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ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  UU  LLeessaa  771133,, 

  773344  0011  KKaarrvviinnáá  ––  RRáájj  



ZZáákkllaaddnníí  ddaattaa  
         
Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj 

Zřizovatel: Statutární město Karviná 

Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos 

Statutární zástupce: Mgr.Eva Szwedová 

E-mail: zsulesa@ulesakarvina.cz 

Web: www.ulesakarvina.cz 

Školská rada: Datum zřízení 1.11.2005 

Usnesením Rady města Karviné č.3037 

 předseda: p.Petr Osif  

 počet členů: 3 

 e-mail:sr.ulesa@email.cz 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 48004529 

Zahájení činnosti: 1.9.1965 

Identifikátor práv.osoby:  600135942     

 

 



SSoouuččáásstt ii   šškkoollyy  

  
Základní škola:  kapacita 640 žáků IZO: 048004529 
 stav k 30.9.2008      385 žáků  (60,15%) 
 tel: 59 631 14 87 
 fax:59 631 14 95 
 
Odloučená pracoviště: 
Školní jídelna – vedoucí p.Květuše Demelová  IZO: 102880999 
 Olbrachtova 714, 734 01 Karviná-Ráj 

 tel: 59 631 19 05 
 kapacita:  500 jídel 
 stav k 1.10.2008  409 jídel (81,8%)  

  
Školní družina – vedoucí p.Pavla Ďuricová       IZO: 119701201                          
                           Olbrachtova 714, 734 01 Karviná-Ráj 
                            tel: 59 631 22 28 
                            kapacita:   75 žáků 
                            stav k 1.10.2008  75 žáků (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZZaamměěřřeenníí  šškkoollyy  
  
Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 
vědeckého poznání, poskytuje mravní,estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a 
environmentální výchovu žáků a to v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a 
demokracie. Základní škola umožňuje integraci zdravotně postiženým žákům, kteří jsou 
vhodní pro integrační program, protože je kompletně bezbariérová. Škola má jednu 
autistickou třídu se 6-ti žáky. Všechny své žáky připravuje pro další studium a praxi na 
středních školách .Celkový počet žáků 385, z toho 10 integrovaných žáků zdravotně 
postižených. Na škole pracuje také 9 pedagogických asistentů (PA), 2xPA s úvazkem 1,0, 
7x PA s úvazkem 0,8. Ve škole pracují 2 speciální pedagogové s úvazkem 1,0 a 1 
výchovný poradce s úvazkem 1. Po celý školní rok na škole úspěšně působí metodik 
primární prevence a 2 ICT koordinátoři pro 1. a 2.stupeň. Škola má rovněž 2 koordinátory 
pro ŠVP. 
  

VVyybbaavveenníí  šškkoollyy  vvyyuuččoovvaaccíímmii   ppoommůůcckkaammii   
  
Škola je dobře vybavena učebními pomůckami. Má dostatek knih,atlasů, encyklopedií a 
názorných pomůcek. Na škole máme 4 učebny vybaveny interaktivními tabulemi. V 
dalších létech je potřeba dokončit GO elektroinstalace tělovýchovného traktu, suterénu a 
odloučeného pracoviště školní družiny a jídelny. Během školního roku se podařilo vybavit 
další 2 třídy výškově stavitelným nábytkem. Bohužel z odborných učeben, kterých je 10, 
není tímto nábytkem vybavena žádná. Škola má dvě počítačové učebny a to  pro 1.i 
2.stupeň.  Pro žáky školy je v provozu školní bufet a mléčný automat. Během prázdnin 
bylo nákladem 0,44 mil Kč zřízeno krizové centrum MMK. Rovněž bylo nákladem 0,8 mil 
Kč provedeno zasíťování všech učeben školy. Škola má umělohmotné hřiště, hřiště pro 
volejbal a travnaté hřiště. Bylo by vhodné travnaté hřiště a běžeckou dráhu v dohledné 
době celkově rekonstruovat. Součástí školy je bezbariérovou zahrada s naučným 
koutkem, který slouží k výuce praktických činností. Škola je vybavena 72 počítači. Z toho 
je 47 počítačů zpřístupněno žákům. 65 počítačů je připojeno k internetu. 
Škola má 36 učeben, z toho je 15 učeben odborných. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PPooččttyy  ttřříídd  aa  žžáákkůů  
  
