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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
 
 

Název školy dle ZL: Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

Sídlo školy dle ZL  : Havířov-Město, ul. Gorkého 1/329, PSČ 736 01 

Charakteristika školy: Úplná základní škola s výukou v 1. -9. ročníku 

Zřizovatel: Statutární město Havířov se sídlem Havířov-Město, Svornosti 2/86,

IČ: 002 97 488 

Ředitel: Mgr. Igor Zaťko 

Statutární zástupce: Mgr. Pavla Keslerová 

Zařazení do sítě škol: 22. 01. 1996 

IČ: 62331221 

IZO: 102156778 

Součásti školy: Základní škola Gorkého 1/329 

Školní družina Gorkého 1/329 

Školní jídelna Gorkého 1/329 

Kapacita školy: 

(dle druhu zařízení př. MŠ, 

ZŠ, ŠD,ŠJ) 

Základní škola 530 žáků 

Školní družina 90 žáků 

Školní jídelna 1000 jídel 

Adresa www.stránek: www.zsgh.cz 

E-mailová adresa: reditelstvi@zsgh.cz 

Školská rada: Zřízena ke dni:  01. 01. 2006 

Počet členů: 6 členů 
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 Stejně jako v loňském školním roce jsou údaje v této výroční zprávě za školní rok 
2020/2021 Základní školy Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná zkreslené 
neočekávanou situací způsobenou šířící se pandemií Covid-19, která omezovala obvyklý 
provoz školy od října 2020 po dobu celého školního roku.  

Dne 05. 10. 2020 bylo vedení školy nuceno uzavřít školu z důvodu nařízení karantény pro 
nadpoloviční většinu pedagogů školy z důvodu nákazy Covid-19, která se šířila pedagogickým 
sborem. V souvislosti s nařízenou karanténou jsme požádali Ministerstvo školství o povolení 
odlišné organizace školního roku 2020/2021 pro naši školu z nepředvídaných závažných 
organizačních důvodů na dobu nezbytně nutnou do 16. 10. 2021. Mezitím byl z nařízení 
Ministerstva zdravotnictví ČR od 12. 10. 2020 zakázán vstup žáků do škol z důvodu šířící se 
pandemie a tento zákaz trval pro žáky 1. a 2. ročníku do 18. 11. 2020, ostatní třídy pokračovaly 
v distanční výuce. Od 30. 11. 2020 přešly všechny školy v ČR na pokyn MŠMT na rotační 
způsob výuky, což znamenalo, že žáci prvního stupně nastoupili k prezenční výuce a v liché 
týdny přišly do školy na prezenční výuku třídy druhého stupně „béčkové“ (6. B, 7. B, 8. B a 9. 
B), přičemž třídy „áčkové“ (6. A, 7. A, 8. A a 9. A) pokračovaly v distanční výuce. V sudém 
týdnu se způsob výuky pro třídy 2. stupně otočil - „béčkové“ třídy se vzdělávaly distančně a 
třídy „áčkové“ byly přítomny na prezenční výuce ve škole. Tento způsob rotační výuky trval 
až do vánočních prázdnin žáků. 

Od 4. ledna 2021 byla povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol, 
ostatní ročníky byly vzdělávány distančním způsobem. Tato situace vydržela do 1. 3. 2021, kdy 
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové 
opatření, kterým byla zakázána přítomnost ve škole i pro žáky 1. a 2. ročníků.  

Od 1. 3. 2021 přecházely všechny základní školy v ČR na distanční způsob výuky, který 
trval až do 17. 5. 2021, kdy nastoupili k prezenční výuce ve škole všichni žáci 1. stupně podle 
běžného rozvrhu hodin a žáci 2. stupně pokračovali v rotační výuce.  

