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1. charakteristika školv

Škola byla za\ožena dne 1. 1 1. 1995 usnesením Zastupitelstva obce Košařiska ze dne 30. 10.
1995 a do Rejstříku škol a školských zařizení ČR Uyta zapséna dnem 2]. 5. 1996.
Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a od 1. 1. 2005 nese
néuev Zálďadní škola a Mateřská škola, SzkoNa Podstawowa, Przedszkole Košařiskao
příspěvkov á or ganizace.

Zástupce ředitele školy (statutární organ): Mgr. Dorota Koch, pověřena íizenim

Kontak§ na školu

Telefony:
sekretariát +420 558362832
ředitelna +420 555 502 42I

Email : sekretariat@-skosariska. cz nebo zasfupce@zskosariska. cz

Internet: www.zskosariska.cz

Naše příspěvková or ganízace sdružuje:
1) mateřská škola (kapacita 30 dětí) se dvěma třídami, ve kterých je výchova a vzdělávártt
dětí vedena v českém a v polském jazyce;
2) základní škola (kapacita 50 žáku);
3) školní družina (kapacita 30 žákn);
4) zák|adní škola s polským jazykem lyučovacím (kapacita 30 žáku);
5) školní družina s polským jazykem vyučovacím (kapacita3} žáků);
6) školní jídelna (kapacita 100 strávníků).

o Zék|adníúdaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok20I8l2Ol9:

Počet
tříd/skupin

Počet
dětilžaktl

počet žáku na
třídrr/skupinu

Ceská ZS 1
J 32 10"66

Ceská SD 1 29 29
Polská ZS 2 18 9

Polská SD 1 20 20
Mateřská škola 2 30 *20lI0
* V MŠ bylo v 1. řídě 20 zapsaných dětí, v 2. tŤidě s pol. j,
vyuč. zapsaných .1 0 dětí.

Počet
strávníků

skolní iídelna X 78 X



Základni škola byla ve školním roce 201 8l20I9 organizována jako malotřídní škola s 32 žáky.
V I. třídě se vzdělávalo 6 žák:ů 1, ročníku včetně individuálně integrované žákyně se
zdravotním postižením těžká vada zraku (s asistentkou pedagoga) a 7 žáŇ 2. ročníku. Ve II.
třídě se vzdělávalo II žáků 3. ročníku věetně individuálně integrovaného žáka se zdravotním
postižením lehké mentální postižení (s asistentkou pedagoga). Ve III. třídě se vzdělávalo 6
žáki4. ročníku a2žáci 5.ročníku.

Při ZŠ pracovalo jedno oddělení školní družiny, ve kterém bylo zapsáno 29 Záků, Školní
družina byla umístěna v učebně ě. 2 v přizemí školy, ale bohatě také využivala pro svou
činnost tělocvičnu, počítačovou učebnu a školní zahradu.

Základní školu s polským jazykemvyrčovacím tvořily dvě třídy s celkovým poětem 18 žáků.
Ve IV. třídě se vzdělávali 2 žáci 1. ročníku, 4 žáci 2. ročníku a 6 žáků 3. ročníku včetně
jednoho individuálně integrovaného žáka s poruchami učení. V V. třídě se vzdělával I žák 4.
ročníku a 5 žák.ů 5. ročníku.

Při ZŠ s polskýrn jazykem vyučovacím pracovalo rovněž jedno oddělení školní družiny s 20
žáky, Tato školní družina byla umístěna v učebně č. 1 v pílzemi školy, ale opět bohatě
vylžívala pro svou činnost tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní kuchyň a školní zaltadu.

Součástí naší příspěvkové organizaceje i dvoutřídní mateřská škola, kde bylo ve školním roce
20181201,9 zapsáno 30 dětí. V 1. třídě se vzdělávalo 20 dětí ave2. třídě s polským jazykem
vyučovacím se vzdělávalo 10 dětí.

2. vzdělávací programv a vÝchovné cíle

Základní škola vzdělávala žáky podle Školního vzdělávacího programu pro základni
vzděláváni, č. j. Zzu0|50l2015,verze č.2.

Zák|adni škola s polským jazykem vyrrčovacím vzdělávalažáky podle Škohího vzdělávacího
progfamu zák|adni vzdělávéni s polským jazykem vyučovacím, ě. j- Zzu0l5|l20l5, verze č.
2.

Mateřská škola vzdělávala děti podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzděláván| č. j. Zzu0152l20l5, verze ě. 3.

Št<olni družina vzděIávala žáky podle Škohího vzdělávaciho programu pro školní družinu,
č. j. Zzu0153l2017.

Témata vzděláváni všech výše uvedených zaŤlzení prolínala:

1.Výchova dětí a žáků ke zdravému životnímu s§lu, zdravému vývoji a otužování.
Tento úkol byl plněn různými formami tělesné výchovy, tradičními tělovýchovnými
aktivitami naší školy (Humanitární den, Beskydský Azimut, Dětská olympiáda,
sportovní soutěže, turistika), zajištěním plaveckého kurzu organizovaného Obcí
Bystřice, dále organizováním společných sportovních akcí, osvětou zdravých
stravovacích návyků - projekt Zdravi dětem, zapojením školy do projektu Ovoce do
škol a Mléko do škol pro žáky pro žéky ZŠ, zajišténím pitného režimu pro děti MŠ a
žáky ZŠ aj.