A  školní rok 2007 – 08 
B  školní rok 2008 – 09 
 

1.stupe ň 2.stupe ň Celkem 

Počet tříd     Počet žáků Počet tříd       Počet žáků    Počet tříd       Počet žáků 

A B A B A B A B A B A B 

8 9 185 200 10 9 208 185 18 18 393 385 

Rozdíl +1  +15  -1  -23  0  - 8 

 
Školní družina    

Počet oddělení           Počet zapsaných  

A   B  A B 

3 3 75 75 

Rozdíl 0  0 

                                                        

PPřřeehhlleedd  oobboorrůů  vvzzdděělláánníí        
                                                                            
Ročník jednací číslo název vzd ělávacího programu  
 

• 1-2.roč 79-01-C/01 ŠVP-„Všichni toužíme být úspěšní“ 
• 3.-5. 16 847/96-2 Základní škola 
• Vzhledem k integraci zdravotně postižených dětí je škole povoleno použít ve 

vybraných třídách 1.stupně vzdělávací program   
 24 035/97-22 Pomocné školy 
• 6.-7.roč 79-01-C/01 ŠVP-„Všichni toužíme být úspěšní“ 
• 8.-9. 16 847/96-2 Základní škola 
• 8.C AUTI 24 035/97-22 Pomocné školy 

 14 633/01-24 Základní škola pro sluchově postižené 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nabídka volitelných p ředmětů (VP) a zájmové útvary (ZÚ) 
1.VP:  

o informatika 
o sportovní výchova 
o konverzace v anglickém jazyce          

 
2.ZÚ:  

o Amadis- divadelní  
o hra na flétnu 
o míčové hry 
o angličtina pro nejmenší 
o multimediální  
o cizí jazyky hravě 
o zdravotnický 1. a 2.st 
o pěvecký 
o biologický 
o sportovní hry    
o jazyk ruský 

o matematický 
o výtvarný pro 2.stupeň 
o počítačový 
o poznej a chraň 
o pohybové hry 
o cvičení z jazyka českého 
o příprava studentů Čj a M 
o přírodovědný a turistický 
o cvičení s hudbou 
o jazyk německý                          

 
V zájmových útvarech pracovalo celkem  228 žáků školy  
  

IInntteeggrroovvaanníí  zzddrraavvoottnněě  ppoosstt iižžeenníí  žžááccii   ((ZZPP)),,  aauutt iissttéé  ((AAUU))  aa  
vvýývvoojjoovvéé  ppoorruucchhyy  uuččeenníí  ((VVPPUU))  
  

Ročník ZP VPU AU celkem 

1.stupeň 3 11 7 21 

2.stupeň 6 7 0 13 

Celkem 9 18 7 34 

 

ZZoottaavvoovvaaccíí  ppoobbyyttyy 
 
Ozdravný pobyt dětí ve Španělsku: počet dětí    32 
LVVZ: počet dětí    24 
Škola v přírodě: počet dětí    54 
plavecký kurz: počet dětí    61  

celkem žák ů školy 171  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ÚÚddaajjee  oo  pprraaccoovvnnííccíícchh  šškkoollyy                                                                        
 

• 1) Provozní zaměstnanci 
 

fyzický počet: 14        z toho mužů:  1 
přepočtený počet: 11,61 

 
• 2) Pedagogičtí zaměstnanci 

 
fyzický počet:  39       z toho mužů:   2 
  
přepočtený počet:  38,27                   
 z toho: pedagogů: 27 
 pedagogických asistentů:   9 
 vychovatelů: 3 

 
Fyzický počet pracovníků celkem:  53 
Přepočtený počet pracovníků celkem:  49,88   
 

KKvvaall ii ff iikkaaccee  ppeeddaaggooggůů  pprroo  vvýýuukkuu  
  

1.stupe ň 
 

Počet pedagogických pracovníků 8 
Počet kvalifik.ped.pracovníků 6 
Počet nekvalifik.ped.pracovníků 2 
% kvalifikovanosti                       75,00 
 
