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ÚVOD 

Výroční zpráva má primárně funkci informační, sekundárně pak reprezentativní a paměťovou. 

V reflexi uplynulého školního roku se odráží současný stav školy a uzavírá se jedna z etap 

cesty vytýčené v koncepci rozvoje školy. Výroční zpráva patří k základním dokumentům 

školy, je proto stejně jako školní vzdělávací program a koncepce rozvoje školy veřejně 

přístupná na webových stránkách školy. 

Aby mohla výroční zpráva naplňovat výše uvedené funkce, musí být stručná, jasná  

a přehledná. Obsah výroční zprávy určuje § 7, odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Její strukturu 

stanovuje obsah formuláře, do něhož se požadované informace vkládají. Formulář má 

obecnou platnost, proto platí, že se skutečnosti, které nemají vztah ke konkrétní škole, 

nevyplňují. Povinné komentáře mají vymezený rozsah. Tabulky lze upravovat dle potřeby.  

Ke každé tabulce je možné připojit vysvětlující komentář bez omezení rozsahu. 

Příloha představuje nepovinnou, samostatnou, obsahem i rozsahem nenormovanou část 

sloužící k reprezentativním a paměťovým účelům. 

 

Údaje jsou platné, pokud není uvedeno jinak, ke dni. 30. 06. 2020 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 Škola 

ŠKOLA 

název školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace 

   

adresa školy: Bulharská 23/1532, Ostrava-Poruba, 708 00 

IČO: 62 34 83 37 

identifikátor zařízení: 600144844 

zahájení činnosti školy: 1.9.1965 

e-mail: skola@zsbulharska.cz  

tel.: 596 962 035 

datová schránka: tmemqtq 

webová stránka: www.zsbulharska.cz 

školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

                                             http://www.zsbulharska.cz/svp/SVP_2018.pdf 

 

 Součásti školy 

 IZO počet žáků cílová kapacita 

základní škola 102520291 500 540 

školní družina 120100568 150 180 

školní klub - - - 

školní jídelna 102956995 584 700 

 

 Zřizovatel školy 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 

IČO: 00845451 

 Vedení školy 

ředitel školy: Ing. Aleš Kazický 

zástupce pro 1. stupeň: Mgr. Marcela Šelleová  

zástupce pro 2. stupeň: Mgr. Kamila Mohelníková  

vedoucí školní jídelny: Kateřina Glovina 
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 Školská rada 

členové z řad zákonných zástupců:   Mgr. Lucie Skulinová (od 11.9.2019) 

Ing. Milan Šeděnka 

členové z řad pedagogických pracovníků:   Mgr. Jolana Beilová 

      Mgr. Hana Krejčová 

členové jmenovaní zřizovatelem:    Ing. Jiří Hlavinka 

      Bc. Michal Šíma 

 

 Školní samospráva 

předseda: Mgr. Milena Vincenciová 

 

 - 

předseda: - 

 Odborová organizace 

předseda:  ---- 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 Přehled oborů vzdělávání 

kód oboru popis oboru forma vzdělání 
délka vzdělání 

v letech 

79-01-C/01 základní škola studium denní 9 

 

 Zaměření školy 

V 6. - 9. ročníku se škola vždy v jedné třídě v ročníku zaměřuje na matematiku a rozvoj 

logického myšlení. 

 Počet tříd a žáků 

počet tříd počet žáků 
průměrný počet žáků 

ve třídě 

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

22 22 489 500 22,22 22,72 

 

 Struktura a obsazení školní družiny 

počet oddělení počet dětí počet vychovatelek 

6 150 6 

 

 Jazykové vzdělávání 

předmět 
jazyky, které se na škole vyučují 

1. stupeň 2. stupeň 

anglický jazyk   

francouzský jazyk   

německý jazyk   

ruský jazyk   

španělský jazyk   
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 Volitelné předměty 

název předmětu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Pohybové a sportovní aktivity     

Základy administrativy     

Jazyk německý     

Jazyk ruský     

Matematické aplikace     

 

 Nepovinné předměty 

název předmětu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

----     

 

 Zájmová činnost organizovaná školou 

název kroužku školní družina základní škola cizí subjekty 

Badatelský klub    

Čtenářský klub pro 4. roč.    

Čtenářský klub pro I. stupeň    

Klub deskových her    

Klub komunikace v AJ    

Klub komunikace v RJ    

Novinář    

Sborový zpěv    

Sólový a komorní zpěv    

Šachový klub - začátečníci    

Šachový klub - pokročilí I    

Šachový klub - pokročilí II    

Country tance    

Hudebně-dramatický kroužek    

Roztlestávačky    

Šikovné ručičky    

Ostraváček    

Prima pokusy    

Rytmix    
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3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

 Základní údaje o pracovnících školy 

 fyzický počet 
přepočtený počet 

(úvazky) 

učitelé ZŠ 32 30,77 

vychovatelé ŠD 6 4,64 

školní psycholog 1 0,5 

speciální pedagog 1 1 

sociální pedagog - - 

asistenti pedagoga 7 4,42 

školní asistenti - - 

provozní zaměstnanci 13 11,36 

THP zaměstnanci 4 3,1 

počet zaměstnanců celkem 64 55,79 

 
      

 Ocenění zaměstnanci 

Magistrát města Ostravy ocenil u příležitosti Dne učitelů 2020 v kategorii Výrazná 

pedagogická osobnost Mgr. Jolanu Beilovou. 
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4 ZPRÁVY O ČINNOSTI 

 Autoevaluace 

   Školní rok 2019/2020 byl neobvyklý a bohužel březnové uzavření škol z důvodu pandemie 

COVID-19 (11.3.2020) mělo  nepříznivý dopad na činnost školy. Učitelé, žáci a jejich rodiče 

se museli ze dne na den naučit fungovat v režimu dálkového vzdělávání. Hned v pondělí 

