Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Gymnázia, základní školy a
mateřské školy Hello s. r. o.
za školní rok 2020/2021
Gymnázium, základní škola a mateřská škola
Hello s.r.o.
Čs. exilu 491/23
Ředitelka školy
708 00 Ostrava - Poruba
PaedDr. Ivona Klímová, MBA
Tel. 737 253 317
klimova@helloskola.cz
www.gymnaziumhello.cz
www.helloskola.cz
www.helloteddy.cz

1

Vážené kolegyně a kolegové, vedení školy, vážení rodiče, žáci a přátelé naší školy,
každoročně patří úvod výroční zprávy ohlédnutí za uplynulým školním rokem. V předešlé
výroční zprávě jsem v úvodu konstatovala, že “Školní rok 2019/2020 byl svým způsobem velmi
výjimečný.” To jsme ještě zdaleka netušili, co vše nám přinese ten nový školní rok.
Všechna epidemiologická opatření nám připravila velmi turbulentní školní rok a jsme moc rádi,
že se nám většina s úspěchem podařila zvládnout. Při loňském podzimním uzavření škol jsme
měli jednu velkou výhodu, a tou bylo jasné nastavení online výuky z jarního lockdownu,
zkušenosti z předchozí výuky v rámci platformy Teams, vytvořené mailové přístupy pro
všechny žáky a pedagogy školy, větší proškolenost pedagogů a zejména vzájemné a pravidelné
sdílení dobré praxe mezi pedagogy. Přes všechna mimořádná opatření, distanční výuku,
nelehká rozhodování ve změti mnohdy nejen protichůdných, ale ze dne na den měnících se
opatření, pokynů a informací, se nám dle našeho plánu podařilo v mnoha oblastech naši školu
posouvat dál.
V samém úvodu mi dovolte, abych vám představil, co důležitého a mimořádného se odehrálo
v uplynulém školním roce např.:
-

-

-

-

-

V podzimních zářijových dnech jsme byli součástí mezinárodního filmového festivalu
T-film, který se odehrával i na naší škole, kde probíhalo promítání soutěžních filmů
s besedami nejen pro naše žáky, ale také pro žáky dalších porubských škol včetně
odpolední besedy s MUDr. Cimickým pro širokou veřejnost
Na konci školního roku jsme úspěšně začali používat ve výuce virtuální realitu, která
měla a má velký pozitivní ohlas mezi žáky, studenty i pedagogy školy
Zahájili jsme stavbu mateřské školy v areálu školy v Porubě, kterou jsme letos
v červenci zkolaudovali a 1. 9. 2021 otevřeli první třídu MŠ
Studenti 3. ročníku gymnázia zorganizovali svou první velkou konferenci Budoucnost
jsme my! v online prostředí nejen pro naše studenty, ale širokou veřejnost, a to za účasti
významných hostů a odborníků z praxe
Získali jsme na dlouhých 7 let (jako jedna z mála škol v ČR) akreditaci Earsmus +, která
nám umožní každoročně vyjíždět se žáky, studenty a pedagogy na zahraniční studijní a
poznávací pobyty
Doplnili jsme a obnovili nové IT vybavení, dotykové TV, notebooky, tablety
Vybavili jsme některé kabinety novým nábytkem pro zlepšení zázemí našich pedagogů
Přešli jsme na nový software Bakalář
Zpracovali nový vzdělávací školní program pro základní školu se zapracováním nového
pojetí výuky informatiky na I. a II. stupni základní školy
Zavedli jsme ve větší míře principy formativního hodnocení napříč celou školou
Také jsme zakoupili mnoho nového materiálního vybavení pro přírodovědnou výuku,
doplnili nové publikace do žákovské knihovny, zajistili některé nové tělovýchovné
vybavení a vybavení pro hudební výchovu, pomůcky do výuky na I. stupni např.
badatelské soupravy do prvouky a přírodovědy aj.
Na jaře školního roku jsme rovněž začali budovat a realizovat projekt Přírodní zahrady,
na jehož dokončení se těšíme na podzim školního roku nového. Kromě prostoru pro
relaxaci budou mít žáci možnost v zahradě bádat a pozorovat obyvatele ptačí a hmyzí
říše, vyzkoušet si své pěstitelské dovednosti ve vyvýšených záhonech nebo
zregenerovat chodidla na pocitovém chodníčku.

Velmi mimořádnou událostí v tomto školním roce byla výstavba nové budovy mateřské
školy na ulici Čs. exilu - v areálu Gymnázia a základní školy, úspěšně probíhala po celý
2

školní rok. I přes nemalé problémy s opožděnými dodávkami materiálů, výstavba byla
ukončena kolaudací v červenci 2021. Plně vybavená školní zahrada, zelená zahrada na
střeše, prosluněné 4 třídy pro děti, kanceláře, 2 výdejny a sborovna pro pedagogy jsou
připraveny k zahájení provozu od 1. 9. 2021.
V září 2020 jsme otevřeli novou třídu odloučeného pracoviště mateřské školy v Ostravě
Svinově. V rodinném domku s krásnou zahradou již 2. rokem fungovala úspěšně Dětská
skupina pro velmi malé děti, a z požadavku rodičů vznikla potřeba otevřít i třídu mateřské
školy. Nabízeli jsme tak vzdělávání dětem od 1,5 roku až do 6 let.
V této úvodní části je jen malý výčet z toho, co vše se nám v uplynulém roce podařilo a
k dalším dílčím pokrokům a k zhodnocení jednotlivých oblastí naší činnosti se dostaneme
v dalších částech této výroční zprávy.

Zajištění distanční výuky
Na základě loňských zkušeností z distanční výuky jsme si v uplynulém roce stanovili postupné
kroky a cíle, jak se připravit na situaci, kdyby byla opětovně nařízena distanční výuka. Začátek
školního roku jsme se zaměřili nejen opakování učiva, ale zejména na zjišťování úrovně
znalostí a tomu přizpůsobujeme učivo a tematické plány v jednotlivých předmětech a ročnících.
Již v loňském školním roce jsme se cíleně připravili na formu distančního vzdělávání, a proto
když byla tato výuka opětovně z hygienických a zdravotních důvodů nařízena, snadno jsme
zvládli přechod celé školy na online výuku.
Měli jsme připravenou jednotnou platformu distančního vzdělávání – Microsoft Teams
Všichni žáci již měli vytvořené mailové účty, přes které probíhala samotná výuka a
komunikace se žáky i rodiči.
● Všichni učitelé průběžně absolvovali online vzdělávání pro zkvalitnění distanční formy
výuky, probíhalo sdílení dobré praxe.
● Distanční výuka se stala nedílnou součástí i prezenčního vzdělávání – pedagogové
obnovili účty z loňského školního roku, došlo k jejich jednotnému pojmenování,
aktualizaci žáků a jednotlivých předmětů. V prostředí Teams byly a dosud jsou
zadávány samostatné či domácí úkoly, vkládány prezentace, soubory pro opakování,
procvičování učiva aj.
● Pedagogové byli vybaveni odpovídající IT technikou a online výukovými programy tak,
aby mohli realizovat jak distanční výuku, tak připravovat materiály pro výuku
prezenční.
●
●

Technická podpora distanční výuky
Škola Hello, jako soukromý subjekt bohužel neobdržela finanční zdroje z prostředků MŠMT,
ani nemohla být součástí výzvy Statutárního města Ostrava pro pořízení technického vybavení
na zajištění online výuky. Přesto se podařilo našim zřizovatelům zajistit dostatečné technické
vybavení pro zabezpečení této výuky jak pro pedagogy, tak na zapůjčení vybavení pro žáky
naší školy. Velkým přínosem zejména pro výuku žáků 1. – 3. třídy I. stupně bylo zapůjčení
Videooperátora – technického zabezpečení pro kvalitní přenos reálné výuky přímo ze třídy
s možností využití všech zdrojů (např. klasická tabule na nácvik psaní, dotyková televize,
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jednotlivé pomůcky pro výuku, pohyb vyučujícího po třídě aj.) a tím i lepšího kontaktu paní
učitelek s malými dětmi, pro které je online výuka obzvláště obtížná. V pozdějších hodinách
využívali Videooperátora i vyučující vyšších ročníků a gymnázia, a to zejména v těch
předmětech, kde je vyšší potřeba speciálních pomůcek (fyzika, chemie, zeměpis) nebo větší
interaktivita (český jazyk, cizí jazyky).
Samotná realizace výuky
Distanční výuka byla realizována jako kombinace synchronní (online živé vysílání) a
asynchronní výuky (samostatné práce, pracovní listy, prezentace, projekty) přes jednotnou
platformu Teams s převahou synchronní výuky. Synchronní vyučovací hodiny se
uskutečňovaly dle platného rozvrhu. Pedagogové včas zadávali schůzky do společného
kalendáře, vedli hodiny se zapnutou kamerou, sdíleli digitální materiály, využívali rozmanité
metody a nástroje, zadávali žákům práci nejen v hodině, ale samostatné úkoly, které
kontrolovali, připomínkovali a poskytovali žákům zpětnou vazbu.
V případě potřeby, vzájemné domluvy se žáky či zájmu zákonných zástupců bylo
samozřejmostí poskytovat žáků individuální konzultace online či osobní individuální
konzultace, pokud to bylo možné vzhledem k epidemiologické situaci.
Informace a komunikace s rodiči
Od nástupu žáků do školy byli žáci a rodiče pravidelně aktuálně informováni o nových
hygienických pravidlech, speciální organizaci příchodů do školy, odchodů do školní jídelny a
školní družiny, dodržování hygienických a bezpečnostních opatřeních vedoucích k prevenci.
Trpělivě a opakovaně bylo jednáno s rodiči, kteří měli jiný názor a postoj k vyhlášeným
opatřením a byla vysvětlována nutnost tato pravidla respektovat.
Zákonní zástupci byli seznámeni s povinností žáka účastnit se distančního vzdělávání,
s rozvrhem žáků, pravidly hodnocení této výuky, komunikačními kanály v rámci platformy
Teams, mailů či telefonického rozhovoru.
Nároky na informovanost ze stran zákonných zástupců se stupňovala v průběhu školního roku
v souvislosti s měnícími pravidly a opatřeními a později vzhledem k měnícímu způsobu vedení
výuky jednotlivých tříd, různé doby návratů do školy dle jednotlivých stupňů základní školy a
gymnázia.
Zpětná vazba
Po návratu žáků zpět do školní výuky bylo v našem zájmu získat zpětnou vazbu od žáků a od
rodičů, jak se nám distanční výuka dařila, co se nám dařilo, kde máme a jaké máme rezervy pro
zlepšení. V předchozím roce jsme provedli dotazníkové šetření mezi všemi žáky základní školy
a gymnázia a v na konci uplynulého školního roku jsme obeslali google dotazníky „Distanční
výuka pohledem rodičů“, rodiče všech žáků základní školy a gymnázia.
Vrátilo se nám 115 odpovědí (viz Příloha č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření), 93 ze ZŠ
tj. 98% respondentů (sourozenci na ZŠ) a 22 respondentů z gymnázia tj. 26%.
Podstatný údaj z otázky Schopnost pedagogů školy přizpůsobit výuku online prostředí vnímá
jako: vynikající 53%, vyhovující 41%, nevyhovující 6%. Na základě svých zkušeností se školou
doporučili byste školu svým známým a přátelům (1 = rozhodně ne, 10 = rozhodně ano) – bylo
průměrné číslo 8,5.
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V dotazníků byly i otevřené otázky „Co distanční výuka mému dítěti dala/ vzala“ nebo „Váš
komentář k distanční výuce „(viz. otázka č.5) – zde některé komentáře (doslovně kopírováno):
-

