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I.

Základní údaje

Název školy:
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Sídlo školy:
Horní Suchá, Těrlická 969

Právní forma:
příspěvková organizace od 1. 1. 2003, změna názvu s účinností od 1. 12. 2005
IČ:
75029324
DIČ:
CZ75029324
ID datové schránky: cmdmdmy

Zřizovatel:
Obec Horní Suchá, IČ: 00575917, Sportovní 3/2, Horní Suchá
Starosta obce:
Ing. Jan Lipner
Ředitel školy:
Mgr. Romana Zahradníková
Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Havlásková

Základní údaje:
E - mail školy:
zs.hornisucha@centrum.cz
Web:
www.zs-hornisucha.cz
IZO:
102156948
Red IZO:
600136485
Datum zařazení do sítě: 24. 1. 1996, 1. 1. 2003
Změna zřizovací listiny: 21. 6. 2005, s účinností od 1. 9. 2005
Změna zřizovací listiny: 26. 10. 2017, s účinností od 1. 1. 2018
Rozhodnutí MŠMT o změně názvu: 29. 11. 2005, s účinností od 1. 12. 2005

Součásti školy:
školní družina:
mateřská škola:
školní jídelna:
Adresa školní družiny:
Adresa mateřské školy
Adresa školní jídelny:

IZO 119700701
IZO 150020333
IZO 150020350
Horní Suchá, Těrlická 969
Horní Suchá, Stavební 2/1226
Horní Suchá, Těrlická 969

Vzdělávací program ZŠ:
Všechny ročníky byly vzdělávány podle Školského vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání s názvem „V Evropě se neztratíme“.
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Přehled oboru vzdělání

II.
Základní škola

Počet tříd ZŠ k 1. 9. 2020:
19 (na I. stupni 11 tříd + přípravná třída, na II. stupni 7 tříd)
Celkový počet žáků k 30. 9. 2020:
375 žáků / z toho dívek 165
na I. stupni 215 žáků / z toho dívek 93
na II. stupni 160 žáků / z toho dívek 72
průměrný počet žáků ve třídě:
I. stupeň – 19,55 žáků
II. stupeň – 22,86 žáků
Integrovaní žáci:
Stupeň

Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Počet žáků
2
1
0
5
2

6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

7
8
9
9

10
II. stupeň
33

Školní družina
Počet oddělení ŠD: 3
Pravidelná činnost k 1. 9. 2020
Oddělení
z toho pro žáky se
zdravotním postižením
Zapsaní účastníci
z 1. stupně
v tom
z toho příp. třída

3
0
76
72
4

Provozní doba školní družiny je od 11.40 do 16.30. Provoz ranní družiny je od 6.00 do 7.30.
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Mateřská škola
Počet tříd MŠ: 4
Mateřská škola měla 4 věkově dělené třídy s celodenním provozem. K 30. 9. 2020 bylo
zapsáno 91 dětí, z toho 35 dívek.

Školní jídelna
Školní jídelna zajišťuje jídlo pro žáky školy, žáky školy s polským jazykem vyučovacím, pro
obě mateřské školy a v rámci doplňkové činnosti pro cizí strávníky.
Svačinky jsou vydávány v 9.40 ve školní jídelně, obědy od 11.40 do 14.00.
Za školní rok 2020/2021 bylo uvařeno: 76 389 obědů (v loňském roce 83 021 obědů) a
svačinek 6 561 (v loňském roce 31 366 svačinek).

Zájmové útvary
Ve školním roce 2020/2021 z důvodu nepříznivé epidemické situace neprobíhaly
žádné zájmové kroužky.

III.

Personální zabezpečení

Základní škola
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Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 34
Provozní zaměstnanci ZŠ: 7
Školní družina: 3 (+1 na mateřská dovolená)

Přehled pracovníků ZŠ
Poř.
číslo

Příjmení a jméno, titul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahradníkové Romana, Mgr.
Havlásková Dagmar, Mgr.
Hrčková Hana, Mgr.
Machancová Lenka, Mgr.
Moldříková Vladimíra, Mgr.
Adamusová Nataša, Mgr.
Wawroszová Dagmar, Mgr.
Krauzovičová Lucie, Mgr.
Bůchová Eva, Mgr.
Pechová Miluše, Mgr.
Domesová Markéta, Mgr.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Firický Jiří, Mgr.
Kuchárová Eva, Mgr.
Brodová Stanislava, Mgr.
Malyszová Kateřina, Mgr.
Pavličná Žaneta, Ing.
Jasioková Beata, Mgr.
Zelníček Jaromír, PaeDr.
Loderová Markéta, Mgr.
Antoš Petr, Mgr.
Szlachtová Marcela, Mgr.