16.3.2020 byli rodiče seznámeni s jednoduchým a přehledným systémem vzdělávání, který 

fungoval po celou dobu uzavření škol. Rodiče každé pondělí kolem 14. hodiny obdrželi 

emailem sadu vzdělávacích materiálů, které jejich děti postupně zpracovávaly a současně žáci 

i rodiče mohli vše průběžně konzultovat s jednotlivými vyučujícími.  Důraz byl kladen hlavně 

na matematiku, český jazyk a anglický jazyk. Aby žáci a jejich rodiče nebyli přetěžováni, 

byly vypuštěny předměty tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, svět práce, 

výchova k občanství, výchova ke zdraví. Nebyl vyučován ani předmět informační a 

komunikační technologie, protože žáci se v této oblasti vzdělávali přímo praxí, plněním 

jednotlivých úkolů domácího vzdělávání, když museli komunikovat se svými učiteli emailem, 

pracovali s textovými editory, zpracovávali prezentace, fotografie apod.  Ve třídách 7. ročníku 

bylo postupně rodičům nabídnuto i online vzdělávání pomocí systému Microsoft Teams, což 

většina žáků využila. Online vzdělávání probíhalo i ve 4. ročníku, kdy jedna třída využívala 

Google Classroom a druhá Skype. Vzdělávací materiály, které učitelé zasílali, byly různorodé 

- od jednoduchého zadání učiva na procvičení v pracovních sešitech, odkazy na různé 

zajímavé ukázky, články, krátká veřejně dostupná videa až po edukační videa vytvořená  

našimi učiteli. Důležitým prvkem vzdělávání bylo vytipování žáků bez možnosti účastnit se 

tohoto způsobu vzdělávání. S rodiči těchto žáků následně víc komunikovali třídní učitelé a 

určení asistenti pedagoga, kteří jim předávali vzdělávací materiály v tištěné podobě. 

   Uzavření škol mělo velký dopad na plánované aktivity, které vycházely z koncepce rozvoje 

školy. 

  

1) Podpora technického vzdělání a robotiky 

    V této oblasti čekáme na upřesnění rámcového vzdělávacího programu pro oblast 

informatika, který jsme chtěli zaimplementovat do našeho školního vzdělávacího programu. 

Doposud ředitel školy absolvoval jeden seminář, který byl zaměřený na výuku robotiky. Žáci 

sedmého ročníku se zúčastnili workshopu s legoroboty, čímž měli možnost částečně 

nahlédnout do této oblasti. 

 

2)  Podpora výuky cizích jazyků 

     Hned od září jsme přijali nového aktivního učitele anglického jazyka, což nám umožnilo 

větší dělení žáků do jazykových skupin, čímž jsme zmenšili počet žáků v jednotlivých 

skupinách. Pozitivní ohlasy u žáků a rodičů jen potvrdily správnost tohoto kroku. Proběhl i 

Den evropských jazyků jako motivační prvek pro tuto oblast. 

 

3) www stránky 

     V průběhu června jsme si vybrali společnost, která se zaměřuje na tvorbu webových 

stránek. Proběhla pracovní schůzka a škola předala své požadavky. Bohužel webové stránky 

nebyly dokončeny v termínu do konce srpna, jak jsme požadovali.    

 

4) Rekonstrukce vnitřních prostor školy 
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     Uzavření školy jsme využili na drobné opravy, ale i pro větší stavební práce. Podařilo se 

vyměnit vestavné skříně ve dvou třídách a zrekonstruovat poslední sociální zařízení na 

pavilonu B. 

 

5) Šachy do škol 

     Zapojení šachových tréninků do výuky nebo volnočasového programu našich žáků  je 

jedním z důležitých prvků jak podporovat rozvoj matematické gramotnosti u našich žáků na 

prvním stupni. Kroužky pro zájemce probíhaly do uzavření škol, pak bohužel jejich realizace 

nebyla možná. Zrušeny byly i jarní turnaje, kde jsme plánovali naši účast. 

 Rozvoj klíčových gramotností (vybrané aktivity) 

Ve školním roce 2019/2020 jsme se zaměřili na oblasti: 

1) matematická gramotnost 

2) finanční gramotnost 

3) přírodovědná gramotnost 

 

1) Matematická gramotnost - pro rozvoj v této oblasti jsme realizovali několik aktivit: 

 

a) 12. 11. 2019 proběhl na škole projektový den  Den s matematikou určený pro žáky 2. 

stupně. Žáci 6. – 9. ročníku vytvořili smíšené týmy, ve kterých se věnovali různým aktivitám 

na podporu logického myšlení (algebrogramy, matematické kvízy a šifry, magické čtverce, 

tangramy apod.). Týmy označené písmeny řecké abecedy soutěžily mezi sebou. Důležitý byl 

příspěvek každého člena týmu, proto se musel zapojit opravdu každý. Odměna pro vítězný 

tým byla netradiční - účast v  únikové hře v Duel parku, při níž si žáci zábavnou formou 

procvičili své logické a matematické dovednosti. 

 

b) Žáci se mohli během roku zapojit do různých matematických soutěží. Bohužel z důvodu 

uzavření škol proběhla většinou jen školní kola.  

 

c) Důležitým prvkem podpory matematické gramotnosti jsou školní šachové kroužky, které 

navštěvují žáci prvního stupně. Hra šachu rozvíjí logické a strategické myšlení, schopnost 

soustředit se na daný problém a zvládání neúspěchu. V tomto školním roce jsme 

zorganizovali i první malý šachový turnaj pro naše žáky. Proběhl také Den deskových her, 

kde se žáci mohli seznámit s moderními hrami, které pomáhají zábavnou formou posilovat 

matematické dovednosti žáků. 

 

d) Naše školní poradenské pracoviště začalo pracovat na systému monitoringu matematických 

dovedností jako nástroji, který by nám měl pomoci předcházet školnímu neúspěchu žáků 

v matematice.  

 

2) Finanční gramotnost - plánovali jsem zařadit do pátého ročníku speciální projekt zaměřený 

na finanční gramotnost, který měl proběhnout na jaře. Bohužel z důvodu uzavření škol se jej 

nepodařilo zrealizovat. 