Od 24. 5. 2021 začala probíhat výuka v plném rozsahu podle běžného rozvrhu hodin pro 
všechny třídy školy. Vyučovací proces ve škole komplikovalo nařízené opatření, podle kterého 
museli všichni vyučující i všichni žáci školy mít po celou dobu výuky nasazenou ochranu úst a 
nosu. V závěru školního roku se provozu školy také dotklo nařízení o povinném testování žáků 
antigenními testy, které probíhalo v měsících květen a červen 2021. V uvedeném období se 
škola potýkala s nesouhlasem některých zákonných zástupců žáků, kteří odmítali testování či 
nošení roušek žáky a využili možnosti, že vzdělávali žáky doma sami. Pro vedení školy a členy 
pedagogického sboru byla tato situace velmi náročná, protože se pedagogové potýkali denně se 
slovními i písemnými útoky a výhružkami některých zákonných zástupců s tématem odmítání 
testování či roušek pro žáky. 

Během celého školního roku šlo o velmi náročnou práci kladenou na pedagogy, kteří 
vyučovali při rotačním způsobu výuky v dopoledních hodinách prezenčním i rotačním 
způsobem a k tomu opravovali velké množství domácích prací svých žáků. Po tomto náročném 
období vzdělávání různými způsoby se nám podařilo úspěšně zakončit školní rok 2020/2021.  

 
Velké poděkování celého pedagogického sboru patří všem rodinám, které v tomto 

nelehkém období plně spolupracovali se školou a pomáhali svým dětem při domácím 
vzdělávání.  
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3. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE 
 
 S účinností od 01. 09. 2007 je Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres 
Karviná zapsána rozhodnutím MŠMT ze dne 20. 02. 2007 do školského rejstříku v oborech 
vzdělávání: 
 
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací 
programy: 
 

Kód oboru Obor Forma vzdělávání Délka vzdělávání 9 r./5 r. 
79-01-C/01 Základní škola Denní studium 9 r. 0 měs. 

 
Název školního vzděl. programu  Počet zapojených žáků 
Škola pro život 419 
  

 
 

4. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Ve školním roce 2020/2021 se naše škola dostala do období, kdy někteří pedagogové 
pokračovali v práci i poté, co začali pobírat starobní důchod. Motivací pro pedagogy, bylo 
zůstat v kolektivu kolegů, touha být užitečný a také předávat své zkušenosti mladším. Během 
podzimní vlny covidové pandemie podala jedna pedagožka 2. stupně v důchodovém věku 
výpověď z pracovního poměru a k 1. lednu 2021 jsme byli nuceni provést změny v úvazcích 
pedagogů. 

I přesto hodnotím personální podmínky naší školy velmi dobře. Ve školním roce 
2020/2021 bylo i nadále snahou naší školy tvořit jádro pedagogického sboru kvalitními 
pedagogickými pracovníky – kvalifikovanými, profesně zdatnými, vstřícnými k žákům, 
podporujícími rozvoj odpovědnosti u žáků, ale také konstruktivně spolupracujícími s kolegy a 
průběžně se vzdělávajícími. Současné složení pedagogického sboru plně pokrývá potřebu 
vzhledem k odborné způsobilosti, tj. členění vyučování podle předmětů. Personální složení 
pedagogů je vyvážené a proto považuji pedagogický sbor školy z hlediska potřeby aprobací 
dlouhodobě za stabilizovaný. 

Personální zajištění na pozici asistenta pedagoga ve školním roce 2020/2021 bylo 
navýšeno oproti předešlému školnímu roku o dalšího asistenta, což znamená, že ve škole 
pracovalo 6 asistentů pedagoga u sedmi žáků se SVP. V řadách správních zaměstnanců ani 
zaměstnanců školní kuchyně nedošlo k žádným změnám. 

V případě zástupu za dlouhodobou nepřítomnost jedné z vyučujících jsme nastalou situaci 
řešili formou dlouhodobého zástupu – kvalifikovaným a aprobovaným pedagogem.  