2. Estetická výchova a dramatická výchova byly rozvýeny kromě vyučovacích hodin
literámí výchovy, v}tvarné výchovy, pracovních ěinností i v ostatních vyučovacích
hodinách, také návštěvami divadelních představení, nastudováním, nacvičením a
přípravou vystoupení dětí a žáků před rodiči a hosty (viz ,,Chronologický výčet akcí").

3. Dlouhodobým úkolem výchovy našich dďí MŠ a žák:ů ZŠ je starost o zdravé životní
prostředí s důrazem na ekologickou výchovu, globální problémy světa, na činnosti
prevence a obnovy životního prostředí s poukazem na důsledky lidských zásahů
devastujících přírodu, ohrožujících lidské zdravi a živoí na Zemi. Děti a žáci byli
vedeni k péči o čistotu a pořádek v okolí školy, květinovou výzdobu školy, k péči o
stromy a keře a veškerou zeleň v okolí školy, a to v hodinách přírodovědy, prvouky,
pracovní činnosti i ve školní družině či aktivitách a procházkách H,lŠ. Syly pro ně
organizovány pobyty v přírodě s cílem citlivého vnímání její flóry a fauny. Vše
doplňovalo zapojeni školy do projektu Recyklohraní a plnění jeho úkolů včetně sběru
starého papíru, starých baterií, starého e|ektrozaŤízení staých žárovek. Kromě sběru
starého papíru se děti naší školy celoročně soustřeďují na třídění odpadků, a tak
přispívají k jejich další recyklaci. Nedílnou součásti ekologické výchovy bylo i
zapojení žáků ZŠ a dětí vtŠ do projektu Oblékáme hada Edu. Žáci meti také možnost
zapojit se do projektu ODISbus, který si klade za cíI zdiraznít společenskou roli a

ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou.

4. Emoční výchova se zaměřením na poznáváni a práci s emocemi a pocity. V rámci
emoční výchovy jsme žáky vedli k samokontrole, nácviku chování v krizových
situacích, řešení krizových situací v praxi za pomocí retrospekce, vizla|izace, analýzy
projevovaných emocí, porozumění negativním emocím (v rámci třídnických hodin, v
rámci projektových dnů zaměřených na prevenci rizikového chování, ale i mimo
vyučování), byla podporována spolupráce ve skupině, v kolektir.u, osobnostní rozvoj.

V rámci školní družiny byly organizovíny v tomto školním roce zájmové útvary: Angličtina
pro nejmenší, Sportovní kroužek, Keramický kroužek a Žumalista, Y rámci projektu OP
WV jsme měli možnost zpestřit žákům nabídku zájmových činností o Čtenářský kroužek,
Kroužek logiky a deskových her a pro starší žáky Konvetzaci v angliětině. Externí soukromou
osobou i Včelařský kroužek, Hra na hudební nástroj a Šachový kroužek. Kroužky obohatily
volný čas a zájmovou činnost dětí, zajistily vhodné a kvalitní trávení volného času a přispěly
k plnění výchovných a vzdělávacích cílů školy.
Zpestřením výchovné a vzdělávací práce byla příprava řady programů pro rodiče, hosty a
přátele školy naŇzné akce, např.: Vánoění besídky, Den pro babičku a dědečka v MŠ,
Tvůrěí dílny, Projektové dny, Programy pro místní spolky PZKO v Košařiskách a Milíkově,
Jarmark, Dětské radovánky, Festyn aj. Tyto akce jsou vždy nezapomenutelným kultumím
svátkemjak školy, tak i rodičovské veřejnosti a všech přátel školy.

3. personální zabezpečení činnosti školv

Pedagogičtí pracovn íci ZŠ ve školním roce 20l8l20t9

počet fyzických osob přepoětené úvazky
interní pracovníci 8 7.5278*\
externí pracovníci
*) včetně asistentek pedagoga

5



Odborná způsobilost 99 oÁ.

V ZŠ dlouhodobě suplovala předmět Informační a komunikační technologie odbomě
nezpůsobilá vychovateka ŠD avšak se znalostmi a dlouholetou praxí v oboru ICT,

Pedagogičtí pracovníci ŠP ve školním roce 2018/2019

počet fyzickÝch osob přepočtené úvazkv
intemí pracovníci 2*) I.372
externí pracovníci
*) + asistentka peda úvazek v rámci po v

V ŠO byly navíc organizovány zájmové útvary, které vedly učitelky ZŠ na DPP.