 

3) Přírodovědná gramotnost - pro rozvoj jsme realizovali: 

a) Návštěvu planetária, kde se žáci 5. a 8. ročníku seznamovali s krásami vesmíru. 
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b) Badatelský klub - volnočasovou aktivitu pro žáky 7. ročníku, v níž se žáci zábavnou 

formou (experimenty) seznamovali s fyzikálními zákonitostmi. Další volnočasovou aktivitou 

byly Prima pokusy pro žáky 1. - 3. ročníku. 

 

c) Soutěže - Přírodovědný klokan a Astronomická olympiáda. 

 

e) Plánován byl projektový den s odborníkem v ZOO Ostrava pro žáky školní družiny, který 

byl přesunut na následující školní rok. Zrušen byl i komentovaný výstup na nejvyšší vrchol 

Beskyd, kterého se měla účastnit čtvrtá třída.  

 Prezentace školy na veřejnosti 

    Ve školním roce 2019/2020 proběhly akce, které měly za cíl co nejvíce podpořit aktivitu a 

sociální dovednosti žáků: 

   • sběrová soutěž (starý papír) – 31. 10. – 8. 11. 2019 

   • celoroční sběr víček pro Tomáše Berku 

   • celoroční projekt „Olej nepatří do sběru“ (1x týdně vybírají žáci použitý potravinářský 

olej) 

   • Barevný týden (žáci se obléknou každý den do předem určené barvy, společně se 

fotografují a ve třídách o barvě diskutují) – 14. – 18. 10. 2019 

   • Den s matematikou – 12. 11. 2019 

   • Atletické dopoledne – 29. 11. 2019 

   • Den deskových her – 30. 11. 2019 

   • Vánoční dílny – prosinec 2019 

   • Vánoční jarmark - 4. 12. 2019 

   • Mikuláš - 6. 12. 2019 

   • workshop na Porubském jarmarku – 11. 12. 2019 

   • školní vánoční koncert - 16. 12. 2019 (hosty sólisté Národního divadla 

moravskoslezského) 

   • lyžařský výcvik pro přihlášené žáky 1. stupně (Skalka) - 6. – 10. 1. 2020 

   • lyžařský výcvik pro žáky 7. roč. (Bílá) – 23. – 28. 2. 2020 

 

Vzhledem k uzavření škol k 11. 3. 2020 v souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19 

nemohly další plánované akce proběhnout. 

 Projekty financované z cizích zdrojů, rozvojové a mezinárodní 

programy 

     Ve školním roce 2019/2020 jsme začali realizovat dvouletý projekt Šablony II, který je 

financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Náš projekt se zaměřuje na 

osobnostněprofesní rozvoj pedagogů, zlepšení kvality vzdělávání a podporu žáků ohrožených 

školním neúspěchem. 

     V roce 2020 jsem začali realizovat projekt Rok na ZŠ Bulharské, který je financovám 

Magistrátem města Ostrava. Projekt zahrnuje různorodé volnočasové aktivity, soutěže a 

kulturní akce pro žáky a jejich rodiče.   
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 Soutěže pořádané školou (úspěšní žáci školy) 

Škola pořádala prvním rokem pro zájemce ze svých žáků malý šachový turnaj, ve kterém 

zvítězil žák 3. ročníku. 

 Ostatní soutěže (úspěšní žáci školy) 

 

Většina soutěží byla z důvodu uzavření škol zrušena nebo proběhla jen základní kola. 

 

Astronomická olympiáda 

     - v kategorii G-H 16 žáků postoupilo do krajského kola. 

     - v kategorii E-F 2 žáci postoupili do krajského kola, kde jeden z nich obsadil 1. místo, což 

znanemalo účast v mezinárodním kole.  

 

Matematická olympiáda 

     - dva úspěšní řešitelé okresního kola 

     - deset úspěšných řešitelů školního kola 

 

Logická olympiáda 

    - čtyři žáci 1. stupně se účastnili krajského kola.  

    - jeden žák 1. stupně se účastnil ústředního kola, obsadil 20. místo. 

 

Olympiáda v českém jazyce 

      - dva žáci postoupili do okresního kola. 

 

Ekoenergie 19 - Chytrý region  

     - krajská soutěž - 2. místo 

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika  

     - čtyři žáci postoupili do okresního kola 

 

Dějepisná olympiáda 

     - jeden žák postoupil do okresního kola 

 

Porubské louskání 

     - 1. místo 

 

Evropský den jazyků na Gymnáziu Hello s.r.o - 5.místo 

 

One, two three-eins, zwei, drei - anglicko německá soutěž na ZŠ I. Sekaniny - 4. místo 

 

Wolfram – krajské kolo - 14. místo 

 

Prezentiáda 2020  - postup do československého finále, které proběhne v září 2020. 
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 Školní družina 

     Náplň práce školní družiny je založena na činnostech, které vyplývají především ze zájmu 

dětí. Kvalita a výsledky jsou závislé na podmínkách personálních a materiálních. V 

jednotlivých odděleních pracují kvalifikované vychovatelky.  

     Děti v rámci družiny navštěvovaly hudebně - dramatický kroužek,  kroužek country tanců, 

kroužek roztleskávaček a dva kroužky šikovných ručiček, pro děti prvních tříd a pro děti 

starší. Děti druhého, třetího a čtvrtého oddělení nacvičily program, který předvedly rodičům 

ve školní jídelně. Pro děti a rodiče jsme organizovali celodružinové akce - např. vánoční 

besídka, karneval, volba miss a missáka, atletické odpoledne, turnaj ve vybíjené, dětský den, 

halloween, nejlepší úsměv, družina hledá talenty a družinová akademie. Několikrát jsme 

navštívili kino v Klimkovicích, se kterým budeme spolupracovat i nadále. S dětmi jsme v 

pracovních činnostech zhotovili drobné dárky k různým příležitostem např. budoucím 

prvňáčkům nebo na vánoční jarmark, kde si rodiče výrobky mohli zakoupit. Výchovně 

vzdělávací činnost ve školní družině vyzdvihovala kladné vlastnosti dětí a podílela se na 

rozvoji osobnosti dětí. Vychovatelky se společně s třídními učiteli snažily na děti výchovně 

působit a vytvářet pro děti inspirativní a pohodové prostředí. Respektovaly zásady 

přiměřenosti a názornosti.  