Školní speciální pedagožka pracovala s úvazkem 0,5, mzdy hradí škola z projektu OP VVV 
Šance pro všechny 02_18_063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
šablony pro ZŠ II a od 1. 1. 2021 z projektu Šablony III. Cílem projektu je poskytnout dočasnou 
personální podporu – školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do 
kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

V naší škole pracovalo 8 mužů, kteří tvoří 14,5 % z počtu všech zaměstnanců školy. 
Přestože je počet zaměstnaných mužů ve škole v porovnání s průměrem zaměstnaných mužů 
ostatními školami v okolí vysoký, patří k prioritám personální politiky vedení školy i nadále 
získávání dalších mužů na potřebná místa. 
Stejně vnímáme problematiku dalšího snížení věkového průměru zaměstnanců jako jeden 
z klíčových úkolů do dalších let v oblasti personální politiky naší školy. Snížení věkového 
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průměru zaměstnanců se i nadále pokoušíme dosáhnout pokrýváním uvolněných pracovních 
míst vhodnými uchazeči z řad absolventů VŠ a pravidelným zpracováním plánu penzionování 
pracovníků. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pozn. – speciální pedagog pracuje s žáky na obou stupních. 
Z počtu 31 pedagogů školy pracuje 1 ve funkci výchovného poradce, 1 ve funkci koordinátora EVVO 
a 1 ve funkci školního metodika prevence. 
 
 
 
 
 
 
 

 Personální zabezpečení činnosti školy – ŽENY/MUŽI 

ŽENY  MUŽI CELKEM 

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

ZŠ 35 33,09 7 7 42 40,09 

ŠD 2 2 1 0,607 3 2,607 

ŠJ 10 9,25   10 9,25 

Celkem 47 44,34 8 7,607 55 51,947 

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 8,909 25,32  0,091 0,26 
VŠ - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 1,9091 5,42 16,0453 45,58 
VŠ - Speciální pedagogika 0,5 1,42   
VŠ – bakal. Spec.pedagogika     
VŠ pedagogické pro jiný typ školy 1,107 3,14   

VŠ – 
bakalářské 

nepedagogické 

DPS     
bez DPS     
s kurzem pro AP     

  
 
Středoškolské 

pedagogické 2,0 5,68   
Nepedagogické s 
DPS 

    

neped.s kurzem 
pro AP 

2,3889 6,79 2,25 6,39 

Studující      
Celkem 16,814 47,77 18,3863 52,23 
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5. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 
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 41 27 14 
Nastoupilo do ZŠ k 1. 9. 2020 35 24 11 
Počet dětí s odkladem pov. škol. 
doch. pro šk.rok 2019/2020 

6 3 3 

Počet žáků, kteří ukončili ve 
šk.r. 2020/2021 zákl.vzdělání 

47 21 26 

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 40 18 22 
Nastoupilo do ZŠ k 1. 9. 2021 38 22 16 
Počet dětí s odkladem pov. škol. 
doch. pro šk.rok 2021/2022 

2 0 2 

 
 

6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání dětí a žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a 
podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních 
zkoušek a absolutorií 
 

 Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Průměrná naplněnost 
Mateřská škola 0 0 0 
Přípravná třída 0 0 0 
Školní družina 3 82 27,33 
I.stupeň ZŠ 10 224 22,4 
II.stupeň ZŠ 8 200 25,0 
Celkem I. a II. stupeň 18 424 23,55 

 
 

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 224 167 54 3 0 1,278 
2. stupeň 200 81 118 1 0 1,677 
Celkem 424 248 172 4 0 1,477 
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Klasifikace chování žáků ZŠ v daném školním roce 

 

P
oč

et
 ž

ák
ů 

ce
lk

em
 

ve
lm

i d
ob

ré
 

us
po

ko
ji

vé
 

ne
us

po
ko

ji
vé

 

P
oc

hv
al

y 
a 

ji
ná

 
oc

en
ěn

í 

N
ap

om
en

ut
í 

T
U

 (
N

T
U

) 

D
ůt

ka
 T

U
 

(D
T

U
) 

