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 Výroční zpráva o činnosti školy 

             školní rok 2021/2022   

          

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borovského, Karviná, příspěvková organizace 
předkládá  

v souladu s ustanovením vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.  

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021 / 2022,  

jejíž součástí je i Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020. 
   

 V Karviné 29. září 2022  Zpracoval a předkládá: Mgr. Libor Stáňa, ředitel školy 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  

  

  

1.  Charakteristika školy  

  

Název školy 
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy Ve Svahu 775, Karviná - Ráj 

Ředitel Mgr. Libor Stáňa 

Právní forma IČO IZO 
Datum zařazení do 

sítě škol 

Příspěvková 

organizace 
62331353 102 832 803 25. 1. 1996 

 

Zřizovatel školy: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná 

Statutární zástupce ředitele školy pro věci pedagogické: Mgr. Norbert Barczok 

Zástupce ředitele pro věci ekonomické: Ing. Michaela Strzelecká Ph.D. 

Školská rada: PaedDr. Lenka jelínková 

    Bc. Lucie Kresačová 

    Ing. Dalibor Závacký 

 

Adresa pro dálkový přístup: zs borovskeho.cz 

Datová schránka: 7ffrbvq 

DIČ: CZ62331353 

 

Součást 

subjektu 

PH školy 

(PHasistent) 

PH max 

(PHAmax) 

Úvazky 

vykázané 

Úvazky 

financované 

MŠ 406,96 447,5 13,2885 13,2885 

ZŠ 671 746,25 32,3183 32,3638 

ŠD 108,16 130,0000 4,038 4,038 

 
Financování školy - přímé náklady 

Neinvestiční 
výdaje 

Souhrnná data subjekt 
Limit počtu 

zaměstnanců prostředky 
na platy v Kč 

odvody ostatní neinvestiční 
výdaje v Kč pojistné FKSP 

45 811 919 32 867 844 11 114 347 657 358 1 157 370 72,07 

 

mailto:zs@borovskeho.cz
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Zaměření školy 

Základní škola je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků. V  prvním a druhém ročníku 
jsou v učebním plánu zařazeny dvě vyučovací hodiny týdně volitelného předmětu 
Barevná angličtina. Pro zájemce a děti se zkušeností s anglickým jazykem, nabízíme výuku 
s prvky metody CLIL. Ve třetí až pátém ročníku je v učebním plánu celkem deset hodin 
předmětu Anglický jazyk. Od šestého ročníku žáci mohou volit mezi učebním pánem 
s rozšířenou výukou jazyků, nebo výukou tradiční, kde druhý jazyk se začíná učit 
v sedmém ročníku s dotací dvou hodin týdně. Podle učebního plánu  rozšířená výuka 
jazyků (RVJ), se žáci učí dvěma cizím jazykům od šesté třídy s celkovou dotací 26 hodin 
v šestém – devátém ročníku. Druhý cizí jazyk voli z jazyka německého, francouzského, 
ruského. 

Dalším zaměřením školy je výuka informatiky a technologii ICT. Od 1. září 2021 škola 
upravila svůj Školní vzdělávací program a snaží se plnit výstupy podle nových požadavku 
RVP. Do výuky je zahrnuto programování a práce s 3D tiskem. 

Dále se škola aktivně profiluje v na ekologické výchově. V příštím školním roce proběhne 
ve škole opakující se ekologický audit, který může prodloužit ekologický statut školy. 

 

Vybavení školy vyučovacími pomůckami, technikou, sportovním zařízením apod.  

Součástí Základní školy a Mateřské školy Borovského, Karviná, p. o. jsou tři odloučená 
pracoviště Mateřských škol - Mateřská škola Na Kopci, Mateřská škola U Mateřské školy 
a Mateřská škola Zátiší Louky.  

Další součástí školy je školní družina a školní jídelna, kde si žáci a zaměstnanci mohou 
vybírat ze dvou hlavních jídel. Žáci mají množnost si objednat i dopolední svačinky. 
Objednávání jídel mohou rodiče také sledovat a korigovat na internetových stránkách 
školy. Na naší škole je také zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží 
k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce 
a pedagogické pracovníky, pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální. 
Koordinačním pracovníkem je školní speciální pedagog Mgr. Petra Franková 

Škola je vybavena audiovizuální technikou, má pět jazykových učeben, vybavených 
interaktivními tabulemi. Dvě z nich jsou vybaveny moderní technikou na výuky cizích 
jazyků. Dále jsou na škole dvě učebny výpočetní techniky –  jedna z nich je vybavena pro 
výuku robotiky elektrotechniky a jsou zde instalovány čtyři 3D tiskárny. Ty jsou umístěny 
v samostatné menší učebně, přizpůsobené právě 3D tisku. 

 I další učebny přírodopisu, fyziky a chemie, dějepisu, zeměpisu, matematiky, hudební 
výchovy jsou vybaveny multimediální technikou. Interaktivními tabulemi nebo 
zobrazovacími panely jsou vybaveny kromě dvou kmenových učeben všechny třídy školy.  

Škola věnuje pozornost i předmětům z oblasti Člověk a svět práce. Je zde učebna dílen 
vybavena nářadím a základními dřevoobráběcími stroji, učebna pěstitelství a moderní 
nová školní cvičná kuchyňka.  Všechny kmenové i odborné učebny a kabinety učitelů jsou 
připojeny ke školní počítačové síti a internetu prostřednictvím sítě LAN. Prostory školy 
jsou plně pokryty Wi-Fi signálem. Škola má dvě tělocvičny a víceúčelové školní hřiště 
s umělohmotným povrchem, dále velké hřiště s umělou trávou a čtyř dráhový běžecký 
ovál s umělohmotným povrchem o délce 260 m. Podmínky pro sport jsou na naší škole 
na velmi dobré úrovni. Škola provozuje a využívá při výuce a opakování prostředí Google 
Classroom, který se pro podmínky výuky na základní škole velmi osvědčil, zvlášť 
v podmínkách on line výuky.  
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Veškeré data o činnosti školy jsou zpracovávány v programu Bakalář a údaje včetně 
elektronické žákovské knížky jsou k dispozici na internetových stránkách školy. Třídní 
knihy jsou také vedeny elektronicky.  Škola se snaží dbát při práci s daty na zásady GDPR. 

 

Vývoj počtu žáků 
Počty tříd a počty žáků ve školním roce 2021/2022 

 k 30. červnu 2022 

  

 I. stupeň   II. stupeň   celá škola  

počet 

tříd  

počet  

žáků  

průměrný 

počet 

žáků  

počet 

tříd  

počet  

žáků  

průměrný 

počet 

žáků  

počet 

tříd  

počet  

žáků  

průměrný 

počet 

žáků  

12 253 21,08 10 214 21,4 22 467 21,23 

 

Školní družina  Školní klub  

počet oddělení počet žáků počet oddělení počet žáků 

5 150 0 0 

 

 Mateřská škola 

Na Kopci 

 Mateřská škola 

Ráj 

 Mateřská škola 

Na Zátiší 

počet 

tříd  

počet  

žáků  

průměrný 

počet 

žáků  

počet 

tříd  

počet  

žáků  

průměrný 

počet 

žáků  

počet 

tříd  

počet  

žáků  

průměrný 

počet žáků  

3 53 17,66 3 71 23,66 1 16 16 

 
Celkový počet dětí v mateřských školách je 140. 

 

2. Přehled počtu žáků a učebních plánů v jednotlivých třídách  
 

třída chlapci děvčata celkem název učebního plánu 

I. A 6 17 23 ŠVP ZŠ Borovského CLIL 

I. B 12 6 18 ŠVP ZŠ Borovského 

I. C 11 5 16 ŠVP ZŠ Borovského 

1. ročník 29 28 57  

II. A 9 15 24 ŠVP ZŠ Borovského 

II. B 15 10 25 ŠVP ZŠ Borovského 

2. ročník 24 25 49  
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třída chlapci děvčata celkem název učebního plánu 

III. A 7 14 21 ŠVP ZŠ Borovského 

III. B 11 11 22 ŠVP ZŠ Borovského 

3. ročník 18 25 43  

IV. A 9 9 18 ŠVP ZŠ Borovského - RVJ 

IV. B 11 8 19 ŠVP ZŠ Borovského 

IV. C 12 7 19 ŠVP ZŠ Borovského 

4. ročník 32 24 56  

V. A 10 14 24 ŠVP ZŠ Borovského 

V. B 9 15 24 ŠVP ZŠ Borovského 

5. ročník 19 29 48  

VI. A 17 9 26 ŠVP ZŠ Borovského - RVJ 

VI. B 10 17 27 ŠVP ZŠ Borovského 

6. ročník 27 17 53  

VII. A 15 11 26 ŠVP ZŠ Borovského - RVJ 

VII. B 9 6 15 ŠVP ZŠ Borovského 

VII. C 6 7 13 ŠVP ZŠ Borovského 

7. ročník 30 24 54  

VIII. A 9 13 22 ŠVP ZŠ Borovského - RVJ 

VIII. B 7 12 19 ŠVP ZŠ Borovského 

VIII C 13 9 22 ŠVP ZŠ Borovského 

8. ročník 29 34 63  

IX. A 10 11 22 ŠVP ZŠ Borovského - RVJ 

IX. B 11 12 23 ŠVP ZŠ Borovského 

9. ročník 21 23 44  

Celkem 229 238 467  

1. stupeň 122 131 253  

2. stupeň 107 107 214  
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3. Údaje o pracovnících školy 

Provozní zaměstnanci ZŠ 

  

pracovní zařazení fyzický počet úvazek 

zástupce pro věci ekonomické 1 1,00 

referentka 2 1,50 

školník 1 1,00 

uklízečky 6 5 

celkem 10 8,5 

  

Celkový fyzický počet zaměstnanců  ........... 10  

Přepočtený počet zaměstnanců  ................ 7,885 

 

Školní kuchyně ZŠ 

  

pracovní zařazení fyzický počet úvazek 

vedoucí ŠJ 1 1,00 

samostatná kuchařka 1 1,00 

kuchařka 3 3,00 

pracovnice provozu 3 2,50 

celkem 8 7,5 

  

Celkový počet zaměstnanců  ...................... 8  

Přepočtený počet zaměstnanců  ................ 7,5  

Ze státního rozpočtu  .................................. 5,8  

Doplňková činnost  ..................................... 1,2 
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Pedagogičtí pracovníci – učitelé  

  

pracovní zařazení fyzický počet úvazek 

ředitel 1 1,00 

zástupce ředitele 1 1,00 

výchovný poradce 1 DPP 

ICT 1 1,00 

metodik EVVO 1 1,00 

metodik prevence 1 1,00 

speciální pedagog 1 0,75 

učitelé 29 25,44 

celkem 36 31,19 

  

Celkový počet pedagogických zaměstnanců včetně speciálního pedagoga  ....... 33 

Přepočítaný stav pedagogických zaměstnanců včetně speciálního pedagoga  .. 31,61  

Speciální pedagog byl financován z Programu Šablony II. 

 

Pedagogičtí pracovníci – školní družina  

  

pracovní zařazení fyzický počet úvazek 

vedoucí vychovatelka 1 1,00 

vychovatelka 4 3,038 

celkem 5 4,038 

  

Celkový počet vychovatelů ......................  5 

Přepočítaný počet vychovatelů  ............... 4,038  
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Přehled pravidelně vyučovaných hodin 

 

 

celkový 
počet 
učitelů 

učitel zařazení úvazek 
počet 
hodin 

I. st. II. st. 

1 Barczok Norbert zást. ředitele 1,00 7 0 7 

2 Stáňa Libor ředitel 1,00 5 0 5 

3 Vrbická Petra učitel 1. roč 1,00 21 21 0 

4 Plecháčová Jitka učitel 1. roč. 1,00 21 21 0 

5 Berková Irena učitel 1. roč. 1,00 21 21 0 

6 Carbolová Lucie učitel 1,00 22 22 0 

7 Jelínková Lenka učitel 1,00 22 22 0 

8 Faksová Jana učitel 1,00 22 22 0 

9 Tóthová Renáta učitel 1,00 22 22 0 

10 Němcová Lucie učitel 1,00 22,5 21 1.5 

11 Závacká Miloslava učitel 1,00 22 22 0 

12 Galuszková Xenie učitel 1,00 22 22 0 

13 Szabó Leona učitel 1,00 22 22 0 

14 Adamczyková Hana učitel 1,00 22 22 0 

15 Bardoňová Jana učitel 1,00 22 0 22 

16 Lamatschová Šárka učitel 1,00 22 0 22 

17 Krejčí Jakub učitel 1,00 22 4 18 

18 Dominová Daniela učitel 0,95 21 6 15 

19 Bogoczová Markéta učitel 1,00 22 0 22 

20 Matulová Gabriela učitel 1,00 22 10 12 

21 Hapalová Marcela učitel 1,00 22 0 22 

22 Machurová Libuša metodik EVVO 1,00 22 0 22 

23 Koóšová Ivana učitel 1,00 22 0 22 

24 Slováková Lenka učitel 1,00 22 7 15 

25 Feber Karolína učitel 1,00 22,5 2 20.5 

26 Janík Jiří učitel 1,00 22 2 20 

27 Káňová Monika 
metodik 
prevence 

1,00 22 0 22 

28 Kempná Kateřina učitel 1,00 22 10 12 

29 Kudelová Alena učitel 0,50 11 0 11 

30 Kühnelová Taťána učitel 0,73 16 0 16 

31 Spružina Milan metodik ICT 1,00 19 0 19 

32 Szablatura Roman učitel 0,91 20 10 10 

33 Tomíczková Magdaléna učitel 0,18 4 0 4 

34 Zvonečková Veronika učitel 0,91 20 7 13 

 CELKEM   671 318 353 

 Franková Petra spec. pedagog 0,75    
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4. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení   
  

počet dětí zapsaných do 1. tříd  58 

počet dětí s odloženou školní docházkou  2 

počet dětí osvobozených od povinné školní docházky  0 

počet dětí zařazených do třídy s rozšířenou výukou anglického 

jazyka – metoda CLIL 
23 

 

Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2021/2022 

  

Typ SŠ Počet př. žáků Typ SŠ Počet př. žáků 

Gymnázium Karviná 16 
Albrechtova škola 
Český Těšín 

2 

Střední zdravotnická škola 4 Střední škola umělecká 1 

SPŠ Karviná 4 
Střední škola tech. 
a dopravní 

1 

Střední škola techniky a 
služeb Karviná 

2 
SŠ Dakol – přeškoní 
pedagogika 

3 

Obchodní akademie a 
hotelnictví 

7 
Jazykové gymnázium 
Pavla Tigrida 

1 

Waldorfská střední škola 1 Škola ochrany a služeb 1 

  

Ve školním roce 2021/2022 ukončilo vzdělávání 43 žáků z devátých ročníků. Jeden žák – 
cizinec opakuje ročník. Ke studiu na osmileté gymnázium byli přijati 4 žáci.  

