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Výroční zpráva Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkové 
organizace za školní rok 2020/2021 

 

a) Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, 
příspěvková organizace 

Sídlo školy Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
Právní forma příspěvková organizace 
IČO 70995427 
IZO 102508348 
Identifikátor právnické osoby 600145310 
Vedení školy statutární orgán: Mgr. Radim Motyčka 

zástupce statutárního orgánu: Mgr. Věra Šimíčková 
Adresa pro dálkový přístup e-mail: sekretariat@chrustova.eu 

ID datové schránky: h52mqqk 
Adresa webových stránek zschrustova.cz 
Zřizovatel Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava 

IČO: 00845451 
Těšínská 35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava 

Složení školské rady  
k 30. 6. 2021 

Jmenování zřizovatelem: 
Vladimír Lyčka místostarosta 
Ing Ivona Vaňková místostarostka 
Zvoleni zákonnými zástupci žáků: 
Romana Janáková 
Daniela Štáblová 
Zvoleni pedagogickými pracovníky školy: 
Mgr. Petr Lyčka 
Bc. Petra Videnková 

Charakteristika školy  
stav k 30. 6. 2021 počet tříd počet žáků 
1. ročník 2 23 
2. ročník 2 32 
3. ročník 2 27 
4. ročník 1 22 
5. ročník 2 46 
6. ročník 1 24 
7. ročník 1 22 
8. ročník 2 38 
9. ročník 1 17 
celkem 14 251 
počet kmenových učeben                      12 
seznam odborných učeben                       4 
 
školské zařízení počet oddělení počet žáků/stravovaných 
školní družina 2 47 
školní klub 0 0 
školní jídelna --- 171 
školní jídelna-výdejna --- 265 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem  
ve školském rejstříku 
 

popis oboru         Základní škola  
kód oboru            79-01-C  
vzdělávací program  
                        „Otevírá se nám svět“ 
 
c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Základní údaje o pracovnících školy k 30. 9. 2020   
Pedagogičtí pracovníci fyzické osoby počet snížených úvazků 

učitel 20 2 
vychovatel 2 1 
asistent pedagoga 5 5 
speciální pedagog 3 3 
školní asistent 0 0 
školní psycholog - projekt 1 0 
sociální pedagog 0 0 
celkem 31 Z toho 1 vychovatel má druhý 

pracovní poměr jako učitel a 3 
učitelé mají druhý pracovní poměr 
jako speciální pedagog  

   
Nepedagogičtí pracovníci   
pracovníci na úklid, přípravu a 
výdej stravy 

8 1 

administrativní pracovníci 3 0 
školník, správce ICT 1 0 
řidič 1 0 
školní asistent-projekt 2 1 
sociální pedagog-projekt 1 0 
sociální asistent 0 0 
celkem 17 2 
 
 
d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 
následném přijetí do školy 
 
počet dětí, které se dostavily 
k zápisu  

počet dětí přijatých  
do prvního ročníku 

počet odkladů povinné školní 
docházky 

29 24 4 
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e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 
programy  
 
Přehled o prospěchu  
 
ročník počet žáků prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo 
 

neprospělo nehodnoceno 

1. ročník 23 19 4 0 0 

2. ročník 32 24 6 2 0 

3. ročník 27 19 8 0 0 

4. ročník 22 16 5 1 0 

5. ročník 46 22 24 0 0 

6. ročník 24 13 10 1 0 

7. ročník 22 5 16 1 0 

8. ročník 38 13 22 3 0 

9. ročník 17 2 15 0 0 

 
 
Výsledky přijímacích řízení 
 

 5. ročník 7. ročník 8. ročník  9. ročník 
střední školy a učební obory 
s maturitní zkouškou 

1 0 - 9 

učební obory bez maturitní 
zkoušky 

- 1 0 8 

nepokračují - 0 2 0 

 
Přehled o chování žáků za školní rok 2020/2021 
 

ročník pochvala 
třídního 
učitele 

pochvala 
ředitele 
školy 

napomenutí 
třídního 
učitele 

důtka  
třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 
školy 

2. stupeň 
z chování 

3. stupeň  
z chování 

1. ročník 37 0 1 0 0 0 0 
2. ročník 45 0 0 1 0 0 0 
3. ročník 19 0 2 0 0 0 0 
4. ročník 7 0 0 0 1 0 0 
5. ročník 7 0 0 2 0 0 0 
6. ročník 0 0 1 2 1 1 0 
7. ročník 1 0 0 2 9 3 1 
8. ročník 7 0 0 7 1 1 0 
9. ročník 6 0 3 0 0 1 0 
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Údaje o zameškaných hodinách 
 
ročník počet omluvených 

hodin 
počet omluvených 
hodin na žáka 

počet 
neomluvených 
hodin  

počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. ročník 1555 67,609 109 4,739 
2. ročník 3997 124,906 163 5,094 
3. ročník 1808 66,963 102 3,778 
4. ročník 758 34,455 144 6,545 
5. ročník 3926 85,348 103 2,239 
6. ročník 1058 44,083 98 4,083 
7. ročník 1559 70,864 0 0 
8. ročník 2758 72,579 20 0,526 
9. ročník 1932 113,647 8 0,471 
 
 
 
Údaje o integrovaných žácích 
druh postižení: ročník počet žáků 
sluchové postižení 0 0 
zrakové postižení 3 1 
s vadami řeči 1,2,5,6,8 7 
mentální postižení 0 0 
s vývojovými poruchami chování 1,3,5,6,7 7 
s vývojovými poruchami učení 2-9 17 
s poruchami autistického spektra 6 1 
Komentář:    
 
