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1 Základní údaje o škole 
 

1.1.  Název školy: 
Waldorfská základní škola a mateřská škola 
Ostrava, příspěvková organizace 

 
1.2.  Sídlo školy: 

Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava 
 

1.3.  Zřizovatel školy: 
Statutární město Ostrava 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 Právní forma: obec 
IČO : 00845451 

 Sídlo:  Náměstí Dr. E. Beneše 555/6,  
 729 29 Ostrava 
 
 

1.4. Ředitel školy: 
Mgr. Lenka Holeksová 
 

1.5. Zástupce ředitele: 
Mgr. Jana Kornutová 

 
1.6. Kontakty: 

telefon: 597 578 539, 777 128 153 
 e-mail: skola@zswaldorfostrava.cz 
 web:  www.zswaldorfostrava.cz 
 IČO: 70933944 
 

1.7. Školská rada do 11. 7. 2021:  
Mgr. Jana Seidlová – pedagog 
Mgr. Jana Kornutová – pedagog 
Bc. Gabriela Gavelčíková  - rodič 
Mgr. Martin Vonášek  - rodič 
Bc. Lucie Kubínková – zástupce zřizovatele 
Ing. Lenka Macieovská – zástupce zřizovatele 
Školská rada od 12. 7. 2021: 
Mgr. Zdeňka Gelová 
Mgr. Helena Šmídová 
Bc. Gabriela Gavelčíková 
Jiří Banáš 
Mgr. Jan Tabášek 

 Mgr. Barbora Vyka 
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1.8. Charakteristika školy: 
 
 
 

Škola sdružuje:  I. Základní škola 
kapacita: 270 žáků 
IZO:  102508097 

 
II. Školní družina 

kapacita: 90 žáků 
IZO: 120100193 

 
III. Mateřská škola 
   kapacita: 40 dětí 

IZO: 181048230 
 

IV. Školní výdejna, jídelna 
   kapacita: 270 strávníků 
   IZO: 181048248 

 
Škola používá širšího slovního hodnocení ve všech vyučovacích předmětech a ve všech 
ročnících základní školy. 
Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace má přiznán 
mezinárodním Sdružením waldorfských škol statut WALDORFSKÁ (mezinárodně chráněná 
značka). 
Škola je členem Asociace waldorfských škol v ČR. 
Škola má uzavřenou smlouvu s Ostravskou univerzitou v Ostravě o poskytování praxe 
studentům. Pravidelně chodí na náslechy a praxi studenti oboru Učitelství pro I. stupeň ZŠ, 
studenti oboru Vychovatelství, studenti Speciální pedagogiky a studenti oboru Pedagogika 
předškolního věku. Na náslechy jsou přijímáni i studenti z jiných SŠ a VŠ, kteří zpracovávají 
seminární či diplomové práce z oblasti alternativní pedagogiky.  
Při škole pracuje spolek rodičů W-spolek, který založili v roce 2014 rodiče žáků naší školy  
ve spolupráci s učiteli a vedením školy.  
Pedagogové školy spolupracují s waldorfskými školami v ČR a Evropě. V Ostravě spolupracují  
se Střední odbornou školou waldorfskou Ostrava a Základní školou a základní waldorfskou 
školou L. Štúra Ostrava-Poruba.  

 
1.8.1. Statistické údaje: 
 
 údaje k 30. 9. 

2020 
údaje k 31. 8. 
2021 

počet tříd 9 9 
počet žáků 169 167 
počet žáků na třídu 18,7 18,5 
počet oddělení ŠD 3 3 
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průměrný počet dětí v ŠD 89 82 
počet žáků se SVP 44 53 
 