 

 Školní jídelna 

     Školní jídelna připravuje svačiny a obědy pro naše žáky a zaměstnance. Navíc vařila 

obědy i pro žáky tří středních škol (Obchodní akademii na Polské ulici, Střední odbornou 

školu ochrany osob a majetku a Střední školu služeb a podnikání). Pro žáky se zdravotními 

omezeními zajišťuje i dietní stravování. 

     Zapojili jsme se do projektu Zdravá školní jídelna, jejíž logo již můžeme používat. 

Certifikát jsme měli získat koncem školního roku 2019/20, bohužel s vyhlášením nouzového 

stavu bylo řízení přerušeno. 

     Provoz školní jídelny během nouzového stavu byl pozastaven a rozběhl se opět s návratem 

deváťáků a žáků 1. stupně do škol. Dva týdny před ukončením školního roku začala dlouho 

očekávaná rekonstrukce podlahy kuchyně, která byla v havarijním stavu. Rekonstruovaná 

byla podlaha včetně hydroizolace, všech rozvodů vody, odpadů, elektrorozvodů, podlahy a 

obkladů stěn. Do takto zrekonstruovaných prostor bylo vráceno stávající vybavení (kotle, 

konvektomaty, výdejní vozíky, myčka nádobí a další). Rekonstrukce financovaná 

zřizovatelem  byla ukončena 24. srpna 2020.  

 

 Žákovská organizace 

   Školní samospráva patří k stálým aktivitám naší školy (letos 30. výročí od jejího založení). 

Zástupci 2. – 9. tříd se scházejí pravidelně jednou týdně v informačním centru, kde zasedají 

na místech svých učitelů. Jsou informováni o akcích školy, přicházejí sami se svými nápady, 

připravují hlášení do školního rozhlasu, pomáhají organizovat život školy, různé akce, 

sběrové soutěže apod. 
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   Od roku 2006 jsou žáci zapojeni do Adopce na dálku. Od roku 2014 jsme adoptivními 

rodiči již druhého dítěte Hitha Chisima, nyní dvanáctiletého. Hith studuje na internátní škole 

Monoshapara a výše jeho podpory z nadačního fondu školy je 7 800 Kč ročně.  

   Školní samospráva organizuje různé tradiční akce. V říjnu se konal již posedmnácté 

Barevný týden, kdy se žáci oblékají každý den do předem určené barvy a společně se o velké 

přestávce fotografují.  Zajímavými a už tradičními jsou akce žáků 9. tříd „Učení deváťáků“ a 

organizace Dne dětí pro mladší spolužáky 1. stupně. Uzavření škol z důvodu pandemie 

COVID-19 bohužel jejich konání neumožnilo.  

   Tato situace ovlivnila i další pravidelné aktivity. Školní časopis Bumerang čili Bulharská 

Mezi Raubíři, Anděly, Neposedy a Génii, vydávaný nepřetržitě již 29. rok od roku 1991, 

vyšel v tomto roce pouze dvakrát. 

   Školní samospráva se věnuje i ekologické výchově. Třída 9.B zorganizovala na podzim 

soutěž ve sběru papíru, jarní se z výše uvedených důvodů uskutečnit nemohla. Pro Tomáše 

Berku, který má poškozený nervový systém, žáci sbírali plastová víčka. Probíhal i projekt 

„Olej nepatří do dřezu“, kdy žáci školní samosprávy jednou týdně vybírají použitý fritovací 

olej.  

   Samospráva během školního roku organizuje hodnocení oběda. Na schůzce je vždy náhodně 

vybrán den, ve kterém strávníci rozhodují, zda jim chutnalo nebo ne. Hlasování proběhlo 

čtyřikrát. Průměrně se zúčastnilo 218 strávníků, 67 % oběd chutnal (nejnižší hodnocení 55,9 

% - pro okouna pečeného na bylinkách a másle, nejvyšší 75,9 % - si rozdělila dvě jídla: 

krupicová kaše s kakaem a fazolový guláš). 

   V letošním roce proběhla soutěž ve vánoční výzdobě tříd s vyhodnocením nebo sbírka věcí 

pro Depozitum pro kočky paní Kocurové v Bohumíně, kdy děti kočkám věnovaly 

nepoužívané pelíšky, ručníky nebo i hračky. Vzhledem k uzavření škol nedošlo k 

připravované soutěži „Bulharská má talent“. 

   Společné akce stmelují žáky a jsou velmi důležitou součástí udržování pozitivního klimatu a 

pohodového prostředí školy. 

 Organizace rodičů 

     Součásti školy není žádná organizace rodičů. 

 Odborová organizace 

     Na škole působí odborová organizace. S předsedou odborové organizace projednává 

ředitel školy všechny podstatné personální změny, pracovní podmínky, bezpečnost na 

pracovišti, rozpočet organizace a další zásadní dokumenty.  

 Spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi 

     Škola dlouhodobě spolupracuje s Ostravskou univerzitou, která si naši školu sama vybrala 

pro realizaci praxí studentů, a proto jsme obdrželi statut Fakultní škola Ostravské univerzity. 

    Po celý školní rok jsme spolupracovali se Střední školou teleinformatiky, Ostrava, 

příspěvkovou organizací. Spolupráce spočívala v ukázkových hodinách fyziky, které byly 

zaměřeny na zajímavosti z oblasti elektrotechniky, a v realizaci kroužku elektroniky 

v laboratoři  střední školy.     
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 Zprávy o kontrolní činnosti 

Během školního roku byla organiazce kontrolována Českou školní inspekcí, Okresní správou 

sociálního zabezpečení Ostrava, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a zřizovatelem 

(veřejnosprávní kontrola). 
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5 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

 

PLÁNY PPP a IVP 

počet plánů 

pedagogické podpory 

počet individuálně 

vzdělávacích plánů 

počet žáků 

celkem 

počet žáků 2 47 49 

 

 

 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ  

 

stupeň 1 

 

 

stupeň 2 

 

 

stupeň 3 

 

 

stupeň 4 

 

 

počet žáků 

celkem 

počet žáků 39 49 15 1 104 

 

 Specializovaná pracoviště 

 

pedagogicko-

psychologická 

poradna 

speciální 

pedagogická 

centra 

středisko 

výchovné péče 

oddělení 

sociálně-právní 

ochrany dětí 

počet žáků 81 23 1 6 

 

 Specializované třídy 

 druh počet žáků 

- - - 

   

 Podpora talentovaných žáků 

     Vzhledem k zaměření školy na matematiku preferujeme rozvoj matematické gramotnosti. 