Odbomá způsobilost : I00oÁ

Pedagogičtí pracovníci MŠ ve školním roce 2018/2019

Dočet fvzickÝch osob přepočtené úvazky
interní pracovníci 2 2
externí pracovníci 0 0

Odbomá způsobilost : 1000Á
V MŠ pracovala také na 0,5 pracovni úvazek chůva jako nepedagogický pracovní na DPČ.

Dalši údaje o pedagogických pracovnících ZŠ, MŠ a ŠO ne školním roce 2018/2019

zák|adni škola

pořadové číslo pracovní zaíazení Uvazek Kvalifikace, vzdělání, Roků ped.
Draxe

1 zástupkyně ředitele 1,000 VS, pedagogické 20

2 učitelka 1,000 VS, pedagogické I4

J učitelka 1,000 VS, pedagogické 18

4 učitelka 1,000 VŠ, pedagogické 24

5 učitelka 1,000 VS, pedagogické I4

6 učitelka 0,8182 VS, pedagogické 14

7 asistentka pedagoga 0,8889x) SS, kurz asistenta pedagoga 1

8 asistentka pedagoga 0.6389 VŠ, nepedagogické. kurz
asistenta pedagoga

4

9 učitelka 0 (RD) VS, pedagogické I6

6



10 vychovatelka 0,5]9 SŠ, CDV vychovatelství I6

11 vychovatelka 0,793 SŠ, CDV vychovatelství 13

1 (ZS) asistentka
pedagoga

*) SŠ, kurz asistenta pedagoga 1

št<otní družina

Mateřská škola

Pozn.
Do pedagogické praxe se započitává i doba strávená na mateřské a rodičovské dovolené či krácením ijiná praxe.

Další vzdélávání pedagogických pracovníků - DVPP

V dalším vzděIávžní pedagogických pracovrnki vycházíme z dlouhodobého plánu DVPP,
zaměřeného především na jaz7kové vzďěláváni pedagogů a prohlubování odbomých
pedagogických znalostí s přijímáním nových metod a trendů vzděIávérn dětí ažáků,

Výčet absolvovaných seminářů pedagogickými pracovníky:

12 učitelka 1,000 VS, pedagogické I9

13 učitelka 1,000 SS, pedagogické 8

Datum Druh akce/počet
účastníků

Organizátor

27. 8.2018 BOZP+Pol13 Antonín Kluz - Jablunkov

2I.9.2018 cinnost Mš a zš ve
školním roce20I8l20I9
věetně aplikace GDPR/2

KVIC Nový Jičín

3.- 4.I0.2018 CESTA - kolegiální
podpora/1

KVIC Nový Jičín

I7. 10. 2018 komunikace a řešení
konfliktrV13

Jiří Halda

24. 10. 2018 Záklaďni vzďělávání z
pohledu České školní
inspekce/1

CSI Praha (pracoviště
Ostrava)

12. - 13.12.
201 8

CESTA - kolegiální
podpora/1

KVIC Nový Jičín

9.I.2019 Káva na CESTE/I KVIC Nový Jičín



15. I.2019 MAP II - Centrum
koleeiální podporvl2

MěU Třinec

25. 1.2018 AAK v dorozumívání se
dětí a žákil4

Klub logopedů a
logopedických asistentů ve

školství, Ostrava
29.1.201.9 setkání koordinátoru

environmentální výchovy
Moravskoslezského krai e/ 1

ku ostrava

8. 2.2019 Přijímací íizení do škol v r.
201912

Agentura vzděliní
dospělých, Olomouc

25. _26.2.2019 CESTA - kolegiálni
podpora/l

KVIC Nový Jičín

27.2.2019 Polytechnika v praxi v
MS/2

PC Ceský Těšín

6. _7.3.2019 strukturované učení u žáků
s poruchou autistického
spektra naZŠlt

ZS, Ostrava - ZábŤeh

8. 3.2019 Iak pfipravit zápis do l
třldyl2

Poradna pro děti, Orlová

12. 3.2019 ICT ve výuce MS -
Interaktivní výuka znovu a
\épel2

KVIC, Nový Jičín

29
12

18

3.,5.4.,
4

4.2019

Urazy ve školách/l FORUM, Praha

15. 5.2019 CESTA - kolegiální
podpora/1

KVIC Nový Jičín

29. 4.2019 Alternativní směry ve
vzdělávánil5

MU, Knihovna Třinec

30, 5.2019 Metodická poradna pro
ZřuI

KVIC Nový Jičín

31. 5.2019 Rozpočet školy a reforma
financováni 202012

KVIC Nový Jičín

13. 6.2019 Metodické setkání učitelů
MŠ/1

PC Ceský Těšín

Nepedagogičtí pracovníci organizace

8



Pracovní zaí azení, funkce
Úvazek stupeň vzdělání. obor

ekonomka 1,00 ss - obchodní
akademie

školnice 1,00 SOU - zemědělský
ošetřovatel

uklízečka 1,00 základn| zalěeni

vedoucí školní jídelny 0,625 SS - gymnázium, VOS
- turismus, zauěeni

hlavní kuchařka 1,00 SOU - kuchař

pomocná kuchařka 0,875 základni, zaučení

Vzdělávání nepedagogických pracovníků

údaie o vzdělávání žáků zš
Výsledky chování a vzdělávání

Celkový prospěch žáků ve škole za 1. pololetí škotní roku 201812019

Datum Druh akce/počet účastníků orsan|zátor
29. 8.2018 BoZP+Pol6 Antonín Kluz - Jablunkov