D
ůt

ka
 Ř

Š
 

1.stupeň 224 224 0 0 127 6 1 0 
2.stupeň 200 199 0 1 59 2 7 3 

ZŠ 
Celkem 

424 423 0 1 186 8 8 3 

% 
vyjádření 

za ZŠ 
celkem 

100 98,80 0,00 0,20 43,9 1,9 1,9 0,7 

 
Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky 
Specifikace umístění žáků po ukončení PŠD Počet žáků 
Nižší střední odborné vzdělání „E“ 0 
Střední odbor.vzděl.s vyuč.listem „H“ 10 
Úplné střední odbor.vzděl.s vyuč.a mat. „L“ 5 
Úplné střední všeobec.vzděl.s maturitou „K“ 8 
Úplné střední odborné vzděl.s maturitou „M“ 24 
Neznámo kam § 38 0 
Jiné - konzervatoř „P“ 0 
Celkem 47 

 
 

Odchod žáků na gymnázium Počet žáků 
z 5. ročníku (8-leté) 3 
z 7. a 8. ročníku 0 

 
Ze školy ve školním roce 2020/2021 odešlo po ukončení povinné školní docházky 

celkem 50 žáků, z toho 47 žáků z 9. ročníku s ukončeným vzděláním. Na víceletá gymnázia 
z 5. ročníku odešli celkem 3 žáci. Povinnou školní docházku také ukončili další 3 žáci, kteří 
byli evidováni mezi žáky plnícími povinnou školní docházku v cizině. 
 
 

Docházka žáků – omluvené hodiny v daném školním roce 
Základní škola Počet omluvených hodin Omluvené hodiny 

v průměru na žáka 
1. pololetí 10934 25,428 
2. pololetí 13627 32,245 
Celkem ZŠ 24561 57,673 
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Docházka žáků – neomluvené hodiny v daném školním roce 
Základní škola Počet neomluvených hodin Nemluvené hodiny 

v průměru na žáka 
1. pololetí 10 0,023 
2. pololetí 71 0,167 
Celkem ZŠ 81 0,095 

 
 

Konání opravných zkoušek na konci školního roku 2020/2021: 
Počet žáků Ročník Předmět 

1 1. JČ 
 
 

7. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
 Práci při prevenci sociálně patologických jevů omezovala v období školního roku 
situace kolem šířící se pandemie Covid-19, protože byl školní rok z nařízení Ministerstva 
zdravotnictví ČR opakovaně přerušen zákazem vstupu žáků do školy. V tomto období pracovali 
žáci v rámci distančního studia z domova a vliv školního prostředí na prevenci sociálně 
patologických jevů byl velmi slabý. V souvislosti s nuceným značným pobytem žáků na 
sociálních sítích a komunikačních platformách hrozilo rozšíření patologických jevů 
souvisejících s informačními technologiemi. 
Práci ŠMP (školního metodika prevence) a ŠPP (školského poradenského pracoviště) 
podporoval po celou dobu školního roku užší tým ŠMP složený z vyučujících 1. i 2. stupně, 
který se schází příležitostně dle potřeby v každém školním roce. Zasedání užšího týmu ŠMP se 
zabývalo výskytem nejrozšířenějších patologických jevů ve školním roce 2020/2021, kterými 
byly hrozba kyberšikany, záškoláctví a vandalismus (ničení školního majetku). 
 Od 01. 02. 2011 (od 2. pololetí školního roku) jsme do pracovního poměru přijali 
speciální pedagožku, která se stala také součástí týmu metodika prevence a svým působením 
pomáhá v řešení sociálně patologických jevů. 
 V rámci plnění školní preventivní strategie ve školním roce 2020/2021 jsme i nadále 
spolupracovali s organizacemi ZIP Havířov a MP Havířov. Bohužel, v souvislosti s pandemií 
covid-19 a z opatření uložených školám nebylo možno během školního roku 2020/2021 vpustit 
do prostor školy cizí osoby a z uvedeného důvodu se nekonaly žádné preventivní akce pro žáky. 
 
