu pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském 

kraji, kteří budou schopni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu. Doba realizace 

aktivity byla prodloužena od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2021. 

Ředitel školy v rámci tohoto projektu poskytuje kolegiální podporu čtyřem pedagogům školy. 

Mgr. Květa Przybylová zahájila studium pro školní metodiky prevence 2020 – 2021. 

Vzdělávání pořádá Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Brno, příspěvková organizace. 

 

12 Údaje  o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Název projektů financov. z cizích zdrojů 

předložené ke schválení zřizovateli 

Projekt realizován-nerealizován 

Šablony II realizován 

Šablony III realizován 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených 

chudobou ve školách z prostředků OP PMP v 

Moravskoslezském kraji 

realizován 

 

 

13 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Působnost odborové organizace ANO 

 

Vedení školy s touto organizací úzce spolupracuje, konzultuje s ní běžný provoz školy. 

 

Název organizace, se kterou PO 

spolupracuje  

Druh spolupráce  

Centrum prevence Havířov ve letošním roce společné akce  neproběhly 

ZIP ve letošním roce společné akce  neproběhly 

Městská policie Havířov Besedy pro žáky 1. – 9. tř. 

Městská knihovna Havířov, pobočka U Jeslí Beseda pro žáky 1. tř. 

Správa sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov 

 Plavecký bazén 

 Lezecká stěna ul. Palackého 

 Sportovní hřiště Gen. Svobody  

 Sportovní hala Žákovská  

 Hala Slávie – sportovní 

ve letošním roce společné akce  neproběhly 

TJ Slovan ve letošním roce společné akce  neproběhly 
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Úřad práce Havířov Beseda k volbě povolání na IPS, profesní 

testy, karierové poradenství 

Policie ČR Havířov ve letošním roce společné akce  neproběhly 

BESIP – dopravní hřiště Místní ve letošním roce společné akce  neproběhly 

ZOO Ostrava Sponzorujeme papouška ARA Hyacintový, 

výtěžky sběrových akcí 

Svět techniky Ostrava Vítkovice Vzdělávací programy, expozice 

Mateřská škola U Jeslí Havířov-Šumbark ve letošním roce společné akce  neproběhly 

Mateřská škola Okružní Havířov-Šumbark ve letošním roce společné akce  neproběhly 

Dětské oddělení NsP Havířov ve letošním roce společné akce  neproběhly 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje 

ve letošním roce společné akce  neproběhly 

SŠTO Lidická Havířov-Šumbark ve letošním roce společné akce  neproběhly 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o ve letošním roce společné akce  neproběhly 

Střední škola, Havířov-

Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková 

organizace. 

ve letošním roce společné akce  neproběhly 

Střední odborná škola NET OFFICE 

Orlová spol. s.r.o 

ve letošním roce společné akce  neproběhly 

Střední škola Albrechtova Český Těšín ve letošním roce společné akce  neproběhly 

BOVYS, spol. s.r.o. Spolupráce při realizaci projektu: 

Ovoce a zelenina do škol 

Mléko do škol 

Občanské sdružení Šumbarák ve letošním roce společné akce  neproběhly 

Ekokom ve letošním roce společné akce  neproběhly 

VŠB ve letošním roce společné akce  neproběhly 

Církevní středisko mládeže sv. Jana Boska ve letošním roce společné akce  neproběhly 

SK stolního tenisu ve letošním roce společné akce  neproběhly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Číslo jednací: 

Dne:  

Zpracoval: 

ZŠŠK/679/2021 

14. 10. 2021  

MVDr. Martin Svoboda 
 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla schválena Školskou radou  

dne: 14. 10. 2021 