 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

Ve školním roce 2021/2022 škola začal vyučovat podle Školního vzdělávacího programu, 
který prošel revizí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. 

Škola také začala vyučovat předmět informatika podle nových dotací hodin výstupů podle 
RVP ZV. Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického 
myšlení a porozumění základním principům digitálních technologii.  

Naplňování cílů školního vzdělávacího programu během školního roku ukázalo, že některé 
školní výstupy se dají v naších podmínkách plnit, ale některé výstupy chybí nebo nejsou 
ideálně formulovány v požadavcích RVP ZV. Proto se připravuje velká revize, se kterou se 
pedagogové seznamují a připravují na revizi ŠVP ZŠ Borovského.  

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, p. o. 9 

 

6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků – stav k 31. červnu 2022 
  

Tabulka prospěchu  

Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 

1. 57 56 1 0 0 

2. 49 42 7 0 0 

3. 43 39 4 0 1 

4. 56 43 12 1 0 

5. 48 33 15 0 0 

1. stupeň 253 193 39 2 0 

6. 53 25 28 0 0 

7. 54 21 33 0 0 

8. 63 29 34 0 0 

9. 44 16 27 1 0 

2. stupeň 214 81 72 1 0 

celkem 467 307 138 2 1 

  

Absence 

Omluvená a neomluvená absence žáků ve školním roce 2021/2022 

1. stupeň 
Počet 
žáků 

Celkový počet 
omluvených 

hodin 

Celkový počet 
neomluvenýc

h hodin 

Průměr na 
žáka oml. 

hodin 

Průměr na 
žáka neoml. 

hodin 

1. pololetí 
školního roku 

255 13429 0 52,66 0 

2. pololetí 
školního roku 

256 10688 0 41,75 0 

  

Omluvená a neomluvená absence žáků ve školním roce 2021/2022 

2. stupeň 
Počet 
žáků 

Celkový počet 
omluvených 

hodin 

Celkový počet 
neomluvených 

hodin 

Průměr na 
žáka oml. 

hodin 

Průměr na 
žáka neoml. 

hodin 

1. pololetí 
školního roku 

210 14663 0 70,03 0 

2. pololetí 
školního roku 

214 14987 6 26,447 0,28 
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Výchovná opatření  

Výchovná opatření – 1. stupeň 

 
pochvala 
ředitele 

školy 

pochvala 
třídního 
učitele 

napomenutí 
třídního 
učitele 

důtka 
třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

2. st. 
z chování 

3. st. 
z chování 

1. pololetí 0 3 0 3 0 0 0 

2. pololetí 3 31 7 0 1 0 0 

celkem 3 34 7 4 1 0 0 

 

Výchovná opatření – 2. stupeň 

 

pochvala 

ředitele 

školy 

pochvala 

třídního 

učitele 

napomenutí 
třídního 

učitele 

důtka 

třídního 

učitele 

důtka 

ředitele 

školy 

2. st. 

z chování 

3. st. 

z chování 

1. pololetí 6 7 4 3 4 1 0 

2. pololetí 4 62 18 14 5 0 1 

celkem 10 69 22 17 9 1 1 

 

Volitelné předměty nabízené ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Borovského  

Volitelné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Dramatická výchova 1 0 0 0 

Ekologická praktika 1 1 0 0 

Další cizí jazyk 1 2 2 2 

Školní sbor 1 1 1 1 

Sportovní hry 0 1 1 1 

Seminář z přírodovědných předmětů 0 1 1 1 

Seminář z matematiky 0 0 1 0 

Programování 3D tisk a modelování 1 1 1 0 

 

Volitelný předmět v 1. a 2. ročníku – žáci volí mezi předměty Barevná angličtina 
a Pohybové hry podle svého zaměření.  

  

Cizí jazyky  

  

Žáci školy se podle zájmu vzdělávali v těchto cizích jazycích:  

Na 1. stupni – barevná angličtina a anglický jazyk.  

Na 2. Stupni  - anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk 
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7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   
   

Ve školním roce 2020/2021 bylo registrováno 27 žáků se speciálně vzdělávacími 
potřebami, kterým byla doporučena podpůrná opatření 1., 2. nebo 3. stupně. Těmto 
žákům byly nastaveny plány podpůrných opatření. Žáci s 2. a 3. stupněm podpůrných 
opatření byli vyšetřeni v PPP nebo SPC. Počet těchto žáků se v průběhu školního roku 
měnil. Dle doporučení poradenského zařízení byly realizovány: 

 4 hodiny předmětu speciální pedagogická péče  

 2 hodiny úpravy obsahu vzdělávání v základním jazyce. V tomto případě se jednalo 
o výuku českého jazyka pro dva cizince.   

Plány pedagogické podpory byly nastaveny ve spolupráci se zákonnými zástupci. Po celý 
školní rok byla využívána úzká metodická spolupráce s PPP a SPC. 

V rámci podpory žáků se speciálně vzdělávacími potřebami jsou realizovány školním 
speciálním pedagogem konzultace s rodiči a podpora rodičům, konzultace s učiteli 
a metodická pomoc, koordinování úzké spolupráce rodiny se školou, především s učiteli 
realizování opatření, která vyplývají z vyšetření poradenských zařízení, event. z potřeb 
konkrétního žáka, přímá práce s těmito žáky, speciálně pedagogická péče nad rámec 
výuky nebo pedagogická intervence – koordinování a realizace ve spolupráci s ostatními 
pedagogy. 

Školní speciální pedagog: 

 poskytuje poradenské, diagnostické, terapeutické, konzultační služby 

 konzultace pro žáky, rodiče a učitele v případě výchovných nebo vzdělávacích 
problémů 

 využívá diagnostické a intervenční metody a nástroje, např. stimulační programy, 
EEG-biofeedback atd. 

Na škole je Školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských 
a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, 
pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací i sociální, stručně řečeno - pomáhá 
žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy běžného života. 

Členové školního poradenského pracoviště:  

 školní metodik prevence – Mgr. Monika Káňová  

 školní speciální pedagog - Mgr. Petra Franková  

 výchovný poradce - Mgr. Barbora Jedličková Bičejová   

 

8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů - metodik prevence 
 
Ve školním roce 2021/2022 proběhlo na naší škole dle plánu v minimálním preventivním 
programu vycházejícího z potřeb vyučujících dle jednotlivých plánů ročníků v ŠVP celkem 
44 preventivních besed, většina ve spolupráci s Městskou policií Karviná a MP Education. 
Besedy vedené MP Education byly hrazeny z prostředků školy tak, aby byly přístupny pro 
každého žáka. Byla také zrealizována návštěva Osvětimi pro žáky 8. a 9. ročníků, úniková 
hra zaměřená na fake news pro žáky 2. stupně, projekce dokumentu V síti (8. a 9. ročník) 
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a návštěva akce Revolution Train (7. a 8. ročník). 8. ročník také absolvoval návazný 
program To je zákon, kámo (Revolution Train).  

Výčet nejdůležitějších akcí pro žáky pořádaných školou:  

Městská policie Karviná  

 Bezpečně doma a na silnici - 1. A, B, C, 2. A, B  

 Malý kriminalista - 3. A, B,   

 Základy právního vědomí - 5. A, B  

 Právo, právní vědomí - 8. A, B, C  

 Multikultura – 9. A, B 

 
MP Education  

 Na světě nejsi sám – 2. A, B 

 Z housenky motýlem – 3. A, B, C 

 Jsi online I. – 4. A, B, C, 5. A, B 

 Adam a Eva aneb nejsme stejní – 5. A, B, 6. A, B 

 Na startu mužnosti – 7. A, B (chlapci) 

 Čas proměn – 7. A, B (dívky) 

 Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já – 7. A, B, C, 8. A, B, C 

 Bát, či nebát se – 8. A, B, C, 9. A, B 

 
Společnou snahou všech vyučujících je, aby v jednotlivých třídách, a tak i na celé škole, 
bylo příznivé, přátelské klima, proto jsou během školního roku organizovány nejrůznější 
akce, školní soutěže pod záštitou Žákovské rady a Sdružení rodičů školy, kde se setkávají 
a podílejí na organizaci nejen žáci, učitelé, ale také samotní rodiče. Již dlouhodobě se tato 
strategie příznivého klimatu jeví jako správná cesta v omezení negativních 
psychopatologických jevů na škole. Problémů, které jsou učiteli řešeny, není mnoho – 
byla zachycen pouze jeden případ záškoláctví, a to v rozsahu jednoho školního dne, a 
jedno podezření na skrytou absenci. Oba případy byly třídními učiteli včas zachyceny a 
řešeny jak s žáky, tak s rodiči. Jako další problém, který se jeví jako špatně řešitelný, je 
užívání tzv. liftů (nikotinových sáčků), které jsou volně prodejné a věkově neomezené. 
Tomuto chceme zamezit osvětou jak mezi žáky, tak mezi rodiči. 

9. Mimoškolní činnost – zájmové kroužky  
 

Vedoucí Název kroužku 
Celkem hodin 
1.pol/2. pol 

Krejčí Příprava na př. zk.n z Čj 9 8 

Bogoczová Rozhlasový kroužek a příprava z Čj 25 20 

Kudelová Příprava na př. zk. z M 10 14 

Feber Bojová umění 5 15 

Bičejová Literární kroužek 14 12 
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Vedoucí Název kroužku 
Celkem hodin 
1.pol/2. pol 

Koóšová Příprava na př.zk. z M 11 13 

Stáňa LEGO technický kroužek 10 12 

Spružina Modelování a 3D tisk 14 16 

Krejčí Floorbalový kroužek 18 20 

Szabo Netradiční pohybovky 13 18 

Kuhnelová Psaní všemi deseti 20 28 

Matulová Angličtina hrou 26 80 

Kempná Cambridge, Fun with R & R  26 75 

Káňová Zpívání pro radost 9 14 

Slováková Cambridge  12 16 

 

V rámci volnočasových aktivit škola úzce spolupracuje s oddílem florbalu a atletiky. 

Tyto oddíly mají na naší škole základnu své činnosti a žáci školy se účastní jejích aktivit. 

  

10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle návrhu, který je součásti 
kolektivní smlouvy. 

 Národní institut pro další vzdělávání-  Kolokvium ředitelů – Stáňa 

 Seminář DVPP Cvičení dysfázie – Poledníková, Dvorníková 

 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Výtvarné práce 

 Mgr. Lenka Theodora Ficová - Sem. DVPP MSP Komunikace dětí - Poledníková 

 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační cen 

 Nakladatelství Fraus, s.r.o. - Sem. DVPP Genetická výuka čtení – Adamczyková 

 RESK education, s.r.o. Seminář - Zákon o pedagogických pracovnících – Stáňa 

 Dita Olchavová – Seminář DVPP Škola moderní diakritiky – Adamczyková 

 Letní škola moderní didaktiky s Líným učitelem – Adamczyková 

 Inovativní metody ve výuce jazyků – Kempná, Slováková 

 CLIL metodika výuky – Carbolová 

 Jak kreativně a hravě na gramatiku – Kempná 

 Začínáme programovat s žáky v Pythonu – Spružina, Szablatura 

 Úvod do správy iPadu. Spružina, Stáňa, Szablatura 

 Hodnocení žáků cizinců, kteří nastoupili v školním roce 2021/22 – učitelé českého 
a cizích jazyků 
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 Webinář VocaBee – Matulová, Slováková 

 How to make grammar teaching a memorable experience? – Kempná, Slováková 

 Dále se pedagogové účastnili mnoha on-line webinářů podle své potřeby a zájmů. 

 

11. Realizace projektů školy  
 
AdTech – mezinárodní projekt zaměřený na modelování a 3D tisk. 

Projekt DIGI5 – projekt je zaměřen na využití digitálních technologii ve výuce. Škola 
získala v rámci řešení projektu dvě interaktivní zobrazovací tabule a tři notebooky. 

Prokekt „Příběhy našich sousedů“ – Jedenáct škol z Českého Těšína, Karviné a Bohumína 
představilo různou formou práci, kterou začaly v září 2021. Žáci si ve svém okolí našli 
pamětníka, který byl ochoten podělit se s nimi o své životní vzpomínky a zkušenosti. 
Poslechli si ho, nahráli na diktafon, v případě naší školy i na kameru, sepsali jeho životopis, 
vytvořili prezentaci, kterou představili ostatním.  

 
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáka ZŠ a MŠ 
Borovského, Karviná – ŠABLONY III. 

Název projektu: Šablony III. ZŠ a MŠ Borovského Karviná 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018063 

Přehled jednotlivých aktivit: 

Základní škola 

 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 

 2 jednotky aktivity 

 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

 11 jednotek aktivity 

 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita) 

 2 jednotky aktivity 

 3.II/13 Projektový den mimo školu 

 2 jednotky aktivity 

 3.II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 

 96 jednotek aktivity 

Nastavení úvazku: (24 měsíců s úvazkem 0,4) 

Povinné šablony v základní škole:  

 Školní speciální pedagog v ZŠ 

 Projektový den mimo školu – zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti 

 Projektový den ve výuce – polytechnické vzdělávání 

 Projektový den ve výuce – podpora digitálních kompetencí pedagogických 
pracovníků 
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 Projektový den mimo školu – podpora kariérového poradenství 

 
Mateřská škola 

 3.I/2 Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ 

 48 jednotek aktivity 

Nastavení úvazku: (24 měsíců s úvazkem 0,2) 

 3.I/5 Chůva - personální podpora MŠ 

 16 jednotek aktivity 

Příklady nastavení úvazku: (4 měsíce s úvazkem 0,4) nebo (8 měsíců s úvazkem 0,2) apod. 

 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita) 

 2 jednotky aktivity 

Povinné šablony v mateřské škole: Projektový den ve výuce a školní speciální pedagog 

 

EKOŠKOLA – projekt se týká ekologické výchovy s jejími praktickými dopady v provozu 
školy (oblasti energií, vody, odpadů a prostředí školy)   

Recyklohraní – školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru 
baterií, akumulátorů a elektrozařízení.  