Školní metodik prevence ve škole – ano 
Funkce kumulovaná s výchovným poradcem – ne 
Vlastní kabinet ŠMP – ne 
Konzultační hodiny ŠMP – ano 
Specializované programy pro výchovně problémové a sociálně znevýhodněné žáky ve škole – 
ano - V rámci projektu Šance pro všechny – Šablony II a Šablony III, jsou ve škole zřízeny dva 
Kluby zábavné logiky a deskových her a Klub konverzace v cizím jazyce, ve kterých pracují 
nejméně dva žáci ohrožení školním neúspěchem. 
 
Akce uskutečněné ve spolupráci s rodiči: 
V souvislosti s pandemií covid-19 a z opatření uložených školám nebylo možno během 
školního roku 2020/2021 vpustit do prostor školy cizí osoby ani kumulovat osoby v prostorách 
školy a z uvedeného důvodu se nekonaly žádné preventivní akce ve spolupráci s rodiči. 
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Akce uskutečněné pro rodiče:   
V souvislosti s pandemií covid-19 a z opatření uložených školám nebylo možno během 
školního roku 2020/2021 vpustit do prostor školy cizí osoby ani kumulovat osoby v prostorách 
školy a z uvedeného důvodu se nekonaly žádné preventivní akce pro rodiče. 
 
Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů proběhlo prezenčně 
v rámci semináře Agrese a agresivita dětí a mládeže, kterého se zúčastnilo v roce 2020/2021 
(akreditované MŠMT) – více jak 30 pedagogů v rozsahu 8 hodin celkem v 1 akci formou 
„sborovna“. V rámci nastalé situace způsobená pandemií covid-19 se pedagogové dále 
zúčastnili online webinářů Zločin ve škole I a Zločin ve škole II. 
 
Pedagogové se účastnili akcí v oblasti SPJ převážně s tématy: šikana, kyberšikana, snižování 
agresivity, neukázněnost třídy, řešení konfliktů, záškoláctví, romská problematika, komunikace 
s rodiči, poruchy příjmu potravy, sexuální výchova, závislostní chování. Témata vzdělávacích 
akcí plánovaně korespondují s nejčastějšími výchovnými problémy řešenými ve škole. 
Nejčastějšími výchovnými problémy byly ve školním roce 2020/2021:  
- záškoláctví, skryté záškoláctví (neúčast na distanční online výuce) 
- kyberšikana 
- neadekvátní řešení konfliktů mezi žáky – agresivní chování  
- vandalismus, ničení majetku školy 
- nevhodné vnější projevy žáků 
- hyperaktivita 
- lhaní 
 

 1.r. 
ZŠ 

2.r. 
ZŠ 

3.r. 
ZŠ 

4.r. 
ZŠ 

5.r. 
ZŠ 

6.r. 
ZŠ 

7.r. 
ZŠ 

8.r. 
ZŠ 

9.r. 
ZŠ 

Špatné vztahy mezi žáky (počet případů, nikoliv 
počet žáků) 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, 
ostrakizace (počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Případy opakovaného záměrného psychického i 
fyzického ubližování (počet případů, nikoliv počet 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Případy využití elektronických prostředků (např. 
mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému 
záměrnému psychickému ubližování (počet 
případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projevy rasismu a xenofobie (počet případů, 
nikoliv počet žáků)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záškoláctví (výskyt u počtu žáků) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s 
vědomím rodičů) (výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové 
aktivity, extrémní sporty atd.(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové chování v dopravě (výskyt u počtu žáků) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 1.r. 
ZŠ 

2.r. 
ZŠ 

3.r. 
ZŠ 

4.r. 
ZŠ 

5.r. 
ZŠ 

6.r. 
ZŠ 

7.r. 
ZŠ 

8.r. 
ZŠ 

9.r. 
ZŠ 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy 
sexuality (výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poruchy příjmu potravy (výskyt u počtu žáků) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sebepoškozování a autoagrese (výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné 
činy (výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte (výskyt u 
počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* tabáku (výskyt u počtu žáků) 
*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití 
opakované i jednorázové, experimentování s 
látkou atd. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* alkoholu (výskyt u počtu žáků) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, 
pervitin atd.) (výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti 
(hazard, počítačové hry apod.)(výskyt u počtu 
žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma řádků 0 1 0 0 0 1 0 2 0 
 
Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech: 
 
V souvislosti s pandemií covid-19 a z opatření uložených školám nebylo možno během 
školního roku 2020/2021 vpustit do prostor školy cizí osoby ani kumulovat osoby v prostorách 
školy a z uvedeného důvodu se nekonaly žádné preventivní akce. 
 