Pedagogická asistence 
Počet ped.asistentů 9 
Počet kvalifikovaných ped.asist. 9 
% kvalifikovanosti                     100 
 
Vychovatel 
Počet vychovatelek                        3 
Počet kvalifik.vychovatelek             3 
% kvalifikovanosti                       100 
 

2.stupe ň 
 
Počet pedagogických pracovníků    18 
Počet kvalifik.ped.pracovníků         17 
Počet nekvalifik.ped.pracovníků       1 
% kvalifikovanosti                       94,4 
 

Celkem  
 
Celkový počet ped.pracovníků       38 
Počet kvalifik.ped.pracovníků        35 
% kvalifikovanosti                      92,1  
 



VVýýuukkaa  cciizzíícchh  jjaazzyykkůů  
  

Jazyk  počet vyučujících 
pedagogů  

počet kvalifikovaných 
pedagogů  

kvalifikovanost v %  

Angli čtina   4  3  75,0  
Němčina   3  2  66,6  
Ruština   1  1  100  
Celkem   8  6  75,0  

 
Výuka byla zahájená ve 3.ročníku, byla zajištěna  6 plně kvalifikovanými pedagogy, 
2 pedagog absolvovali školení v jazyce anglickém.                         
Od 1.třídy se při dostatečném počtu zájemců vyučuje cizí jazyk formou volitelného 
předmětu.  
 

ÚÚddaajjee  oo  zzaařřaazzoovváánníí  dděětt íí  kk  ppoovviinnnnéé  šškkoollnníí  ddoocchháázzccee  aa  
ppřřii jj íímmaaccíímm  řříízzeenníí  
 
Počet dětí zapsaných do 1.třídy 58 
z toho:  děti po odkladu 4 
             dětí po dodatečném odkladu 0 
Počet dětí s odkladem školní docházky 7 
           z toho s dodatečným odkladem 1 
Odklad doporučen:  PPP 1 
                               SPC 5 
                               lékařem 1 
Počet dětí osvobozených od škol.docházky 0    
Počet žáků, kteří ukončili školní docházku 53 
Počet žáků, kteří ukončili docházku po: 
 5.roč  1 
 7.roč  1           
 8.roč.  2 
 9.roč.  49 
 
Počet žáků přijatých na gymnázia 6 
Počet žáků přijatých na SOŠ 4-leté 23 
Počet žáků přijatých na SOŠ 3-leté 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPřřeehhlleeddnnéé  úúddaajjee  oo  vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů  
  

ročník po čet žáků s 
vyznamenáním 

prosp ěli neprosp ěli nehodno-
ceni 

1. 57 53 4 0 0 

2. 27 22 5 0 0 

3. 36 24 10 2 0 

4. 29 15 14 0 0 

5. 51 24 24 3 0 

1.Stupeň 200 138 57 5 0 

6. 39 14 23 2 0 

7. 52 11 39 2 0 

8. 47 15 29 3 0 

9. 47 10 35 2 0 

2.Stupeň 185 50 126 9 0 

celkem 385 188 183 14 
 

0 

  

TTaabbuullkkaa  aabbsseennccee  aa  cchhoovváánníí  šškkoollnníí  rrookk  22000077  --  22000088  
  

  Omluve-
ná 

absence 

Neomlu-
vená 

absence 

Průměr 
omluv. 

absence/žáka 

Průměr 
neomluv. 

absence/žáka 

2.st.z 
chování 

3.st.z 
chování  

1.stupe ň 16900 6 84,53 0,03 2 0 

2.stupe ň 24842 61 134,28 0,32 12 3 

Celkem 
 

1.st = 
200 žáků 

41742 
 

2.st = 
185 
žáků 

 

67 108,42 0,17 14 3 

  

  
  



ÚÚddaajjee  oo  ddaallššíímm  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  
  