-

-

-

-

-

Milá školo, jako rodič, který je také většinu času na home office a vnímá docela detailně
distanční výuku, musím říct, že to zvládáte bezvadně a klobouk dolů. Oceňuji váš celkový
přístup a myslím, že velmi ojedinělý vztah k žákům. To, že se dcera těší do školy, protože
ty sociální kontakty jsou jediné, co chybí a to se bohužel nedá nijak nahradit, je známkou
toho, že to děláte dobře. Milá školo, děkuji.
Velice si cením těžko představitelného nasazení vedení školy a jejich veškeré energie
vynaložené k tomu, aby zvládlo tuto složitou a velice dlouhou dobu komplikovanou
mnoha různými protichůdnými, často nesmyslnými a nesrozumitelnými nařízeními; a to
jak při bleskurychlé přípravě distanční výuky na počátku pandemie, tak zejména nyní,
kdy ještě stále, i po předlouhém roce, mají dostatek fyzických sil a psychické odolnosti
k tomu zdolávat každodenní strasti a problémy, které tato doba přináší. Zaslouží si náš
hluboký obdiv a obrovské poděkování! Osobně smekám a nikdy nezapomenu na tyto
výkony a přístup k řešení nepředvídatelných situací!
Distanční výuka na ZŠ Hello je opravdu nadstandardní. Svou práci si odvede paní
učitelka a nemusí se rodič stávat učitelem.
Musim podekovat ucitelum i vedeni skoly,jak se k vyuce postavilo. Ocenuji vyucujici, ze
zvladaji ucit online tak dlouho. Je to narocne.
jednoznačně nadstandardní ve srovnání se státními školami
Oceňuji především nadstandardní práci pedagogů, jejich časovou vytíženost a
obětavost odpovídat na dotazy mimo výuku. Nechybělo vůbec nic, za daných podmínek
se výuka nedala zvládnout lépe. Mockrát všem děkuji.
Oceňuji profesionalitu a zároveň velmi přátelský přístup ke studentům.
Oceňuji schopnost rychle se orientovat v nečekaných problémech, u většiny učitelů i
shovívavost a pochopení pro žáky, kteří toho v poslední době už toho mají taky až nad
hlavu :). Učitelé jsou vstřícní a ochotní poskytnout dětem i konzultace mimo standardní
vyučování, problémy se řeší hned a rychle. Myslím, že jste v porovnání s jinými školami
fakt dobří :).
Oceňuji velmi aktivní přístup paní učitelky. V rámci možností mám za to, že děti zvládly
učivo srovnatelné s výukou ve standardním (prezenčním) studiu - i ve srovnání s jinými
na jiných ZŠ. Oceňuji také ochotu vyučujícího k aktivní komunikaci i zpětné vazbě s
rodiči během výuky (vyučující byla velmi empatická k v diskusi s rodiči o problematice
výuky). Negativa distanční výuky jsou samozřejmě zřejmá - obtížnost kontroly dětí při
výuce a samotná kontrola výuky - ve 3. třídě je to samozřejmě velice obtížné vzhledem
k velmi nízkému věku a rozdílnému stupni samostatnosti a aktivity dětí. Paní učitelka
umí děti zaujmout - není žádná uspávačka hadů:-), umí učivo velmi zajímavě, poutavě
vysvětlit a vtáhnout děti do problematiky.
Nemám nic,co bych mohla vytknout. Spíše naopak přála bych si, aby tato možnost využít
někdy distanční výuku zůstala i v době ,kdy už nás nebude ohrožovat covid………

Několik negativních vyjádření:
-

Vzhledem k nepřebernému množství jiných aplikací, které jsou vhodnější s ohledem na
věk, funkce, se nám užívání aplikace Teams nezamlouvá.
Chyběla nám větší zpětná vazba a informovanost o průběžných výsledcích ze všech
předmětů. Byla pouze o pololetí. Víme, že můžeme kdykoliv kontaktovat paní učitelku,
přesto bychom přivítali informace v nějakých intervalech.
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-

Vetší technická znalost (proškolení), správné používání zvoleného nástroje - MS Teams,
zadávání termínů, ovládání ostatních účastníků konference atd.
Řekla bych, že dcera měla více učení než ve škole, což je v pořádku:)

Z podnětů rodičů víme, že v případě nutnosti přejít na další distanční výuku se musíme více
zaměřit u všech vyučujících na pravidelnější zpětnou vazbu žákům i rodičům a dále poskytovat
podporu v dalším vzdělávání pedagogům, kteří v ovládání IT technologií mají ještě rezervy ke
zlepšení.
A zde některé připomínky, kterým lze těžko vyhovět – dobře, že se neřešily výchovy x naopak
výchovy chyběly. Přetíženost dětí v online výuce x naopak rozsah výuky měl být větší….viz
příspěvky níže:
-

-

-

Jsem velmi ráda za formát, jaký škola zvolila ohledně distanční výuky - zaměření se na
hlavní předměty a neřešení "výchov". Naprosto s tím souhlasím. S paní učitelkou jsem
se vždy na všem domluvily, jsem moc spokojená.
Chyběla nám tělesná výchova a výtvarná výchova, které by pomohly děti trochu odvést
od online světa a umožnily jim trošku vydechnout. V některých předmětech nám chyběla
zpětná vazba od učitelů, jak se dětem daří výuku zvládat.
Rozsah distancni vyuky mel byt vetsi, aby deti nebyly tolik poznamenany.
Celkově bych hodnotila on line výuku kladně. Ale tím, že děti jsou rozděleny na dvě
skupiny (důvody proč to tak je, jsou jasné a rozumné) bych k online výuce doplnila
alespoň jednu hodinu týdně kde bude cela třída společně (obě skupinky) a budou mít
něco jako hudebku, výtvarku nebo pracovní činnost.