Opatření k prevenci: 
- rozhovory vyučujících se žáky  
- rozhovory a jednání se zákonnými zástupci žáků 
- upevňování spolupráce s institucemi a odborníky z oblasti prevence SPJ  
- organizace akcí pro žáky školy za účelem prevence SPJ (Sportovní den školy, ekologické 
akce, nabídka zájmových kroužků v rámci školy /ve škole pracovalo 8 školních kroužků 
- nákup videopořadů s tématikou prevence SPJ a odborné literatury 
- plánování a organizaci DVPP v oblasti prevence SPJ 
 
Schránka důvěry:    Ve škole není 
  
Škola spolupracuje s odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova.    
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8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Vlivem uzavření škol pro žáky a omezení činnosti vzdělávacích středisek v době šířící se 
pandemie Covid-19 nebylo možno realizovat naplánovaný počet vzdělávacích akcí pro 
pedagogy. Přesto platilo ve školním roce 2020/2021 doporučení všem pedagogům školy k 
absolvování maximálně dvou vzdělávacích akcí. Díky účasti školy v projektu ŠABLONY II – 
Šance pro všechny, absolvovali pedagogové školy vzdělávací akci v oblasti ICT v roce 
2020/2021 (akreditované MŠMT) webináře s tématem práce s aplikací MS Teams určené pro 
použití při distanční výuce – celkem absolvovalo vzdělávání 35 pedagogů v rozsahu 8 hodin 
celkem v 1 akci formou „sborovna“. Druhou vzdělávací akcí pořádanou formou „sborovna“ pro 
pedagogy školy byl seminář Agrese a agresivita dětí a mládeže, které se zúčastnilo více jak 30 
pedagogů. V rámci nastalé situace způsobená pandemií covid-19 se pedagogové dále zúčastnili 
online webinářů Zločin ve škole I a Zločin ve škole II. 

Vzhledem ke skutečnosti, že během značné části školního roku byli žáci vzděláváni formou 
distanční výuky, byl největší zájem pedagogických pracovníků o témata v oblasti vzdělávání: 
- ICT – MS Teams, komunikační platformy atd. 
- Řešení konfliktních situací ve škole 
- Inkluze žáků 
- Šikana a kyberšikana 
- Práce s dětmi vyžadující speciální péči 
- Prevence patologických jevů 
- Environmentální výchova 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 2020/2021 
prostřednictvím: MŠMT, ČŠI, KVIC, NIDV, PdF OU Ostrava, PdF UK Praha, Paris a jiné. 
 
V rámci školení zaměstnanců byla uskutečněna vzdělávání: 
- Školení zaměstnanců v oblasti BOZP 
- Školení vyhlášky č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
- Školení zaměstnanců k obsluze plynových zařízení 
 
 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
Aktivity školy na veřejnosti: 

a. Účast v městském kole Branného závodu Československé obce legionářské – 1. 
místo  

b. Organizace a pořádání Velkého sportovního dne na školním hřišti – pro 1. a 2. 
stupeň (měsíc červen – v rámci rozvolněných opatření) 

 
Další aktivity školy na veřejnosti: 
V souvislosti s pandemií covid-19 a z opatření uložených školám nebylo možno během 
školního roku 2020/2021 konat aktivity na veřejnosti a z uvedeného důvodu se nekonaly žádné 
akce na veřejnosti. 
 