PPooččeett  
ppeeddaaggooggůů  

NNáázzeevv  aakkccee  TTeerrmmíínn  kkoonnáánníí  ŠŠkkooll ííccíí  
cceennttrruumm  

CCeennaa  

11  KKoooorrddiinnááttoorr  
IICCTT  

ŘŘííjjeenn--dduubbeenn  KKVVIICC  NNoovvýý  
JJiiččíínn  

77990000  

22  JJaazzyykkyy  hhrroouu  ZZáářříí--pprroossiinneecc  KKVVIICC  NNoovvýý  
JJiiččíínn  

33226600  

22  SSeexxuuáállnníí  
zznneeuužžíívváánníí  
dděětt íí  

ŘŘííjjeenn  KKVVIICC  NNoovvýý  
JJiiččíínn  

  990000  

11  LLyyžžoovváánníí  pprroo  
uuččii tteellee  
vvyyuuččuujj ííccíí  TTvv  

PPrroossiinneecc  VVŠŠBB  OOssttrraavvaa  33113300  

11  MMoott iivvaaccee  žžáákkůů  
vv  hhooddiinnáácchh  

LLiissttooppaadd  NNII  PPrraahhaa  772200  

11  VVýýcchhoovvaa  dděětt íí  ss  
ppoorruucchhoouu  PPAASS    

ŘŘííjjeenn  ZZŠŠ  
KKoommeennsskkééhhoo  
KKaarrvviinnáá  

11662200  

22  JJaazzyykkyy  hhrroouu  ÚÚnnoorr--dduubbeenn  NNII  PPrraahhaa  33220000  

  
1100  

  
cceellkkeemm  
  

      
2200773300  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ÚÚddaajjee  oo  iinnssppeekkccíícchh  pprroovveeddeennýýcchh  nnaa  šškkoollee  
  
Datum 21.-23.4.2009 
Typ inspekce Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, ŠVP, RVP 
Inspek ční orgán ČŠI 
Hodnocení bez připomínek 
 
 
 
Datum 27.4. – 29.4.2009 
Typ inspekce Výsledky hospodaření za rok 2008 
Inspek ční orgán MMK, oddělení interního auditu a kontroly 
hodnocení bez připomínek 
 
 

ÚÚddaajjee  oo  mmiimmoošškkoollnníí  ččiinnnnoosstt ii   žžáákkůů  šškkoollyy  
  
Školní kola:  

• 148 akcí, kterých se účastnilo 2537 žáků-projekty Voda, Les, exkurze, Vánoční 
jarmark, Den dětí, Pasování prvňáčků, Den Země, akce Rak, dopravní a 
vědomostní soutěže, Noční čtení, družební setkání s polskou školou Wodzislav s 
mezinárodní účastí žáků družební školy, bruslení, dopravní soutěže, šachový 
turnaj, Den otevřených dveří, Zátopkova štafeta, sběrová soutěž žáků, sportovní a 
vědomostní soutěže, florbalový turnaj, utkání Zubří v. Karviná 

• Spolupráce s MŠ, besedy o kriminalitě, sběr pet víček a papíru (39 t), Malý 
olympionik   

 
Městská kola: 

• 16 akcí, 264 žáků,  
• 1.místo – městské kolo HMZ 1.st 
• 1.místo – Laťka přátelství     
• 2.místo – Přespolní běh   
• 3.místo – Plave celé město                            
• 4.místo – Atletický čtyřboj 
• 4.místo – Pohár rozhlasu 
• Šplh, skokanská soutěž, florbalový turnaj, stolní tenis, vybíjená, štafetový běh, Svět 

elfů, Eurorébus, Co víš o evropské fauně 
 
Okresní sout ěže: bez umístění 
 
Krajské sout ěže:  

• 2.místo – Hlídka mladých zdravotníků – ml.dívky 
 
Republikové sout ěže:  

• 17.místo – Zátopková štafeta 2.st 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EEnnvvii rroonnmmeennttáállnníí  vvýýcchhoovvaa  aa  pprr iimmáárrnníí  pprreevveennccee  
  
Ve školním roce žáci absolvovali: 