Sběr papíru - zde každoročně škola odevzdává několik tun druhotných surovin. Nejlepší 
třídy jsou vyhodnoceny a odměněny. Ze zbylých financí jsou financovány aktivity žáků 
školy prostřednictvím sdružení rodičů.  

Spolupráce s jazykovou školou Hello – Hello je jedním z akreditovaných center pro 
mezinárodní zkoušky z angličtiny (Cambridge English) a němčiny (Goethe Institut). 
V letošním roce od 3. ročníku žáci plnili Cambridge pre-testy a následně i zkoušky YLE. Na 
závěr školního roku jim byly slavnostně předány certifikáty. Slavnostního předávání 
certifikátů CAMBRIDGE ENGLISH se účastnilo za přítomnosti i rodičů 37 žáků, kteří museli 
složit i slavnostní slib. 

Adopce na dálku – V letošním školním roce jsme i přes problémy podporovali naši 
kamarádku Bintiyi z Guineje a určená pomoc se dostala k naší kamarádce.  

Blogeři – Knižní nakladatelství ocenilo aktivity žáků v rámci kroužku a nabídlo spolupráci 
na hodnocení nově vydaných knih. Škola dostává výtisky knih a zapojení žáci píši 
hodnocení na blogu. 

  

12. Komentář k tabulkám a ostatní aktivity a záměry školy  
  

Školní rok 2021/2022 proběhl již bez závažnějších omezení a naplánované akce byly 
splněny. Pouze na několik dnů byly postupně čtyři třídy v krátkodobé karanténě. 

Žáci I. stupně se účastnili lyžařského kurzu, který organizoval zřizovatel.  

Škola v přírodě – 5. ročníky – Prostřední Bečva, 3. ročníky – Dolní Lomná. 

Pro žáky II. Stupně byly organizovány různé exkurze a tradiční lyžařský výcvik v Beskydech. 

http://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky
http://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky
http://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky
http://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky
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Žáci čtvrtých tříd se účastnili zdařilého „Agrokurzu“, kde si vyzkoušeli tradiční lidová 
řemesla a zároveň učitelé a žáci pracovali na stmelení kolektivu. 

Pro žáky 6. ročníků byl organizován adaptační pobyt v Beskydech. 

Ve školním roce proběhlo velmi mnoho výukových akcí a exkurzí i akcí mimoškolních, 
zaměřených na spolupráci s rodiči. Většina akcí a soutěží je v příloze této Výroční zprávy. 

Výběr nejzajímavějších akcí: 

 vlastivědná exkurze do Prahy 

 výlet pro oceněné žáky – „Pevnost poznání Olomouc“ 

 Fakespace – úniková hra 

 návštěva Divadla loutek 

 Drakiáda – akce pořádána SRŠ 

 Bádáš, bádám, bádáme – fyzikální soutěž Ostrava 

 adaptační pobyt pro žáků šestého ročníku 

 Bezpečně doma i na silnici – beseda s Policii ČR 

 natáčení televizní soutěže v Ostravě 

 Strašidelná škola – večerní akce pro děti a rodiče 

 „Blackaut“ – fyzikální přednáška pracovníka Ostravské univerzity 

 Valentýnské bruslení – akce SRŠ 

 beseda s nevidomou osobou 

 návštěva okresního archívu 

 exkurze do Osvětimi 

 projektový den „Napříč školou“ významné osobnosti 

 koncert pro Ukrajinu 

 „Den otevřených dveří“-  návštěva rodičů a předškoláků v učebnách školy 
s programem 

 
Výběr výsledků soutěží a olympiád na okresní, krajské a celostátní úrovni. 

 Okresní kolo Fyzikální olympiády – Jindřich Domin 3. místo, Viktor Donáth – 
úspěšný řešitel. 

 Krajské kolo Fyzikální olympiády Jindřich Domin – úspěšný řešitel. 

 Mistrovství ČR žáků základních škol ZAV JUNIOR – Filip Kempný obsadil 6. místo. 

 Okresní kolo Poháru rozhlasu – družstvo děvčat – 3. místo. 

 Krajské a okresní kolo v konverzaci v německém jazyce Amalie Schmuckerová 
obsadila 4. a v okrese 1. místo. 

 Velkých úspěchů dosáhli naši recitátoři v okresních a krajských kolech.  

 Okresní kolo 1. místo Marie Veselá, Matěj Káňa, Tereza Kovářová, 2. místo Barbora 
Veselá a 3. místo Veronika Hudcová. 
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 Krajské kolo - Barbora Veselá - oceněna a postoupila do celostátního kola. 

 Celostátní kolo v konverzační soutěži ve francouzském jazyce 1. Místo – Zuzana 
Turčanová 

 
Investiční akce ve školním roce 2021/2022  

Zateplení fasády areálu tělocvičen školy akce proběhla podle plánu během prázdnin. 
Celkové náklady na tuto akci byly 2 471 141,68 Kč bez DPH. 

Rekonstrukce podlahy ve vestibulu školy. Byla odstraněna stará dlažba a povrch byl 
nivelován stěrkovou hmotou. Vrchní vrstva podlahy je tvořena čtverci zátěžového 
koberce a čistící zónou. Cena akce je cca 77 000 s DPH. 

V mateřské škole Louky byl zakoupen a instalován nový kotel na tuhá paliva v 64 605 Kč 
s DPH. 

Oprava terasy v Mateřské škole Karviná- Ráj. Na terasu, kterou využívají děti, byl 
aplikován nový povrch z říčních kamínků v ceně cca 37 000,- Kč bez DPH. 

Začátkem školního roku byla dána do provozu nová učebna přírodních věd, zaměřená na 
výuku robotiky a 3D tisku. Učebna byla vybavena moderními pomůckami. Akce byla 
financována v rámci programu IROP ve spolupráci se zřizovatelem. 

Na začátku školního roku, jsme řešili vážnou havárii přívodu teplé vody. Oprava byla 
vyčíslena na 198 000,-Kč bez DPH. 

 
Hlavní úkoly na příští období z hlediska materiální pohody:  

 zateplit fasádu pavilonu školní kuchyně a jídelny  

 obnova jedné počítačové učebny 

 zaměřit se na výbavu učeben funkční nábytkem (úložné prostory)  

 oprava příjezdových cest 

 vypracovat projekt na celkovou rekonstrukci mateřské školy v Karviné – Louky. 

 pro žáky změnu šaten na šatní skřínky  

  

13. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  
 
Ve školním roce2021/2022 neproběhla na škole inspekční činnost ČSI. 

  

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha – výsledky výchovně  - vzdělávací procesu 



1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B
Třídy zahrnuté do přehledu:

Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2021/22

Průměr     Počet
klasif. žáků

Předmět Počty známek
   1   2   3   4   5   N   U

ČJL Český jazyk a literatura 1.547254 144  85  21   4   -   1   -
BaJ Barevná angličtina 1.065108 101   7   -   -   -   -   -
AJ Anglický jazyk 1.342146 103  36   7   -   -   1   -
M Matematika 1.421254 167  71  12   4   -   1   -
ČaJS Člověk a jeho svět 1.235149 119  26   3   1   -   -   -
HV Hudební výchova 1.040252 244   6   2   -   -   -   3
ČaSP Člověk a svět práce 1.028252 245   7   -   -   -   -   3
TV Tělesná výchova 1.020255 250   5   -   -   -   -   -
VV Výtvarná výchova 1.028254 247   7   -   -   -   1   -
INF Informatika 1.000106 106   -   -   -   -   -   -
PřV Přírodověda 1.596104  56  38   6   4   -   1   1
VL Vlastivěda 1.610105  58  33  11   3   -   1   -
Chv Chování 1.000255 255   -   -   -   -   -   -

Celkový průměrný prospěch

Stupeň
hodnocení
prospěchu

217
37

0

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl

1nehodnocen

omluvených
neomluvených

13429 52.663

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

0 0

1.220



6.A 6.B 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B
Třídy zahrnuté do přehledu:

Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2021/22

Průměr     Počet
klasif. žáků

Předmět Počty známek
   1   2   3   4   5   N   U

ČJL Český jazyk a literatura 1.856209  69 106  29   5   -   1   -
AJ Anglický jazyk 1.856209  86  78  34  11   -   1   -
NJ Německý jazyk 1.895153  55  66  25   7   -   -   -
FrJ Francouzský jazyk 1.50022  13   8   -   1   -   -   -
RJ Ruský jazyk 1.50010   5   5   -   -   -   -   -
M Matematika 2.148209  43 103  54   7   2   1   -
F Fyzika 1.846208  59 122  27   -   -   2   -
CH Chemie 2.086105  22  53  29   1   -   1   -
D Dějepis 1.611208 102  87  17   2   -   2   -
Z Zeměpis 1.894208  71  94  37   6   -   2   -
Prog Programování, 3D tisk a modelování 1.0009   9   -   -   -   -   -   -
Př Přírodopis 1.870208  66 107  31   4   -   2   -
HV Hudební výchova 1.100209 188  21   -   -   -   1   -
ČaSP Člověk a svět práce 1.038208 200   8   -   -   -   2   -
TV Tělesná výchova 1.096208 188  20   -   -   -   1   1
VV Výtvarná výchova 1.038210 202   8   -   -   -   -   -
Ov Občanská výchova 1.279208 153  52   3   -   -   2   -
INF Informatika 1.053208 197  11   -   -   -   2   -
EkoP Ekologická praktika 1.20539  31   8   -   -   -   -   -
Dom Domácnost 1.00012  12   -   -   -   -   1   -
Ad Administrativa 1.20015  12   3   -   -   -   1   -
Chv Chování 1.010210 208   2   -   -   -   -   -

Celkový průměrný prospěch

Stupeň
hodnocení
prospěchu

99
107

2

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl

2nehodnocen

omluvených
neomluvených

14663 69.493

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

0 0

1.544



1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B
Třídy zahrnuté do přehledu:

Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2021/22

Průměr     Počet
klasif. žáků

Předmět Počty známek
   1   2   3   4   5   N   U

ČJL Český jazyk a literatura 1.687463 213 191  50   9   -   2   -
BaJ Barevná angličtina 1.065108 101   7   -   -   -   -   -
AJ Anglický jazyk 1.645355 189 114  41  11   -   2   -
NJ Německý jazyk 1.895153  55  66  25   7   -   -   -
FrJ Francouzský jazyk 1.50022  13   8   -   1   -   -   -
RJ Ruský jazyk 1.50010   5   5   -   -   -   -   -
M Matematika 1.749463 210 174  66  11   2   2   -
F Fyzika 1.846208  59 122  27   -   -   2   -
CH Chemie 2.086105  22  53  29   1   -   1   -
ČaJS Člověk a jeho svět 1.235149 119  26   3   1   -   -   -
D Dějepis 1.611208 102  87  17   2   -   2   -
Z Zeměpis 1.894208  71  94  37   6   -   2   -
Prog Programování, 3D tisk a modelování 1.0009   9   -   -   -   -   -   -
Př Přírodopis 1.870208  66 107  31   4   -   2   -
HV Hudební výchova 1.067461 432  27   2   -   -   1   3
ČaSP Člověk a svět práce 1.033460 445  15   -   -   -   2   3
TV Tělesná výchova 1.054463 438  25   -   -   -   1   1
VV Výtvarná výchova 1.032464 449  15   -   -   -   1   -
Ov Občanská výchova 1.279208 153  52   3   -   -   2   -
INF Informatika 1.035314 303  11   -   -   -   2   -
PřV Přírodověda 1.596104  56  38   6   4   -   1   1
VL Vlastivěda 1.610105  58  33  11   3   -   1   -
EkoP Ekologická praktika 1.20539  31   8   -   -   -   -   -
Dom Domácnost 1.00012  12   -   -   -   -   1   -
Ad Administrativa 1.20015  12   3   -   -   -   1   -
Chv Chování 1.004465 463   2   -   -   -   -   -

Celkový průměrný prospěch

Stupeň
hodnocení
prospěchu

316
144

2

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl

3nehodnocen

omluvených
neomluvených

28092 60.283

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

0 0

1.407



1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B
Třídy zahrnuté do přehledu:

Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2021/22

Průměr     Počet
klasif. žáků

Předmět Počty známek
   1   2   3   4   5   N   U

ČJL Český jazyk a literatura 1.687463 213 191  50   9   -   2   -
BaJ Barevná angličtina 1.065108 101   7   -   -   -   -   -
AJ Anglický jazyk 1.645355 189 114  41  11   -   2   -
NJ Německý jazyk 1.895153  55  66  25   7   -   -   -
FrJ Francouzský jazyk 1.50022  13   8   -   1   -   -   -
RJ Ruský jazyk 1.50010   5   5   -   -   -   -   -
M Matematika 1.749463 210 174  66  11   2   2   -
F Fyzika 1.846208  59 122  27   -   -   2   -
CH Chemie 2.086105  22  53  29   1   -   1   -
ČaJS Člověk a jeho svět 1.235149 119  26   3   1   -   -   -
D Dějepis 1.611208 102  87  17   2   -   2   -
Z Zeměpis 1.894208  71  94  37   6   -   2   -
Prog Programování, 3D tisk a modelování 1.0009   9   -   -   -   -   -   -
Př Přírodopis 1.870208  66 107  31   4   -   2   -
HV Hudební výchova 1.067461 432  27   2   -   -   1   3
ČaSP Člověk a svět práce 1.033460 445  15   -   -   -   2   3
TV Tělesná výchova 1.054463 438  25   -   -   -   1   1
VV Výtvarná výchova 1.032464 449  15   -   -   -   1   -
Ov Občanská výchova 1.279208 153  52   3   -   -   2   -
INF Informatika 1.035314 303  11   -   -   -   2   -
PřV Přírodověda 1.596104  56  38   6   4   -   1   1
VL Vlastivěda 1.610105  58  33  11   3   -   1   -
EkoP Ekologická praktika 1.20539  31   8   -   -   -   -   -
Dom Domácnost 1.00012  12   -   -   -   -   1   -
Ad Administrativa 1.20015  12   3   -   -   -   1   -
Chv Chování 1.004465 463   2   -   -   -   -   -

Celkový průměrný prospěch

Stupeň
hodnocení
prospěchu

316
144

2

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl

3nehodnocen

omluvených
neomluvených

28092 60.283

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

0 0

1.407



1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B
Třídy zahrnuté do přehledu:

Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2021/22

Průměr     Počet
klasif. žáků

Předmět Počty známek
   1   2   3   4   5   N   U

ČJL Český jazyk a literatura 1.608255 132  98  18   7   -   1   -
BaJ Barevná angličtina 1.057106 101   4   1   -   -   -   -
AJ Anglický jazyk 1.456149  93  44  12   -   -   1   -
M Matematika 1.522255 153  76  21   5   -   1   -
ČaJS Člověk a jeho svět 1.201149 123  22   4   -   -   1   -
HV Hudební výchova 1.016253 249   4   -   -   -   1   2
ČaSP Člověk a svět práce 1.075253 235  17   1   -   -   1   2
TV Tělesná výchova 1.024254 248   6   -   -   -   1   1
VV Výtvarná výchova 1.024255 250   4   1   -   -   1   -
INF Informatika 1.000106 106   -   -   -   -   -   -
PřV Přírodověda 1.613106  57  37   8   4   -   -   -
VL Vlastivěda 1.698106  55  32  16   2   1   -   -
Chv Chování 1.000256 256   -   -   -   -   -   -

Celkový průměrný prospěch

Stupeň
hodnocení
prospěchu

215
39

2

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl

0nehodnocen

omluvených
neomluvených

10688 41.750

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

0 0

1.252



6.A 6.B 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B
Třídy zahrnuté do přehledu:

Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2021/22

Průměr     Počet
klasif. žáků

Předmět Počty známek
   1   2   3   4   5   N   U

ČJL Český jazyk a literatura 2.056214  53 103  51   7   -   -   -
AJ Anglický jazyk 1.879214  89  72  43  10   -   -   -
NJ Německý jazyk 1.832155  61  64  25   5   -   -   -
FrJ Francouzský jazyk 1.23821  16   5   -   -   -   -   -
RJ Ruský jazyk 1.60010   4   6   -   -   -   -   -
M Matematika 2.257214  44  90  61  19   -   -   -
F Fyzika 1.901213  63 108  42   -   -   1   -
CH Chemie 1.802106  43  43  18   2   -   1   -
D Dějepis 1.671213 102  82  26   3   -   1   -
Z Zeměpis 1.757214  90  89  32   3   -   -   -
Prog Programování, 3D tisk a modelování 1.00010  10   -   -   -   -   -   -
Př Přírodopis 2.065214  42 128  32  12   -   -   -
HV Hudební výchova 1.033214 207   7   -   -   -   -   -
ČaSP Člověk a svět práce 1.038213 205   8   -   -   -   -   1
TV Tělesná výchova 1.071211 196  15   -   -   -   -   3
VV Výtvarná výchova 1.084214 196  18   -   -   -   -   -
Ov Občanská výchova 1.390213 135  73   5   -   -   -   -
INF Informatika 1.103214 192  22   -   -   -   -   -
EkoP Ekologická praktika 1.12540  36   3   1   -   -   -   1
Dom Domácnost 1.07114  13   1   -   -   -   -   -
Ad Administrativa 1.35317  11   6   -   -   -   -   -
Chv Chování 1.009214 213   -   1   -   -   -   -

Celkový průměrný prospěch

Stupeň
hodnocení
prospěchu

91
122

1

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl

0nehodnocen

omluvených
neomluvených

14987 70.033

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

6 0.028

1.571



1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B
Třídy zahrnuté do přehledu:

Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2021/22

Průměr     Počet
klasif. žáků

Předmět Počty známek
   1   2   3   4   5   N   U

ČJL Český jazyk a literatura 1.812469 185 201  69  14   -   1   -
BaJ Barevná angličtina 1.057106 101   4   1   -   -   -   -
AJ Anglický jazyk 1.705363 182 116  55  10   -   1   -
NJ Německý jazyk 1.832155  61  64  25   5   -   -   -
FrJ Francouzský jazyk 1.23821  16   5   -   -   -   -   -
RJ Ruský jazyk 1.60010   4   6   -   -   -   -   -
M Matematika 1.857469 197 166  82  24   -   1   -
F Fyzika 1.901213  63 108  42   -   -   1   -
CH Chemie 1.802106  43  43  18   2   -   1   -
ČaJS Člověk a jeho svět 1.201149 123  22   4   -   -   1   -
D Dějepis 1.665212 102  82  25   3   -   2   -
Z Zeměpis 1.757214  90  89  32   3   -   -   -
Prog Programování, 3D tisk a modelování 1.00010  10   -   -   -   -   -   -
Př Přírodopis 2.065214  42 128  32  12   -   -   -
HV Hudební výchova 1.024467 456  11   -   -   -   1   2
ČaSP Člověk a svět práce 1.058466 440  25   1   -   -   1   3
TV Tělesná výchova 1.045465 444  21   -   -   -   1   4
VV Výtvarná výchova 1.051469 446  22   1   -   -   1   -
Ov Občanská výchova 1.390213 135  73   5   -   -   -   -
INF Informatika 1.069320 298  22   -   -   -   -   -
PřV Přírodověda 1.590105  57  37   8   3   -   1   -
VL Vlastivěda 1.667105  55  32  16   2   -   1   -
EkoP Ekologická praktika 1.12540  36   3   1   -   -   -   1
Dom Domácnost 1.07114  13   1   -   -   -   -   -
Ad Administrativa 1.35317  11   6   -   -   -   -   -
Chv Chování 1.004470 469   -   1   -   -   -   -

Celkový průměrný prospěch

Stupeň
hodnocení
prospěchu

306
160

4

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl

0nehodnocen

omluvených
neomluvených

25675 54.628

Zameškané hodiny Celkem Na žáka

6 0.013

1.437



P 5
absence na žáka

neomluv. třídní učitel
z toho hodnocení snížená

známka Ch prospěch
průměrný

žáků omluv.

Souhrnná statistika tříd

třída

zpracováno dne: 29. 9. 2022

2. pololetí školního roku 2021/22

29.561.054 -23  0 - - Mgr. Vrbická Petra23 -1.A
42.721.097 -18  0 - - Mgr. Plecháčová Jitka18 -1.B
46.501.070 -15  1 - - Mgr. Berková Irena16 -1.C
34.371.083 -24  0 - - Mgr. Carbolová Lucie24 -2.A
27.441.298 -18  7 - - PaedDr. Jelínková Lenka25 -2.B
36.451.208 -19  2 1 - Mgr. Faksová Jana22 -3.A
49.771.159 -20  2 - - Mgr. Tóthová Renáta22 -3.B
58.161.250 -15  2 1 - Mgr. Němcová Lucie18 -4.A
28.941.479 -11  8 - - Mgr. Závacká Miloslava19 -4.B
54.051.256 -18  2 - - Mgr. Galuszková Xenie20 -4.C
44.081.484 -16  9 - - Mgr. Szabó Leona25 -5.A
54.451.338 -18  6 - - Mgr. Adamczyková Hana24 -5.B
77.231.425 -16 10 - - Mgr. Bardoňová Jana26 -6.A
78.961.574 - 9 18 - - ing. Lamatschová Šárka27 -6.B
58.001.341 -18  8 - - Mgr. Krejčí Jakub26 -7.A
67.861.902 0.40 2 13 - - Mgr. Dominová Daniela15 1 (0+1)7.B
57.151.908 - 1 12 - - Mgr. Bogoczová Markéta13 -7.C
68.501.369 -16  5 1 - Mgr. Matulová Gabriela22 -8.A
55.311.447 -10  9 - - Mgr. Hapalová Marcela19 -8.B
84.721.879 - 3 19 - - Mgr. Machurová Libuša22 -8.C
80.331.394 -12  9 - - Mgr. Koóšová Ivana21 -9.A
63.861.718 - 4 18 1 - Mgr. Slováková Lenka23 -9.B

V - prospěl s vyznamenánímLegenda
P - prospěl
5 - neprospěl
N - nehodnocen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha – fotodokumentace k vybraným akcím školy 
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1. AKCE A EXKURZE 2021/2022 

PRVNÍ STAROVĚKÉ OLYMPIJSKÉ HRY PRO ŠESTÉ  TŘÍDY  

Minulý pátek, 17. 6., se na naší škole konaly první starověké olympijské hry pro šesté třídy. Žáci se rozdělili do 

pěti řeckých městských států a vyzkoušeli si některé olympijské disciplíny – běh, hod diskem, hod oštěpem, 

zápas (přetahovaná), skok daleký a závody vozatajů. Vítězným státem se stala Sparta, jejíž členové byli 

korunováni olivovými korunami. Žáci si program užili a my se těšíme, že i příští rok zopakujeme tuto akci i pro 

další ročníky. 

 

TURISTICKÝ MINIKURZ  

Ve dnech 12. až 13. října 2020 a posléze (z důvodu epidemiologických opatření) 14. až 16. června 2021 

absolvovala třída 6. A „Agro Hrádek aneb Jak se stát farmářem“ na chatě Hrádek. Pro žáky byl na každý den 

připraven program plný aktivit, 

které jsou typické pro život na 

vesnici. Na farmě krmili zvířata, 

drhali levandule, zkusili práci 

na tkalcovském stavu, vyráběli 

krásná srdce pomocí hřebíků a 

bavlnek na dřevěné desce, 

dozvěděli se něco nového o 

lesních zvířatech, stromech a 

rostlinách a mnoho a mnoho 

dalších aktivit. Ve volném čase 

taktéž sportovali, koupali se v 

bazénu a kotli. Vše vyvrcholilo 

pasováním žáků za farmáře a 

farmářky. Všichni jsme si užili 

spoustu legrace a naučili se 

hodně nových věcí.  
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EXKURZE DO OSVĚTIMI  

Naši osmáci a deváťáci absolvovali 17. 5. A 30. 5. exkurzi do Osvětimi. Prohlédli si výstavu a dobové budovy 

v táborech Osvětim a Březinka. Při prohlídce na ně nejvíce zapůsobil vězeňský blok 11 s původními celami ve 

sklepení a plynová komora s krematorium. Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá a hlavně poučná. 

 

DEN NAPŘÍČ ŠKOLOU NA  ZŠ BOROVSKÉHO  

Dne 31. května proběhl na naší škole projektový den. Právě jsem dočetla reportáž našich žurnalistů z týmu 

věnujícímu se Karlu Havlíčku Borovskému, který vedla paní učitelka Matulová. Jsem nadšena. Děti si toho dne 

mohly vyzkoušet mnoho zajímavých a netradičních aktivit a zároveň se jistě mnohé naučily a dozvěděly. 

Aktivity v jednotlivých skupinkách jsou částečně popsány v již zmíněné reportáži, zachyceny na fotkách 

i videích. Videa natáčel filmařský tým ve skupince věnující se osobnostem filmového plátna Tomu Hollandovi 

a Emmě. Tým byl veden paní učitelkou Lamatschovou.  

Reportéři určitě nemohli zachytit úplně vše, protože nebyli se skupinkami po celou dobu, přesto popisují, že 

zapojení žáci, kterých se zeptali, si dopoledne ve škole užili. Věřím, že i učitelé. Mám obrovskou radost, že při 

přípravě i vedení aktivit 

v podpůrných týmech 

pomáhali starší žáci, kteří se, 

dle slov učitelů, svého úkolu 

v naprosté většině zhostili 

s velkým nasazením a mnohé 

z probíhajících aktivit nejen 

sami nachystali, ale i vedli a 

mohli tak naučit něco ostatní 

děti. Mohu to dosvědčit i ze své 

vlastní zkušenosti. V týmu, 

který jsem vedla (k osobnosti 

Komenského) se podpůrný tým 

12 žáků v první části programu 

seznámil s životem Učitele 
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národů formou lektorovaného programu Komenský – dílna lidskosti. Ve druhé části měli tito starší žáci na 

starosti stanoviště s aktivitami v únikové hře nazvané podle Komenského díla LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE, 

při níž si přihlášené mladší děti mohly zakusit ŠKOLU HROU (viz fotografie).   

Dny napříč školou jsou na naší škole již tradicí, která však byla bohužel přerušena hlavně karanténními 

opatřeními v minulých letech. Jsem ráda, že jsme mohli po pauze navázat. Téma bylo zvoleno hlavně 

s ohledem na anketu, která proběhla naší škole na jaře. Anketu uspořádala Žákovská rada. V rámci ankety si 

žáci naší školy, kteří mají zástupce v Žákovské radě (tedy od 3. do 9. tříd), mohli vybrat známé světové i české 

osobnosti z různých oborů lidské činnosti. Výsledky třídních anket jsme spolu s členy Žákovské rady sečetli a 

ve výsledcích se mezi 15 českými a 15 zahraničními osobnostmi umístily právě osobnosti z našeho 

projektového dne.  

ZŠ BOROVSKÉHO HLÁSÍ:  MÁME NOVÉ ČTENÁŘE!  

Na jedné planetě, kdo by to byl řek, vynalezli nový recept – salát z pohádek… Těmito slovy začalo Pasování na 

malé čtenáře, které proběhlo 20. května 2022 v MDK Karviná. I naši prvňáčci připravili pro diváky z řad rodičů 

salát nejen z pohádek, ale i z příběhů, bajek a písniček. Čtení děti zvládly na jedničku a pan ředitel všechny děti 

pasoval na rytíře řádu čtenářského. 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – HOTEL EXCELSIOR – HORNÍ  LOMNÁ  

Žáci 3. A a 3. B odjeli 16. 5. do Horní 

Lomné, kde stráví 5 dnů v krásné 

přírodě na čerstvém vzduchu. Každý 

den sportujeme, soutěžíme a 

chodíme na túry. Využíváme také 

hotelový bazén. Počasí nám přeje, 

ubytování i jídlo je vynikající.  
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KONCERT PRO UKRAJINU 

V rámci dubnových třídních schůzek proběhl na naší škole ve spolupráci se SRŠ charitativní Koncert pro 

Ukrajinu. Účinkující svým počinem vybrali částku 3.400,-. Sdružení rodičů přispělo částkou 1.600 Kč. Celkem se 

tedy jednalo o částku 5.000 Kč, kterou se žáci rozhodli věnovat na pořízení tabletu pro zdokonalení v jazyce 

ukrajinskému žákovi navštěvujícímu 9. ročník a jeho mamince, která by mohla od září nastoupit jako učitelka. 