Akce charitativního směru: 
Název akce Úspěšnost akce (vybraná 

částka v Kč) 
Sbírka pro organizaci For Help s.r.o., pomocí dětem a lidem s 
poruchou autistického spektra (PAS) 

1.000 Kč 

Pomoc postiženým obcím po tornádu 40.000 Kč 
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Úspěchy žáků školy ve vědomostních a dovednostních soutěžích: 
Z důvodu uzavření škol pro žáky a omezení činnosti v celé společnosti vlivem šířící se 
pandemie Covid-19 byly také zrušeny všechny žákovské vědomostní a dovednostní soutěže, a 
proto nebylo možno realizovat původně naplánovaný počet účastí v soutěžích městského, 
okresního i krajského formátu. Přesto níže uvádíme několik dílčích úspěchů našich žáků: 
 
Městské kolo V Branném závodě Československé obce legionářské – 1. místo – (družstvo st. 
žáci – Natálie Míčová, David Firla, Vilém Stráník a Šimon Šimek) 
 
Úspěchy žáků školy ve sportovních soutěžích: 
Z důvodu uzavření škol pro žáky a omezení činnosti v celé společnosti vlivem šířící se 
pandemie Covid-19 byly také zrušeny všechny žákovské sportovní soutěže, a proto nebylo 
možno realizovat původně naplánovaný počet účastí v soutěžích městského, okresního i 
krajského formátu. 
 
 

10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalšími institucemi 
 

IČ ČŠI 
proběhla/neproběhla 

Datum IČ Předmět IČ Zjištění 
ANO/NE 

proběhla 26. – 28. 01. 
2021 

Zjišťování stavu distanční 
výuky 

NE 

 
 

Provedené kontroly dalšími kontrol.orgány 
Kontrol.orgán Datum kontroly Předmět kontroly Zjištění ANO/NE 

SM Havířov – odbor 
primátora 

23. 03. 2021 Kontrola 
hospodaření se 
svěřeným majetkem 
a poskytnutými 
finančními 
prostředky – 
kontrolované období 
2020 a současný stav 

NE 

 
 

11.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Dotace ze SR  na rok 2020: 
ÚZ 33353 = Přímé výdaje na vzdělávání = 32 347 907,-Kč (NIV),  
z toho PnP = 23 022 183,-Kč, OON = 13 500,-Kč, FKSP + ONIV = 9 312 224,-Kč. 
 
Z dotace ÚZ 33353 bylo vráceno celkem 22 208,-Kč, PnP 16 353,-Kč, pojistné 5 855,-Kč. 
Vratka byla za neodučené hodiny doučování v době covid-19. 
 
Příspěvek na provoz na rok 2020 činil 3 521 205,-Kč.  
Výsledek hospodaření za provoz v roce 2020 činil 67 017,05 Kč a byl přidělen do fondu rezerv. 
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12.    ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH      
   PROJEKTŮ 

 
Název rozvojového programu  Název mezinárodního programu 
Šablony II – Šance pro všechny ECOSCHOOLS – Ekoškola EU 
Šablony III – Šance pro všechny 21  

 
 

13.     ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI  
          CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 
 

Škola nebyla ve školním roce 2020/2021 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 

 
 
14.     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 – Šance pro všechny – OP VVV Realizován 
Doba realizace 01. 01. 2019 – 31. 12. 2020 

Šablony III – Šance pro všechny – OP VVV Realizován 
Doba realizace 01. 01. 2021 – 31. 12. 2022 

Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách z prostředků 
OP PMP v Moravskoslezském kraji IV 

Realizován – úspěšně ukončen 
Doba realizace 01. 09. 2020 – 30. 06. 2021 

 
Účel projektu Název projektu Zdroj financování Realizace projektu 

poskytnutí dočasné 
personální podpory 
poskytované 
speciálním 
pedagogem, rozvoj 
logického myšlení 
žáků, podpora 
profesního růstu 
pedagogických 
pracovníků, rozvoj 
komunikace v cizím 
jazyce žáků 

„ŠABLONY II – 
Šance pro všechny“ 

Celkové náklady:  
1 176 000,- Kč 
Z finančních 
prostředků Evropské 
unie: příspěvek činí 
990 000 Kč  
Z národních 
veřejných zdrojů 
České republiky: 
příspěvek činí  
177 000,- Kč. 
 