• 25 sportovních, společenských, ekologických a protidrogových akcí, kterých se 
zúčastnilo celkem 2098 žáků (výstavy, výchovně-vzdělávací koncerty, přednášky, 
besedy, vernisáže, sběrové akce, družební návštěvy polské školy, ekologické 
aktivity – Rak, čištění lesoparku, filmová představení, semináře, výlety, plavání, 
návštěvy ZOO Ostrava, spolupráce s ekologickými centry Tereza, Vita, Veronika, 
ekologické nástěnky školy, údržba školní bezbariérové zahrady a sběrové akce. 
Velmi dobře se rozvíjela spolupráce s PPP Karviná, SPC Ostrava, Karviná a 
Frýdek –Místek. Tradičně dobrá spolupráce byla se Stanicí mladých přírodovědců, 
Juventusem a Centrem a střediskem služeb školám (besedy a školení). 
Environmentální výchova byla úzce propojena s pedagogickými pracovníky a 
Žákovským parlamentem a byla realizována měsíčním plánem. Na jednotlivá 
témata navazovaly projekty (Den Země, Noční čtení, Voda, Les). 

• Žáci se již tradičně zúčastnili ekologického soustředění na RS Studeničné. 
• Naše škola se již 4-m rokem spolupodílí na sponzorování medvěda ušatého v ZOO 

Ostrava 
• Žáci nasbírali 39,3 t papíru a 1,89 t PET víček 



ZZpprráávvaa  oo  hhoossppooddaařřeenníí  zzaa  rrookk  22000088  
  
Základní škola hospodařila v roce 2008 s těmito finančními prostředky: 
 
1. Příspěvky od zřizovatele MÚ 
2. Příspěvky od krajského úřadu KÚ 
3. Příspěvky z doplňkové činnosti – stravování cizích osob 
4. Příspěvky od Úřadu práce – asistenční služba 
5. Příspěvky ze sponzorských a nepeněžních darů 
 
Celkové výnosy za rok 2008 23.310.402,3 Kč 
1. Provozní dotace celkem:  20.600.619,- Kč 
z toho : KÚ + účelové dotace 16.574.000,- Kč 
            : MÚ  3.841.119,- Kč 
            : Fond volného času, projekt ŽP 71.500,- Kč   
 
2. Zúčtování fondů:  1.130.238,09 Kč 
z toho:   fond rezervní  345.620,- Kč 
 fond odměn  0,- Kč 
                fond rezervní  55.874,- Kč    
                fond FRIM  728.744,09 Kč 
3. tržby za stravné  755.229,- Kč 
4. doplňková činnost  493.882,- Kč 
5. poplatky školní družiny  60.830,- Kč 
6. pronájmy  44.451,- Kč 
7. ostatní   224.609,70 Kč      
8. úroky z běžného účtu  543,51 Kč 
 
Celkové náklady za rok 2008 23.137.144,06 K č 
1. Náklady na platy  12.258.019,- Kč 
 z toho: náklady na platy – limit KÚ+OPPP 11.860.000,- Kč 
 doplňková činnost 175.801,- Kč 
 OON – řečtina, školné, FVČ  107.006,- Kč 
               účelové prostředky – UZ 33005 83.212,- Kč 
               OOP – limit KÚ 12.000,- Kč                
 OON – MÚ  20.000,- Kč 
2. Náklady na soc. a zdrav. pojištění  4.274.029,- Kč 
z toho:   SP – limit KÚ  3.096.733,- Kč 
    SP – doplňková činnost 105.397,- Kč 
                ZP – limit KÚ  1.071.899,- Kč 
3. Sociální náklady FKSP celkem 243.222,- Kč   
z toho:  limit KÚ+projekt 7.roč.  237.200,- Kč 
  ostatní zdroje úplata ŠD 2.506,- Kč 
  doplňková činnost 3.516,- Kč 
 