Distanční výuka v mateřské škole
Covid 19 velmi ovlivnil chod mateřské školy na Dubině hned v měsíci září, kdy školce byla
nařízena karanténa. Za několik týdnů onemocněly postupně všechny paní učitelky, přesto nebyl
chod přerušen díky skvělé spolupráci se základní školou.
Aktivity byly velmi omezeny, ale projektové dny, pasování předškoláků, divadlo ve školce
nebo karnevaly si děti užily bez omezení. Z důvodu celorepublikových omezení byly však od
ledna postupně zrušeny všechny sportovní kurzy (lyžování, plavání, bruslení..), školka v
přírodě nebo akce pro děti a rodiče.
Ani uzavření mateřských škol v březnu 2021 však nám nebránilo vzdělávat naše báječné děti.
Online výuka v anglickém jazyce, příprava předškoláků, čtení pro potěšení, online pohádky a
cvičení pro děti nebo videa hudební chvilky s paní učitelkou přispívaly k udržení kontaktu s
dětmi. Starší děti samozřejmě lépe zvládaly soustředění u počítače než děti mladší, ale rodiče s
nadšením spolupracovali a pomáhali dětem nejen s online výukou, ale i s plněním malých
domácích úkolů.
Aktivity nad rámec výuky
Přes obtíže, se kterými se bylo nutné vyrovnávat, jsme organizovali pro žáky online soutěže a
jiné aktivity, do nichž jsme žáky průběžně zapojovali. Proběhla již výše zmiňovaná online
konference Budoucnost jsme my!, byly realizovány i odpolední online zájmové aktivity jako
např. čtenářský klub, deskové hry, kroužek španělštiny, výtvarné aktivity, debatní liga aj.
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V online prostředí se také potkávali zástupci školních samospráv v rámci žákovského a
studentského parlamentu.
Po celou dobu distanční výuky byl kladen velký důraz na vedení online hodin s třídním
učitelem, aby se žáci mohli podělit se svými problémy a starostmi.
Program třídnických hodin:
- Zprostředkování důležitých informací z jakékoliv oblasti života školy v online prostředí
- Případná technická podpora ze strany školy
- Přístup žáků k online výuce, chování žáků v online hodinách
- Motivace a povzbuzení žáků k další práci v online výuce
- Prevence negativních projevů v třídním kolektivu
- Ostatní události důležité pro konkrétní třídu
Všichni pedagogové byli žákům nápomocni i v rámci online výuky projednat cokoliv, co chtěli
pedagogům sdělit. Zejména na I. stupni mnohdy hranice mezi výukou ve vyučovací hodině a
třídními záležitostmi splývala.
Návrat žáků do školy
V první fázi rozvolňování probíhala výuka na I. stupni rotačním způsobem, II. stupeň a
gymnázium zůstaly na distanční výuce. Posléze nastoupil I. stupeň na prezenční výuku a II.
stupeň s gymnáziem na rotační výuce. Výuka byla podmíněna mnoha opatřeními, bez plavání,
hudební a tělesné výuky, dodržováním homogenity skupin a tím nejpodstatnějším,
neinvazivním testováním, se kterým měli mnozí rodiče velký problém.
Zajištění prezenční výuky a zároveň distanční výuky v jednotlivých ročnících a stupních školy,
zajištění povinné homogenity tříd a skupin (zejména ve školní družině), a to i o přestávkách, ve
všech prostorách školy, při venkovní výuce i organizaci provozu ve školní jídelně, bylo velmi
obtížné na organizaci. Po několika měsících distanční výuky to bylo víc než náročné pro
všechny zúčastněné – žáky, pedagogy, vedení školy i rodiče.
Po zahájení prezenční výuky pedagogové diagnostikovali vědomosti a dovednosti žáků
v různých vyučovacích předmětech, aby následně v metodických sdruženích a předmětových
komisích projednali obsah jednotlivých předmětů. Byly vypracovány přehledy učiva, které
nebylo zvládnuto a odučeno a bude převedeno do nadcházejícího školního roku, učivo, které je
nutno zopakovat a prohloubit.
Z počátku bylo nutné vést žáky k opětovnému dodržování stanovených pravidel, k nastavení a
upevnění školních návyků a k vzájemnému respektování. Byl kladen důraz na mezilidské
vztahy a upevnění vztahů v třídním kolektivu.
Všechny třídy od 2. ročníku základní školy včetně 1. - 3. ročníku gymnázia se zúčastnily
v červnu adaptačního pobytu na Těrlické přehradě, jehož cílem byla lepší adaptace na školní
prostředí a kde byl kladen důraz na upevnění a zkvalitnění vtahů v jednotlivých třídách.
Žáci si individuálně zvykali na režim prezenční výuky a pravidelné povinnosti. Adaptace
nebyla pro každého jednoduchá. Pro výuku jsme využívali za pěkného počasí hodně pobyt
venku, výuku na školní zahradě včetně výuky tělesné výchovy.
Testování a očkování
Pro neinvazivní testování žáků a zaměstnanců jsme využívali antigenní testy ze státních zdrojů.
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Organizace testování byla pevně určena vedením školy za naplňování opatření ministerstva
zdravotnictví, školství a pokynů KHS.
Testování probíhalo v pondělí a ve čtvrtek, první test byl proveden vždy v 1. den prezenční
výuky v daném týdnu. Testování probíhalo na předem určených místech pod dohledem
pedagogů.
Vzhledem k prioritě očkování zaměstnanců škol se mohli naši zaměstnanci hlásit od 27. 2. 2021
na očkování. Většina využila hned této možnosti a během jarních měsíců měla podstatná část
zaměstnanců obě dávky očkování. Ke dni 31. 8. 2021 bylo naočkováno 75% zaměstnanců
školy.

Věřím, že i v letošním školním roce, navzdory nejasné budoucnosti - prezenční nebo distanční
výuka, se nám podaří posunout naši školu dál - dále zkvalitňovat výuku, zvyšovat odborné
kompetence našich pedagogů, stabilizovat pedagogický tým, vytvářet pozitivní klima školy.
Pokud nám situace dovolí, chceme více zapojit rodiče do dění školy, realizovat mimoškolní
aktivity pro jednotlivé stupně školy, nabídnout prostory a možnosti školy veřejnosti, jako
prostor pro setkávání. Konkrétních plánů máme celou řadu a přejme si, ať je situace taková,
abychom mohli vše realizovat.
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1. Charakteristika školy
a) Střední škola
Čs. exilu 491/23
708 00 Ostrava - Poruba
Základní škola
Čs. exilu 491/23
708 00 Ostrava - Poruba
Mateřská škola
Fr. Formana 45
700 30 Ostrava – Dubina
Mateřská škola
Bílovecká 303
708 00 Ostrava - Svinov
Telefon: 737 253 317
Identifikátor zařízení: 691 000 565
Společnost s ručením omezeným
IČ: 26859690
IZO SŠ: 181 047 519
IZO ZŠ: 181 007 878
IZO MŠ:181 008 416/01
IZO MŠ:181 008 416/02
IZO ŠD: 181 026 716
IZO ŠK: 181 084 601
b) Zřizovatel:

Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.

c) Ředitelka školy:

PaedDr. Ivona Klímová, MBA
Zimmlerova 27
700 30 Ostrava – Zábřeh

d) Typ školy a školská zařízení, která škola zahrnuje:
- gymnázium
4 třídy
- škola s I. a II. stupněm (1. – 9. roč.) 9 tříd
- mateřská škola
3 třídy
- školní družina
3 oddělení
- školní klub
1 oddělení
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e) Datum zařazení do sítě: 1. 9. 2009
f) Celková kapacita na gymnáziu k 1. 9. 2020 je 256 žáků.
Na základní škole je celková kapacita k 1. 9. 2020 180 dětí.
V mateřské škole je celková kapacita 1. 9. 2019 57 dětí.
Cílová kapacita školní družiny je k 1. 9. 2020 85 dětí.
Cílová kapacita školního klubu k 1. 9. 2020 je 30 dětí.
Stav k 30. 9. 2020 je:
gymnázium 4 třídy a 86 žáků,
základní škola 9 tříd a 128 žáků,
mateřská škola 3 třídy a 35 dětí. Stav k 31. 10. 2020 je:
školní družina - 69 dětí,
školní klub - 30 dětí.
g) Školská rada:
Složení školské rady (poslední volby v listopadu 2017):
3 zástupce zřizovatele
3 zástupce rodičů
3 zástupce pedagogů
h) Záměr školy, orientace:
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello je subjekt zaměřený na všeobecné
vzdělávání s nižším počtem žáků ve třídách, individuálním přístupem a podporou žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně nadaných a mimořádně nadaných a
zejména komplexním a nadstandardním systémem jazykového vzdělávání. Bilingvní
vzdělávání od mateřské školy až po gymnázium realizujeme na základě rozhodnutí MŠMT o
výuce některých předmětů, nebo jejich částí, v anglickém jazyce. Absolvent 9. třídy opouští
bilingvní základní školu s angličtinou na prokazatelné úrovni B1-B2 (dle Společného
evropského referenčního rámce). Je schopen plynule se vyjadřovat a formulovat své myšlenky
v anglickém jazyce, zná též odbornou terminologii a ovládá v angličtině základy učiva z
předmětů: matematika, přírodopis, zeměpis, dějepis, práce s počítačem a výchova k občanství.
Absolvent gymnázia je připraven a vybaven pro studium na všech typech vysokých škol
v ČR i zahraničí díky vyváženému ŠVP. Gymnázium dává prostor jak humanitním, tak
přírodním vědám a prohlubuje jazykové dovednosti anglického jazyka, ve kterém absolventi
dosahují úrovně B2-C1 a v druhém cizím jazyce komunikativní úrovně B1-B2. Moderní
vzdělávací program reaguje na potřeby společnosti a klade důraz na aplikaci poznatků a
integraci oborů.
Stavíme na otevřenosti novým trendům i světu mimo školu, spolupráci s dalšími organizacemi
na mezinárodních projektech např. Erasmus+ a s firemním prostředím na propojování teorie s
praxí. Vedeme žáky k odpovědnému chování k sobě i ke světu, v němž žijí a účastníme se
charitativních aktivit a projektů s ekologickou tématikou. Podporujeme žákovskou iniciativu,
ať už prostřednictvím žákovského a studentského parlamentu, nebo individuálně. Pěstujeme
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vzájemný respekt mezi žáky a pedagogy, což je dle průzkumu mezi žáky jedna z věcí, které si
na škole velmi cení.
Aby škola byla přístupná pro všechny žáky, nabízíme sociální stipendia. Zároveň oceňujeme
studijní úspěchy a poskytujeme nejlepším žákům gymnázia prospěchové stipendium.
i) Vybavení školy:
Mateřská škola Dubina
5 učeben
sociální zařízení, šatny
pronajatá tělocvična a školní hřiště s průlezkami
Mateřská škola Svinov
1 učebna
sociální zařízení, šatna
vlastní zahrada
Základní škola a gymnázium
I. st. - 5 kmenových tříd
II. st. - 4 kmenové třídy
gymnázium - 4 kmenové třídy
odborné učebny - 5 jazykových učeben, 2 počítačové učebny, 1 přírodovědná učebna, 1 učebna
výtvarné výchovy, tělocvična, knihovna, studovna, venkovní areál
2. Přehled oborů vzdělávání a ZPŽ:
Základní škola
Výuka probíhala v 1. - 9. ročníku podle ŠVP „ Hello school 2“
Volitelné předměty v 9. roč.
- přírodovědné bádání
- příprava na SŠ
Nepovinné předměty
- 1. - 4. ročník K-YLE
- 2. - 5. Cambridge exams
- 5. ročník - Science
- 6. - 9. ročník Cambridge exams
Gymnázium:
Obor vzdělání:
79-41-K/41 Gymnázium
Výuka probíhala podle ŠVP pro čtyřleté gymnázium.
Volitelné předměty ve 3. ročníku:
Seminář sociologický (jednohodinová týdenní dotace)
Seminář praktická cvičení z biologie (jednohodinová týdenní dotace)
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Seminář psaní všemi deseti (jednohodinová týdenní dotace)
Seminář z regionální geografie (dvouhodinová týdenní dotace)
Seminář z mediální gramotnosti (dvouhodinová týdenní dotace)
Seminář ze španělského jazyka DELE (dvouhodinová týdenní dotace)
Volitelné předměty ve 4. ročníku - dvouhodinová týdenní dotace:
Seminář ze světové literatury
Seminář společenskovědní
Seminář z politické geografie
Seminář ze španělského jazyka DELE
ZPŽ:
Mateřská škola
Počet ZPŽ (integrovaní): 0
Počet žáků se zdravotním znevýhodněním: 0
Základní škola
Počet žáků se zdravotním postižením (integrovaní): 5
Počet žáků se zdravotním znevýhodněním: 1
Počet žáků s mimořádným nadáním: 1
Počet žáků s IVP: 4
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0
Speciální ani specializované třídy ve škole nemáme.
Gymnázium
Počet žáků se zdravotním postižením (integrovaní): 7
Počet žáků se zdravotním znevýhodněním: 2
Počet s IVP: 3
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0
3. Údaje o pracovnících školy:
Počet všech zaměstnanců:
Z toho počet pedagog. pracovníci:
- učitelé
- asistenti pedagoga
- vychovatelé