 

REVOLUTION TRAIN 

V pátek 22. 4. se žáci 7. ročníků zúčastnili preventivního programu s protidrogovou tematikou. Vydali jsme se 

na svinovské nádraží, kde žáci přímo nastoupili do vlaku, kde interaktivní formou prožili příběh drogově 

závislého člověka se všemi jeho důsledky. Program se snaží preventivně působit na žáky a ovlivňovat tak 

jejich pohled na problematiku drog, varovat je před následky, které může užívání drog mít. 
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LEGO KROUŽEK  

Žáci z LEGO technického kroužku si vyzkoušeli práci s klasickou stavebnicí Merkur. 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

V úterý 22. března 2022 proběhl Den otevřených dveří aneb po stopách školáka. A kam zavedly stopy budoucí 

prvňáčky a jejich rodiče? Myslíme si, že na ta nejzajímavější místa v naší škole. Posuďte sami. Dveře zůstaly 

otevřené v naší školní knihovně, v hudebně, kde si děti vyzkoušely hru na boomwhackers, dále měly možnost 

vidět Lego roboty, ukázku programování pohybu autíček, 3D tisk a výstavku výrobků z této tiskárny. Stopy 

směřovaly také k učebně cizích 

jazyků, zde byly představeny 

metody výuky anglického 

jazyka. V učebně výtvarné 

výchovy byla k vidění celá škála 

výtvarných technik.  Pro děti 

byly připravené hry s písmeny 

a číslicemi na interaktivní 

tabuli, v tělocvičně opičí dráha. 

V Badatelně a učebně 

přírodopisu budoucí prvňáčci 

prozkoumávali svět kolem nás 

s využitím našich smyslů, 

Montessori pomůcek a 

mikroskopů.  Na závěr si 

prohlédly první třídy a školní 

družinu. 

  

https://www.borovskeho.cz/archiv/14699
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PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 

Dne 14. 3. 2022 se v kině K3 v Bohumíně konala závěrečná prezentace školních týmů zapojených do projektu 

„Příběhy našich sousedů“. Jedenáct škol z Českého Těšína, Karviné a Bohumína představilo různou formou 

práci, kterou začaly v září 2021. Žáci si ve svém okolí našli pamětníka, který byl ochoten podělit se s nimi o své 

životní vzpomínky a zkušenosti. Poslechli si ho, nahráli na diktafon, v případě naší školy i na kameru, sepsali 

jeho životopis, vytvořili prezentaci, kterou představili ostatním. Různé školy k tomuto úkolu přistoupili různou 

formou, ale naši žáci měli s tímto úkolem práce asi nejvíc, protože si vybrali natáčení filmu. To totiž znamená 

nejen vlastní natáčení, ale i střihání a to je časově náročná práce. Závěrečnou prezentaci pojali organizátoři 

jako soutěž a vyhlašovali pouze první tři umístění. Tam naši nepronikli, ale přesto si myslím, že Ondřej 

Zvoneček, Viktor Donath, Jindra Domin a Maruška Gajduszková zaslouží velkou pochvalu. Celou práci odvedli 

samostatně, věnovali projektu velké množství hodin a rozhodně se za ni i za závěrečnou prezentaci nemusí 

stydět. 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ  

Ve dnech 28. 2. až 4. 3. 2022 se uskutečnil lyžařský kurz v Horní Bečvě, kterého se zúčastnili žáci tříd 7. A, 7. B, 

7. C, 8. A, 8. B, 9. A a 9. B. Byli jsme ubytováni v horském hotelu Cherry, který je blízko ski areálu Rališka. Počasí 

bylo objednáno na míru, plnými doušky jsme si užívali sluníčka. Žákům se pobyt moc líbil, všichni se zdokonalili 

v lyžařských technikách a někteří žáci, kteří stáli poprvé na lyžích, dokonce sjížděli svahy sami. Kromě lyžování 

jsme také stmelovali kolektiv, který byl skvělý. Jak nám to šlo? Přesvědčte se naším fotoreportem. 

 

https://www.borovskeho.cz/archiv/14399
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DEN PRO ZDRAVÍ  

Ve středu 16. února 2022 jsme celá třída 4. B vyjeli na „Den pro zdraví“ do Beskyd. V 7.45 jsme se společně 

vydali pěšky od školy na vlakové nádraží v Karviné. Vlakem jsme přijeli do Mostů u Jablunkova. Čekal nás výstup 

na horskou chatu Studeničná. Cestou jsme se koulovali, jezdili na bobech a klouzali se. Před chatou jsme 

pokračovali v zábavě a přidali jsme sněžné stavby. V chatě nás čekala teplá polévka, která nám moc chutnala. 

Odpoledne jsme se vydali na cestu zpět. V Mostech jsme ještě předváděli své dovednosti v jízdě na čemkoliv. 

Den pro zdraví se nám moc vydařil. Po celý den nám svítilo sluníčko.  Byli jsme mokří a unavení, ale šťastní a 

spokojení. 

 

FRANCOUZSKÝ KLUB, 7.  A, 1. POLOLETÍ  
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NÁVŠTĚVA REVOLUTION TRAIN 

Návštěva Revolution train – Protidrogového vlaku. Preventivní program. Žáci osmých tříd. Nádraží Svinov: 

listopad 2021. 

 

LEONARDO DA VINCI 

V roce 2019 by se 500 let dožil Leonardo Da Vinci. Bohužel představení na jeho počest mohli předvést umělci 

z Pardubic v naší tělocvičně až v letošním listopadu. Žáci se dozvěděli něco o jeho životě a na exponátech 

výstavy mohli ocenit jeho genialitu. 

 

  

https://www.borovskeho.cz/archiv/14098
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PRE-TESTY CAMBRIDGE ENGLISH 

Ve čtvrtek 21. října 2021 si 59 žáků druhého stupně vyzkoušelo pretesty Cambridge English v úrovních KEY and 

PET fo schools. A jak dopadnou výsledky? To se dozví asi za 4 týdny. Podle toho, jak soustředěně pracovali, to 

budou určitě opět skvěle výkony. 

 

ADAPTAČNÍ KURZ  

V minulém týdnu ve dnech 11. – 14. 10. 2021 se třída 6. B účastnila adaptačního kurzu v Mostech u Jablunkova 

na turistické chatě Studeničné. Změna prostředí je vždy ku prospěchu, a tak se v malebné přírodě žáci učili 

novým dovednostem. Cílem především bylo, aby se noví spolužáci jinak a lépe poznali mimo budovu školy, což 

se s největší pravděpo-

dobností povedlo. Naučili se 

spolupracovat ve skupině a 

snadněji porozumět jeden 

druhému, ale také sobě. 

Nezbytnou součástí byl 

rozvoj tolerance, respektu a 

v neposlední řadě jsme se 

snažili o rozvoj samotného 

jedince na těle i duchu. 

Žákyně, žáci i učitelé si tuto 

akci nesmírně užili a 

vezeme si spoustu 

nezapomenutelných 

zážitků, na které budeme 

vzpomínat celý život. 

  

https://www.borovskeho.cz/archiv/13996
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PRVŇÁČCI NA FARMĚ  

Dne 13. října 2021 navštívili naši prvňáčci Farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. V Návštěvnickém centru si děti 

prohlédly expozici odrůd rajčátek a okurek, zhlédly film o čmelácích, kteří jsou hlavními opylovači rostlinek na 

Bezdínku. V ukázkovém skleníku se dozvěděli o způsobu pěstování zeleniny. Prohlídka byla ukončena 

ochutnávkou cherry rajčátek. Všem moc chutnala. Více prozradí fotografie. Děkujeme zaměstnancům Farmy 

Bezdínek za krásné zážitky a poznání. 

 

FAKESPACE 

V pondělí 27. 9. 2021 se na naší škole uskutečnila akce pro druhý stupeň s názvem Fakespace. Jednalo se o 

netradiční únikovou hru, kdy během jedné vyučovací hodiny, bylo nutno uniknout dezinformacím. Lektoři žáky 

pomocí videí a krátkých 

poučných spotů uvedli do 

světa, kde je nutno utéct 

viru a odhalit, kde je ukryta 

vakcína pro záchranu lidstva 

(zde je potřeba dodat, že 

tato úniková hra vznikla již 

před koronavirovou 

epidemií, na naší škole se 

měla akce uskutečnit již na 

jaře 2020). Všem třídám se 

podařilo záhadu vyluštit 

a zachránit lidstvo. Akce se 

uskutečnila za finanční 

podpory našeho Spolku 

rodičů ZŠ Borovského. 

Děkujeme! 

  



11 
 

AGROKURZ 

Minulý týden jsme společně se 4. B byli na chatě Hrádek, kde jsme si vyzkoušeli, jaké to je být farmářem. 

Seznámili jsme se s různými činnostmi a plnili zajímavé úkoly. Krouhali jsme zelí, pečovali o jabloně, vyráběli 

sýr a stloukali máslo, pracovali se dřevem, krmili dobytek, stříhali levandule. Také jsme měli zajímavou 

přednášku o rysech, kteří v Beskydech žijí. Vyzkoušeli jsme si zatroubit na trombitu, která měřila až 5 metrů a 

navštívili jsme bylinkovou zahradu. Za odměnu jsme se vykoupali v obrovském kotli s teplou vodou. Pobyt na 

Hrádku se nám moc líbil a určitě bychom jeli znovu! 

 

VÝLET DO PRAHY 9. A  
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VÝLET DO PEVNOSTI POZNÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU ZÁBAVNÁ POLYTECHN IKA 

Celkem 41 žáků ze 4. – 9. tříd dne 23. září navštívilo Pevnost poznání v Olomouci v rámci projektu Zábavná 

polytechnika, jenž je financován Statutárním městem Karviná v rámci projektu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání. 

Na programu byla návštěva všech čtyř nabízených expozic a také zhlédnutí filmu o vesmíru v místním 

planetáriu. Film promítaný na kupoli planetária poodhalil žákům různá tajemství týkající se vzniku vesmíru, 

hvězd či mlhovin a v neposlední řadě se zabýval i planetami Sluneční soustavy. 

Expozice Světlo a tma lákala k probádání podstaty světelného záření. Žáci si například mohli zkusit vytvořit 

elektronický proud, rozehrát hudební nástroj pomocí laseru či ovládat dálkově robotické vozítko. 

V expozici Rozum v hrsti mohli vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku a prozkoumat neuronovou 

síť, zahrát si 3D piškvorky či vyluštit různé logické úkoly, hlavolamy a šifry, čehož se účastníci z naší školy rádi 

zhostili. 

Výstava Živá voda přinesla žákům pohled do vodního světa. Žákům se představili pozoruhodní živočichové 

v nadživotní velikosti, mohli je zkoumat také pomocí mikroskopů či lupy. V maketě vodní tůně mohli spatřit 

různé vodní tvory, například jepice, pošvatky, chrostíky či majestátní vážku. 

V poslední části muzea – v rámci výstavy Do historie! si někteří oblékli historické uniformy vojáků z doby Marie 

Terezie a Josefa II. a mohli se seznámit s historií Pevnosti i Olomouce například pomocí komiksů na 

velkoformátových panelech.   

Na prohlídku Pevnosti poznání navazovala společná procházka do historického centra Olomouce, při které 

jsme mohli obdivovat sloup Nejsvětější trojice (památka UNESCO) či orloj. 

Věřím, že se všem zúčastněným výlet líbil a dozvěděli se spoustu nových informací o tom, jak funguje svět 

kolem nás. 
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VÝLET DO PRAHY  

V pondělí 20. 9. se žáci 9. B seznamovali s krásami našeho hlavního města. Ve velmi časných ranních hodinách 

vyjeli z Karviné, aby v Praze mohli strávit 7 hodin. Prošli se centrem a viděli nejznámější památky. Přitom si 

každý vyzkoušel roli průvodce, když se svým výkladem pokoušel zaujmout spolužáky. Tento jednodenní 

„našlapaný“ výlet splnil svůj účel a všichni se vraceli spokojeni. 
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2. SOUTĚŽE  

FOTOREPORT Z FLORBALOVÉHO KROUŽKU  

 

MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZAV JUNIOR 

Nejlepší písaři ze základních škol České republiky se utkali v psaní na 

klávesnici PC ve dnech 9. – 10. června t. r. na mistrovství ZAV Junior. 

Na Základní školu Ilji Hurníka v Opavě se jich sjelo z celé republiky 

celkem třicet tři. Náš žák Filip Kempný nejlépe zabodoval v psaní 

minutovek, kde s rychlostí 346 úhozů obsadil 6. místo. 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ  

V úterý 7. 6. 2022 se na půdě naší školy konaly atletické závody – 

přesněji čtyřboj. Soutěžní disciplíny byly sprint na 60 m, skok vysoký, 

skok daleký, hod, vrh a vytrvalostní běhy podle kategorií. Celkem se 

závodů účastnily 4 karvinské školy a to ZŠ U Lesa, Slovenská, Školská a 

v neposlední řadě ta naše ZŠ Borovského. Umístění jednotlivých 

pětičlenných družstev bylo následující: 

Mladší dívky – 1. místo 

Paholíková 6. B, Hobšilová 6. B, Krejčová 7. A, Tomíčková 7. A, Zvonečkový 7. A, 

Mladší chlapci – 1. místo 

Holub 6. A, Manderino 6. B, Uchytil 6. B, Barczok 7. A, Malatinský 7. B 

Starší dívky – 1. místo 

Ištoková 8. A, Matejková 8. A, Ĺaliková 8. B, Turczanová 8. B, Malatinská 9. A 

Starší chlapci – 2. místo 

Godzik 8. A, Stuchlík 8. A, Jandák 9. A, Goluch Jan 9. A, Goluch Jakub 9. A 
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MINIFOTBAL STARŠÍCH ŽÁKŮ  

Dne 26. 5. proběhlo městské kolo 

karvinských škol v minifotbale v kategorii 

starších žáků. Naší chlapci v boji o 3. místo 

porazili ZŠ Prameny a skončili celkově třetí.  

 

 

 

 

 

 

POHÁR ROZHLASU  

Dne 11. 5. 2022 se konalo OKRESNÍ KOLO v 

atletice, a proto jsme s děvčaty 6. a 7. tříd 

vytvořily družstvo mladších dívek a stejně 

tak jsme sestavily družstvo starších děvčat 

z 8. a 9. tříd. Za krásného horkého počasí 

holky předvedly parádní výkony hodné 

obdivu a mladší získaly krásné 3. místo. 