Škola podporuje nadání žáků jejich zapojením do různých soutěží a aktivit podporujících 

logické myšlení a nadání žáků. Žáci se zúčastnili matematických a šachových soutěží. Mohou 

navštěvovat kroužky se zaměřením na podporu logického myšlení – šachové kroužky, 

kroužek deskových her. Škola je zapojena do celostátního projektu Šachy do škol.  

     V tomto školním roce jsme realizovali projekt Den s matematikou, abychom žákům 

ukázali zajímavé a netradiční úkoly a podpořili jejich rozvoj a nadání.  
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 Zpráva o činnosti školního psychologa 

     Pozice školního psychologa funguje na naší škole od ledna 2019 na základě podpůrných 

opatření na žáka/žákyni vydaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Ostrava. Školní 

psycholog se pravidelně účastní metodických setkání pod vedením PhDr. Petra Niliuse, Ph.D. 

Činnost psychologa v průběhu školního roku spočívala především v individuální poradenské a 

konzultační práci se žáky, jejich zákonnými zástupci, pedagogy a dalšími odborníky (PPP, 

SPC, SVP, lékaři, OSPOD atd.). V případě potřeby také poskytuje krizovou intervenci v 

náročných životních situacích nebo psychologické vyšetření za použití vybraných testových 

metod.  

     Dále se psycholog zaměřil na preventivní práci s třídními kolektivy, prováděl diagnostiku 

třídního klimatu za použití sociometrických technik a následně vedl preventivní programy 

zacílené na konkrétní potřeby třídy.  

     V rámci prevence školního neúspěchu žáků psycholog úzce spolupracoval jak se 

speciálním pedagogem, tak s metodikem prevence a podílel se na vedení nápravy části žáků. 

 Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 

     Školní speciální pedagožka se ve školním roce 2019/2020 zaměřovala na poskytování 

podpůrných opatření žákům školy, a to zejména na dlouhodobé individuální nebo skupinové 

speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, zejména rozvoj komunikačních kompetencí, 

pozornosti, paměti, dílčích funkcí potřebných pro rozvoj čtení, psaní a matematických 

schopností a také sociálních dovedností.  

     Ve školní roce 2019/2020 se v naší škole vzdělávalo 65 žáků s podpůrnými opatřeními ve 

stupni 2-4. Školní speciální pedagožka dle Doporučení školských poradenských pracovišť 

(Speciálně pedagogická centra, Pedagogicko–psychologická poradna) poskytovala péči 48 

žákům v hodinách speciálně pedagogické péče. Pracovali jednu hodinu týdně v osmnácti 

skupinkách, sestavených dle tříd, případně druhu napravovaných obtíží. Dále poskytovala 

speciální pedagožka pedagogickou intervenci dvakrát týdně u žáků, kterým bylo toto 

podpůrné opatření doporučeno školským poradenským zařízením a dále dle momentální 

potřeby u žáků ohrožených školním neúspěchem. V době uzavření škol se podílela na 

podpoře domácího vzdělávání žáků, pravidelně sledovala situaci a spolu s asistenty pedagoga 

nebo dalšími pedagogy pomáhala řešit obtíže žáků (s využitím online výuky, telefonicky, 

emailem). 

     Školní speciální pedagožka dále poskytovala konzultace rodičům žáků, a to jak žáků s již 

diagnostikovanou poruchou, tak i rodičům žáků, u kterých hrozilo riziko školního neúspěchu 

nebo zákonným zástupcům žáků v souvislosti s mimořádným způsobem zápisů žáků do 

prvních tříd. Jednalo se zejména o řešení situací se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

     Velkou pozornost věnovala školní speciální pedagožka také metodickému vedení sedmi 

asistentů pedagoga. Měli možnost konzultovat problémy spojené jak s obtížemi svěřených 

žáků, tak otázky z oblasti spolupráce s rodiči nebo organizace výuky ve třídě. Konzultační 

činnost poskytovala také učitelům, hlavně v oblasti porozumění obtížím, modifikace metod 

výuky, plánování výuky a tvorby IVP. 

     Ve školním roce 2019/20 se školní speciální pedagožka zúčastnila řady vzdělávacích 

kurzů. Nejdůležitější proběhl v Pedagogicko-psychologické poradně Brno, kde absolvovala 

kurzy zaměřující se na diagnostiku školní připravenosti, schopností a dovedností pro čtení a 

psaní a matematických schopností. Školní poradenské pracoviště tak může využívat 
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screeningové testy, které dopomohou k včasné intervenci a prevenci vzdělávacích obtíží žáků. 

Testy absolvovalo po dohodě se zákonnými zástupci 11 žáků. 

 Zpráva o činnosti výchovného poradce 

Činnost výchovné poradkyně se v tomto školním roce zaměřovala především na tyto činnosti: 

 

1. Inkluze, spolupráce a konzultace v rámci školního poradenského pracoviště, dále s PPP a 

SPC jako školským poradenským zařízením, vedení dokumentace a hlášení na krajský úřad, 

sledování úprav a změn.  

 

2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ostatní sledované, vedení jejich 

dokumentace, kontrola připravených individuálních plánů vyučujících, spolupráce s PPP a 

SPC.  

 

3. Metodické a informační činnosti (spolupráce s vyučujícími, metodická pomoc, poskytování 

informací žákům a jejich zákonným zástupcům, shromažďování a zajišťování odborných 

zpráv a informací o žácích, vedení písemných záznamů o své práci).   