31. 10.2018 skolení účetní a vedoucí
šltz

VIS Plzeň

20.8.2019 Skolení znalostí nutných k
ochraně veřejného zďraví
pro pracovníky ve školním
stravováníl2

KHS - Ostrava

Třída Počet
žáktL

Prospělo Prospělo
s vyznamenání

Neprospělo Nehodnoceno Pruměmá
absence

CZs

I. (1.,2.) 13 1 I2 0 0 40,38

II. (3.) 11 l 10 0 0 29,64

III. (4.,5.) 8 2 6 0 0 23,88



Celkem 32 4 28 0 0 31,3

PZS

IV. (l ..2,,3) I2 0 I2 0 0 28,25

V. (4.,5.) 6 1 5 0 0 24,83

Celkem 18 1 17 0 0 26,54

Celkový prospěch žákůZŠ za2. polo|etí školního roku 201812019

Třída Počet
žáktt

Prospělo Prospělo
s vyznamenání

Neprospě1o Nehodnoceno Pruměrná
absence

CZS

I. (1.. 3,) 13 1 I2 0 0 35,69

II. (2.) 11 1 10 0 0 26,z7

III. (4,5.) 8 2 6 0 0 27,88

Celkem 32 4 28 0 0 29,94

PZS

IV. (1 .,2,,3) 12 0 I2 0 0 18,92

V. (4.,5.) 6 1 5 0 0 13,67

Celkem 18 1 17 0 0 16,29

10



z na
CZS + PZS Poěet oÁ ze všech žáků školy
2- usookoiivé 0 0
3- neuspokoiivé 0 0

Hodnocení výsledků výchovného působení

Snížené stupně z chovánt na konci školního roku

Pochvalu ředitele školy ve školním roce 201812019 obdrželo I7 žáktl za vzornou
íepíezentaci školy.

Důtka třídního učitele ve školním roce 2018l20I9 byla udělena jednomu žákoví.

Neomluvené hodiny za školní rok 2018/2019:

CZS + PZS Počet oÁ ze všech zameškaných hodin
1. pololetí 0 0
2. pololetí 0 0
za školní rok 0 0

údaie o zaíazování détí a žáků

Dne 9. dubna 2019 proběhl zápis do prvního ročníku zžkladní školy pro nový školní rok
20l9l2O2O. V tomto termínu bylo zapsáno do 1. ročníku české ZŠ 8 žáků. Do 1. ročníku ZŠ s
polským jazykem ve šk. roce 20l9l2020byli zapsáni 4 žác|

Zapsaní a zařazenížácive školním roce 2018/2019 + zápis pro školní rok20!912020

Zš

ZŠ

Dne 7. května 2019 se konal zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Do
mateřské školy pro školní rok20l9l2020 bylo přijato 10 nových děti.

11

Zapsaní do l.
ročníku
2018l2019

počet žádosti
o odklad

Nastoupili do
1. ročníku
2018l20l9
(včetně po
odkladu)

Zapsaní do
1. ročníku
201912020

počet žádostí
o odklad

Nastoupí do
1. ročníku
201912020
(včetně po
odkladu)

6 1 6 8 0 8

s nolskÝm m
Zapsani do 7

ročníku
2018l2019

počet žádostí
o odklad

Nastoupili do
1. ročníku
2018l2019
(včetně po
odkladu)

Zapsaní do
1. ročníku
201912020

počet žádostí
o odklad

Nastoupí do
1. třídy
201912020
(včetně po
odkladu)

2 0 1 4 0 4



Dnrh postižení: Ročník: Počet žáků:
sluchové 0
zrakové 1. 1

s vadarni řeči 0
tělesné 0
s kornbinací 0
s vývoiovými poruchami učení aJ. 2
s poruchami chování 3.,4. 2
zdravotní (autismus) 0
lehké mentální postižení 1J. 1

Žáciintegrovaní ve třídách ZŠ ve školním roce 2018/2019

Děti integrované ve třídách MŠ ve školním roce 2018/2019

Druh postižení: Počet dětí:
sluchové 0
praktická nevidomost 0
s vaclami řeči 0
tělesné 0
s kombinací 0
s vYvoiovými poruchami učení 0
zdravotní (autismus) 0

údaie o prevenci sociálně patoloeickÝch ievů

Prevence nežádoucích návyků, závislostí a výchova ke zdravému životnímu stylu se z
organizačního hlediska dotýkala metodika prevence/výchovného poradce (Mgr. Dorota
Koch), ale i všech pedagogických pracovníků školy. Metodička prevence se účastnil a Ťady
metodických setkání, konzultací a schůzek MP a VP a předávala poznatky ziskané na
školeních a pravidelných setkáních ostatním pedagogickým pracovníkům na pedagogických
radách a provozních poradách. Všichni byli v pruběhu roku aktuálně informováni o nových
vyhláškách a akcích, které se prevence dotýkají. Přestupky a porušováni Řaau školy byly
řešeny pruběžně a dalším působením bylo zamezeno jejich případnému opakování.