Funkční zařazení
Ředitelka školy
Zástupce ředitele školy
TU I. A, Speciální pedagog
TU I. B
TU II. A
TU II. B
TU III. A
TU III. B
TU IV. A
TU IV. B
TU IV. C, Metodik prevence sociálně
patologických jevů
TU V. A
TU V. B, Koordinátor ICT
TU VI. A
TU VI. B
TU VII. A
TU VII. B, Koordinátor ICT
TU VIII. A
TU VIII. B
TU IX. A, Výchovný poradce
U
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Brodová Jaroslava, Mgr.
Domesová Jarmila, Mgr.
Sikorová Renata, Mgr.
Lysáčková Bronislava

22.
23.
24.
25.

Pořadové
číslo

U
U
U
U přípavné třídy

Vychovatelé školní družiny

funkční zařazení

vzdělání

1.

Zapletalová Věra

vedoucí vychovatel ŠD

SŠ pedagogické

2.

Rajdusová Lenka

vychovatel ŠD

SŠ pedagogické

3.

Suchánková Nikola, Bc

MD

VŠ pedagogické

4.

Janderová Iveta

Vychovatel ŠD

SŠ pedagogické

Pořadové
číslo

Správní zaměstnanci

funkční zařazení

vzdělání

1.

Kuncová Marcela

administrativní pracovník

SŚ

2.

ekonom

SŠ

finanční referent

SŠ

4.

Plachtová Uršula (do 30. 4. 2021)
Skácelová Karin (od 1. 1. do 30. 6.
2021)
Bahounková Yvona, Bc. (od 1. 6.
2021)

ekonom

VŠ

5.

Hirmer Richard

údržbář

SOU

6.

Havlíková Karla

uklízečka

SOU

7.

Szkutková Maryla

školník

SOU

8.

Hradzká Martina

uklízečka

SOU

9.

Fukalová Stanislava

uklízečka

SOU

3.

Pořadové
číslo

funkční zařazení

Asistenti pedagoga

vzdělání

1.

Godorová Tereza

AP (75%)

SŠ

2.

Mazurová Daniela

AP (100%)

SŠ

3.

Pospíšilová Monika

AP (89%)

SŠ

4.

Frischová Kateřina, Ing.

AP (75%)

VŠ

5.

Lacková Kateřina

AP (75%)

SŠ

6.

Pawerová Martina, MgA.

AP (75%)

VŠ

Mateřská škola
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Pedagogické pracovnice MŠ:
Provozní zaměstnanci MŠ:

9
2

Pedagogické pracovnice MŠ
Pořadové
číslo
1.

Velíšková Bohunka

SpgŠ

Vedoucí
učitelka MŠ

2.

Richterová Blanka

SpgŠ

učitelka MŠ

3.

Kubjátová Jana

SpgŠ

učitelka MŠ

4.

Sliacká Eva

SpgŠ

učitelka MŠ

5.

Bc. Stefanová Terezie

VŠ

učitelka MŠ

6.

Válová Lenka

SpgŠ

učitelka MŠ

7.

Bc. Iwanuszková Lucie

VŠ

učitelka MŠ

8.

Chrienová Soňa

SpgŠ

učitelka MŠ

9.

Bc. Budínská Anna

VŠ

AP

Provozní zaměstnanci:
1.

Kozlová Drahomíra

SOU

domovník-uklízečka

2.

Dutková Lucie

SOU

domovník-uklízečka

Školní jídelna

Provozní pracovnice školní jídelny: 11
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1.

Prachmanová Dana (do 30. 4.
2021)

vedoucí ŠJ

SPU

Počet
žáků

Typ vzdělání

Název střední školy

2.

Stoklasová Miroslava (do 30. 9.
2020)

SOU

vedoucí kuchařka

3.

Macurová Marcela (od 9. 6. 2021)

SOU

vedoucí kuchařka

4.

Töroková Lenka

SOU

kuchařka

5.

Vlnová Zdenka

SOU

kuchařka

6.

Chalupová Gabriela

SOU

kuchařka

7.

Czyžová Dana

ZŠ

pracovnice provozu

8.

Jägerová Inéz

SOU

pracovnice provozu

9.

Kluzioková Tereza (do 31. 1. 2021)

SOŠ

pracovnice provozu

10.

Vicherková Andrea

SOU

skladník

11.

Heinzová Jana

SOU

pracovnice provozu

IV.

Počet
žáků
na
dané
škole

Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. tříd
Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy

Celkem se k zápisu do 1. ročníku dostavilo 52 dětí. Dva žáci ročník opakují. Do 1. ročníku ve
školním roce 2021/2022 nastoupilo tedy celkem 45 žáků, kteří jsou rozděleni do dvou prvních
tříd.
Odklad povinné školní docházky byl udělen 8 dětem, z toho 4 nastoupili do přípravné třídy.
(Poznámka: u jednoho žáka je přerušené správní řízení, čeká se na Rozhodnutí soudu o místě
plnění PŠD; zákonný zástupce jednoho žáka bude žádat o dodatečný odklad a po schválení
ředitelem školy bude převeden z prvního ročníku do přípravné třídy).

V.