52
45
41
2
2

přepoč. stav
přepoč. stav
přepoč. stav
přepoč. stav
přepoč. stav

38,64
34,56
30,31
1,75
1,5

Počet nepedagogických pracovníků:
Z toho ekonomka a pers. účetní
- projektová manažerka
- koordinátorka nadání
- sekretářka
- školník
- recepční
- řidič

7
přepoč. stav
1
1
0,5
0,875
1
0,5
0,5

5,47

12

Z toho
- učitelé rodičovská, mateřská dovolená

3

4. Údaje o přijímacích řízeních a zápisu k povinné školní docházce:
Přijímací řízení na obor 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání:
1. kolo přijímacího řízení - oba termíny:
počet uchazečů celkem:
36
počet přijatých:
35
počet nepřijatých:
1
2. kolo přijímacího řízení:
počet uchazečů celkem:
57
počet přijatých:
57
počet nepřijatých:
0
Nastoupilo:
40
V tomto školním roce přes všechny epidemiologické obtíže, které neumožnily Dny otevřených
dveří a zkomplikovaly prezentaci školy pro absolventy základních škola, se nám podařilo
otevřít 2 třídy gymnázia – všeobecnou a se zaměřením na výuku angličtiny.
zápis do 1. tříd:
Počet zapsaných:
Rozhodnutí o odkladu k 31. 5. 2021:
Nastoupilo k 1. 9. 2021:

18 dětí
0 dítě
17 dětí

výsledky přijímacího řízení na střední školy:
10 absolventů 9. ročníku, z toho přijato 10 na čtyřleté studijní obory.
Na víceletá gymnázia po 5. ročníku odešli 3 žáci.
Navzdory složité situaci školního roku a online výuce byli naši žáci velmi dobře připraveni a
na přijímacích zkouškách dosáhli vynikajících výsledků a všichni byli přijati na školy dle
schopností a zájmu.
5. Výsledky výchovy a vzdělávání, prospěch k 31. 8. 2021
Gymnázium
Počet tříd: 4
Prospělo: 84
Z toho s vyznamenáním: 40
Neprospělo: 1
Neklasifikován: 2
Maturity: 26
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Prospělo: 23
Z toho s vyznamenáním: 8
Neprospělo: 3
Základní škola
Počet tříd: 9
Prospělo: 131
Z toho s vyznamenáním: 117
Neprospělo: 0
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Další vzdělávání se řídí plánem DVPP pro konkrétní školní rok.
Mateřská škola:
- Anglický jazyk v mateřské škole
- Předčtenářská gramotnost v MŠ
- Evaluace mateřské školy
Základní škola a gymnázium:
- Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se
anglickému jazyku
- Badatelsky orientovaná výuka
- Beseda s psychologem PhDr. Janem Svobodou
- Čtenářská gramotnost - online seminář
- Efektivní vyhledávání na internetu-webinář
- InspIS ŠVP v praxi školy
- Jak na inovaci ŠVP
- KOSS online konzultace k MZ
- Líný učitel
- Matematická gramotnost-mini online konference
- Nadaný žák ve výuce
- Online konzultační seminář PP CJ
- Školení - Den otevřených dveří
- Školení - Efektivní delegování
- Školení - Pedagog a asistent pedagoga
- Školení - Změny v legislativě
- Školení - Zvládání stresu
- Vzdělávání kariérového poradce
- Vzdělávací program InspIS ŠVP
- Webinář Eduin - kulatý stůl JPZ
- Webinář Formativní hodnocení
- Webinář GeoGebra
- Webinář k ukončování SŠ 2021
- Webinář NPI - Změny u MZ a PZ
- Webinář pro učitele cizích jazyků - Slovíčka s aplikací WocaBee rychle, jednoduše a
efektivně
- Webinář Střih videa
- Webinář Teams
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
7.A. Údaje o aktivitách školy
a) využití volného času pro děti:
zájmové kroužky:
- čtenářský klub
- debatní liga
- deskové hry
- gymnastika
- keramika
- kroužek magie
- kybernetika
- předškolák
- stolní tenis
- sportovní aktivity
- šachy
- šikovné ručičky
- španělština
- veselá věda
- výtvarná tvorba
Činnost mnoha kroužků musela být v době distanční výuky přerušena a ani po návratu do školy
vzhledem k nutnosti dodržování homogenity skupin nebyla až na výjimky obnovena.
b) Činnost školní družiny:
- Barevný týden
- Den s knihou
- Divadlo dětí
- Dopravní soutěž
- Pobyt na školní zahradě a vycházky
- Pohybové hry
- Poslech pohádek
- Projektový den s lego roboty
- Projektové dny s Malou technickou univerzitou (Stavitel města, Stavitel věží, Stavitel
mostu)
- Povídání o základech slušného chování na Světový den pozdravů
- Relaxace
- Sněhulákový den
- Společenské hry
- Turnaj v jazykolamech
- Vánoční tvoření a vánoční nadílka
- Výroba kravaty ke Dni otců
- Výroba podzimní víly
c) účast na soutěžích:
- Best in English
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-

Debatní liga
Hello, básničko! Hello poem!
Matematický klokan
Logická olympiáda
On-line lingvistická olympiáda
Už tam budem? Vědomostní soutěž ČT

d) akce mateřské školy
- Výukové programy Svět techniky: Doktorská školička
- Projektové dny: 4 roční období, Sv Václav, Den Země, Malá technická univerzita
- Divadelní představení ve školce
- Šachy do škol
- Školní knihovna - nejlepší čtenář
- Školní výlety: Jarošův statek, Hukvaldy
- Akce pro děti: Čerto – andělský bál, Vánoce ve školce, Pohádkový bál, Dopravní
dopoledne, Havaj párty
- Akce pro děti a rodiče: Pasování předškoláků, Loučení s předškoláky
- Klub Clever Teddy ve spolupráci s Mensou ČR
- Spaní ve školce
- Léto s Teddym
- Sbírka pro společnost Moment
- Cesta do lesa - enviromentální vycházky
e) stálé celoškolní akce, projekty
- Den dětí - Po stopách Adama z Kornic
- Den Země
- Dobrovolné darování krve
- Evropský den jazyků aneb vnímáme svět všemi smysly
- Gamify It! - partnerský projekt Erasmus+
- Mezinárodní den zvířat
- Pasování prváků
- Projektový den NJ a ŠJ
f) další aktivity (vícedenní):
- Adaptační kurz 1. ročníku
- Adaptační pobyty na Těrlické přehradě po návratu do školy
- Lipnice - literární autobus
g) Činnost školy týkající se prevence rizikového chování:
Základní škola a gymnázium:
- konzultační hodiny pro žáky a rodiče, třídní schůzky – poučení rodičů
- třídnické hodiny s MP
- Kyberbezpečnost
- stálá nástěnka ve vestibulu školy s přehledem informací, schránky důvěry
- informace pro rodiče na webových stránkách školy
- PPP Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh
- Preventivní program ŠMP: Rizika internetu
- Kyberšikana má červenou 2021 - zapojení do projektu s podporou MŠMT
- Mapování vztahů ve třídě - Středisko výchovné péče Ostrava
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h) Jiné akce:
- Anglická hra v terénu
- Anglická kniha prvňáčků
- Budoucnost jsme my! online konference 4.A
- Cesty vedou do Géčka
- Den s chytrými roboty
- Deutsche Küche
- Elektrizující hodiny fyziky (virtuální prohlídky elektráren)
- Czechitas - IT má budoucnost
- Kampaň #weRemember
- Lidská práva aneb do vězení za písničku? knihovna Václava Havla 2.A
- Mediální seminář na konferenci o médiích v Praze + exkurze v Economii
- Minecraft ve výuce
- Odborníci v Hello - téma: ovzduší, společenská zodpovědnost, odpady
- On-line odborníci do škol - Ústav pro jazyk český
- On-line přednáška s odborníky na PR a trh práce
- On-line setkání absolventů s maturanty
- Šesťáci ve Fajné dílně
- T-Film, přednáška Jana Cimického, Kovyho a ekologická přednáška
- Vánoční přání pro domov důchodců
- Veselé zoubky
- VR ve výuce
- Zakládáme obří akvárium - učíme se prakticky
- Zakládání vyvýšených záhonů, sázení bylinek
7.B. Prezentace školy na veřejnosti
a) činnost školy
Mateřská škola
- Klub pro nadané děti
- Testování Mensa
- Sbírka Moment
- Školní knihovna
- Logopedická prevence
- Cvičení v tělocvičně
- Školní výlety
- Páteční hlídání dětí
- Oslava narozenin
- Příměstské tábory
Základní škola a gymnázium
- Adopce Bažanta tibetského
- Budoucnost jsme my! online konference 4.A v online prostředí
- Deset dní v pohybu
- Hello Run
- Jeden den středoškolákem na zkoušku
- Když můžem, pomůžem - charitativní projekt gymnázia
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On-line veletrh středních škol
T-Film, přednáška Jana Cimického, Kovyho a ekologická přednáška
Tvoje škola je hned za rohem - VŠB