1.8.2. Vybavení školy k 31. 8. 2021 
 
Od 1. 4. 2014 je škola přestěhována do staré historické budovy školy Na Mlýnici 611/36. 
Budova přešla dne 1. 2. 2018 do vlastnictví zřizovatele Statutárního města Ostrava 
Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Budova je starší a vyžaduje postupné 
rekonstrukce tak, aby nabízela příznivé zázemí a podmínky pro realizaci vzdělávacího 
programu nejen pro žáky, ale i pro učitele, ostatní zaměstnance školy a rodiče. Některé 
rekonstrukce už proběhly. Hygienické zázemí bylo částečně zrekonstruováno. V budově byla 
vybudována školní výdejna jídla. Jídlo je dováženo firmou Sodexo. V přízemí budovy vzniklo 
zázemí pro MŠ – dvě herny i s prostorem pro spaní, hygienické zařízení, kuchyňka pro výdej 
jídla a šatny. Následně na podzim roku 2014 byla vytvořena zahrada pro MŠ s pískovištěm, 
umělým kopcem, bylinkovou spirálou a se třemi záhonky pro výsadbu.  
V průběhu července a srpna roku 2015 probíhala revitalizace školní zahrady – úprava zeleně, 
výsadba nových keřů, položení nového trávníku. Byly nainstalovány lavičky a tabule pro 
venkovní výuku. Během podzimu roku 2015 byla zahrada dovybavena venkovní učebnou – 
altánem. Ve stejném období byly také v zahradě MŠ nainstalovány ekologické prvky – vodní 
pumpa s dřevěným korýtkem, dřevěná informační tabule a litinové sluneční hodiny.  
V březnu roku 2016 se nám podařilo díky sponzorskému daru získat pro děti z MŠ pružinové 
houpadlo na zahradu. V roce 2016 jsme získali od zřizovatele finanční prostředky na pořízení 
hracích prvků na zahradu pro děti MŠ i ZŠ v celkové hodnotě 70 000 Kč. Sami jsme k této 
částce přidali 6 000 Kč z našeho investičního fondu. Naším cílem při výběru hracích prvků 
bylo zajistit využití pro co největší počet dětí různého věku od 3 do 15 let. Také vzhledem 
k velkému množství inženýrských sítí, které vedou přes obě zahrady, nebylo možné pořídit 
větší prolézačky apod. Proto naše rozhodnutí padlo na lezeckou stěnu a skluzavku pro děti 
MŠ a na dvojhrazdu, kladinu a přeskok pro žáky ZŠ. Naše budova je krásná, částečně 
historická a potřebuje mnoho oprav a investic. V průběhu prosince 2016 jsme dostali  
od zřizovatele k dispozici částku 100 000 Kč na rekonstrukci stropu tělocvičny, kde již 
opadávala omítka při větších otřesech ve třídě nad tělocvičnou nebo na chodbách. 
Rekonstrukci se nám podařilo zajistit ještě před odchodem na vánoční prázdniny. Během 
jarních prázdnin 2017 proběhla částečná rekonstrukce osvětlení v prvním patře na chodbě  
mezi třídami 1. stupně. Ještě těsně před koncem roku 2017 se podařilo zrekonstruovat 
střechu a hromosvody v hodnotě 1 000 000,- Kč. Od 1. dubna 2019 proběhla rozsáhlá 
rekonstrukce školy. Nová část budovy byla zateplená, na staré části byla opravena fasáda, 
impregnovaná a nově vymalovaná. Proběhla výměna všech oken za nová, plastová, částečně 
za okna s obloukem dle původního stavu z dřívější doby. Ve všech učebnách byly vyměněny 
podlahy, ve třídách byly namontovány nové tabule. Podařilo se vyměnit také okapy a svody a 
na závěr byly celá škola a všechny její místnosti vymalovány. Ještě v průběhu prázdnin 
proběhla výměna zabezpečení školy, v září výměna kotelny. Během podzimu 2019 byla jedna 
třída zcela nově vybavena žákovskými lavicemi i židlemi, ve více třídách a kabinetech byly 
doplněny skříňky, kontejnery apod. Na konci kalendářního roku 2019 se nám podařilo získat 
finanční prostředky na troje dřevěné dveře s uměleckou dřevěnou klikou do dalších tří tříd. 
V současné době máme od 1. do 6. třídy jasanové dveře s dřevěnými klikami. Postupně 
bychom dveřmi chtěli osadit všechny třídy, oddělení MŠ i ŠD. 
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Na jaře roku 2020 jsme zjistili, že nepotřebujeme starou a už jen málo funkční čističku 
odpadních vod a můžeme řešit napojení na stávající kanalizaci. Začali jsme vyřizovat 
projektovou dokumentaci a povolení na úřadech a v létě 2021 došlo k odstranění ČOV a tím 
vznikl na zahradě školy další prostor pro pohyb žáků. Během jara 2021 se nám podařilo 
zasíťovat školu wi-fi sítí a proběhla výměna brány za elektrickou dálkově ovládanou. 
 