Údaje o přijímacím řízení

Vycházející žáci ve školním roce 2019/2020
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úplné střední
všeobecné vzdělání gymnázium (K)

úplné střední
odborné vzdělání
s maturitou (bez
vyučení) (M)

úplné střední
odborné vzdělání
s vyučením i
maturitou (L)

střední odborné
vzdělání s výučním
listem (H)

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková
organizace

1

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO,
s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory

1

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková
organizace

1

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s
r.o., Orlová Lutyně

1

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.,
Karviná

1

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,
příspěvková organizace

1

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková
organizace, Karviná

2

Střední škola informačních technologií, s.r.o.,
Frýdek-Místek

1

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace

1

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková
organizace

2

Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark,
příspěvková organizace

1

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková
organizace

1

Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark,
příspěvková organizace

3

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark,
příspěvková organizace

6

2

10

1

16

8

nižší střední odborné
vzdělání s výučním
listem (E)

2

praktická škola (C)

1

Střední Škola techniky a služeb, Karviná
příspěvková organizace

4

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace

2

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín,
příspěvková organizace

1

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark,
příspěvková organizace

1

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Karviná, příspěvková organizace

1

- jeden vycházející žák neodevzdal zápisový lístek na střední školu
- jeden žák pokračuje v plnění povinné školní docházky na osmiletém gymnáziu

VI.

Údaje o výsledcích vzdělávání

1. Hodnocení výchovně-vzdělávací práce
Na začátku školního roku 2020/2021 si naše ZŠ stanovila následující záměry:
9



Realizace a úpravy Školního vzdělávacího programu „V Evropě se neztratíme“
ve všech ročnících školy, doplnění o všechny změny. Úpravy předmětových
učebních plánů dle úprav v Školním vzdělávacím programu. Pokračovala úprava
vzdělávacího programu se zařazením výstupů pro žáky s podpůrným opatřením.
Plnění: Do práce byly již ve všech ročnících zpracovány a využívány plány pro žáky
s podpůrným opatřením. Učivo upraveno, více zaměřeno jen na opakování, část
přesunuta do nového školního roku.
 Zajišťovat plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovněvzdělávací práce.
Plnění: Stejné podmínky pro všechny žáky, prohlubování spolupráce s rodinou,
spravedlivý přístup. Komunikace s žáky v rámci třídnických hodin a žákovské rady.
Spolupráce se Školskou radou a SRZŠ. Přehledné hodnocení prospěchu
v elektronických žákovských knížkách. Pro příští školní rok větší komunikace přes
Bakaláře se zákonnými zástupci.
 Dbát na prevenci sociálně patologických jevů – záškoláctví, negativní přístup ke
škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany. Důsledně zapojovat
zákonné zástupce do řešení problémů.
Plnění: Největším problémem na škole zůstává skrytá absence. Přesně nastavenými
pravidly pro docházku do školy a jejím sledováním se nám daří snižovat
neomluvenou absenci, ale u skryté ne. Pořádáme besedy s Policií ČR o trestní
odpovědnosti žáků. V minulém školním roce jsme nezaznamenali výskyt drog nebo
alkoholu.
 Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.
Plnění: Nabízíme možnost zdravých svačinek místo automatů. Jsme zapojeni do
projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko školám“. Pro 1. třídy pořádáme každým rokem
pohádkovou besedu o péči o zuby.
 Věnovat dále pozornost estetické úpravě školního prostředí – třída, škola. Dbát
na úpravu písemných prací žáků, dodržovat dohodnuté postupy, formy a metody,
které byly schválené metodickými orgány. Dodržovat ustanovení klasifikačního
řádu.
Plnění: Ve spolupráci se zřizovatelem se snažíme o co nejlepší vzhled školy, a to jak
vnitřně, tak i z venku. Pro práci žáků jsou určitě přínosem i nové a moderní učební
pomůcky. Velmi dobře pracují metodické orgány, které stanovují přesná pravidla
výuky a klasifikace.
 Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních
rozdílů mezi žáky.
Plnění: Tento úkol se nemění, pouze zdokonaluje. Zásadou, kterou používáme na
škole již mnoho let, je střídání metod práce. Tento postup není jednotný, závisí na
třídě i na vyučovacím předmětu. Pro každou je vhodná jiná metoda, která se
vyučujícím osvědčí. Využíváme: skupinové práce, logické úkoly, frontální pokusy,
do výuky zapojujeme v přiměřené míře počítačovou techniku, různé pokusy, měření.
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Individuální přístup k žákům s podpůrnými opatřeními, žákům po nemoci, se
zdravotními problémy a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zapojení
do inkluze.
Plnění: Všichni vyučující se řídí doporučením poradenského zařízení. Zároveň
požadují spolupráci od zákonných zástupců, která se ne vždy daří. Plně v provozu je
výtah pro tělesně postižené žáky nebo pro žáky se zlomeninou nohy. Pro žáky, kteří
mají odborným poradenským zařízením, diagnostikované podpůrné opatření, jsou
zpracovávané individuální plány. V této oblasti řídil práci speciální pedagog. Na
škole působí asistenti pedagoga, kteří pomáhají vyučujícím s tím, aby mohli i žáky
s výukovými problémy začleňovat do práce.
 Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sportovní a kulturní
akce).
Plnění: Zapojujeme se do tradičních i mimořádných sportovních soutěží. Pořádáme
školní kola olympiád, kulturních i znalostních soutěží. Na škole bývají běžně vedeny
odpolední kroužky vedené pedagogy, vychovatelkami i cizími pracovníky, které
v tomto školním roce nemohly kvůli epidemickým nařízením probíhat. Většina
naplánovaných akcí nebyla bohužel z důvodu COVID 19 uskutečněna.
 Spolupracovat s Radou školy a SRZŠ.
Plnění: Velmi dobrá je spolupráce se SRZŠ. Předsedou je pan Marek Hradzki.
Společná účast na akcích, přípravy vystoupení. V tomto roce pracovala Školská rada
ve složení: předseda paní Jana Tomancová, členové – paní Martina Hradzká, paní
Bohunka Velíšková, Mgr. Miluše Pechová, Bc. Iveta Martiníková a pan Jan
Charvát. Rada plní své povinnosti, je nápomocna při řešení některých problémů.
 Aktivně se účastnit kulturních a společenských akcí obce. Připravovat
vystoupení žáků na tyto akce.
Plnění: Tradiční kulturní akce pro obec (Jubilanti, MDŽ), spolupráce s domovem
důchodců, každoroční Vánoční koncert z důvodů epidemických opatření
neproběhly.