Starším dívkám utekla první pozice o 

pouhých 150 bodů a obsadily tak úžasnou 

druhou příčku. Všem moc děkuji za 

vzornou reprezentaci školy a sportovního 

ducha, který na této soutěži nechyběl! 
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NHL GLOBAL FAN TOUR 

Ve středu 18. května 2022 navštívili žáci 7. A akci NHL Global Fan Tour. Jednalo se o aktivity spjaté s hokejem. 

Účastníci si mohli například vyzkoušet přesnost a tvrdost střely, techniku hole na speciální desce, simulaci hry 

prostřednictvím virtuální reality, samotnou hru na speciálním hřišti a mnoho dalších aktivit. No podívejte se 

sami, jak byli šikovní. Sportu zdar! 

 

ZÁVOD VE VYTRVALOSTNÍM BĚHU  

Ve čtvrtek 12. 5. se konal na školním hřišti závod ve vytrvalostním běhu. Zúčastnilo se ho 45 žáků prvních až 

pátých tříd. Všichni úspěšně doběhli do cíle. Výherci jednotlivých ročníků nás budou reprezentovat v městském 

kole. 

1. ročník – Tomáš Musiolek, Gisele Rumlerová 

2. ročník – Lukáš Szymański, Dominika Bielská 

3. ročník – Matyáš Klaput, Tereza Janišová 

4. ročník – Jan Miškář, Lucie Klimková 

5. ročník – Erik Dworok, 

Eliška Wenglářová 

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE 

V NĚMECKÉM JAZYCE  

Amálie Schmuckerová, žákyně 9. A, 

reprezentovala ve středu 27. 4. 

naši školu v Krajském kole soutěže 

v německém jazyce. Poprala se 

s poslechem, gramatickým testem, 

popisem obrázku i s konverzačním 

tématem a umístila se na krásném 

čtvrtém místě! 
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MISTROVSTVÍ REPUBLIKY VE ZPRACOVÁNÍ TEXTU 

Psaní na klávesnici PC hmatovou metodou všemi deseti je na naší škole vyučováno prostřednictvím 

internetové školy ZAV. Výuka je řízena z jednoho metodického pracoviště prostřednictvím internetu. 

Významnou roli vedle vlastní výuky hrají soutěžní aktivity. Pokud pomineme mezinárodní soutěžení, zaujímá 

hlavní místo mezi soutěžemi u nás mistrovství republiky, do kterého jsou nominováni žáci základních a 

středních škol podle výsledků v krajských kolech. 

Mezi 16 nejlepších žáků ze základních škol se také dostal náš žák 6. A Filip Kempný. Jeho výkon 2309 úhozů 

v desetiminutovém opise z papírové předlohy by stačil na úspěšnou státní zkoušku z psaní na klávesnici PC. 

 

OKRESNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY  

Úspěšní řešitele Okresního kola fyzikální olympiády – na 3. místě se umístil Jindřich Domin a úspěšným 

řešitelem byl i Viktor Donath. Oba dva žáci postupují do krajského kola. 
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SOUTĚŽI V PSANÍ NA KLÁVESNICI PC VŠEMI DESETI 

V úterý 29. března proběhla 

formou on-line krajská soutěž 

v desetiminutovém opise 

z obrazovky. Náš žák 6. A Filip 

Kempný skončil na 19. místě 

s výsledkem 232 úhozů za 

minutu v opise v českém 

jazyce  a obdržel diplom. Také 

v opise v anglickém textu 

dosáhl vynikající rychlosti 229 

úhozů za minutu. 

Blahopřejeme a držíme palce 

v dalších soutěžích! 

 

 

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA SÓLOVÝCH RECITÁTORŮ  

V pátek 1. dubna 2022 se 

v ostravském SVČ Korunka 

konala Krajská přehlídka 

sólových recitátorů. Uvítalo 

nás příjemné prostředí 

zrekonstruované budovy 

s obrovským sálem a pódiem. 

Naše škola zde měla 

zastoupení téměř ve čtyřech 

kategoriích – 0. kategorii 

reprezentovala Marie Veselá 

z 1. B, v 1. kategorii nastoupil 

Matěj Káňa z 2. A, 2. kategorii 

zastoupila Barbora Veselá 

a 3. kategorii Tereza Kovářová. 

Každý ze soutěžících předvedl to nejlepší, co mohl. Konkurence však byla obrovská – vždyť soutěžili s dvanácti 

nejlepšími v Moravskoslezském kraji! A jak to vše dopadlo? Ty, kteří očekávají přesná místa, zde asi zklamu. 

Na této úrovni se nerozdávají stupně vítězů, ale ocenění. V kategoriích, jež mají postup do celostátního kola, 

mohou účastníci získat ocenění s postupem do celostátního kola.  

Marie Veselá z 1. B byla oceněna mezi třemi nejlepšími – bohužel tato kategorie v krajském kole končí. 

Maruško, nevadí, až budeš starší, dočkáš se! Gratulujeme. 

Barbora Veselá ze 4. C byla taktéž oceněna mezi třemi nejlepšími a navíc s postupem do celostátního kola, 

které se koná 10. – 12. června ve Svitavách! Barunko, gratulujeme a všichni ti držíme palce. 
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MĚSTSKÉ KOLO TURNAJE  V SÁLOVÉM FOTBALE  

Ve čtvrtek 31. 3. se na ZŠ U Lesa konalo 

městské kolo turnaje v sálovém fotbale 

pro děti z 1., stupňů karvinských škol. Náš 

tým porazil ZŠ U Lesa a ZŠ Majakovského, 

ale prohrál se ZŠ Dělnická a ZŠ Školská a 

obsadil 3. místo.  

Školu reprezentovali: Alex Kovář, Jan 

Miškář, Ondřej Swiatkowski, Radek 

Kolatek, Filip Zeman, Alexandr Dominik 

Pečonka, Dorian Calabro, Robin 

Horňáček, Marie Matykiewiczová, Erik 

Dworok, Česlav Jeleň. 

 

MĚSTSKÉ KOLO V BASKETU STARŠÍCH ŽÁKŮ  

Dne 25. 3. proběhlo městské kolo v basketu starších žáků. Turnaje se zúčastnilo 8 karvinských škol. Naší 

basketbalisté ve skupině porazili ZŠ Prameny a ZŠ Petrovice a prohráli s gymnáziem Karviná. V semifinále 

zázračně porazili ZŠ Dělnickou a ve finále nestačili na Gymnázium Karviná. Chlapci obsadili krásné 2. místo. 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2021-22 

Úspěšnými řešiteli školního kola jsou: Tereza Kovářová a Lukáš Kurovský, oba ze 7. A. Postupují do okresního 

kola, které se uskuteční 12. dubna v Juventusu. 

KLOKAN 2022 

Letos jsme se po dvou letech 

opět zúčastnili mezinárodní 

matematické soutěže 

„Klokan“. V pátek 18. března 

soutěžilo celkem 107 žáků ve 

4 kategoriích. A komu se 

dařilo nejlépe? 
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OKRESNÍ KOLO PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 

V pondělí 21. března 2022 se 

v karvinském SVČ Juventus 

zápolilo v recitaci o postup do 

krajského kola. Opět byly 

k slyšení obdivuhodné výkony 

soutěžících, výkony byly ještě 

lepší než v kole městském, 

napětí bylo cítit ve vzduchu, 

všichni ze sebe vydali jen to 

nejlepší. Porota měla velmi 

nesnadný úkol – vybrat z každé 

kategorie maximálně dva 

recitátory postupující dále. 

A jak se dařilo našim žákům? 

 

O. kategorie (žáci 1. tříd) 

1. místo s postupem do krajského kola – Marie Veselá (1. B) 

I. kategorie (žáci 2. a 3. tříd) 

1. místo s postupem do krajského kola – Matěj Káňa (2. A) 

II. kategorie (žáci 4. a 5. tříd) 

2. místo s postupem do krajského kola – Barbora Veselá (4. C) 

čestné uznání – Amélie Grimová (5. B) 

III. kategorie (žáci 6. a 7. tříd) 

1. místo s postupem do krajského kola – Tereza Kovářová (7. A) 

3. místo – Veronika Hudcová (6. A) 

IV. kategorie (žáci 8. a 9. tříd) 

čestné uznání – Jakub Zatloukal (8. C) 

Všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a postupujícím přejeme mnoho úspěchu, 

pevné nervy, výborné posluchače v obecenstvu a také nezbytné štěstí! 

MĚSTSKÉ KOLO PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 

Ve středu 16. března se konalo Městské kolo přehlídky dětských recitátorů. Žáci byli rozděleni do následujících 

kategorií – 0. kategorie (žáci 1. tříd), I. kategorie (žáci 2. a 3. tříd), II. kategorie (žáci 4. a 5. tříd), III. kategorie 

(žáci 6. a 7. tříd) a IV. kategorie (žáci 8. a 9. tříd). Během celého dopoledne, u starších žáků i část odpoledne, 

jsme mohli slyšet nejrůznější básně/ úryvky prozaických textů. Zasáhla samozřejmě také tréma, a tak se 

začínalo přednes opakovaně, někdy s nápovědou poroty (naštěstí je tato soutěž o umění přednesu a ne o cenu 

za nejlepší paměť). 
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A jak to vše dopadlo? 

O. kategorie 

1. místo s postupem do 

okresního kola – Marie 

Veselá (1. B) 

2. místo – Ema Pomahačová 

(1. B) 

3. místo – Valentina 

Bratovanova (1. B) 

I. kategorie 

2. místo s postupem do 

okresního kola – Matěj 

Káňa (2. A) 

II. kategorie 

1. místo s postupem do okresního kola – Barbora Veselá (4. C) a Amélie Grimová (5. B) 

III. kategorie 

1. místo s postupem do okresního kola – Veronika Hudcová (6. A) a Tereza Kovářová (7. A) 

2. místo s postupem do okresního kola – Emily Hudcová (6. B) 

IV. kategorie 

2. místo s postupem do okresního kola – Jakub Zatloukal (8. C) 

Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím do okresního kola držíme pěsti! 

MĚSTSKÉ KOLO VE FLORBALU MLADŠÍCH ŽÁKŮ  

Dne 16. 3. 2022 proběhlo 

městské kolo ve florbalu 

mladších žáků. Chlapci ZŠ 

Borovského po vítězném 

zápase se ZŠ Dělnická obsadili 

celkově 1. místo. Celkem bylo 

v turnaji 5 karvinských škol. 

17. 3. proběhl turnaj starších 

žáků, kdy chlapci v celém 

turnaji získali pět vítězství a 

jednu remízu a ve finále 

porazili na nájezdy 

ZŠ Dělnickou a obsadili 

1. místo. Hráči naší školy 

podali silně bojovný výkon.  
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OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE  V NĚMECKÉM JAZYCE  

V úterý 15. 3. 2022 se na Gymnáziu v Havířově konalo Okresní 

kolo soutěže v jazyce německém. Naše žákyně z 9. A, Amálie 

Schmuckerová, se skvěle „poprala“ s poslechem, popisem 

obrázku i s konverzačním tématem a obsadila nádherné PRVNÍ 

místo! Gratulujeme! 

 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE  

V měsíci únoru proběhlo na prvním stupni školní kolo recitační soutěže. Žáci poměřili své síly, snažili se 

o výrazný umělecký přednes. Na prvních místech se v jednotlivých ročnících umístili: 

Druhé ročníky:       

1. místo Matěj Káňa 

2. místo Viktorie Žídková 

3. místo Kryštof Grim 

Třetí ročníky:     

1. místo Tina Swaczynová 

2. místo Sebastian Roženek 

3. místo Jakub Čičo 

Čtvrté ročníky: 

1. místo Barbora Veselá 

2. místo Richard Kantor. 

3. místo Filip Zeman 

Páté ročníky: 

1. místo – Amélie Grimová 

2. místo – Melissa Ritorto, Galina Rohaľová 

3. místo – Eliška Venglářová 

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole recitační soutěže, které proběhne 

21. 3. 2022. 
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POHÁDKOVÝ KVÍZ  

Moc nás těší, že naše žákyně Izabela Vajdová ze 4. A. 

vyhrála kvízovou soutěž „Pohádkový kvíz“ v infocentrech 

ÁMOS vision a získala tak Poukaz do dobrodružného 

parku TEP Factor v hodnotě 1 000 Kč.  

CAMBRIDGE ZKOUŠKY  

Koncem listopadu 2021 naši žáci absolvovali 

mezinárodně uznávané Cambridge zkoušky v úrovních 

Starters,  Movers, KEY for Schools A2 a letos poprvé PET, 

která odpovídá úrovni B1.  

1. Celkem sedm žáků deváté třídy – Natálie Babczyńská, Markéta Dziadziová, Ondřej Zvoneček, Viktor Hanzel, 

Nela Šlachtová, Ema Brhelová a Jindřich Domin absolvovalo úroveň PET a byli úspěšní natolik, že dosáhli 

téměř maximálního počtu bodů a na svých certifikátech mají ohodnocení A a úroveň B2.  

2. KEY for Schools absolvovali úspěšně žáci osmých tříd – 

Ema Heczková, Tomáš Godál, Tereza Slovákova, Kateřina 

Kempná a žákyně deváté třídy Sára Sýkorová.  Tři z nich 

také dosáhli skoro maximální počet bodů a na svých 

certifikátech výsledek A a úroveň B1. Dvě žákyně dosáhly 

maximální hranici ve své úrovni a potvrdili své skvělé 

znalosti a hlavně schopnost je aplikovat ve všech čtyřech 

oblastech- reading, writing, listening and speaking. 

3. Také naší mladší žáci se pokusili nastartovat svou kariéru a byli velmi úspěšní…, a kdo to byl? Za STARTERS 

Laura Antalová, Tereza Piekarová, Richard Mazurek, Matěj Černický a za MOVERS Darien Michalik.  

Všem moc blahopřejeme. Kateřina Kempná.  
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SOUTĚŽ VE ŠPLHU  

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 proběhla školní soutěž ve šplhu, 

které se zúčastnilo celkem 29 žáků z 1. stupně. Žáci 

soutěžili ve dvou kategoriích mladší žáci (2. a 3. třída) a 

starší žáci (4. a 5. třída). Všichni soutěžící podali 

výborný výkon a byli zaslouženě odměněni. Cenu za 

nejrychlejšího šplhaře získala Natálie Břusková z 5. A 

s časem 3,8 s. Všem soutěžícím děkujeme za účast 

a sportovní nasazení. 