Yýkaz o prevenci SPJ pro školní rok 2018l20I9 je přílohou této vyroční zprávy.

Metodické náyštěvy školského poradenského pracoviště:

Pedagogicko-psychologická poradna NE PPP Fýdek-Místek,

Speciální pedagogické centrum NE SPC, Kpt. Vajdy, Ostrava

ANO SPC, Těšínská, Ostrava

ANO SPC, Havlíěkova, Opava

OSPOD ANO, Magistrát města Třince

Středisko výchovné péče NE
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Počet řešených případů

Počet řešených případů

ve škole: 4

s Policfi ČR, nrtÚ nebo ObÚ: 2

5. Mimoškolní aktivitv

5.1. Chronologický výčet akcí

Mateřská škola - przedszkole

Měsíc Název akce

Září2018
setkání s rodiči Macierz szkolna, sRpš

Drakiáda MŠ

Dzten Lataw ca - P rzeďszkole - Szkotra

Mgr. Halda - odborná přednáška pro rodiče

Říjen 2018

Lampionový pruvod MŠ - Przedszkole
(děti i rodiče)

Celodenní výjezdový projekt -BíIá MS -
przedszkole

Logopedická prevence - Profilaktyka
1ogopedyczna

Projetový den: Zdraví MŠ - Zkus to zdravé

Projekt: Čteme si spolu

kino kosmos

Listopad 2018

Adventní besídka pro rodiěe

Divadlo Trisia - ,,Dášenka"

Prosinec 2018

Účast na akci v DDM Bystřici -vytvarnásoutěž

Mikuláš - Mikolaj

Rozsvícení vánočního stromku - Kolqdowanie
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Měsíc Název akce

przy choince

Spotkani e przedšwi qt eczne

Vánoční posezení MŠ - Przedszkole

Teatr Lalek BAJKA

Projekt: Čteme si spolu

Leden 2019 Program dzieci, P ZKO Koszarzyska

Karnevalový týden

Dětský karneval

Balik maskowy

Únor 2019

Den pro babiěku a dědečka, Dzieh dla babci i
dziadka

Projekt: Čteme si spolu

Březen 2019

Účast na akci Velikonoční výstava dětských
prací DDM Bystřice

Projekt: Čteme si spolu

Program dzieci: Bajka Czerwony Kapturek
pzK-o Milików

pohádka zoubek
školákem naneěisto

Duben 2019

Velikonoční dílny, warsztaty- spolupráce s ZŠ a
PSZP

Den Země MŠ - Przedszkole

Kreslíme kraslice - MŠ - Przedszkole
spolupráce rodiči
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Měsíc Název akce

velikonoční snídaně Mš - przedszkole

Teatr Lalek

Koledováni, Zajiček

Květen 2019
Den pro rodinu, environmentální výchova

Zétpisy do MŠ * Przedszkole

Den Dětí, Dzíen Dziecka - Milików

Jajecznica - Macierz Szkolna

Projekt Čteme si spolu - Knihovna Třinec

Cerven 2019
Rozlouěení se s předškoláky, Nocování v MŠ

Účast dětí na Mysliveckévytvamé soutěži MŠ -
przedszkole

Farma Košařiska, edukaění expedice

Teatr Lalek BAJK4

kino kosmos Třinec

Mobilní Planetárium

Radovánky

Festyn Ogrodowy

Výlet MŠ

Wycieczka Przedszkole

Setkání s rodiči nově přijatých dětí MŠ,
przedszkole
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základní škola - szkola podstawowa

Měsíc Název akce

Záíí2Ot8
Had Eda- ekologický projekt, projekt
ekologiczny

Beskydský Azimut Mládeže

Dziefi Latawca i Pieczonego Ziemniaka

Drakiáda

Říjen 2018
Podzimní keramické dílny

Konkurs czytelniczy

Spotkanie autorskie z ilustratorkq Katarzyn4
Kolodziej

Biesiada Literacka, final konkursu
czytelniczego - Divadlo Č. tCSín

Beseda s Mgr. Jiřím Haldou - odborné setkání
s rodiči

Konkurs recytacji - eliminacje szkolne

Projekt: Zdraví dětem: " Jak Zdravík s
Jedlíkem uzdravili B etynku"

Listopad 2018
Konkurs recytacji - eliminacje obwodowe
Jablonków

Teatr Wlasny - G. Stanislawiak

Rajd turys§czny Macierzy - Kamienity

Turistický výlet SRPŠ - Kozubová

Canisterapie - prezentace pro žáky

Besedaoplazech-ŠD
Divadelní představení roDášenka" - Trisia

Prosinec 2018
Wystawa ksi4žek polskich

Mobilita žáků v rámci projektu Erasmus*
(Polsko, Žory)
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Měsíc Název akce