VII.

Prevence sociálně patologických jevů

Splnění hlavních cílů MPP ve školním roce 2020/2021 bylo ovlivněno uzavřením škol
(distanční výukou) a bylo tedy jen částečné. Všichni pedagogičtí pracovníci vynaložili
maximální úsilí plán prevence naplnit, ale v mnoha případech to nebylo možné. Cíle MPP se
shodují s obecnými cíli školy a vycházejí z cílů stanovených ve Školní preventivní strategii.
Vzdělání
V oblasti zvyšování kvalifikace a vzdělávání v oblasti prevence byl školní rok 2020/2021
velmi omezený díky lockdownu způsobenému pandemii Covid-19. Většinou probíhala
distanční formou.
Metodik prevence



Studium ŠMP
Webináře
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Pedagogičtí pracovníci



Samostudium a individuální DVPP
Školení dle svých preferencí (většina online)

Organizace prevence
a) metodik prevence:















Koordinace tvorby MPP a kontrola realizace preventivního programu
Průběžné sledování situace
Vyhledávání a orientační šetření tříd (žáků) s rizikem či projevy sociálně patologického
chování
Den pro mou třídu – první dny v září, pravidla třídy, posílení vztahů mezi žáky a učitelem,
třídní klima
Cyklistické závody – prevence dopravní výchovy
Schránka důvěry – přízemí školy, ale i online
Spolupráce s SPP a VP
Poradenská služba – konzultační hodiny, řešení konkrétních případů ve spolupráci s VP a TU
Koordinace TH
Webináře pro ŠMP, pro žáky
Úprava školního řádu (novela zákona ohledně tabákových výrobků)
Monitoring jednotlivých tříd – spolupráce s TU
Adaptace žáků při návratu z distanční výuky
Preventivní program pro 7. ročníky – tabák

b) ostatní pedagogové





Volnočasové aktivity (omezené se situací Covid-19)
Vedení TH
Spolupráce s VP, SPP a ŠMP
Zapojení se do adaptačního procesu dětí po ukončení distanční výuky

Problémy spojené s různými formami rizikového chování je zapotřebí řešit ve vzájemné
spolupráci s rodiči žáků. Proto během školního roku intenzivně probíhaly pohovory jak se
zákonnými zástupci, tak i se samotnými žáky. Za úspěšné pokládáme hlavně ty, které docílily
zapojení všech žáků do online výuky a také ty, kdy zákonný zástupce změnil své přesvědčení
o netestování svého dítěte na Covid-19.
Problémy, které byly řešeny:









Skryté záškoláctví spojené s distanční výukou, neúčast na online výuce
Nedostatečná práce v distanční výuce
Nedostatečný prospěch
Nevhodné chování
Slovní a fyzická agrese mezi žáky
Snížené známky z chování
Kouření
Sexuální chování

Výskyt rizikových
projevů ve škole
Agresivní, nevhodné
chování
Záškoláctví, skrytá

Počet případů

Počet žáků

řešeno

2

2

VP, ŠMP, TU

10

10

VP, ŠMP, OSPOD,

12

absence, neoml.
absence
Nedostatečná práce
při distanční výuce
Sexuální chování
Tabák - kouření

TU, ředitelka školy
9

9

VP, ŠMP, TU

1
3

1
3

ŠMP, TU
VP, ŠMP, TU,
OSPOD

Snížené stupně z chování:
Počet
5
3

2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
Absence žáků:
Omluvené zameškané
hodiny
Neomluvené zameškané
hodiny

Počet hodin
19997

Počet žáků
711

762

44
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VIII.