 

4. Činnosti poradenské (kromě už zmiňovaných oblastí konzultace s rodiči o problémech dětí; 

rozhovory s žáky, kteří se přijdou svěřit apod.).  

 

5. Spolupráce s třídními učiteli i ostatními pedagogy při řešení problémových situací ve 

třídách, výchovné pohovory s žáky.  

 Zpráva o činnosti metodika prevence 

     Metodička vytvořila a aktualizovala dokumenty školního metodika prevence, jako je 

Školní preventivní strategie na období 2020-2027, Krizové plány rizikového chování žáků, 

Program proti šikanování, Evaluace rizikového chování žáků a Minimální preventivní 

program školy na období 2019-2020, přičemž dohlížela na jeho realizaci a naplňování. 

Výsledky zpracovávala v průběhu celého školního roku do národního systému výkaznictví 

MŠMT. Krizové plány řešení rizikových situací ve škole pro všechny pracovníky školy 

vycházejí z evaluace rizikového chování žáků ve škole. Metodička koordinovala aktivity 

školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, 

zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů 

sebepoškozování a dalších forem rizikového chování na základě pravidelného měsíčního 

přehledu rizikového chování žáků, který vyplňují třídní učitelé na konci každého měsíce. 

Školní metodička prevence si vedla Deník školního metodika prevence k zaznamenávání 

řešených případů rizikového chování žáků školy. Preventivní programy naplánované na jaro 

2020 byly z důvodu zavření škol zrušeny a přesunuty na další školní rok 2020/2021. 

     Metodička prevence poskytovala metodické a legislativní vedení pedagogickým 

pracovníkům školy v oblasti primární prevence rizikového chování (vyhledávání 

problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy, nastavení vhodné 

podpory směřující k odstranění rizikového chování, vhodné programy prevence, výchovné 

komise, individuální výchovné plány apod.). Zúčastnila se vzdělávání v oblasti řešení 

krizových situací ve škole, řešení agresivity žáků, vedení efektivního rozhovoru se zákonnými 

zástupci, 12. krajské konference k primární prevenci rizikového chování v Malenovicích, 
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speciální konference k filmu V síti, setkání školních metodiků porubských škol se zástupci 

obce, Policie ČR a Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava. 

     Zajišťovala spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku primární prevence rizikového chování. Vedla písemné záznamy o činnostech, 

navržených a realizovaných opatřeních. Kontaktovala odpovídající odborné pracoviště a 

participovala na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování. 

Vedla dokumentaci, evidenci a administrativu související se standardními činnostmi v 

souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných 

preventivních programech školy pro potřeby analýz, statistik a krajských plánů prevence. 

V období karanténních opatření vlády souvisejících s nemocí COVID-19 spolupracovala se 

školní psycholožkou a speciální pedagožkou na řešení problémů žáků při domácím 

vzdělávání a žákyně umístěné v zařízení ZDVOP Klokánek Dolní Benešov.  

 Zpráva o činnosti kariérového poradce 

Činnost kariérové poradkyně se v tomto školním roce zaměřovala především na tyto činnosti: 

 

1. Přijímací řízení na střední školy, spolupráce s rodiči i žáky při výběru povolání, distribuce 

Atlasu školství 2019/2020, návštěvy žáků s rodiči v konzultačních hodinách, informace na 

třídních schůzkách v 5., 7. a 9. ročníku, příprava přihlášek, distribuce zápisových lístků. 

  

 

2. Příprava žáků 8. tříd k volbě povolání, spolupráce s vyučujícími výchovy k občanství a 

světa práce.         

 

3. Akce zaměřené na volbu povolání (exkurze, vzdělávací programy):  

   - exkurze do Krakova pro žáky 7. a 9. ročníku 

   - exkurze v IKEA Avionu s přednáškou pro 9.A 

   - exkurze na VŠB-TU pro 9.B 

   - Svět techniky, Dolní Vítkovice 

   - branná soutěž Battlefield 

   - Wolfram – branná soutěž pro žáky 9. ročníku 

   - Art and Science, univerzitní festival VŠB-TUO pro žáky 7. a 9. ročníku 

   - workshop Ekoenergie na SŠ teleinformatiky 

   - účast při trestním projednávání na okresním soudu pro žáky 8.B 

   - spolupráce s ÚP, střediskem pro volbu povolání 

   - prezentace středních škol v hodinách volby povolání 

   - řízení výuky zaměřené na volbu povolání v hodinách výchovy k občanství, světa práce. 

 Zpráva o činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání 

   V rámci EVVO jsme ve školním roce 2019/2020 uskutečnili jen několik naplánovaných 

akcí. V 1. pololetí proběhly naše tradiční akce jako Výstava zvířat či Barevný týden, Vánoční 

jarmark a  Vánoční dílny. Žáci 4. ročníku měli na starost přikrmování ptáků v zimních 

měsících. V tomto školním roce se organizovala soutěž ve sběru starého papíru, také probíhal 

sběr použitých baterií, sběr použitého oleje a sběr víček od PET láhví. V celém areálu školy 

jsme se snažili třídit odpad. V rámci estetizace prostředí školy se žáci starali o pokojové 
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rostliny ve třídách i na chodbách školy. Na podzim byl prováděn úklid v okolí školy a na 

školní zahradě. 

   Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a plošnému uzavření škol od března do konce 

školního roku neproběhly žádné plánované akce (např. Den Země, Den v lese, návštěva OZO, 

ZOO, návštěva Planetária a jiné). 
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6 ZÁPISY A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

celkový počet 

zapsaných žáků 

počet 

odkladů 2019 

počet 

odkladů 2020 

předpokládaný 

počet žáků 

do 1. ročníku 

2020/21 

45 16 9 45 

 

 Výsledky přijímacího řízení 

typ střední školy 
počet umístěných žáků dle typu školy 

5. ročník 7. ročník 9. ročník CELKEM 

gymnázia 10 - 12 22 

umělecké školy - - - - 

střední odborné školy 

4 leté obory 
- - 24 24 

střední odborné školy 

3 leté obory 
- - 8 8 

odborné školy 

2 leté obory 
- - - - 
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7 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 Přehled prospěchu za 1. a 2. pololetí 

ročník počet žáků 
prospělo s 

vyznamenáním 
prospělo neprospělo nehodnoceno 

pololetí 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1. 52 52 52 52 0 0 0 0 0 0 

2. 43 43 41 42 2 1 0 0 0 0 

3. 55 56 51 52 4 4 0 0 0 0 

4. 67 67 49 55 18 12 0 0 0 0 

5. 60 60 47 56 13 4 0 0 0 0 

první stupeň 

celkem 
277 278 240 257 37 21 0 0 0 0 

6. 62 62 51 55 11 7 0 0 0 0 

7. 69 71 35 46 32 25 1 0 1 0 

8. 42 44 17 20 25 24 0 0 0 0 

9. 45 45 20 23 25 22 0 0 0 0 

druhý stupeň 

celkem 
218 222 123 144 93 78 1 0 1 0 

CELKEM 495 500 363 401 130 99 1 0 1 0 
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 Přehled výchovných opatření 

ročník 

napomenutí 

třídního 

učitele 

důtka 

třídního 

učitele 

důtka 

ředitele školy 

2. stupeň 

chování 

3. stupeň 

chování 

pololetí 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

5. 6 0 1 0 2 0 1 0 0 0 

první stupeň 

celkem 
21 0 4 0 3 0 1 0 0 0 

6. 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

7. 18 0 9 0 5 0 0 0 1 0 

8. 15 0 5 0 3 0 1 0 0 0 

9. 14 0 5 0 2 0 0 0 0 0 

druhý stupeň 

celkem 
59 0 21 0 10 0 1 0 0 0 

CELKEM 80 0 25 0 13 0 2 0 1 0 

 

 Přehled absence 

 
zameškaných 

hodin celkem 

omluvených 

hodin celkem 

neomluvených 

hodin celkem 

průměrný 

počet 

omluv. 

hod. /žáka 

průměrný počet 

neomluvených 

hod. /žáka 

1. pololetí 20737 20180 557 40,69 1,12 

2. pololetí 8871 8871 0 17,71 0 

CELKEM 29608 29051 557  58,4 1,12 
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8 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ, 

ZAPOJENÍ DO  CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 Navštívené kurzy 

název školení vzdělávací instituce 
počet 

zaměstnanců 

časová 

dotace 

Žák s vývojovou dysfázií na ZŠ SPC při ZŠ O-Zábřeh, 

kpt. Vajdy, p. o. 

41 8 

Finanční gramotnost Svět techniky 2 16 

Práce se dřevem KVIC 1 8 

ZOO konference ZOO Ostrava 1 4 

BOZP ve školských zařízeních PARIS 1 4 

KK primární prevence Malenovice 1 2 dny 

Kompetence k podnikavosti MS Pakt 1 3 

Šablony II Seminaria, KVIC 2 16 

Metodická poradna pro ZŘ I., II., 

III. 

KVIC 2 12 

Rozšířená realita nejen ve 

vzdělávání 

Olomouc 2 5 

Matematická gramotnost, on-line KVIC 1 8 

Kooperativní a párové metody 

učení 

KVIC 1 8 

Čtenářská gramotnost KVIC 1 8 

Úvod do programování na ZŠ ZŠ Březinova 1 12 

Seminář M, Z, D a Př NIDV 1 6 

Zásobník aktivit pro JA KVIC 1 8 

Seminář pro kariérové poradce MS Pakt 1 16 

Ekonomické semináře 5x PARIS,Integra, VC 

Morava 

1 8 

 

 Hodnocení školení 

     Velice pozitivně bylo hodnoceno školení SPC při ZŠ Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy, 

příspěvkové organizace, které bylo zaměřeno na práci s žáky  s vývojovou dysfázií. Školení 

se zúčastnil celý pedagogický sbor. Pedagogickým pracovníkům získané znalosti umožňují 

lépe porozumět problémům žáků s dysfázií a následně přesněji zacílit metody a postupy při 

vzdělávání těchto žáků, kterých ve škole v posledních letech přibývá.   

 Celoživotní učení 

Škola není vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.  
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9 KLIMA ŠKOLY 

 Výsledky  

     Souhrné výsledky jsou přílohou výroční zprávy. Celkové výsledky v jednotlivých 

kategoriích jsou srovnatelné s výsledky za všechny účastníky porubských základních škol: 

 

                                                 ZŠ Bulharská                             všechny  porubské ZŠ 

Spokojenost rodičů                       81%                                                     80% 

Spokojenost žáků                         73%                                                     76% 

Spokojenost učitelů                      86%                                                     84% 

Spokojenost odbor. prac.              82%                                                     87%   

 Opatření 

     Od následujícího školního roku bude škola víc využívat školní informační systém 

Bakaláři, jak vyplynulo z dotazníkového šetření ke klimatu školy. Škola systém využije pro 

předávání informací o hodnocení žáků (elektronická žákovská knížka), zasílání zpráv rodičům 

a informování o aktuálních akcích. Do systému lze přistupovat pomocí počítače nebo aplikací 

nainstalovanou v mobilním telefonu.   

     Nadále budeme modernizovat vybavení školy podle finančních možností organizace 

(techniku, nábytek, pomůcky), protože tato oblast byla hodnocena nejhůř, a to pedagogy 

(64%). Žáci (70%) i rodiče (73%) tuto oblast nevnímají tak negativně.  

     Žáci hůře vnímají smysluplnost výuky, možnost vyjadřovat svůj názor a respektování 

jejich vzdělávacích potřeb. Podobné výsledky vychází v celkových hodnotách  za porubské 

školy. Přesto se v dalším roce zaměříme na vyšší motivaci žáků, aby výuku vnímali 

pozitivněji, což by mělo následně vést k jejich lepším školním výsledkům.  