Teatr lalek BAJKA

Návštěva Mikuláše/Odwiedziny Mikolaja

Mikulášská galerie - výtvamá soutěž DDM
Bystřice

Vánoční pohádkové představení

Spotkanie przedšwi4teczne - program dzieci

Vánoční koledování/kolgdowanie przy
choince - Dolek

Leden 2019
PIKOMAT 2019 - konkurs matematyczny

Plavecký výcvik/kurs plywania (leden -
březen)

Zebranie PZKO Koszarzyska - program
dzieci

Kavárna v ŠD

Recitační soutěž 2019 - školní kolo

Balik Maskowy 2019

Dětský karneval2019

Únor 2019
Keramické dílny pro rodiče s dětmi

Základy 1. pomoci - DDM Třinec
(interaktivní přednáška, praktické cvičení)

Migdzynarodowy konkurs jgzyka
angielskiego FOX

Březen2019
Oblastní kolo recitační soutěže - DDM
Jablunkov

Zjazd Gwiaždzisty 2019

Beskydská |yže 2019

Spotkanie integracyjne pi4toklasistów,
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Měsíc Název akce

wystgp ZP|T ŠQsk - PSP Bystrzyca

Plavecký výcvik - poslední lekce

okresní kolo recitační soutěže -
Frýdek-Místek

Preventivní programy pro žáky

Matematický klokan, Kangur matematyczny
2019

škobkem nanečisto - Mš, przedszkol e ažáci
l.tříd Čzš a pzš

Projektový Den vody

Projekt ODIS bus - ekologie v dopravě

ZebraniePZKO - program dzieci

Projektový den - Mléko do škol

Duben 2019
Anglické představení Trisia -,,A silly bear"

Teatr Lalek BAJKA

Velikonoční snídaně - ukázka lidových tradic a
zvyků

Velikonoční dílny

Květen 2019
Projektový den - Ovoce do škol

Vystoupen í žáka ČZŠ a PZŠ -Jarmark

Humanitární den -Dzieí Ochrony Zdrowia
(praktické cvičení v přírodě)

Výstava a ukázka Mysliveckého klubu -
PZKO Milíkov

Igrzyska Lekkoatletyczne 2019 - stadion
Trzyniec

št otní exkurze žákn Čzš
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5.2. Spolupráce s rodiči, zřizovatelem, školami a jinými institucemi

Při české i polské škole pracují občanská sdružení (Sdružení rodičů a přátel školy píi ZŠ a
UŠ roSariska, občanské sdružení aMacierz Szkolna - Matice školská, Koszarzyska, zapsaný
spolek, která podporují činnost školy nejen po stránce materiální i finanční.
Ve spolupráci s rodiči bylo zajišťováno hned několik výše jmenovaný školních akcí. Obě
sdružení pak finančně přispěli k pestrému kulturnímu a sportovnímu vyžití dětí na akcích.
Pedagogický sbor a vedení školy si nesmírně váží všech těchto aktivit rodičŮ.

Obě školy spolupracují s okolními základními školami v Milíkově a spádovými školarni s
2. stupněm základního vzděláváni v Bystřici nad 01ší, ale také příležitostně s dalšími
neúplnými základnimi školami a mateřskými školami v našem blízkém třineckérn a
j ablunkovském regionu,

Št<otsrá rada se schéui zpravidlra 2x ročně a vyjadřuje se ke zptávám o hospodaření,
celoročním plánům školy, k výročním zprávám, schvaluje školní řád. Letos se školská rada
sešla 10.9,2018, 6.12.201 8 a 4.3.2019.

4.3. Zapojení školy do rozvojových a mezinílrodních programů

Měsíc Název akce

Wyjazd dolZC - szpital Sosna

Keramické dílny pro děti

Pasování na čtenáře - pasowanie na
czytelników - kino Kosmos Třinec

Den dětí s hasiči - Dzieň Dziecka ze
stražakami - hřiště Milíkov

červen 2019 Dzieú Dziecka - smaženie jajecznicy

Teatr lalek BAJKA

Wycieczka Macierzy

Dětské radovánky 2019

Mobilní planetárium

Festyn Ogrodowy 2019
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Naše škola spolupracovala v rámci projektu Erasmus* se školamí v Žorach (Polsko),
v Berlíně (Německo) a Lyonu (Francie), ale také s tradiční družební školou v Bielsku-Bialej
(Polsko).