Další vzdělávání pedagogických a
nepedagogických pracovníků

číslo
akce

Jméno a příjmení

Datum

Akce

1.

Bohunka Velíšková

2.

Mgr. Markéta Domesová

3.

Mgr. Romana Zahradníková

4.

Marcela Kuncová

5.

Mgr. Romana Zahradníková

6.

Mgr. Marcela Szlachtová

7.

Mgr. Beata Jasioková

Metodická poradna –
aktuální témata pro vedoucí
3. 9. 2020
pracovníky MŠ
Pedagogické kompetence a
21. 9. 2020 skupinová dynamika
Pedagogické kompetence a
21. 9. 2020 skupinová dynamika
Zákoník práce 2020 ve znění
7. 10. 2020 novelizací
Kdo plní vůči řediteli školy
úkoly zaměstnavatele dle
judikatury Nejvyššího soudu
8. 10. 2020 ČR
Konference pro učitele 2.
stupně základních škol a
18. 11. 2020 středních škol
Gradované úlohy
v matematice – Podpora
30. 11. 2020 výuky matematiky

8.

Mgr. Petr Antoš

5. 2. 2021

9.

Mgr. Hana Hrčková

16. 2. 2021

10.

Mgr. Marcela Szlachtová

1. 3. 2021

11.

Daniela Mazurová

27. 5. 2021

12.

Velíšková Bohunka

9. 6. 2021

13.

Bc. Stefanová Tereza

1. 7. 2021
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Přijímací řízení do škol
Společné vzdělávání – právní
aspekty
Ruská kultura v hodinách
ruštiny
Konkrétní metody, možnosti
a formy práce s žáky se SVP
II. (webinář)
Jak inovovat školní
vzdělávací program
Využití audiovizuálních
materiálů s rodilým mluvčím
při seznamování dětí
s angličtinou v MŠ

Kdo to pořádá
Vzdělávací institut pro DVPP, AGEL,
MŠMT 8585/2019-1-333
KVIC Nový Jičín, MŠMT 25986/2017
KVIC Nový Jičín, MŠMT 25986/2017
Slezské vzdělávací centrum, Karviná

Aliaves, s.r.o., Praha,
2030200053/10
Nakladatelství FRAUS, s.r.o., Plzeň,
MŠMT 32542/2020-2-788
Národní pedagogický institut České
republiky
Agentura vzdělávání dospělých,
Olomouc, MŠMT 25290/2018
Fakta s.r.o., Žďár nad Sázavou,
MŠMT 8754/2017-1
Nakladatelství FRAUS, s.r.o., Plzeň
Mgr. Blanka Kozáková, Hodonín,
MŠMT – 39924/2019-1
Agentura vzdělávání dospělých,
Olomouc, MŠMT 25290/2018

Wattsenglish Ltd., MŠMT
11166/2019-1

IX.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů

1) Projekt – Podpora vzdělání III.
Od 1. 9. 2020 navazujeme tímto projektem na Podporu vzdělávání II. Tentokrát je zaměřen na
sociální integraci dětí a žáků.
Z tohoto projektu financujeme:
Mateřská škola: Od 1. 9. 2020 má k dispozici školního asistenta s úvazkem 0,3 a chůvu
s úvazkem 0,5.
Základní škola: Od 1. 9. 2020 pracuje na škole na 0,5 úvazek školní asistent.

X.

Financování z jiných zdrojů

Projekt EU – Ovoce do škol
Již osmým rokem jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“. Od loňského roku všichni žáci
školy dostávají zdarma 2x za měsíc různé druhy ovoce nebo zeleniny. Podporujeme tím
zdravý životní styl. Máme firmu Ovocentrum V+V s.r.o. z Valašského Meziříčí. S jejich
produkty jsme velmi spokojeni.
Projekt – Mléko do škol
.
Stejně i mléko do škol dostáváme od stejné firmy. Všichni žáci školy obdrželi 2x měsíčně
mléčné výrobky. Buď mléko, nebo jogurty, sýry apod.
Projekt – Plavání
Protože plavání se stalo nedílnou součásti ŠVP a je pro žáky druhých a třetích ročníků
povinné, je pro ně zcela zdarma. Peníze na dopravu získáváme formou státního projektu.

XI.