 

MINI WOCABEE ŠAMPIONÁT  

Vybrané skupinky žáků se v listopadu 

zúčastnily jazykového minišampionátu 

WocaBee 2021, který probíhal pod záštitou 

ministerstva školství ČR. Jak už název 

napovídá, síly si v něm změřili ti nejmenší žáci z celého 

Česka. Soutěžilo se v aplikaci WocaBee na učení 

slovíček, výlučně však ve verzi pro děti. Ta obsahovala 

pouze obrázky + zvuk a byla vhodná pro žáky do 9 let, 

proto se jí zúčastinli žáci navštěvující kroužek Cambridge 

English Starters a skupinka žáků 4. A. Děti si vyzkoušely 

inovativní způsob učení slovíček, který skvěle funguje, a 

děti ho doslova zbožňují! Děti byly velmi šikovné a naše 

žačka Kristýnka Helekalová z 3. A zabodovala a své 

WocaPointy jí zajistily zařazení do slosování o hodnotné 

ceny a vyhrála jízdní kolo. K výhře jí poblahopřál také 

pan Ing. Ošvát, tvůrce aplikace. 

„UŽ TAM BUDEM?“  

V úterý 2. listopadu se žáci naší 

školy zúčastnili natáčení soutěže 

„UŽ TAM BUDEM?“. 

Soutěž je zaměřená na přírodní 

vědy a jejich využití v reálném 

životě. Markéta Dziadziová, 

Veronika Malatinská, Jindra Domin, 

Viktor Hanzel a Ondra Zvoneček, 

jsou jména žáků 9. A, kteří naší 

školu v této soutěži reprezentovali. 

Jejich soupeřem byli žáci ostravské 

základní školy a boj to byl až do 

poslední chvíle velmi vyrovnaný. 
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Před poslední disciplínou byl stav 35:35. V poslední disciplíně, která měla rozhodnout o vítězi, Ondra zabojoval 

a vítězství bylo naše. Tento soutěžní díl se bude v únoru vysílat v televizi a na stránkách školy zveřejníme 

datum. 

PYTHAGORIÁDA 2021-22 

Ve čtvrtek 4. 11. se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády.  

Letos se změnily podmínky soutěže, soutěží žáci 6. – 9. ročníku a 

kategorie pro pátý ročník byla zrušena. Úspěšným řešitelem je 

soutěžící s 10 a více body. Letos jsme příliš úspěšní nebyli. Nejlepších 

výsledků jsme dosáhli v kategorii 6. ročníku, kde jsou dva úspěšní 

řešitelé – Tomáš Čech z 6. A a Richard Mazurek ze 4. C, oba nasbírali 

10 bodů. 

V ostatních ročnících není podle podmínek soutěže úspěšný řešitel, ale pochvalu si zaslouží Tomáš Godál z 8. C, 

který získal 9 bodů, a doufáme, že bude také pozván do okresního kola. 

V 9. ročníku byl nejúspěšnější Ondřej Zvoneček z 9. A s 8 body. Kategorie pro 7. ročník byla velice náročná, 

nejlépe uspěl Lukáš Pletnický. 

Všem účastníkům děkujeme za účast a úspěšným řešitelům gratulujeme! V prosinci se uskuteční okresní kolo, 

ve kterém přejeme pozvaným žákům hodně úspěchů! 

PŘESPOLNÍ BĚH  

V pondělí dne 4. 10. 2021 se konal 

v parku Boženy Němcové přespolní 

běh. Naše škola měla zastoupení ve 

všech kategoriích a žákům se úžasně 

dařilo. 

V kategorii 6. a 7. tříd běželi dívky i 

chlapci vzdálenost 1 km a jako první 

doběhla do cíle Nela Paholíková z 

6. B a druhou pozici vzápětí obsadila 

Julia Hobšilová taktéž z 6. B. 

V chlapcích se podařilo vybojovat 

krásné 3. místo Kryštofovi 

Lehnertovi ze 7. A. 

Děvčata 8. a 9. tříd běžely totožnou trať a žákyně Veronika Malatinská (9. A) doběhla do cíle s obrovským 

náskokem a suverénně převzala medaili za 1. pozici. 

Hoši se museli poprat s 2 kilometrovou vzdáleností, což nebylo vůbec jednoduché, ale i přesto Šimon Jandák z 

9. A získal medaili za 3. místo. 

Všem zúčastněným žákům DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI školy a budeme se těšit na další sportovní 

úspěchy. 
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SELFÍČKO Z PRÁZDNIN 

Během letních prázdnin probíhala soutěž pro všechny žáky 

i zaměstnance naší školy nazvaná SELFÍČKO Z PRÁZDNIN. 

Tato selfie – výzva probíhala ve spolupráci jazykově – 

zeměpisné sekce a SRŠ, které poskytlo sladkou odměnu 

vítězným třídám. S nadšením jsme čekali každý den na Vaše 

krásné, vtipné a originální příspěvky a čekání se vyplatilo. 

Vyhrát může vždy ale jen jeden a tentokráte se na stupni 

vítězů umístily tyto třídy: 

1. místo – 2. A 

2. místo – 5. A a 3. B 

3. místo – 7. A 

Celkovým vítězem s nejvíce poslanými selfíčky se stala slečna Viktorie Žídková ze třídy 2. A. 

Všem moc děkujeme za účast a vítězným třídám blahopřejeme. 

Přikládáme do fotogalerie malou ukázku a zbytek fotek si můžete prohlédnout na FB stránkách a Instagramu 

našeho SRŠ. 

https://www.facebook.com/srsborovskeho 

Za organizační tým Kateřina Kempná a Karolína Feber 

VELIKÝ ÚSPĚCH PRO NAŠI ŠKOLU  

Alexandra Serišová z 9. B získala 1. místo 

v ekologicko-výtvarné soutěži „Chráním 

Zemi“, kterou uspořádalo statutární město 

Ostrava ke Dni Země, ve spolupráci 

s projektem Clairo. Soutěže se účastnilo 

mnoho žáků a škol ze Severní Moravy, 

soutěžilo se v několika kategoriích, 

Alexandře se povedlo vyhrát díky svému 

zajímavému a symbolickému obrázku 

kategorii výtvarnou. 
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3. PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ  

SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 

Shakespeare, renesance, Romeo a Julie, 

Zkrocení zlé ženy, Hamlet… pojmy, kterými 

se v současné době zabývají žáci 8. tříd 

v hodinách literatury. Abychom se neučili 

pouze teorii a ověřili si pochopení textu, 

souvislostí, rozhodli jsme si uspořádat 

Shakespearovské slavnosti. Žáci 8. C se 

zpočátku s obavami, později s nadšením 

a nadsázkou ujali rolí Romea a Julie; 

Kačenky, Petruccia a dalších ze Zkrocení zlé 

ženy. 

Dramatizace ukázek se povedla, mnohým 

z nás vykouzlila úsměv na tváři. 

DOPIS 

Pamatujete si ještě na ten pocit, kdy 

vytahujete dopis z poštovní schránky? Pocit 

radosti, očekávání možná trochu zklamání, že 

je obálka příliš útlá, nedbale nadepsaná, 

nebo naopak hrubá… V hlavě se hemží otázky 

typu: Kdo mi píše? Co mi asi píše? Dostanu 

odpovědi na to, co mě zajímá? 

A právě takové pocity zažívají opakovaně žáci 

letošních šestých tříd. V rámci slohových 

hodin bylo probíráno téma DOPIS – a aby 

nezůstalo jen u teorie, podařilo se nám 

domluvit si „dopisovací“ kamarády – pro 6. A 

jsou to pražští šesťáci, pro 6. B žáci z 

Olomouce. 

Už víme, že napsat dopis, je pořádná dřina, ale stojí to za to. Výrazy našich tváří mluví za vše, přesvědčte se 

sami. 

SAVING THE PLANET – PROJEKTOVÝ DEN 6. A  

Žáci 6. A si 29. dubna v Ostravě užili tematické dopoledne Saving the Planet. Nejdříve byli seznámeni 

s tématem, oprášili si slovní zásobu a po vysvětlení strategie byli rozděleni do týmů. Společně pak ve svých 

týmech vyrazili do parku, kde na několika stanovištích museli řešit různé úkoly, kvízy a záhady a jejich 

komunikačním jazykem byla pouze angličtina. A protože všichni dokázali, že jsou pozorní, trpěliví, nápomocní, 

chytří, zruční, pružní, kreativní a jsou správnými týmovými hráči, každému byl udělen status SUPERHERO!!! 
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LET´S PLAY WITH WOCABEE 

LET´S PLAY WITH WOCABEE      Hry + mobil = zábava 😀  a vůbec nám nevadí, že se při tom učíme. 

Žáci 5. A a 5. B si v rámci projektové hodiny zahráli individuální i skupinové hry v aplikaci sloužící „nejen“ na 

podporu učení se slovní zásoby v anglickém jazyce. A podle výrazu v tváři vidíte, že je to opravdu baví. 

    

„CLILOVÁNÍ“ V 1. A  

Hodiny výtvarné, pracovní a hudební výchovy jsou v 

1. A obohaceny o krátké vstupy v anglickém jazyce. 

Tentokrát bylo ve výtvarné výchově integrováno i 

učivo z prvouky. Nejdříve si děti zopakovaly názvy 

druhů ovoce, které sklízíme na podzim. V anglickém 

jazyce pojmenovaly potřebné pomůcky, připomněly 

si také slovní zásobu Colours. Novou slovní zásobu 

Fruits si děti osvojovaly přirozeným způsobem – 

kreslením. A protože už znají více než polovinu 

písmen české abecedy, pokusily se názvy ovoce 

napsat v anglickém jazyce. A jak se prvňáčkům 

dařilo? Fotografie prozradí více. 
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RODILÁ MLUVČÍ V HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA 

V září a říjnu zpestřila hodiny angličtiny rodilá 

mluvčí, paní Kellie Wilson. Žáci si nejen procvičili 

konverzaci, ale také se dozvěděli spoustu 

zajímavých informací o životě v Americe, např. jak 

se slaví svátky, jak funguje americké školství, 

informace o národních parcích, skládali rýmy a 

došlo také ke společnému zpěvu. 

FRANCOUZŠTINA VŠEMI SMYSLY 

Velmi zajímavou tradicí se v hodinách 

francouzštiny staly lekce francouzské kuchyně, na 

které se děti vždy nesmírně těší. Po červnovém 

francouzském dni, kdy si letošní osmáci připravili 

spoustu dobrot podle francouzských receptů a 

zahráli si pétanque na školní zahradě, na tradici 

navázali sedmáci, kteří se rozhodli založit si rovnou 

Francouzský klub. Scházíme se každé pondělí a v 

průběhu devadesáti minut vplouváme do světa 

frankofonie. Pravidelně sledujeme francouzské 

filmy s českými titulky, děti dostávají pracovní list 

ve francouzštině, aby si zapamatovali zase něco 

nového, další týden se vrháme na francouzské 

recepty a s čerstvě nabytou slovní zásobou 

zapínáme sporáky, jindy je na programu kulturní přehled a reálie. Tímto vás zveme k malému nahlédnutí 

alespoň díky fotografiím. Voilà 7. a 8. třída v akci. 

ONLINE VÝUKA JE JIŽ PODRUHÉ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ZPESTŘENA O KONVERZACI 

S RODILÝM MLUVČÍM  

Od 1. února 2021 mají žáci 

naší školy procvičit si 

angličtinu v konverzaci 

s dalším rodilým mluvčím. 

Tím je tentokráte dr. Kelechi 

Ahanonu. Pro žáky je to z 

hlediska motivace velice 

přínosné a konverzace je 

velmi baví. Tuto možnost 

mají tentokrát žáci 

v hodinách Cambridge 

English (KET a Movers) a ve 

skupinách, které jsou 

tvořeny z žáků druhého 

stupně. 
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4. ŽÁKOVSKÁ RADA  

DEN NAPŘÍČ ŠKOLOU NA  ZŠ BOROVSKÉHO II  

Dne 31. května proběhl na naší škole 

projektový den. Právě jsem dočetla 

reportáž našich žurnalistů z týmu 

věnujícímu se Karlu Havlíčku 

Borovskému, který vedla paní učitelka 

Matulová. Jsem nadšena. Děti si toho 

dne mohly vyzkoušet mnoho 

zajímavých a netradičních aktivit 

a zároveň se jistě mnohé naučily 

a dozvěděly. Aktivity v jednotlivých 

skupinkách jsou částečně popsány v již 

zmíněné reportáži, zachyceny na 

fotkách i videích. Videa natáčel 

filmařský tým ve skupince věnující se 

osobnostem filmového plátna Tomu Hollandovi a Emmě. Tým byl veden paní učitelkou Lamatschovou. 

Reportéři určitě nemohli zachytit úplně vše, protože nebyli se skupinkami po celou dobu, přesto popisují, že 

zapojení žáci, kterých se zeptali, si dopoledne ve škole užili. Věřím, že i učitelé. Mám obrovskou radost, že při 

přípravě i vedení aktivit v podpůrných týmech pomáhali starší žáci, kteří se, dle slov učitelů, svého úkolu 

v naprosté většině zhostili s velkým nasazením a mnohé z probíhajících aktivit nejen sami nachystali, ale i vedli 

a mohli tak naučit něco ostatní děti. Mohu to dosvědčit i ze své vlastní zkušenosti. V týmu, který jsem vedla 

(k osobnosti Komenského) se podpůrný tým 12 žáků v první části programu seznámil s životem Učitele národů 

formou lektorovaného programu Komenský – dílna lidskosti. Ve druhé části měli tito starší žáci na starosti 

stanoviště s aktivitami v únikové hře nazvané podle Komenského díla LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE, při níž si 

přihlášené mladší děti mohly zakusit ŠKOLU HROU (viz fotografie).  

Dny napříč školou jsou na naší škole již tradicí, která však byla bohužel přerušena hlavně karanténními 

opatřeními v minulých letech. Jsem ráda, že jsme mohli po pauze navázat. Téma bylo zvoleno hlavně s ohledem 

na anketu, která proběhla naší škole na jaře. Anketu uspořádala Žákovská rada. V rámci ankety si žáci naší 

školy, kteří mají zástupce v Žákovské radě (tedy od 3. do 9. tříd), mohli vybrat známé světové i české osobnosti 

z různých oborů lidské činnosti. Výsledky třídních anket jsme spolu s členy Žákovské rady sečetli a ve výsledcích 

se mezi 15 českými a 15 zahraničními osobnostmi umístily právě osobnosti z našeho projektového dne. 