 
Počet učeben pro výuku ZŠ:  22 
Z toho odborných učeben:  13: Počítačová učebna 

Jazyková učebna 
Přírodovědná interaktivní učebna 
Chemická laboratoř 
Informační centrum s knihovnou 
Pracovní dílna – proutí, kov 
Pracovní dílna – dřevo 
Učebna výtvarné výchovy 
Učebna pracovní výchovy – šití 
Cvičná kuchyň v prostorách ŠD 
Eurytmický sál 
Učebna hudební výchovy 
Tělocvična 

 
Další místnosti a prostory pro žáky, pedagogy a rodiče: 

Školní poradenské pracoviště  
Konzultační místnost 
Sborovna 
Kabinety pro učitele 1. a 2. stupně 
Výdejna jídla - jídelna 
4 místnosti ŠD 

Učebny kmenových tříd mají výškově nastavitelný školní nábytek a skříňky na pomůcky.  
V Dílně pro pracovní vyučování jsou pracovní stoly pro práci se dřevem. Jazyková učebna je 
vybavena novými žákovskými stoly a židlemi pro 20 žáků, dataprojektorem, učitelským 
počítačem a monitorem.  
Počítačová učebna je zařízena žákovskými stoly a židlemi pro 24 žáků, každý má k dispozici 
počítač s připojením na internet. Informační centrum s knihovnou má k dispozici 16 stolů 
s počítači, takže je možné využívat tuto učebnu ve výuce i po vyučování v rámci ŠD a volných 
hodin pro žáky 2. stupně. Vybavení těchto tří učeben pochází z projektu zřizovatele 
„Modernizace výuky základních škol MOb MOaP“.  
Škola má vlastní tělocvičnu. 
Pro výuku pěstitelství máme v současné době k dispozici 3 políčka s hlínou, které byly 
vybudovány v rámci rekonstrukce zahrady pro mateřskou školu a také pole pro setí obilí  
před školou v rámci revitalizace školního dvoru.  
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2  Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
 
Poskytovaný stupeň vzdělání:   

základní, kód: 79-01-C/01, denní forma studia, délka 
vzdělávání: 9 roků 

 
Vzdělávací program: ŠVP ZV, Waldorfská škola, vydán 18. 6. 2018, platnost od 1. 9. 2019 
   vyučováno v 1. – 9. ročníku  
 
2.1.    Učební plán 
 

r. Žáci 
týdně 

Hlavní 
vyučov
ání 
– 
epochy 

l. 
CJ 

2. 
C
J 

JČ 
cv. 

M 
cv. 

Cvičení 
smyslů 

H
V 

VV TV PV Jiné předměty 

1. 21 10 1 1 1,
5 

1,
5 

1 1 1 2 1  

2. 22 10 1 1 2 2 1 1 1 2 1  
3. 24 10 3 2 2 1 1 1 1 2 1 – 
4. 25 10 3 2 2 2 1 1 1 2 1 – 
5. 26 10 3 2 2 1 1 1 1 2 2 Počítače 1 
6. 29 10 3 2 3 3 – 2 2 2 2 – 
7. 29 10 3 2 3 3 – 2 2 2 2 – 
8. 32 10 3 2 4 4 – 1 1 2 2 1 Informatika 

1 Přírod. 
praktikum 
1 Člověk a 
umění 

9. 32 10 3 2 4 4 – 1 1 2 2 2 
Společensko-   
   kulturní 
praktikum 
1 Člověk a 
umění 

 
 
Přehled předmětů v rámci hlavního vyučování – v týdnech za školní rok  
/ rozdělení počítá s plnými 38 týdny ve školním roce/ 
 
1. stupeň: 

 JČ M Kreslení 
forem 

Člověk a svět 

1. tř. 13 13 10 2 
2. tř. 13 13 10 2 
3. tř. 19 9 – 10 
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4. tř. 17 8 – 13 
5. tř. 12 8 – 23 
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2. stupeň: 

 JČ M Dě Ze Př Fy Ch 
6. tř.  4 4 8 7 8 7 - 
7. tř. 4 4 7 7 4 7 4 
8. tř. 4 3 7 6 6 6 6 
9. tř. 3 4 7 6 6 6 6 

 
 
 2.2.    Zájmové útvary ve školním roce 2020/2021 
 
Zájmové útvary bývají zajišťovány především pedagogy naší školy pro žáky zdarma, ale 
v letošním roce neprobíhaly z důvodu Covid-19. Většinou se jedná o tyto kroužky 
 
Klub deskových her a zábavné logiky, počítače pro žáky 5. – 9. třídy, čtenářský klub,  klub 
cizího jazyka, sportovky pro žáky 2. – 5. třídy, ekotým, Lego roboti 
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
3.1.    Pedagogičtí pracovníci  
 
Ve školním roce 2020/2021  pracovalo ve škole ke dni 31. 8. 2021 
 
celkem:                       28 pedagogických pracovníků              
                                              /= v přepočtu:   22,26/ 
z toho:   9 třídních učitelů 
                          6 specialistů 
                                     3 vychovatelé ŠD / = v přepočtu: 2,3214 /  
   8 asistentů pedagoga 
   1 speciální pedagog 
   1 školní psycholog 
      