Spolupráce s dalšími složkami

Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ
Během školního roku 2020/2021 nadále probíhala velmi dobrá spolupráce
se zákonnými zástupci žáků. Předsedou SRZŠ je pan Marek Hradzki. Své příjmy
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získávali z příspěvků zákonných zástupců (částka 200,- Kč na dítě a žáka), finančních
výnosů akcí a z projektu Obce Horní Suchá.
Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla pro žáky připravena řada úspěšných akcí:
exkurze žáků, výlet zákonných zástupců s dětmi, sportovně zábavné odpoledne –
radovánky, lampiónový průvod, cyklistické závody, retro diskotéka apod. Bohužel
díky epidemickým opatřením nemohlo být mnoho z nich uskutečněno.
Sdružení rodičů hradilo dětem autobusy na exkurze, cestovné, akce školy, přispívalo
dětem na školní výlety. Žákům 9. ročníků finančně přispěli na zakoupení mikin a
závěrečné pohoštění, začínajícím prvňákům na dárečky k zahájení školní docházky.
Náhradou za neuskutečněné akce jim byly zakoupeny sešity do dalšího školního roku.
Vedení školy chce poděkovat všem členům spolku, kteří nezištně provedli mnoho akcí
a obětovali svůj čas a energii na mnohdy velmi náročných akcích.
Spolupráce se zřizovatelem, Obcí Horní Suchá, v oblasti kulturních a sportovních
projektů
I ve školním roce 2020/2021 škola spolupracovala se svým zřizovatelem. Díky ní
mohli žáci realizovat ve školním roce 2020/2021 následující školní i mimoškolní
akce:













Sportovní akce školy
Návštěvy divadla
Exkurze v rámci výuky
Soutěžní akce 1. a 2 stupně
Den dětí
A dále akce, které byly plánované, ale bohužel se z důvodů mimořádných
opatření nemohly uskutečnit:
Vánoční koncert
Ocenění nejlepších žáků školy týdenním pobytem u moře v Chorvatsku.
Jazykový pobyt pro vybrané žáky ve Velké Británii.
Podpora volnočasových aktivit – zájmová činnost kroužků
Lyžařský výcvik
Školy v přírodě

Poslední dvě jmenované akce jsou obcí finančně podporované a tím dostupné i pro méně
solventní rodiny. Lyžařský týdenní pobyt v Jeseníkách je hrazen úplně, na školu v přírodě
přispívá zřizovatel 1500,- Kč na 1 žáka.
Pobyt v Chorvatsku a Velké Británii by byl zřizovatelem hrazen plně.
Vedení školy chce poděkovat radním Obce Horní Suchá a zastupitelům obce za jejich zájem o
školství v Horní Suché a jejich vstřícnost při řešení problémů, které se vyskytují.
Poděkování patří všem členům Rady obce v čele s panem starostou Ing. Janem Lipnerem,
panu Josefu Žerdíkovi, panu Ing. Martinu Adamiecovi, panu Ing. Marianu Weiserovi, panu
Ing. Marianu Pilchovi a paní Ivetě Martiníkové, která má školství na starost.
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Spolupráce se základní školou s polským jazykem vyučovacím
Tak jako v minulých letech i v tomto školním roce probíhala spolupráce se základní školou
s polským jazykem vyučovacím i když v covidem omezeném režimu.
Na začátku školního roku jsme stačili polskou školu pozvat na cyklistické závody. Také si
navzájem půjčujeme prostory školy (dílny a kuchyňky).
Do dalších let chceme naši spolupráci více rozvíjet.
Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce.
Ve školním roce 2020/2021 se děti MŠ a žáci ZŠ opět zúčastnili kulturních akcí v obci, které
přes mimořádná opatření mohly být uskutečněny.

XII.

Organizace výuky

Akce školy ve školním roce 2019/2020
Září
2. 9.
3. 9.
4. 9.
10. 9.
12. 9.
12. 9.
16. 9.
17. 9.
19. 9.
23. 9.
23. 9.
25. 9.
Říjen
1. 10.
2. 10.
4. 10.
17. 10.
17. 10.
31. 10.

Slavnostní zahájení školního roku
Cyklistické závody
Divadlo 9. ročník: Stříhali dohola malého J. Kajnara
Exkurze 6. ročníků do Archeoparku v Chotěbuzi
Třídní schůzky
Zahájení plaveckého výcviku2. a 3. ročníků
Albrechtická olympiáda pro žáky 2 – 9. ročníku
Exkurze do ZOO Ostrava pro 2. ročníky
Cyklistické závody
Dopravní hřiště v Havířově IV. B - výuka
Focení 1. tříd
Turnaj ve stolním tenisu – žáci 2. stupně

Zahájení práce kroužků
Školní výlet 9. Ročníku – Praha
Návštěva výstavy včelařů – 1. až 3. ročníky
Beseda s Policií ČR – přípravná třída
Dopravní hřiště v Havířově IV. A - výuka
Burza povolání pro vycházející žáky

Listopad
1. 11.
Lampiónový průvod
1. 11.
Florbal – turnaj žáků 2. stupně
4. 11.
Svět techniky Ostrava – 2. ročníky
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7. 11.
11. 11.
21. 11.
21. 11.
25. 11.
25. 11.
27. 11.