b) spolupráce s dalšími organizacemi
- Accelium School
- Cambridge Exam Centre
- Centrum pro talentovanou mládež
- Czechitas
- Malá technická univerzita
- Mensa Česká republika
- Galerie Plato Ostrava
- Linka důvěry
- Loutkové divadlo Ostrava
- Městská knihovna Ostrava-Poruba
- ND Moravskoslezské
- OSPOD Ostrava
- OU
- PPP Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh
- T-film
- SLU Opava
- SMO
- Vzdělávací centrum Hello
- Velký svět techniky
- VŠB- TUO
8. Údaje o výsledcích provedených kontrol:
Z hlediska projektů kontrola neproběhla, ve školním roce 2020/2021 na naší škole nebyly
uskutečněny žádné další kontroly.
9. Základní údaje o hospodaření školy
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. hospodařila v kalendářním roce 2020
s obratem 31 852 tis. Kč a ziskem ve výši 4 404 tis. Kč.
projekty EU
Hello školy III - CZ 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018193
Projekt základní školy a mateřské školy Hello zaměřený na personální podporu prostřednictvím
pozice chůvy, školního asistenta a rozvoj žáků prostřednictvím projektových dnů ve škole i
mimo školu a školních klubů.
Gymnázium Hello II -CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016310
Projekt je zaměřen na personální podporu prostřednictvím pozice kariérového poradce,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů ve spolupráci s odborníky a podporu vzdělávání studentů
prostřednictvím projektových dnů a klubů.
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Mateřská škola Hello - CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009919
Cílem projektu bylo vybudování nové mateřské školy v městské části Poruba s kapacitou 60
dětí. Ve školním roce 2020/2021 byla mateřská škola dokončena a k 1. 9. 2021 zahájen její
provoz.
Přírodní zahrada Hello - Národní fond Životní prostředí
Předmětem projektu je úprava části školní zahrady na tzv. přírodní zahradu zahrnující centra
pro aktivity v oblasti pěstitelství, pozorování přírody, provádění měření a relaxace. Hlavním
motem projektu je “vrátit život do školní zahrady”. V projektu bylo v průběhu školeního roku
pořízeno vybavení tvořící zázemí pro žáky, ale také řada badatelských pomůcek jako například
žížaliště, hmyzí domeček, ptačí budky nebo různé sady pro měření a pozorování v terénu.
Erasmus + Akreditace
Na jaře získala naše škola akreditaci programu Erasmus +, která nás, v následujících 7 letech,
opravňuje čerpat finanční prostředky na zahraniční výjezdy žáků a pedagogů. V následujících
letech tak žáci budou mít možnost pravidelně vyjíždět na krátkodobé i dlouhodobé pobyty do
zemí Evropské unie.
Odborné učebny gymnázia Hello - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002617
V rámci projektu byl realizován první rok udržitelnosti aktivit.
Odborné učebny základní školy Hello - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003693
V rámci projektu byl realizován první rok udržitelnosti aktivit.
Úspory energií na gymnáziu a základní škole Hello - CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011411
V rámci projektu byl realizován první rok udržitelnosti aktivit.
Odborná učebna na podporu řemeslných kompetencí základní školy Hello CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006108
V rámci projektu byl realizován první rok udržitelnosti aktivit. dotace z rozpočtu SMO
Další získané a realizované projekty:
Každoročně se zapojujeme do grantového řízení a jsme úspěšní v získávání dotací a grantů. Ve
školním roce 2020/2021 jsme díky operačnímu programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání
reg.č. CZ 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018193 Hello školy III pro MŠ a ZŠ mohli realizovat 3 kluby
pro žáky ZŠ (komunikace ve španělském jazyce, deskové hry a čtenářský klub), zajímavé
projektové dny s Malou technickou univerzitou, které dětem v MŠ i na 1. stupni pomohly
poznat některé nové profese a vyzkoušet třeba jak se staví dům, nebo projektuje město. Ale
patří sem také třeba projektové dny mimo školu zaměřené na týmovou spolupráci, role v týmu
a respektování pravidel, což bylo po návratu do lavic v květnu a červnu velmi potřebné.
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Na gymnáziu pokračoval taktéž v rámci téhož operačního programu projekt
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016310 Gymnázium Hello II, díky kterému jsme mohli realizovat
například sérii vydařených přednášek s odborníky z oblasti matematiky a životního prostředí
ve spolupráci s VŠB-TUO, financovat Debatní klub, který slavil úspěchy na poli české i
anglické debaty, nebo projektový den zaměřený na španělský jazyk a kubánskou kulturu a
zvyky. Díky tomuto projektu se také naši pedagogové vzdělávali v anglickém jazyce a připravili
pro studenty CLIL lekce, absolvovali zajímavé workshopy a individuální konzultace v oblasti
kariérového poradenství.
Již čtvrtým rokem díky SMO a projektu Talentmanagement podporujeme talenty a rozvíjíme
přírodovědné, technické, jazykové a čtenářské gramotnosti. Díky těmto projektům jsme
realizovali i v tak specifickém roce mnoho aktivit nad rámec běžné výuky. Za zmínku stojí
rozhodně spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež, kde 9 našich žáků absolvovalo online
odborné výukové programy v anglickém jazyce dle své oblasti zájmu (například kreativní psaní,
programování, astronomie, geografie, anatomie, sociologie a mnohé další) a také 2 studijní
skupiny z 1. a 2. ročníku, s nadprůměrnou úrovní angličtiny, absolvovaly kurz Literature.
Literacy and Critical Thinking, jako rozšíření k hodinám anglického jazyka. Naše škola se může
i díky tomuto programu chlubit bohatou a aktuální knihovnou (i v anglickém jazyce) a mnoha
nadšenými čtenáři. Intenzivně se také vzdělávali pedagogové. Nosnými tématy byly digitální
technologie, formativní hodnocení, klima třídy, zvládání stresu, ale také učení a bádání venku.
I díky projektu Talentmanagement a ve spolupráci s Mensou jsme v průběhu celého školního
roku realizovali mnoho online aktivit, abychom uspokojili zvídavost dětí na 1. stupni v
nejrůznějších oblastech: programování ve Scratchi, komiksy v Canvě, logika a matematika, ale
také třeba latina, šifrování, akvaristika, zábavná věda a sestavení Camery Obscury, trénování
paměti, a populární deskové hry online).
Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a
středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy. Dotační prostředky využity
na zajištění pedagogů a lektorů vyučujících v cizím jazyce pro MŠ, ZŠ a gymnázium, nákup
učebnic a cizojazyčných knih, CE zkoušky studentů gymnázia.

Aktivní školka, v níž to prostě žije 5
Finanční prostředky z tohoto projektu využíváme na sportovní vybavení, výtvarný a spotřební
materiál, pronájem sportovišť.
Přijďte k nám - u nás to žije každý den 5
Tato dotace je použita na mimoškolní aktivity pro žáky základní školy a gymnázia, ale také na
mimoškolní akce pro rodiče, veřejnost a akce v rámci spolupráce s jinými školami.
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Závěr:
Vážení a milí čtenáři,
chtěla bych touto cestou poděkovat všem, díky kterým se povedlo školní rok 2020/2021
zvládnout. Byl to rok hektický, náročný, ale z mého pohledu pro nás přesto úspěšně zvládnutý.
Koronavirová situace a s ní spojená online výuka prověřila nejen naše pedagogické dovednosti
a schopnosti, ale i osobní předpoklady ke zvládání stresu a zátěžových situací. I my pedagogové
jsme si znova připomněli, že učení je celoživotní a nikdy nekončící proces.
A co popřát nakonec? Hlavně pevné zdraví, schopnost načerpat další energii pro práci, kterou
máme rádi a která se nám daří a aby nadcházející školní rok byl „normální“ školní rok bez
všech opatření a omezení.

V Ostravě dne 30. 9. 2021

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána všemi zaměstnanci na hodnotící poradě dne:
12.10.2021.
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena Školskou radou dne:
13.10.2021.

……………………………………
PaedDr. Ivona Klímová, MBA
Příloha č. 1 Distanční výuka pohledem rodičů
Příloha č. 2 Závěrečná zpráva výchovného poradce
Příloha č. 3 Závěrečná zpráva metodika prevence
Příloha č. 4 Závěrečná zpráva koordinátora enviromentálního vzdělávání
Příloha č. 5 Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny
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Ukázka některých aktivit v mateřské škole
Pasování předškoláků
Tradiční ceremoniál s dětmi předškoláky v Mš s
anglickou královnou

Bubnování
relaxace, zábava, cvičení rytmu i sluchu

Školní výlety
prožitkové učení přináší dětem největší radost

Malá technická univerzita
naši malí architekti už ví „jak se staví věže“
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Online pohádky pro děti
velká sledovanost pohádek u malých i velkých :-)

Ukázka některých aktivit v základní škole
Už tam budem
Natáčení soutěžní hry České televize probíhalo v U6 a
dalších budovách v Dolních Vítkovicích. Pro žáky 2.
stupně to byl nezapomenutelný zážitek, na který nikdy
nezapomenou. Bylo úžasné sledovat, jak to chodí v
nahrávacím světě.