 

28 

 

10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 Schválené příspěvky pro rok 2019 

druh příspěvku schválený (v Kč) upravený (v Kč) 

provozní příspěvek zřizovatele 2 950 000 3 236 648,90 

z toho účelově vázáno 40 000 326 648,90 

investiční transfer zřizovatele --- --- 

   

dotace SMO --- --- 

             

investiční dotace MSK --- --- 

přímé prostředky MSK 30 843 955 31 414 433,11 

z toho účelově vázáno 30 843 955 31 414 433,11 

   

příspěvek MSK celkem 30 843 955 31 414 433,11 

dotace EU projekt … 485 619,54 485 619,54 

 242 698,68 242 698,68 

             

             

příspěvek včetně dotací celkem 34 522 273,22 35 379 400,23 

 

 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánu výnosů 

druh výnosů plán 

skutečnost k  31. 12. 2019 (v Kč) 

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

výnosy z prodeje služeb 3 120 000 2 854 512,61 546 917,07 3 401 429,68 

výnosy z pronájmů    400 000       399 829,85    399 829,85 

výnosy z prodeje karet a čipů      12 000     10 490,00        582,66      11 072,66 

jiné výnosy z vlastních výkonů    220 000   207 090,00          207 090,00 

čerpání fondů           19 068,74            19 068,74 

ostatní výnosy           50 336,61            50 336,61 

úroky                         

celkem 3 752 000 3 141 497,96 947 329,58 4 088 827,54 
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 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů 

druh nákladů plán 

skutečnost k  31. 12. 2019 (v Kč) 

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

spotřeba materiálu 3 036 500 

 
2 834 565,15 289 881,00 3124446,15 

spotřeba energie  1 199 000 1 093 835,73 108 656,00 1202491,73 

prodané zboží       26 000      17 538,94       582,66   18 121,60 

opravy a udržování    716 000    606 565,39  61 242,00 667 807,39 

cestovné        6 760        6 760,00           6 760,00 

ostatní služby    580 400    563 743,32     7 636,00 571 379,32 

mzdové náklady    400 000    157 759,00 265 121,00 

 

 

422 880,00 

zákonné odvody    100 000      39 969,67    71 553,04 111 522,71 

zákonné sociální náklady      13 000        9 009,80     4 141,56   13 151,36 

manka a škody        2 000             88,93                88,93 

ostatní náklady z činnosti    956 000    972 050,00       972 050,00 

odpisy    180 000   188 126,00       188 126,00 

celkem 7 215 660 6 490 011,93 808 813,26 7298825,19 

 

 Přímé náklady na vzdělávání 

nákladová položka plán 

skutečnost 

k  31. 12. 2019 

(v Kč) 

hrubé mzdy 22 350 000 

 

 

 

23 039 781,00 

odvody SP, ZP, příděl do FKSP, náhrady mzdy 

v době pracovní neschopnosti 
  8 000 000   8 316 331,61 

učebnice, školní potřeby, učební pomůcky, 

výukové programy 
     470 000     500 991,16 

podpůrná opatření - pomůcky ---           500,00 

DVPP       63 000      73 320,00 

cestovné           57 613,22      50 866,78 

ochranné pracovní pomůcky, preventivní 

prohlídky 
     30 000       28 995,32 

zákonné pojistné Kooperativa     88 000       90 345,46 

celkem 31 058 613,22 32 101 131,33 
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 Vyhodnocení hospodaření s příspěvky 

 
plán 

skutečnost k 31. 12. 2019 (v tis. Kč) 

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

náklady 38 274 273,22 38 591 143,26 808 813,26 39 399 956,52 

výnosy   3 752 000,00 3 141 497,96 947 329,58 4 088 827,54 

příspěvek 34 522 273,22 35 379 400,23       35 379 400,23 

výsledek hospodaření 0,00 -70 245,07 138 516,32 68 271,25 

 

 Přehled realizovaných oprav a investic 

  V kalendářním roce 2019 jsme: 

 

   - zrekonstruovali sociálné zařízení v 2.N.P. na pavilonu B 

   - zmodernizovali vestavnou skříň v jedné třídě 

   - opravili žaluzie v celé škole 

   - do nářaďovny tělocvičny jsme nainstalovali zabezpečovací mříže   

   - zakoupili úklidový čistící stroj 

   - zakoupili kopírovacé stroj  
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11 PŘÍLOHY 

 - Vyhodnocení klimatu školy srovnání všech kategorií 

 



Otázka Rodiče Vyučující Žáci
Odborní 

pracovníci

1. obecná spokojenost 91% 92% 85% 100%

2. jasná a srozumitelná pravidla chování 91% 96% 92% 100%

3. možnost otevřeně vyjadřovat svůj názor 77% 90% 61% 66%

4. pocit respektu a bezpečí v kolektivu 80% 92% 70% 66%

5. vzájemná spolupráce 82% 85% 68% 83%

6. dobré vztahy mezi rodiči a učiteli 87% 89% 80% 83%

7. důvěra dětí v učitele 84% 88% 77% 100%

8. smysluplnost výuky (učitelé) 82% 99% 63% 100%

9. smysluplnost výuky (žáci) 78% 92% 78% 66%

10. srozumitelnost učiva 80% 88% 71% 66%

11. inspirativnost výuky 79% 91% 66% 83%

12. formativní hodnocení 79% 79% 72% 83%

13. respektování individuální vzdělávacích potřeb 76% 93% 55% 66%

14. práce školního poradenského pracoviště 85% 92% 84% 83%

15. komunikace s vedením školy 85% 85% 79% 100%

16. podpora individuálního rozvoje 74% 80% 63% 100%

17. příjemné prostředí 81% 82% 73% 100%

18. kvalita vybavení (technika, nábytek, pomůcky) 73% 64% 70% 66%

19. kvalita informačních systémů 81% 80% 80% 66%

20. kvalita webových stránek 76% 69% 77% 66%

Vyhodnocení klimatu školy
srovnání všech kategorií

Spokojenost rodičů

rozhodně ano spíše ano
spíše ne rozhodně ne

81%

Spokojenost žáků

rozhodně ano spíše ano
spíše ne rozhodně ne

73%

Spokojenost učitelů

rozhodně ano spíše ano
spíše ne rozhodně ne

86%

Spokojenost odborných pracovníků

rozhodně ano spíše ano
spíše ne rozhodně ne

82%