Filmové představení v Těrlicku – 1. a 4. ročníky
Divadlo 2. ročníky „Dášenka“
Pedagogická rada
Informativní třídní schůzky
Turnaj ve florbalu starších žáků ve Stonavě
Exkurze 9. ročníku – Dakol Petrovice
Anglické divadlo v Havířově

Prosinec
5. 12.
Vánoční koncert v Dělnickém domě
6. 12.
Projektový den „Čertí rojení s Mikulášem“
9. 12.
Vánoční focení
16. 12.
Výlet za odměnu do ZOO Ostrava
18. 12.
Sálová kopaná
18. 12.
Divadlo Ostrava „Štědrý den malého Jakuba“ – čtvrté ročníky
20. 12.
Vánoční besídky
Leden
7. 1.
Divadlo Ostrava „Tajný deník Adriana Molea“ – 8. ročníky
9. 1.
Konzultační hodiny
10. 1. – 17. 1. LVVZ Ramzová Jeseníky – sedmý ročník
13. 1.
Divadlo „Hodina Komenského“ 6. ročníky
21. 1.
22. 1.
23. 1.
28. 1.
30. 1.

Olympiáda z jazyka českého – okresní kolo
Pythagoriáda (5. – 8. ročníky)
Pedagogická rada
Divadlo „Čarodějův učeň“ – 1. ročníky
Vysvědčení

Únor
3. 2.
3. 2.
12. 2.
13. 2.
17. 2.
28. 2.

Škola v přírodě, 3. ročníky, Visaláje, do 7. 2.
Škola v přírodě, 4. ročníky, Velké Karlovice, do 8. 2.
Skok vysoký Stonava
Hudební soutěž „O zlatou notičku“
Jarní prázdniny
Divadlo – „Ronja, dcera loupežníka“ – 3. ročníky

Březen
2. 3.
3. 3.
6. 3.
9. 3.

Pasování na čtenáře – 1. ročníky
Velikonoční focení
Karneval – přípravná třída, první a druhé ročníky
Zdravé zoubky – hravá beseda pro první ročníky
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10. 3.
11. 3.

Kino Centrum „Síť“ – 7. ročníky
Karanténa COVID 19

Duben
3. 4.

Zápis do prvních tříd bez žáků

Květen
11. 5.
25. 5.
Červen
8. 6.
16. 6.
30. 6.

Příprava na přijímací řízení žáků 9. tříd
Nástup 1. stupně

Nástup 2. stupně
Pedagogická rada
Ukončení školního roku

19

XIII.

Materiálně technické zajištění školy

Stav majetku
Charakteristika
Základní škola

Budova ZŠ

Hřiště u ZŠ

Současný stav
Základní škola má 9 ročníků a člení se na
první stupeň a druhý stupeň.
První stupeň je tvořen 1. -5. ročníkem a druhý
stupeň 6. - 9. ročníkem. Opět byla zaplněna
přípravná třída.
Základní vzdělání získávalo ve škole:
ve školním roce 2007/2008 359 žáků,
ve školním roce 2008/2009 350 žáků,
ve školním roce 2009/2010 340 žáků,
ve školním roce 2010/2011 342 žáků,
ve školním roce 2011/2012 344 žáků,
ve školním roce 2012/2013 319 žáků.
Ve školním roce 2013/2014 305 žáků
Ve školním roce 2014/2015 320 žáků
Ve školním roce 2015/2016 341 žáků
Ve školním roce 2016/2017 335 žáků
Ve školním roce 2017/2018 358 žáků
Ve školním roce 2018/2019 362 žáků.
Ve školním roce 2019/2020 365 žáků
Ve školním roce 2019/2020 375 žáků
Průměrná naplněnost tříd je 20 žáků.
Budova základní školy je moderní budova,
která byla postavena v roce 1961, prodělala
časté rekonstrukce i realizaci nadstavby
v roce 1997. V roce 2011 došlo k zateplení a
výměně oken a rekonstrukci plynové kotelny.
Došlo k opravě chlapeckých WC na všech
poschodích.
Byla provedena izolace budovy. V roce 2012
byly pořízeny venkovní žaluzie, zateplený
strop v horním podlaží, opravený vodovodní
řád v šatnách a na přízemí, v roce 2013 pak
v 1. poschodí. V roce 2014 na 2. poschodí.
Postavena nová kolovna. V roce 2015 bylo
zbudováno první invalidní WC, v roce 2016
druhé. Na jaře 2016 byla dokončena stavba
výtahu. V roce 2017 třetí invalidní WC.
V roce 2018 byla dokončena přístavba dílen.
Byla přestavěna: nářaďovna pro Tv a Pv,
místnost SRZŠ a DKP.
U Základní školy se nachází hřiště, které
prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo
vybudováno fotbalové hřiště, volejbalové,
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Výhled do dalšího období
Nadále využíváme
přípravnou třídu, která se
bohužel v novém školním
roce nenaplní.

V dalším roce se budou
provádět jen běžné opravy a
malování.