4. Učebnice, učební texty a pomůcky 235.021,- Kč   
5. ostatní náklady OkÚ (cestovné, služby, pojiš.zam) 61.147,- Kč 
6. plavání, škola v přírodě, LVVZ 53.425,- Kč 
7. ostatní provozní náklady MÚ(mater.+potr.)  2.542.987,- Kč 
8. energie   1.552.826,22 Kč 
9. údržba   934.208,59 Kč 
10. ostatní výdaje,odpisy  495.810,70 Kč 
11. náklady doplňkové činnosti 486.448,- Kč 
 
Hospodářský výsledek celkem 173.258,24 Kč 



KKoommeennttáářř  kk  ttaabbuullkkáámm  aa  kk  hhllaavvnníímm  zzáámměěrrůůmm  
• Bezbariérová škola je vytížená na 61,4% plánované kapacity . Ve školním roce 

2007-2008 bylo integrováno 9 zdravotn ě postižených d ětí s osmi 
pedagogickými asistenty(PA) . Součástí školy je také speciální autistická t řída  
v celkovém počtu 6 dětí. Problémy s počtem pedagogických asistentů i nadále 
přetrvávají. KÚ opětovně pozměnil kritéria pro udělení souhlasu s pedagogickou 
asistencí. Požadovaný počet PA (10) nebyl akceptován z důvodu nedostatků 
financí.  Opět bylo potřebné jednání s KÚ ohldně dofinancování mezd pro PA. 
Předpokládaný počet žáků (389) byl dobře odhadnut ( 385 žáků). V následujícím 
školním roce je předpoklad, že se stav ustálí na čísle 380. Velmi dobře se rozvíjí 
příhraniční spolupráce s polskou školou ve Wodzislawi. Byl úspěšně ukončen 
projekt pro rok 2008 – 2009 a v příštím školním roce chceme navázat projektem 
Voda. Velmi dobrá je spolupráce s Obecně prosp ěšnou spole čností Dobrodiní , 
která je nápomocná při realizaci projektů, soutěží, společenských a kulturních akcí 
pořádaných školou. Důležitou složkou v organizační struktuře se stala Rada školy, 
která pod vedením předsedy je velikým přínosem pro školu. 

 
• Nutná další rekonstrukce elektroinstalace traktu tělocvičny, suterénu školy a 

odloučeného pracoviště školní družiny.  Podařilo se doplnit další 2 třídy výškov ě 
stavitelnými lavicemi a židlemi.  V příštím školním roce je potřeba doplnit tímto 
sortimentem dalších 2 třídy a 9 odborných učeben.  

• Škola se stala krizovým centrem MMK a všechny třídy byly zasíťovány. 
• Neutěšená situace je ve školní družině, kde chybí výškově stavitelné židle. Na 

škole byli proškoleni 2 koordináto ři ŠVP a to pro 1. i 2. stupeň. Bude proškolený 
další koordinátor ŠVP. Škola zavádí školský vzdělávací program ve školním roce 
2009/10 do 1.-3. a 6.-8.ročníku. Pro autistickou třídu a integrované žáky má škola 
vypracovaný ŠVP ZV LMP. Pedagogický sbor je náležitě proškolen. Na škole je 
zavedena funkce speciálního školního pedagoga, který koordinuje výchovně-
vzdělávací činnost pedagogů, pedagogických asistentů a integrovaných žáků.  

• Bude nutné upřednostnit u akcí DVPP proškolení pedagogů školy na téma „Rovné 
příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Tento projekt bude 
realizován v létech 2009 – 2012. Škola splnila všechny vytýčené výchovně-
vzdělávací cíle, které si ve školním roce 2008-2009 stanovila. V roce 2009 bude 
realizovaná výměna stávajících oken za okna plastová s fasádou školy a 
vstupní části  nákladem cca 18,5 mil Kč. V rámci zkvalitnění služeb byl realizován 
přechod výdejů obědů ve školní jídelně na čipový systém.   

  
  
Hlavní poslání školy bylo spln ěno.  

 
Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 06.10.2009 

 
 Mgr.Tomas Vlachopulos 
 ředitel školy 

 
Projednáno a schváleno Radou školy dne 14.10.2009 

 
 Petr Osif 
 předseda Rady školy 

 