 
 
 
f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

téma přednášky ročník počet žáků školitel  
(pořádající institut) 

Internet proč ne? 5 45 MP 
Netiketa a sociální 
sítě  

6,7 50 MP 

Právní povědomí 8 35 MP 
    
 
Ostatní aktivity:    
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

název vzdělávací akce počet účastníků školitel 
(pořádající institut) 

Distanční výuka = peklo pro 
žáky i učitele 

1 Nakladatelství FORUM Praha 

Vedení dokumentace, 
výkaznictví a financování 
podpůrných opatření  

1 OTIDEA vzdělávání, Praha 

Mapování kompetencí-základ 
pro výběr povolání, 
spolupráce s rodiči 

1 Smartee, Tišnov 

 
h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
výčet akcí školy pro 
žáky 

Mikuláš, Vánoční dílny, bruslení na in-linech, Zdravé zoubky, Den 
dětí Landek, Čtení s Andersenem. 

výčet akcí školy se 
zapojením veřejnosti 

 

výčet účastí žáků 
v soutěžích (případně 
uvést umístění) 

 

 
 
i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
uvést závěr kontroly ČŠI v případě, že byla kontrola provedena v daném školním roce 
Šetření ČŠI o distanční výuce, 23. – 26. 2021, nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
j) Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020 
 
v tis. Kč 
Výnosy schválený rozpočet skutečnost 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele (bez odpisů) 1627 1947 
neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy 1024 1054 
ostatní výnosy hlavní činnost 1400 1063 
ostatní výnosy z transferů 25000 23287 
výnosy doplňková činnost 130 138 
celkem 29181 27489 
Náklady   

provozní náklady hlavní činnost (bez odpisů) 3087 3080 
náklady na odpisy dlouhodobého majetku 1024 1054 
náklady z přijatých ostatních transferů 25000 23287 
náklady doplňková činnost 70 65 
výsledek hospodaření 0 3 
celkem 29181 27489 
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Komentář k výrazným rozdílům mezi schváleným rozpočtem a skutečností 
1) Navýšení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na: 

 – opravu žaluzií, licence a antiviry ESET, odměny - úklid po stavebních úpravách, 
odměny z DPP – správce hřiště, zavážecí vozík ke konvektomatu, výuku plavání. 

2) Neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy: 
zařazení do odpisového plánu  pořízený travní traktor, oplocení venkovního 
sportovního areálu. 

3) Ostatní výnosy – hlavní činnost: 
z důvodu uzavření školy byl rovněž omezen provoz školní jídelny, tímto  se výnos  
ze stravného významně snížil.    

4) Ostatní výnosy z transférů:  
ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s větším navýšením platů pedagogických 
zaměstnanců. Státní rozpočet je aktuálně upravován během roku dle skutečného stavu 
potřeb podpůrných opatření na žáka.  
Transfér na bezplatnou stravu dětem ohroženým chudobou nebyl z důvodu 
protiepidemiologického opatření vyčerpán. 
Ze stejného důvodu nebyl dočerpán příspěvek z rozpočtu Statutárního města Ostravy 
na realizaci projektu Od sportu až ke knihám, protančíme střevíce. 
 

 
 

 
 
 

 
Výkaz „Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2020“ 
je v příloze výroční zprávy. 
 
 
 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

poskytovatel  dotační 
titul 

název projektu termín 
zahájení a 
ukončení 
projektu 

celková poskytnutá 
částka 

Moravskoslezský 
kraj 

OP PMP Poskytování bezplatné 
stravy dětem 
ohroženým chudobou 
ve školách 
„Obědy do škol IV. 

01.09.2020-
30.06.2021 

Dotace: 226 176,30 Kč 
Čerpáno: 56 628,60 Kč 
 

MŠMT ČR OP PMP Vzděláním do Evropy 01.09.2019-
19.12.2021 

1 143 794,00 Kč 

Statutární město 
Ostrava 

OP 
VVV 

Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava III 

01.09.2019-
31.08.2022 

4 868 460,00 Kč 
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l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
 
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

poskytovatel název projektu 
Statutární město Ostrava Od sportu až ke knihám, protančíme střevíce- 

dotace 40 000,00Kč, čerpáno 25 526,16 Kč  
 

  
 
n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
         PPP 17. listopadu , Ostrava – Poruba 
         SPC Kpt. Vajdy, Ostrava - Zábřeh  
         dětští lékaři 
         Policie ČR 
         Městská Policie  
         sociální odbor Slezská Ostrava 
         Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, ul.Bieblova 6, Ostrava 
         Dětský domov Vizina ( docházejí k nám internátně umístěné děti ) 
         Ostravská univerzita - oddělení praxí 
 
 
o) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 
0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o 
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence: 0 

e) počet stížností podaných podle § 16a výše uvedeného zákona, důvody jejich podání a 
stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 
 
 
V Ostravě dne 8.10.2021 
   
          …………………………………. 
         jméno, ředitel(ka)  
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Tuto výroční zprávu schválila Školská rada při Základní škole Slezská Ostrava, Chrustova 24, 
příspěvkové organizace dne 19.10.2021. 
 
V Ostravě dne: 19.10.2021 
 jméno podpis 
 
předseda 

             
           Vladimír Lyčka 

 

 
místopředseda 

           
           Bc. Petra Videnková 

 

 
člen 

           
           Ing. Ivona Vaňková 

 

 
člen 

            
           Mgr. Petr Lyčka 

 

 
člen 

            
           Romana Janáková 

 

 
člen 

            
           Daniela Štáblová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2021 