Postupně dochází k obměně
a doplnění průlezek a
k estetickým úpravám

Pomůcky

Občerstvení

běžecká dráha s umělým povrchem,
doskočiště. V boční části byla zbudována
hrací plocha pro děti ZŠ a ŠD.
Na ploše jsou 3 učebny v přírodě, které se
využívají za pěkného počasí v rámci ŠVP.
Bylo zrekonstruováno atrium školy. Došlo
k dokončení opravy plotu.
Škola má dostatek didaktických a
demonstračních pomůcek.
K pohybovým aktivitám žáci využívají
tělocvičnu, hřiště, sportovní halu a
prostranství v areálu atria školy.
Ve škole je celkem 21 interaktivních tabulí. U
starších již došlo k výměnám dataprojektorů.
Na škole je pro potřeby žáků k dispozici
jedna počítačová učebna. Postupně dochází
k výměnám klasických tabulí, které postupně
nahrazujeme. Na nové tabule se z větší části
píše fixy, což je zdravější. Do jazykových
učeben se postupně nakupují tablety pro práci
žáků.

vnitřních venkovních
prostor. Byly udělány 2
vyvýšené kopce, které budou
využívány v zimním období.

I nadále bude škola
doplňovat a obměňovat
učební pomůcky
v souvislosti s realizací ŠVP.

Ve škole funguje školní jídelna, kde si žáci
Ve škole nemáme bufet a
mohou zakoupit svačinku a oběd. Ve školní
nebudeme ho pořizovat.
družině zabezpečujeme pitný režim
nápojovým zásobníkem.
Zapojili jsme se do projektu „Ovoce do škol“,
do projektu „Mléko do škol“.

Materiálně technické zajištění školy
Ve školním roce 2020/2021 měla škola 11 kmenových tříd pro žáky 1. stupně, 7 pro
žáky 2. stupně a 1 přípravnou třídu, 3 oddělení ŠD. Pro tělesnou výchovu jsou
k dispozici 1 tělocvična, sportovní hala a moderní hřiště.
Všechny učebny jsou vybaveny pomůckami, ve všech je audiovizuální technika –
IAT, v některých televize, videa, přehrávače CD. Škola má jednu počítačovou učebnu,
kde je 25 počítačů PC – pro žáky a 1 počítač pro učitele, novou učebnu hudební
výchovy s novým velkým interaktivním monitorem. V 21 třídách jsou IAT.
Opravy a rekonstrukce ZŠ
V tomto školním roce došlo k velké změně, co se týká organizace tříd a učeben ve
škole. Zrušili jsme, tzv. odpočinkové třídy a všem žákům jsme vytvořili kmenové
třídy. Těmito přesuny jsme získali prostory pro nové kabinety vyučujících, které se
nám podařilo vzhledem k omezenému množství prostředků i celkem hezky vybavit.
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Škola dostala nové barevné, veselé logo a v jeho duchu jsme také vymalovali přízemí
školy.
Technický stav budovy školy je dobrý, ale protože škola je už starší, musí se neustále
opravovat a udržovat. Na této činnosti má největší zásluhu náš pan údržbář Richard
Hirmer.
Přetrvávající nedostatky:
 Trhliny a nerovnosti v dlažbě na chodbách
 Oprava dívčích WC od přízemí po 2. patro

XIV.

Výsledky hospodaření

Škola nemá schválenou účetní uzávěrku.
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V Horní Suché, 15. 10. 2021
…………………………………..
Mgr. Romana Zahradníková, ředitelka školy

Zřizovatel – Obecní úřad v Horní Suché

…………………………………..
Ing. Jan Lipner, starosta obce

Školská rada při ZŠ

…………………………………
Paní Jana Tomancová, předsedkyně školské rady

Seznam použitých zkratek:
ŠVP – školní vzdělávací program
ZŠ – základní škola
MŠ – mateřská škola
ŠJ – školní jídelna
U – učitel
TU – třídní učitel
VP – výchovný poradce
ŠM SPJ – školní metodik sociálně patologických jevů
ICT – informatika
MO – metodické orgány
PK – předmětové komise
MS – metodické sdružení
SPJ – sociálně patologické jevy
CDP – centrum drogové pomoci
OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí
FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb
ČMOS – Českomoravský odborový svaz
SŠ – střední škola
SOU – střední odborné učiliště
SpgŠ – Střední pedagogická škola
SOŠ – střední odborná škola
Čj – český jazyk
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M – matematika
OSP – obecné studijní předpoklady
Aj – anglický jazyk
ŠVP – škola v přírodě
LVVZ – lyžařský výchovně výcvikový zájezd
OON – ostatní osobní náklady
NIV – neinvestiční výdaje
ONIV – ostatní neinvestiční výdaje
UZ – účelový znak
SRZŠ – sdružení rodičů základní školy
EU – evropská unie
RgŠ – regionální školství
PNP – přímé peněžní náklady
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