4.4. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

Ve školním roce 2018l20I9 naše škola rea|izovala tyto projekty:

schválené proiektv:

1, Operační program Výzkum, vYvoj avzdělávání

Název projektu: Společné vzdělávání v Košařiskách - šablony II

Cílem dvouletého projektu, který byl zahájen I. 9.2018, je vytvořit nové pracovní
pozice,. Chůva k dětem do zahájení povinné školní ďocházky a Škohí asistent pro
žáky ohrožené školním neúspěchem. Dále projekt nabídl žáktm ZŠ setkávání v
klubech Čtenářský klub, Klub anglického jazyka a Klub zábavné logiky a deskových
her. V rámci tohoto projektu proběhly v MŠ, ZŠ i ŠP projektové dny zaměřené na
čtenářskou gramotnost, prevenci SPJ. Projekt byl také zaměíen na využiti ICT ve
vzděláni.

Dotace: 1 000 987 Kě

2. Erasmus* školní vzdělávání Klíčová akce2 - Strategických partnerství
vzdě|ávacích institucí s tématem školního vzdělávání

Název projektu: Friendship without borders - Przyjažhbez granic

Projekt profesního partnerství se školami s polským jazykem vyučovacím v Německu,
Polsku a Francii včetně výjezdižák.ů a plnění společných výchovně-vzdělávacích
úkolů a aktivit. Tento tříletý projekt byl k 31. 8. 2019 úspěšně ukončen.

Dotace: 19375 E

3. Integtovaný regionální operační program - 7 , výzva MAS Jablunkovsko - IROP

Název projektu: Informační a komunikační učebna v Košařiskách

V rámci projektu byla v záí12018 vybavena počítačová učebna novou ICT technikou
a židlemi.

Dotace: 380 265 Kč

4. Státní fond životního prostředí
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Prioritní oblast: Environmentální prevence, podoblast podpory Environmentální
vzděláváni, výchova a osvěta, předmět podpory: úprava venkovního areálu školy v
oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Název projektu: Přírodní školní zahrada

Předmětem předkládaného projektu je rozvoj venkovního zíuemi za účelern školního i
mimoškolního vzdělávání ve školní zahradě. Cílem projektu je pořízení dílčích prvků
podporujících výuku EVVO a přírodních věd v rámci základního vzděIáváni, Konkrétně
budou vybudovány 4 vyvýšené záůlony, které budou sloužit k pěstování bylin, zeleniny a
drobného ovoce, dále bude vybudován altán s obvodovou lavicí a rohovýrni policemi.
Součástí projektu je také poíízeni zahradního náčiní (zahradní kolečko, motyčky, híábě,
rYče). Pořízené prvky budou sloužit pro EVVO v rámci vYuky i v rámci mimoškolních
aktivit (školní družtna, včelařský kroužek apod.).

Dotace: 486 46I Kč

Nepodpořené proiektv:

Moravskoslezký kraj * odbor životního prostředí a zerrrědělství

Název projektu: Přírodovědná odpoledne ve školní zahradě

Cílem projektu bylo doplnění venkovního zázemí školní přírodní zahrady, které by umožnilo
rozvoj EVVO a přírodních věd skrze realizaci školních i mimoškolních aktivit. V rámci
projektu mělo proběhnoutlO setkání ve školní zah adě, příprava a následná reflexe, v pruběhu
kterých budou realizovány aktivity zaměíené na podporu zájmu o přírodní vědy, spojení
vYuky s praktickým životem, podporu zdtavého životního stylu, podporu infonnovanosti o
ekologicky šetrném pěstitelství a výrobě biopotravin, rozvoj ekologického myšlení a cítění,
pozorování přírodních dějů v pruběhu celého roku, podporu kreativity z přírodních materiálů.
Cílovou skupinou, na kterou se projekt zaměí7l, je cca 50 žáků Základni školy a Szkoly
Podstawowej v Košařiskách. Píl realizaci projektu se očekávala i participace rodičů a občanů
obce košařiska.
Pro realizaci těchto aktivit měly být poílzeny stoly a venkovní tabule, umístěné ve školním
altánu, dále měly byt vysazeny ovocné dřeviny, byliny, užitkové a ozdobné rostliny, V
zabradě měly být umístěny také pozorovací krmítka, která si žáci sami vyrobí v rámci
pracovních čirrrrostí. Realizací tohoto projektu by škola získala zázemí pro podporu
ekologické a přírodovědné výuky ve školní zahradě i nad časový rámec tohoto projektu.

4.5. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Učitelka ZŠ byla zapojena v projektu CESTA organizovaného Krajským vzdělávacím a
informačním centrem v Novém Jičíně. Asistentka pedagoga ZŠ úspěšně absolvovala kurz pro
AP. Dvě učitelky ZŠ absolvovaly studium Speciální pedagogiky. Všichni pedagogové školy
si v pruběhu školního roku 2018/2019 zvyšovali svou odbornost v rámci DVPP a to účastí v
kurzech, na seminářích a přednáškách. Účastnili se také metodických poraden a odbomých
setkání.
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5. Úaaie o vÝsledcích inspekční činnosti

V pruběhu školního rolu2017l2018 neproběhla inspekční činnost ČŠI.

V červenci 2018 proběhlazpovéíeruzíizovatele veřejnosprávní kontrola hospodaření
orgarizace zarok2017. Kontrolou nebyly zjištěny žádtté nedostatky.