Chcete vědět, jak anketa k osobnostem dopadla?   

České osobnosti se umístily takto: 1. Karel Gott (absolutní vítěz ankety na celé škole. 2. až 4. Božena Němcová, 

Tomáš Garrigue Masaryk, Ester Ledecká, 5. až 6. Václav Havel, Jaromír Jágr, 7. až 8. Karel IV., Karel Čapek, 

9. Emil Zátopek 10. Bedřich Smetana, 11. Alfons Mucha, 12. Jan Amos Komenský, 13. Josef Lada, 14. Jan 

Evangelista Purkyně. Čestné umístění (vybrali jsme z osobností, které měly po 2 bodech): 15. Karel Havlíček 

Borovský, po němž je pojmenovaná také naše škola. 

Světové osobnosti: 1. Albert Einstein, 2. Leonardo da Vinci, 3. až 5. Michael Jackson, Christiano Ronaldo, Lionel 

Messi, 6.Volodymyr Zelenskyj, 7.Joanne Rowling, 8. Alžběta II., 9. Freddie Mercury, 10. Picasso, 11. Stephen 

Hawking, 12. Tom Holland 13. Emma Watson, 14. Marie Curie-Skłodowská, 15. William Shakespeare. 
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Mám naději, že i v následujících letech na tento projektový den budou navazovat další Dny napříč školou, při 

nichž si děti různých věkových kategorií mohou zakusit výuku zábavným způsobem, ať už bude zvolené téma 

jakékoliv.  

Mgr. Daniela Dominová, koordinátorka Žákovské rady 
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5. DRUŽINA 

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE  

Den dětí oslavila družina 2. 6. na školním hřišti. 

Konalo se tam pohádkové odpoledne. Počasí vyšlo 

na výbornou a děti s radostí plnily úkoly na 

stanovištích pohádkových zvířátek, kterými se na 

chvíli staly paní vychovatelky. U myšičky se 

například hrály kuželky, u žabičky probíhal hod na 

cíl, u kozy se spojovaly dvojice pohádkových postav 

a u kohoutka si děti zase vyzkoušely běh ve dvou s 

nohama přivázanýma k sobě. Kdo měl razítka za 

všechna splněná stanoviště, dostal kromě sladké 

odměny také hezkou památku ve formě medaile na 

krk. 

POHYBU SE NEBOJÍME  

Poslední čtvrtek v březnu jsme si v družině společně zasportovali. Proběhla celodružinová akce POHYBU SE 

NEBOJÍME. Děti byly rozděleny podle ročníků a závodily v různých druzích běhů a ve všemožných způsobech 

překonávání vzdálenosti. Pustily se do toho s vervou a na výsledcích to bylo znát. Z každého ročníku byla 

odměněna první tři místa. 

První třída: 

1. místo Tomáš Musiolek 

2. místo Martin Betlach 

3. místo Eliáš Petrigalla 

Druhá třída: 

1. místo Matěj Káňa 

2. místo Nela Korzonková 

3. místo Lukáš Szymanski 

Třetí a čtvrtá třída: 

1. místo XXX (není možné zveřejnit) 

2. místo Tereza Davidová 

3. místo Amálie Vichrová 

PYŽAMOVÝ REJ  

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 se roztančila družina při akci 

s názvem PYŽAMOVÝ REJ. Žáci si v tělocvičně školy 

zaskotačili, zatancovali a zasoutěžili v rytmu 

známých dětských písní. Aktivity probíhaly 

jednotlivě, po dvojicích i v oblíbeném hadovi. 

Nechyběly ani moderní „minidisco“ písničky podle 

předlohy paní vychovatelky. Škála nočních úborů byla opravdu pestrá a na děti byla radost pohledět. 
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HALLOWEENSKÉ DÝŇOVÁNÍ  

Týden 18. 10. až 22. 10. 2021 se v družině nesl v duchu Halloweenu. Děti si s použitím přírodních materiálů 

vyráběly své strašidelné dýně, které jsme jako již tradičně vystavili na společné místo, aby se všichni mohli 

pokochat, jak se jim to krásně podařilo. V bohaté fotogalerii se podívejte sami. 

 

INDIÁNSKÉ LÉTO  

V družině jsme si jeden z posledních teplých dní užili po indiánsku. V pátek 1. 10. totiž proběhla na školním 

hřišti akce s názvem Indiánské léto. Děti se zúčastnily v hojném počtu a nadšeně si vyzkoušely různé indiánské 

disciplíny. Jezdilo se na koni, střílelo z luku, házelo na cíl a také si děti procvičily své znalosti přírody. A jako 

malým Indiánům jim to i velmi slušelo! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy 
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2 Podrobný rozbor se zdůvodněním odchylek mezi rozpočtem a skutečností 
 

 

 

62331353 ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, příspěvková organizace 

Ve Svahu 775/1a Karviná - Ráj  

Přehled plnění nákladů a výnosů                          
k 31. 12. 2021 v Kč 

Organizace: 62331353 ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, příspěvková organizace 

Podmínka: (Typ účtu=(N,V)) 

SU Popis Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Konečný stav 

Upravený 
rozpočet 

Plnění UR 
v % 

501 Spotřeba materiálu 
3 323 538,87 774 393,13 4 097 932,00 4 265 059,75 96,08 

502 Spotřeba energie 
2 777 381,74 110 000,00 2 887 381,74 2 974 000,00 97,09 

511 Opravy a udržování 
704 847,34 16 000,00 720 847,34 310 000,00 232,53 

512 Cestovné 
18 155,00 0,00 18 155,00 20 000,00 90,78 

513 Náklady na reprezentaci 
529,00 0,00 529,00 1 000,00 52,90 

518 Ostatní služby 
1 032 610,89 20 467,00 1 053 077,89 1 228 589,50 85,71 

521 Mzdové náklady 
34 986 556,00 516 468,00 35 503 024,00 35 373 734,00 100,37 

524 Zákonné sociální pojištění 
11 618 627,00 137 573,00 11 756 200,00 11 661 997,00 100,81 

525 Jiné sociální pojištění 
140 795,00 4 390,00 145 185,00 142 000,00 102,24 

527 Zákonné sociální náklady 
733 235,32 9 769,68 743 005,00 718 468,00 103,42 

538 Jiné daně a poplatky 
3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 
125 215,33 0,00 125 215,33 7 000,00 1 788,79 

551 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 

1 905 875,94 2 000,00 1 907 875,94 1 912 000,00 99,78 

558 Náklady z drobného DM 
786 933,44 7 899,00 794 832,44 974 697,99 81,55 

5 NÁKLADY 
58 157 800,87 1 598 959,81 59 756 760,68 59 588 546,24 100,28 

602 Výnosy z prodeje služeb 
2 262 840,18 1 600 041,36 3 862 881,54 4 100 000,00 94,22 

603 Výnosy z pronájmu 
24 033,50 0,00 24 033,50 50 000,00 48,07 

648 Čerpání fondů 
5 798,00 0,00 5 798,00 0,00 0,00 

649 Ostatní  výnosy z činnosti 
631 758,40 0,00 631 758,40 599 005,00 105,47 

662 Úroky 
1 135,91 0,00 1 135,91 1 000,00 113,59 

672 
Výnosy míst. instit z 
tranferů 

54 826 977,67 0,00 54 826 977,67 54 838 541,24 99,98 

6 VÝNOSY 
57 752 543,66 1 600 041,36 59 352 585,02 59 588 546,24 99,60 

CELKEM   
-405 257,21 1 081,55 -404 175,66 0,00 0,00 
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3 Podrobný rozpis účtu opravy a údržba a informace o investičních akcích  

3.1 Podrobný rozpis účtu 511 - opravy a udržování 
 

  

Kč 

hl .činnost hosp. činnost 

ZŠB - ZŠ     

Opravy kopírky 29 750,00    

Malování tělocvičny ZŠ 57 851,00    

Opravy dveří a zárubní 29 468,00    

Opravy LCD, projektorů a 3D tiskárny 47 687,00    

Opravy žaluzií 21 671,00    

Havarijní oprava přívodu TUV 198 639,00    

Drobné opravy ostatní 22 796,70    

Neuplatněné DPH 62 811,76    

      

ZŠB - ŠJ     

Malování kuchyně ŠJ ZŠ 20 084,00    

Opravy mříží 8 233,00    

Oprava podlahy (PVC) 6 510,00    

Opravy strojů a zařízení 11 458,68   16 000,00 

Ostatní drobné opravy 8 858,00    

      

MŠ - U MŠ     

Malování tříd a kuchyně 33 903,00    

Oprava myčky a pračky 5 835,00    

Opravy žaluzií 7 386,00    

Ostatní drobné opravy 7 677,00    

      

MŠ - Na Kopci     

Opravy rozvodů vody a odpadů 15 553,66    

Opravy žaluzií 18 274,00    

Ostatní drobné opravy 11 979,00    

      

MŠ - Louky     

Oprava podlahy ve školní kuchyni 18 059,00    

Opravy nábytku - školní kuchyně 39 800,00    

Oprava kotle - vytápění MŠ Louky 10 253,05    

Opravy rozvodů vody 8 284,70    

Ostatní drobné opravy 2 024,79    

      

Celkem 704 847,34  16 000,00  

 

3.2 Investiční akce konané prostřednictvím rozpočtu PO 

Název Zahájení 
Ukončení 

(plánované) 
Celkový 
rozpočet 

Dosud 
profinancováno 

Profinancováno 
v aktuálním roce 

Oprava a zateplení střechy 
pavilonu školní jídelny a 
kuchyně ZŠ Borovského 

6/2021 8/2021 
1 591 681,82 Kč 

vč. DPH 
1 591 681,82 Kč  

vč. DPH 
1 591 681,82 Kč   

vč. DPH 

Celkem     
1 591 681,82 Kč 

vč. DPH 
1 591 681,82 Kč 

vč. DPH 
1 591 681,82 Kč 

vč. DPH 
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3.3 Soupis nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku 

Inventární číslo název 
Datum 

zařazení 
Cena v Kč 

není       

        

        

Celkem     0,00  

 

3.4 Soupis nově pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku 

Inventární číslo název 
Datum 

zařazení 
Cena v Kč 

není       

Celkem     0,00  

 
 

4 Přehled tvorby a použití fondů  

4.1 Fond reprodukce majetku, investiční fond 

416 Fond reprodukce majetku, investiční fond Kč 

počáteční stav k 1.1. 976 793,64  

tvorba (+) 2 014 650,51  

tvorba - odpisy 1 614 650,51  

tvorba - převod z RF 400 000,00  

  0,00  

použití (-) -1 591 681,82  

použití - oprava a zateplení střechy pavilonu školní jídelny a kuchyně 
ZŠ Borovského -1 591 681,82  

  0,00  

zůstatek 1 399 762,33  

v zůstatku je účelově vázáno: 0,00  

    

zůstatek bez účelově vázaných prostředků 1 399 762,33  
 

4.2 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH Kč 

počáteční stav k 1.1. 1 639 568,88  

tvorba (+) 118 459,94  

Zlepšený VH z roku 2020 118 459,94  

  0,00  

použití (-) -400 000,00  

Čerpání - převod do FI -400 000,00  

zůstatek 1 358 028,82  

v zůstatku je účelově vázáno: 0,00  

    

zůstatek bez účelově vázaných prostředků 1 358 028,82  
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4.3 Fond rezervní z ostatních titulů 

414 Rezervní fond z ostatních titulů Kč 

počáteční stav k 1.1. 47 600,46  

tvorba (+) 0,00  

tvorba - dary 0,00  

    

použití (-) 0,00  

čerpání - dary   

  0,00  

zůstatek 47 600,46  

v zůstatku je účelově vázáno: 0,00  

    

zůstatek bez účelově vázaných prostředků 47 600,46  

  
 

4.4 Fond kulturních a sociálních potřeb 

412 Fond kulturních a sociálních potřeb Kč 

počáteční stav k 1.1. 685 193,75  

tvorba (+) 702 550,00  

tvorba - základní příděl 702 550,00  

ostatní tvorba fondu 0,00  

použití (-) -739 596,80  

rekreace -20 000,00  

dary peněžní -33 000,00  

dary nepeněžní -12 000,00  

ostatní -196 776,80  

příspěvek na stravování -72 120,00  

výdaje ČMOS -4 000,00  

příspěvek na penzijní fondy -401 700,00  

jednotné OOPP 0,00  

zůstatek 648 146,95  

4.5 Fond odměn 

411 Fond odměn Kč 

počáteční stav k 1.1. 227 301,64  

tvorba ze zlepšeného VH 2020 146 291,00  

tvorba (+) 146 291,00  

použití (-) 0,00  

zůstatek 373 592,64  
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4.6 648 Čerpání fondů 

411 Fond odměn 0,00  

  0,00  

    

412 Fond kulturních a sociálních potřeb 0,00  

    

    

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 0,00  

    

    

414 Rezervní fond z ostatních titulů 0,00  

    

    

416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 0,00  

  0,00  

    

celkem 0,00  
 

5 Žádosti o poskytnutí dotací a přehled přijatých dotací s informací o jejich 

čerpání 
Poskytovatel 

(příjemce 
žádosti) 

Projekt (účel 
dotace) 

Požadovaná 
částka 

Celková 
přiznaná částka 

Čerpáno 
v předchozích 

letech 

Čerpáno 
v aktuálním 

roce 

ESF - Šablony II 
Šablony do škol II 

(2019 -2021) 
2 350 865,00  2 350 865,00  2 028 280,26  322 584,74  

ESF - Šablony III 
Šablony do škol 
III (2021 -2022) 

1 256 958,00  1 256 958,00  0,00  572 322,50  

Dotace 
MŠMT/KÚ ÚZ 33 

353 

Přímé náklady na 
vzdělávání - rok 

2021 
46 462 454,00  46 462 454,00  0,00  46 462 454,00  

Úřad práce 
Karviná 

Vytvoření 
pracovních míst - 

Veřejně 
prospěšné práce 

(6/2021 - 
1/2022) 

240 000,00  240 000,00  0,00  210 000,00  

Celkem   50 310 277,00  50 310 277,00  2 028 280,26  47 567 361,24  

6 Rozbor pohledávek a závazků 

6.1 Pohledávky z hlediska splatnosti 
  počet Kč 

Do splatnosti 11 126 431,87  

Po splatnosti 0 0,00  

Celkem 11 126 431,87  

z toho předáno k vymáhání 0 0,00  
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