01. 01. 2019 – 
31. 12. 2020 
-personální podpora: 
– školní speciální 
pedagog 
-vzdělávání 
pedagogů v oblasti 
osobnostní rozvoj a 
ICT 
-rozvoj logického 
myšlení žáků – klub 
zábavné logiky 
- Klub komunikace 
v cizím jazyce 
- projektové dny ve 
škole 
-rozvoj tandemové 
práce pedagogů 
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poskytnutí dočasné 
personální podpory 
poskytované 
speciálním 
pedagogem, rozvoj 
logického myšlení 
žáků, podpora 
profesního růstu 
pedagogických 
pracovníků, rozvoj 
komunikace v cizím 
jazyce žáků 

„ŠABLONY III – 
Šance pro všechny 
21“ 

Celkové náklady:  
860 457,- Kč 
Z finančních 
prostředků Evropské 
unie: příspěvek činí 
731 388 Kč  
Z národních 
veřejných zdrojů 
České republiky: 
příspěvek činí  
129 069,- Kč. 
 

01. 01. 2021 – 
31. 12. 2022 
-personální podpora: 
– školní speciální 
pedagog 
-rozvoj logického 
myšlení žáků – klub 
zábavné logiky 
- Klub komunikace 
v cizím jazyce 
- projektový den ve 
škole 
-rozvoj tandemové 
práce pedagogů 
 
 

Poskytnutí bezplatné 
stravy dětem 
ohroženým 
chudobou 

„Poskytování 
bezplatné stravy 
dětem ohroženým 
chudobou ve školách 
z prostředků OP 
PMP v 
Moravskoslezském 
kraji IV“ 

Výše poskytnuté 
dotace: 
Z finančních 
prostředků MPSV: 
59 457,51Kč 
Náklady projektu 
celkem: 
45 271,80 Kč 
Vrátka KÚ MSK: 
14 185,71 Kč 
 

01. 09. 2020 –  
30. 06. 2021 
- v období školního 
roku byla bezplatně 
poskytována strava 
potřebným žákům 

 
 

15.      SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ 
 
 
Působnost odborové organizace ANO 

 
Vedení školy usiluje průběžně o spolupráci s odborovou organizací působící ve škole při 

plnění úkolů ve vzdělávání ve velmi úzkém vztahu.  
Schůzky vedení s představiteli odborové organizace se konaly pravidelně, obsahem schůzek 
byla vzájemná informovanost, přednesení svých stanovisek při řešení aktuálních situací. 
Odborová organizace měla ve vedení školy během celého školního roku 2020/2021 partnera, 
který ji podporoval v její činnosti.  
 
 
Název organizace, se kterou PO spolupracuje  Druh spolupráce  
Rodičovské sdružení při ZŠ Gorkého Organizace společných akcí a finanční 

podpora školy 
Fa. VINAMET Donátorská činnost 
MKS Havířov Spolupráce v kulturní oblasti 
Městská policie Havířov Organizace preventivních akcí 
Hasiči Havířov Organizace preventivních akcí 
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o.s. ZIP Havířov Organizace preventivních akcí 
Městská knihovna Havířov Spolupráce v kulturní oblasti, besedy 
Klub ekologické výchovy Environmentální aktivity 
Tereza-vzdělávací centrum, z. ú. - Ekoškola Environmentální aktivity 
Gymnázium Komenského Havířov Vzdělávací aktivity 
SŠ Junácká Havířov Vzdělávací aktivity 
PedF UP Olomouc Vzdělávací aktivity 
PedF OU Ostrava Vzdělávací aktivity 

 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Igor Zaťko, ředitel školy 
Datum: V Havířově 18. 10. 2021 
 
 
Schválena Školskou radou: dne 21. 10. 2021 
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P Ř Í L O H Y  K  
 

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V Ě  O  Č I N N O S T I  Š K O L Y  
Z A  Š K O L N Í  R O K  2 0 2 0 / 2 0 2 1  
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