Mezinárodní filmový festival T-film
Ve dnech 21.9 - 23. 9. 2020 do naší školy zavítal
Mezinárodní filmový festival T-film, letos s podtitulem
"Tajemství talentu". Vybrané třídy 2. stupně ZŠ a
gymnázia měly jedinečnou možnost zhlédnout projekci
filmu v naší aule a zúčastnit se besedy s osobností, která
je s tímto filmem, nebo tématem spjata. A kdože se to za
námi přijel podívat? Kovy řešil dějiny a jejich
nedostatečnou výuku na středních školách. Jan Cimický
duševní zdraví a psychickou pohodu. Oběma hostům byli
naši studenti a žáci rovnocennými partnery v diskuzi.
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Fajny workshop 29. 9. 2020
Fajny workshop ve Fajne dílně v rámci pracovních
činností. Šesťáci ve skupinkách postupně poznávali šicí a
drátenickou dílnu či práci na CNC strojích. Všechno, co
si vyrobili, si také odnesli.

Hello básničko! Hello poem!
Tentokrát trošku jinak - online. I přesto děti svými
výkony dokázaly, že české a anglické básničky dovedou
kvalitně přednést i za jiných podmínek. Porota složená z
žáků 2. stupně spravedlivě rozhodla o nejlepších
recitátorech, kteří byli po nástupu do školy odměněni
věcnými cenami a vítězové měli možnost strávit hodinu
ve virtuální realitě.

Třeťáci architekty s Malou technickou univerzitou
Třeťáci tak trochu fušovali do řemesla architektům a
projektantům. Výrazy jako technický výkres, obvodová
zeď, příčka, sedlová střecha, ale taky vázání cihel jim
nejsou po proběhlé akci s Malou technickou univerzitou
cizí. Navrhli si vlastní bydlení tak, aby jim tam nepršelo,
mohli se dostat dovnitř a měli tam světlo a vzduch. A co
na to říkali? "Ještě! Kdy zase? Bude takový kroužek?"

Den Země
22. 4. jsme se rozhodli připojit k oslavám Dne Země.
Den jsme začali přednáškou na téma Odpady odpovědnost každého z nás s doc. Ing. Malcharczikovou
z VŠB, která nás motivovala se odpady kolem nás
zabývat a snažit se jich zbytečně mnoho nevytvářet. Pak
jsme vyrazili do terénu a přiložili ruku k dílu. Podle
odhadu našich sběračů z 2. stupně jsme orientačně
přírodě ulehčili o 1030 litrů odpadu.
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Páťáci ve virtuální realitě
Prošli se po dně Indického oceánu, komentáři v angličtině
rozuměli skvěle. Pak se stavili do Jurského světa a na
závěr se protáhli při hře Beat Saber.
Co byste si chtěli zkusit vy?

Druháci staviteli města
V rámci projektového dne a ve spolupráci s Malou
technickou univerzitou se druháčci stali "staviteli města".
Společnými silami postavili cestu, plán města, seznámili
se s prací kartografa, architekta i stavitele. Mohli některé
budovy i koupit, ale museli rozumně přemýšlet a spočítat
si, co si mohou dovolit ...

Minecraft v praxi
Protože je Minecraft u dětí oblíbený, a protože to s ním
děti umí, dá se využít i ve výuce. Prakticky si to
vyzkoušeli čtvrťáci.

Po stopách Adama z Kornic na Den dětí
Děti druhé až páté třídy se vydaly po stopách českého
šlechtice Adama z Kornic a pomohly mu splnit úkoly na
své cestě Porubou až do Géčka. Zábava na výletě
zakončená odměnou v Géčku - to byl Den dětí našich dětí.

Stmelovací pobyt na Těrlické přehradě
Po náročném školním roce si děti zasloužily strávit
nějaký čas spolu i mimo školní prostředí. Proto se všichni
vydali na 3-denní pobyt na Těrlickou přehradu. Na
penzionu Tarem se postupně vystřídaly všechny ročníky.
Programy byly pestré, děti nadšené, počasí vyšlo
nádherně, takže co víc jsme si mohli na konec školního
roku víc přát?
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CZECHITAS - IT má budoucnost
Druháci a třeťáci si 29. 6. 2021 v naší aule vyzkoušeli, jak
ovládat OZOBOTY. Zjistili, že robotika a IT má určitě
budoucnost. No a děti mají k technice blízko, takže s tím
neměli nejmenší problém.

Deset dní v pohybu
Deset dní jsme byli v pohybu. Oslavili jsme tak Mezinárodní týden mobility. Došli jsme společně do New Yorku a
i kousek zpět. Zapojili se skoro všichni. Nejlepší byli po
zásluze odměněni. Absolutním vítězem se stala devítka!!!

Ukázka některých aktivit na gymnáziu
#Weremember
Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Do brněnské
vily Löw-Beer virtuálně zašli třeťáci na interaktivní
workshop Život by mohl být tak krásný. Deník Ruth
Maierové.

Přednáška specialistky na lidské zdroje
Jak to vypadá při pohovoru, jak napsat správné CV, jaké
jsou trendy zaměstnanosti pro rok 2021? Na to vše
odpovídala HR Ivana Gibson. Ptali se maturanti v předmětu
Svět v souvislostech.

Literární autobus
Už druhým rokem jsme se se třídou vydali na literární výlet. Díky bohatému programu jsme se
vydali po stopách Jaroslava Haška, faráře Toufara, K.H.B., a dalších. Hned na za začátku výletu
jsme si mohli užít jedinečný výhled na centrum Brna, a to přímo z vily Tugendhat. Poté jsme
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jeli do města Žďár nad Sázavou, a tam jsme měli možnost si projít s průvodkyní kostel sv. Jana
Nepomuckého a dozvědět se informace o historii kostela. Dále jsme pokračovali do Lipnice,
kde jsme trávili většinu času a mohli tak navštívit hrad Lipnice, Haškův domek a okolí, a aby
toho nebylo málo, tak jsme dokonce spali v penzionu, který vlastní Haškovy potomci.
Nezapomenutelná byla však neobyčejná procházka lesem, kde jsme mohli vidět sochy vytesané
do skal. Poslední den jsme navštívili rodnou vesnici K.H.B. Havlíčkovu Borovou, kde jsme si
v místní knihovně na výstavě doplnili informace o Havlíčkovi. Výlet jsme zakončili lehce
hororově, a to ve Váchalově království neboli v Portmoneu, které se nachází v Litomyšli, a je
známé díky své ďábelské výmalbě, kterou měl Váchal rád. (text Adéla Bajerová)

Pasování prvního ročníku
Každoročně i letos pod taktovkou druháků. Nově však v
krásných prostorách naší nové auly.

Adaptační kurz prvního ročníku
Našimi průvodci byli na Těrlické přehradě Patrik a David.
Program začal hrou ve stylu imigračního střediska. My byli
imigranti a naši lektoři nás zkoušeli ze znalostí ostatních.
Zanedlouho už jsme znali i oblíbenou značku zubní pasty
svých spolužáků a dostali jsme se tak úspěšně "za hranice"
Úplně všichni. Následovaly další hry - Ekosystémy,
Pandemie i "trustfall". Program byl náročný, ale bavil a měl
smysl. Za tři dny bylo stmeleno. Doufám, že si to někdy
zopakujeme. (text Tomáš Kocián)

Hello učí dávat i přijímat
Gympl letos poprvé nemohl zpívat seniorům v domovech
důchodců. A tak děti vyrobily, gymnazistky zprostředkovaly
a senioři dostali alespoň krásné pozdravy. A po vzoru "Přej a
bude ti přáno" pak Ježíšek naděloval i u nás ve škole.
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On-line konference Budoucnost jsme my
Uspořádání konference je jedním z výstupů předmětu Svět v souvislostech ve čtvrtém
ročníku. A letošní maturanti akci zvládli velmi dobře. Hosté inspirativní, nálada dobrá,
technika funkční, výstup profesionální.

Odborníci v Hello
Experti z oborů provedli naše studenty nejpalčivějšími
problémy dneška. Společenská zodpovědnost, Statistika,
Život s odpady či Ostravské ovzduší - témata, která
rozhodně zaujala

Když můžem, pomůžem
Maminka jedné z našich prvaček nás před časem upozornila na nedostatek základních věcí,
který trápí azylové domy v Ostravě. Holky neváhaly a pustily se do organizace sbírky. Dům na
půl cesty, Dům pro matky s dětmi a Dům pro muže se den před Valentýnem radoval ze dvou
plných dodávek. Děkujeme všem, kteří darovali. Děkujeme i organizátorkám: Kristýně
Damaškové, Kristýně Adamové, Julii Crlové a Sabině Richterové.
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Vítězství v anglické Debate league, druhé místo v české Debatní lize
Tým Trium Virorum dokázal v obou turnajích vystoupat na
čelní místa. Nabídka účasti v development týmu Národního
debatního týmu na sebe nenechala dlouho čekat.

Deutsche Küche
Vaříme, smažíme a pečeme dle originálních německých či
rakouských receptů. Další ze způsobů, jak učit němčinu online.

Adopce bažanta tibetského z ostravské ZOO
Studenti vybrali a maturanti s pedagogickým sborem se složili.
A už je náš. Hello opět pomohlo dobré věci.

CTM kurzy pro talentované studenty
Jaká je vaše motivace? Jaké je Vaše úroveň angličtiny? Proč
právě Vy byste měl(a) získat zdarma kurz CTM? Jak jeho
výstupy využijete v budoucnu? Otázky zapeklité, část z nich
pochopitelně v angličtině a na konci úspěšní příjemci kurzu
pro talentovanou mládež. A zájem byl i tentokrát veliký.
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Mediální seminář na konferenci v Praze
Téma svobody médií očima odborníků, spousta dotazů z řad
našich studentů, výjezd do Prahy těsně po lockdownu a
exkurze v Economii.