V březnu 2019 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice. Kontrolou nebyly zjištěny
žádné nedostatky.

V květnu 2019 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotni pojištění a
dodržovrání ostatních povinností plátcepojistného VZP ČR. Kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky.

Kontrolní činnost zástupkyně ředitele školy byla prováděna průběžně dle plánu kontrol a
hospitací, jež byl v pruběhu roku upravován z důvodů absence pedagogů nebo časových
možností.

6. Údaie o spolupráci s odborornými oreanizacemi

Na škole nepůsobí základní organizace odborových svazů pracovníků ve školsťví.

7. základní údaie o hospodaření organizace

Příimv Hlavní činnost Vedleiší činnost
dotace KU 7 867 731,00
Proiekt Erasmusi 380 961,74
Proiekt Yzdělávání v Košařiskách 368 684.47
Příspěvek zfrzovatele na provoz 868 584.00
příspěvek zřtzovatele na odpisv 136 416.00
Transferový podíl 18 504.00
Cerrrání fondů. ostatní vÝnosy 97 0I3.6I
Uroky z BU 600,08
vÝnosv z prodeie služeb 477 497,00 29 500,00
prodei maietku 6 000,00
Celkem 10 221991,90 29 500,00

VÝdaie Hlavní činnost Vedleiší činnost
mzdové + sociální 8 100 556.00 5 508"00
spotřeba materiálu 705 280.86 17 870,72
energie 18l222.34 2 898.00
ooravy a údržba. cestovné I27 238.64
ostatní službv 355 972.77
náklady z DDHM 524156,00
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odpisy 13ó 416,00
Kurzové ztráty 2 388,28
Celkem 10 133 230,89 26 276.72

8.

Zvyšováni kvality vyučovacího procesu, zajišťování bezpečného prostředí pro výchovu
a vzdělávání, zajišťování pozitivního sociálního klimatu s důrazem na podnětnou motivaci
žákŮ, na zdraví a tělesnou a duševní pohodu dětí, to jsou hlavní dlouhodobé cíle čirrnosti naší
školy, o jejichž realizaci se budeme s maximálním nasazením snažit i nadále.

Ve školním roce 201812019 jsme se snažili podporovat žáky ve větší samostatnosti při
vyhledáváni a zpracování získaných informací se zaměřením na využití lCT, podporovali
jsme osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a
toleranci, Skrze možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností,
uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností jsme podporovali rozvoj mladých
talentŮ, kteří se účastnili olympiád, jazykových, matematických, vytvarných a sportovních
soutěžÍ. Mnoho žákŮ naší školy získalo ocenění nebo se v těchto soutěžích umístilo na
medailových příčkách. Za úspěšnou reprezentaci byli tiío žácí oceněni.

Ve výuce jsme využívali metod aktivního, prožitkového učení, organizovali jsme projektové
vyučování (projektové dny, týdny) zaměřené na rizné oblasti výuky, především však na
EWO. ŽaUtm naší školy jsme nabídli velmi bohatý výběr volnočasových aktivit, díky
kterým jsme podpořili kvalitní trávení volného ěasu a rozvoj jejich zé;mi,

Dění školy jsme propagovali v místním tisku a na webových stránkách školy, které jsou
pruběžně aktualizovány. Žáci pod vedením p. učitelky tvořili také školní časopis ,,Mlody
Dziennikarz - MLadý žurnalista", kde publikovali nejen aktuální události, ale zabývali se také
zajímavostml z Ňzných odvětví.

:,Záct a učitelé naší školy se také zapojíIt do charitativní sbírky Fondu SIDUS, jehož posláním
je dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné.

Chtěli bychom se nadále věnovat sociálnímu klimatu a jeho diagnostice ve třídách a ve škole
jako celku, Budeme hledat možnosti jak kladně ovlivňovat přemýšlení žáků ZŠ a dětí MŠ,
jejich jednání a jejich rozhodování. Budeme usilovat o to, aby ž;áci ZŠ dosahovali oo
nejlepších výsledků ve vzdělávání, a aby dovedli osvojené poznatky uživat v běžném životě,
tj. osvojovali si kompetence pro život.

V novém školnim roce 201912020 se zaměříme na zlepšení vzhledu školní zabrady (rea|izace
projektu Školní přírodní zahrada). Budeme také pokračovat v úzké spolupráci s rodiči.
místními organizacemi, s okolními školamí, se zizovatelem, se spřátelenými školami v
Polsku v Bielsku-Bialej av Žorach.

V Košařiskách dne 20. srpna 2019
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VýroČní zPráva ŠkolY za Školní rok 20l 8l2O19 byla projednána na pedagogické radě dne27 . srpna 2019.

V;ý'roČní z,Práva ŠkolY za Školní rok 20l 812019 byla předána školské radě k projednání dne

V}toČní zpráva Školy za školní rok 201 8l201g byla předán a zťtzovatelj:

ď(,.,L9 a.Ir
dafum. za Obec roSafisk{Rřevzalla
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