Španělský den
Zažít Španělsko všemi smysly pod taktovkou španělštinářů,
rodilé mluvčí Linet, ale i studentů, dobrůtek, informací. Vše na
školní zahradě.

Psaní všemi deseti
O přístup do systému ZAV pro nácvik psaní všemi deseti
projevilo zájem celkem 57 žáků, rodičů a pedagogů. Nejvíce
nás těší zájem rodičů, kterých se přihlásilo 19, a měli tak
možnost společně se svými dětmi ovládnout počítačovou
klávesnici.

Zakládáme akvárium
Skvělý výukový nástroj - spousta informací z různých oborů,
učení příkladem, to vše nabízí nové akvárium ve vestibulu
školy. Studenti se do práce kolem něj aktivně zapojují.
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Německý den
Němčinu bereme na Hello velmi vážně. Poctivou práci studentů
po celý rok korunoval německý den.

Druhý adaptační kurz
Byl nutný. Po velkém lockdownu jej přivítali studenti, rodiče i
pedagogové.

The Hello Times
I přes covidovou situaci se studentům podařilo připravit dvě
čísla školního časopisu. V příštím roce snad začne vycházet
pravidelně.

Pasování maturantů i předávání maturitního vysvědčení
Za dodržení bezpečnostních opatření se nám povedlo oba
ceremoniály zrealizovat. Alespoň částečně jsme se mohli důstojně
rozloučit s našim maturitním ročníkem.

Příloha č. 1

Distanční výuka pohledem rodičů

31

Příloha č. 2

Závěrečná zpráva o výchovném poradenství školní rok 2020 – 2021
Počet žáků v péči vých. poradce na:

I. st.
II. st.
G
Celkem

75 žáků
56 žáků
88 žáků
219 žáků

Počet žáků, kteří navštěvovali speciálně pedagog. Péči
Počet žáků se zdravotním postižením
Počet žáků se sociálním znevýhodněním

16 žáků
4 žáci
0 žáků

Speciálně pedagog. péči v tomto šk. roce zajišťovaly: PPP Ostrava-Poruba, PPP Kpt.Vajdy, O.- Zábřeh,
SPC O.-Zábřeh, SPC Frýdek – Místek
Distanční výuka on –line v době COVID-19:

od 5. 10. 2020 do 21. 5. 2021 (s výjimkami)

Počet žáků s nedostatečnými:

I.st
II.st
G

0 žáků
0 žáků
0 žáků

Počet žáků neklasifikovaných:

I.st
II.st
G

1 žák (plní PŠD v zahraničí)
1 žák (plní PŠD v zahraničí)
2 žáci

Počet žáků s povolenou zvýšenou absencí:

I. st
II. st
G

0 žáků
0 žáků
17 žáků (zdravotní důvody, sport)

Hospitační činnost:
Počet hospitací v hodinách speciálně pedagog. péče v I. pol.
1
Počet hospitací v hodinách speciálně pedagog. péče ve II. pol. 0
Celkem
1
Sledovány byly formy a metody práce, využití speciálních pomůcek, spolupráce s rodiči, docházka žáka.
Kontrolní činnost u žáků s diagnostikovanými vývojovými vadami:
Na I. st. byla provedena:
2x
Sledováno: hodnocení a klasifikace žáka, dodržování opatření PPP u jednotlivých žák, individuální
přístup, spolupráce s rodiči, kontrola deníčků, školyonline, sdělení rodičům, sešitů ČJ, M, CJ, Př, Vl, Prv,
Písanky.
Na II. st. byla provedena: 24x
Byly sledovány: spolupráce při on-line výuce, zápisy v sešitech, dodržování opatření PPP u jednotlivých
žáků, individuální přístup, spolupráce s rodiči, kontrola školyonline, dodržování opatření z PPP u
jednotlivých žáků, klasifikace a celkové hodnocení, četnost klasifikace.
Na G byla provedena: 4 x
Sledováno: Docházka, absence, spolupráce při on-line výuce, dodržování návrhů PPP, změny
zdravotního stavu, splnění podmínek pro připuštění k maturitě.
Nadaní žáci: 1
Práce s problémovými žáky
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Sledování problémových žáků na I. st. ve třídách: V.tř, IV.tř, III.tř, II. tř., I.tř.
Spolupráce se školní družinou – chování problémových žáků, spolupráce TU, vychovatelky a zák.
zástupce.
Sledováno hodnocení a klasifikace, časté porušování školního řádu, zapomínání, sledování spolupráce
učitele a žák. zástupce, absence. Pohovory vých. poradce s těmito žáky a jejich rodiči. Průběžná
konzultace s vyučujícími ve třídách s problémovými žáky.
Sledování problémových žáků na II. st. ve třídách: VI.tř, VII.tř, VIII.tř., IX.tř.
- hodnocení a klasifikace, porušování škol. řádu, zapomínání, neplnění škol. povinností, omlouvání
absence, neomluvená absence, sledování spolupráce učitele a rodiče. Pohovory vých. poradce s těmito
žáky a jejich rodiči. Průběžná konzultace s vyučujícími ve třídách s problémovými žáky.
Sledování problémových žáků na gymnáziu ve třídách: 1. A, 2. A, 3. A a 4. A
Počet výchovných komisí:
I. st.
1
II. st. 0
G
3
Počet jednání se zákonným zástupcem:
I. st.
4
II. st. 10
G
7
Konzultace s rodiči o výběru povolání:
5
Jednání s žáky:
I. st.
0
II. st. 4
G
18
Průběžně jednáno s žáky, kteří měli problémy s chováním ve škole, mimo školu nebo si neplnili školní
povinnosti.
Podání podnětu k prošetření na Policii ČR
I. st.
0
II. st. 0
G
0
Pracovní schůzky speciál pedagoga ve škole
Mgr. Ptáčková-Běláková
1x
Pracovní schůzky psychologa ve škole
Mgr. Děrgelová
1x
Pracovní schůzka se spec. pedagogem SPC
Mgr. Schönová 0 x
Účast na akcích pořádaných PPP
0x
Schůzky se zástupci SŠ
0x
Volba povolání
počet žáků vycházejících z 9. ročníku:
10 žáků
počet žáků konající maturitní zkoušku v jarním období: 20 žáků
žáci vycházející z nižších ročníků – 5. roč.:
3 žáci (8-leté gymnázium)
Spolupráce s institucemi
Pedagogicko-psychologická poradna, Kpt. Vajdy, Ostrava – Zábřeh
Pedagogicko-psychologická poradna. 17. listopadu, Ostrava - Poruba
Policie ČR
SPC pro vady řeči, Ostrava – Zábřeh
SPC Frýdek - Místek
Spolupráce s psychiatry a klinickými psychology
V Ostravě dne 23. 6. 2021 zpracoval:

Mgr. Dennis Hennhofer, výchovný poradce
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Příloha č. 3

Závěrečná zpráva metodika prevence rizikového chování dětí za školní rok
2020/2021
I. stupeň
nespecifická prevence - třídnické hodiny, třídnické hodiny s metodikem prevence
specifická prevence - český jazyk, prvouka, přírodověda, dopravní hřiště
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

nebezpečí a chování v dopravě, nebezpečí při hrách, kontakt s cizí osobou,
prevence úrazu, mezilidské vztahy, nebezpečí při sportu, vztahy v kolektivu a
v rodině, zdravá výživa
vztahy ve třídě, bezpečné chování ve škole, mezilidské vztahy – rodina,
krizové situace, komunikace, zdravá strava
spolupráce v kolektivu, klima třídy, pravidla komunikace, emoce, styk
s cizími osobami, pravidla ve třídě
dodržování pravidel, sebeovládání, dopravní situace, zdravá výživa
návykové látky, zdraví člověka, dopravní situace, pohyb v kyberprostoru

II. stupeň
nespecifická prevence - třídnické hodiny, třídnické hodiny s metodikem prevence
specifická prevence - výchova k občanství, chemie, zeměpis, přírodopis, výchova ke zdraví
6. ročník
šikana, vztahy ve třídě, pravidla ve třídě
7. ročník
závislost na mobilech, pravidla chování, vztahy ve třídě, šikana
8. ročník
pravidla chování, vztahy ve třídě, poruchy příjmu potravy, extremismus,
rasismus, náboženský extremismus, xenofobie, šikana, drogová závislost,
přestupky, trestné činy
9. ročník
návykové látky, násilí, vztahy ve třídě, kamarádství, tolerance, HIV/AIDS
Akce, programy a besedy organizované během školního roku 2020/2021
1. ročník
2. ročník

Mapování vztahů ve třídě-Středisko výchovné péče Ostrava

3. ročník

Adaptačně socializační pobyt (3 denní) po návratu žáků do školy- Těrlicko

4. ročník

Adaptačně socializační pobyt (3 denní) po návratu žáků do školy- Těrlicko

5. ročník

Kyberšikana má červenou 2021-zapojení do projektu s podporou MŠMT
Adaptačně socializační pobyt (3 denní) po návratu žáků do školy- Těrlicko

6. ročník

Kyberšikana má červenou 2021-zapojení do projektu s podporou MŠMT
Adaptačně socializační pobyt (3 denní) po návratu žáků do školy- Těrlicko

7. ročník

Kyberšikana má červenou 2021-zapojení do projektu s podporou MŠMT
Adaptačně socializační pobyt (3 denní) po návratu žáků do školy- Těrlicko
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8. ročník

Kyberšikana má červenou 2021-zapojení do projektu s podporou MŠMT
Míra výskytu vybraných rizikových aktivit, impulzivity a aktivit v kyberprostorudotazníkové šetření (realizátor Moravskoslezský kraj)
Adaptačně socializační pobyt (3 denní) po návratu žáků do školy- Těrlicko

9. ročník

Míra výskytu vybraných rizikových aktivit, impulzivity a aktivit v kyberprostorudotazníkové šetření (realizátor Moravskoslezský kraj)
Adaptačně socializační pobyt (3 denní) po návratu žáků do školy- Těrlicko

Gymnázium
1. A

Kyberšikana má červenou 2021-zapojení do projektu s podporou MŠMT
Adaptačně socializační pobyt (5 denní) po návratu žáků do školy- Těrlicko

Gymnázium
2. A

Kyberšikana má červenou 2021-zapojení do projektu s podporou MŠMT
Adaptačně socializační pobyt (3 denní) po návratu žáků do školy- Těrlicko

Gymnázium
3. A

Adaptačně socializační pobyt (3 denní) po návratu žáků do školy- Těrlicko

Poučení pedagogů metodikem prevence



poučení všech pedagogů a správních zaměstnanců o problematice návykových látek, postup
při výskytu ve škole
(porada, září 2020)
seznámení s metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků,
studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2012-28 včetně nových příloh zejména
o řešení záškoláctví
(porada, srpen 2020)
Informace rodičům

září 2020

třídní schůzky - rodiče byli poučeni o rizikovém chování dětí a seznámeni
s doporučenými postupy jeho řešení v rámci seznámení se Školním řádem
(třídní učitelé)
Řešené případy rizikového chování dětí

neomluvená absence
pozdní příchody, vysoká absence
konflikty mezi žáky
problémy v kolektivu třídy
počet jednání s rodiči
počet jednání s žákem se zápisem
počet jednání s žákem bez zápisu

počet případů

počet žáků

2
3

5
9
4
6
3

V Ostravě 25. 6. 2021

zpracovala Mgr. Petr Horský
školní metodik prevence
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Příloha č. 4

Hodnocení enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
ve školním roce 2020/2021
Také environmentální vzdělávání, výchova a osvěta byly poznamenány letošním mimořádným rokem.
V rámci EVVO proběhly akce
směřující k podpoře zdraví a zdravého životního stylu
 Na kole či pěšky
 Hello RUN 2021
 Adaptační pobyty na Těrlicku a v Rožnově pod Radhoštěm - zdravý životní styl, sport
směřující k posílení vědomí nutnosti péče o ŽP
 Série přednášek Odborníků do škol
o Ostravské ovzduší – 2. roč.
o Život s odpady – šetření surovinami – 1. roč.
o Život s odpady – společenská zodpovědnost – 2. roč.
 Přenáška O lese, Botanický ústav Akademie věd, Brno – 1. roč.
 Vyučovací hodiny studentů 1. ročníku pro 6. a 7. třídu – téma Odpady a nutnost jejich
třídění (jak to dělají jinde, jak to dělali kdysi,..)
 Den Země – všichni
směřující k podpoře udržitelného rozvoje
 Sbírka Moment - 1. ročník
směřující k poznání svého okolí a ČR
 Adaptační pobyty – viz výše
 Závěrečné aktivity tříd – vycházky do okolí
Škola navíc realizuje při stavbě MŠ zelenou střešní zahradu a začíná s výstavbou školní zahrady.
V Ostravě 28. 6. 2021

PaedDr. Šárka Divišová
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Příloha č. 5

Hodnotící zpráva o činnosti školní družiny
Školní rok 2020/2021
Obsah:
1. Charakteristika školní družiny
2. Výchovná a vzdělávací činnost
3. Aktivity a prezentace školní družiny
4. Závěr
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Tvoří přechod mezi výukou
a pobytem doma. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně – vzdělávací činnosti
a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.
Ve školním roce 2020/2021 bylo do školní družiny zapsáno 71 dětí, z toho 40 dívek
a 31 chlapců. Na naší škole máme tři oddělení. V prvním a druhém oddělení je naplněn maximální
počet 30 dětí. Ve třetím oddělení je 11 dětí. Zájem o školní družinu byl opět velký.
Všechny činnosti jsou plněny podle celoročního plánu školní družiny, které vychází z ŠVP pro školní
družinu. Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. Činnosti
byly zařazeny především dle ročního období, aktuálního počasí a konkrétní situace. Jedním z hlavních
cílů je, aby byl pobyt pro děti ve školní družině zajímavý, poučný, ale především příjemný. Myslím, že
tento cíl se daří krásně plnit. Školní družina je umístěna v budově školy a ke svým činnostem využívá
nejen prostory učeben, ale také tělocvičnu, učebny s interaktivními tabulemi a při některých činnostech
i ostatní prostory školy. Během celého roku plně využívá rozlehlou školní zahradu s herními prvky. Ke
svým hrám a vycházkám využíváme ve velké míře i nedaleké hřiště, které je vybaveno prolézačkami,
houpačkami a kolotočem. Prostory školní družiny jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá potřebám
žáků, kteří družinu navštěvují.
2. VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Ve školním roce 2020/2021 pracovala školní družina dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle
vypracovaného měsíčního plánu. Během školního roku se školní družina zapojovala a účastnila akcí,
týkajících se projektových dnů ve škole. Ve školní družině jsme dbali na dodržení základního členění.
Činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační, relaxační, ale i příprava na vyučování vytvářely celoroční
komplex výchovně vzdělávacích činností školní družiny. Záměrem této výchovné práce byla snaha
naučit žáky nenásilnou formou efektivně využívat volný čas k čerpání nových informací, k sebepoznání,
k samostatnosti, k sebedůvěře, k odpovědnosti, vzájemnému respektování a v neposlední řadě získávání
nových vědomostí, ale i k potřebné relaxaci a odpočinku. Velký důraz byl kladen také na seberealizaci
a vybudování si své pozice ve společnosti. Taktéž pobyt venku na školní zahradě, při vycházkách po
okolí školy vede žáky k učení, osvojování si nových poznatků, vědomostí a praktických dovedností.
Pobyt ve školní družině byl vymezen na ranní provoz, který začíná před zahájením vyučování od 7:00
do 8:45 a odpoledne po ukončení vyučování do odchodu dětí domů nebo za jinými mimoškolními
aktivitami a to od 12:35 do 17:00 hodin. Děti byly vedeny ke smysluplnému využití volného času.
Během školního roku jsme úzce spolupracovali s vedením školy, učitelkami prvního stupně, a
samozřejmě s rodiči. Velkou pozornost jsme věnovali stanovení pravidel bezpečnosti ve škole, ve školní
družině a taktéž při pobytu venku. Ve výchově a vzdělání jsme kladli důraz na prvky zážitkové
pedagogiky, kdy se hlavním prostředkem práce stává hra. Největší roli zde hrála vhodná motivace,
radost z činností, zvídavost a povzbuzování.
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3. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Aktivity školní dužiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. V průběhu
celého roku jsme se v jednotlivých odděleních školní družiny tematický zaměřovali na oblasti svátků,
významných událostí a na roční období. Sbíraly a třídily odpad. Plán aktivit se pro letošní školní rok
podařilo naplnit jen z části, a to z důvodu pandemie proto pevně věřím, že v následujícím školním roce
si vše vynahradíme. Děti ve školní družině si měly možnost vyzkoušet různorodé techniky např. tkaní
na destičce, velice je zaujala práce s přírodninami. Vždy musí zapojit kreativitu a ta dětem jednoznačně
nechybí. A také nesmím opomenout soutěže v jazykolamech, u kterých se děti nejvíce nasmály a
neskutečně snažily.
Součástí školní družiny byly ve školním roce 2020-2021 tyto zájmové útvary (kroužky):
Keramika
(L. Čolasová)
Deskové hry
(J. Hlaváček)
Španělština (D. Marková)
Výtvarná tvorba
(M. Moudrá)
Šachy
(R. Bolek)
Stolní tenis (M. Návedla)
Čtenářský klub
(R. Anielová)
Šikovné ručičky
(M. Kellerová)
Akce ŠD
Září:

Seznamujeme se s dětmi v oddělení
Divadlo dětí
Projektové dny s Malou technickou univerzitou
16. 9. 2020 Stavitel města
18. 9. 2020 Stavitel věží
23. 9. 2020 Stavitel mostu

Říjen:

ŠD uzavřena

Listopad:

ŠD uzavřena

Prosinec:

Vánoční nadílka a posezení u stromečku
Vánoční besídky v odděleních

Leden:

Barevný týden
Zimní soutěže ve sněhu

Únor:

Den s knihou

Březen:

ŠD uzavřena

Duben:

Dopravní soutěž

Květen:

Svátek matek – výroba dárečků
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Rodina je radost
Turnaj v jazykolamech
Červen:

Den dětí – soutěže a sportovní klání
Svátek otců – výroba dárečků
Prázdniny jsou za dveřmi

4. ZÁVĚR
Tímto bych chtěla poděkovat vedení školy, za to, že pomáhají vytvořit místo, kde mají děti
ideální podmínky a prostředí pro získávání hodnot do budoucího života. Ve školní družině máme
společně s dětmi velmi příjemné pracovní prostředí. Z dětí vyzařuje spokojenost. To mě nabíjí a vybízí
k dalším činnostem.
Vzhledem k epidemiologické situaci Covid-19 byla školní družina přerušena od 14. 10. 2020
do 17. 11. 2020. Brány školní družiny se opět otevřely od 18.10 2020. Poté se znovu uzavřely od 1. 3.
2021 do 9. 4. 2021. Následně se děti jak ve škole, tak v družině střídaly v takzvané rotační výuce, při
které se žáci měnili po týdnu, a pracovalo se v homogenních skupinách. Tato forma výuky probíhala do
14.5 2021. Kde se konala v obvyklém provozu, za zpřísněných podmínek. Byly zrušeny pravidelné
zájmové kroužky pro malý počet žáků ve skupině. Od data 17.5 2021 se žáci opět mohli setkávat
v heterogenních skupinách a výuka ve školní družině byla opět navrácena do běžného režimu.
V Ostravě dne 28. 6. 2021

………………………………………………..
vychovatelka ŠD
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