Zkrácený úvazek: 2 vychovatelé ŠD  
                                       3 učitelé ZŠ 
   9 asistentů pedagoga 
   1 školní psycholog 
     
Kvalifikace: plně kvalifikovaní –  15 učitelů ZŠ 
                                                            3 vychovatelé ŠD  
            8 asistentů pedagoga 
     1 speciální pedagog 
     1 školní psycholog 
3.2.    Funkce na škole 
 
Ředitelka školy:  Mgr. Lenka Holeksová: ve funkci od 1. 9. 2015 
    kvalifikace: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 

učitelství pro 2. stupeň, obor M – Bi 
funkční studium pro vedoucí pracovníky škol a školských 
zařízení 

    pedagogická praxe: 27 let 
Zástupkyně ředitele:  Mgr. Jana Kornutová: ve funkci od 25. 8. 2015 
    kvalifikace: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 

učitelství pro 2. stupeň, obor M – Ch 
funkční studium pro vedoucí pracovníky škol a školských 
zařízení 

    pedagogická praxe: 18 let 
Výchovná poradkyně a  
školní metodik prevence: Mgr. Ivana Fehérová, Ph. D.: ve funkci od 1. září 2018 
    kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, 
    učitelství pro zvláštní školy a 1. stupeň speciálních základních 
    škol 
    pedagogická praxe: 18 let 
ICT metodik:   Mgr. Jana Seidlová: ve funkci od 1. 2. 2011 
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kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědná 
fakulta,      
specializační studium pro ICT koordinátory  

    pedagogická praxe: 17 let 
Speciální pedagog:  Mgr. Kateřina Chrástecká: ve funkci od 1. září 2020 

kvalifikace: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 
studium speciální pedagogika  
pedagogická praxe: 2 roky 

Školní psycholog:  Mgr. Filip Jadlovec: ve funkci od 1. září 2016 
kvalifikace: Univerzita Palackého Olomouc, filozofická fakulta, 
studium psychologie 
psychologická praxe: 12 let 

 
3.3. Nepedagogičtí pracovníci 
 
Ve školním roce 2020/2021  pracovalo na škole celkem 6 správních zaměstnanců: 
referentka školy, administrativní pracovnice, školník, 2 pracovnice úklidu a vrátná, z toho 
administrativní pracovnice a školník na zkrácený úvazek a ostatní na plný úvazek. 
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4 Údaje o přijímacím řízení na SŠ, zápisu k povinné školní docházce a zápisu do MŠ 
 
4.1.    Výsledky přijímacího řízení na SŠ 
 
Ve školním roce 2020/2021 ukončilo 9. ročník celkem 16 žáků.  
 
Přehled škol, na které byli naši žáci pro školní rok 2020 /2021 přijati v ČR  
z 9. ročníku: 
 
maturitní obory 14 

Z toho:  Umělecké střední školy 4 
Gymnázia a střední školy s maturitou 10 

Učební obory 2 
 
 
4.2.    Zápis do l. třídy 
 
počet zapsaných žáků:    28 
z toho počet žáků přicházejících po odkladu    4 
celkový počet přijatých žáků:    27 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 
 
V průběhu celé školní docházky jsou naši žáci hodnocení širším slovním hodnocením. 
V odůvodněných případech je možné převést takové hodnocení do klasifikace (např. přechod  
na jinou školu, přijímací řízení na SŠ). Naopak při přechodu žáků z jiné školy nebo  
při hodnocení výsledků našich žáků ve školních zařízeních při  léčebnách nebo lázních 
vyžadujeme převod klasifikace do slovního hodnocení. 
 
Ve školním roce 2020/2021 z celkového počtu 169 žáků na konci školního roku: 

 
prospělo:   163 žáků 
neprospěli:   2 
opravné zkoušky:  2 
opakování ročníku:  0 
neklasifikováni:   4 
 
Během školního roku 2020/2021 byly uděleny: 
 
Pochvala ředitele školy:   1 žákyně    
pochvala třídního učitele:   54 žákům 
napomenutí třídního učitele:   8 žákům 
důtka třídního učitele:   6 žákům 
důtka ředitele školy:    2 žákům 
snížený stupeň z chování:   0 žákům 
 
Zameškané hodiny celkem za školní rok 2020/ 2021:  15 311 hodin 
z toho neomluvené hodiny celkem:               2 hodin 
průměrný celkový počet zameškaných hodin na žáka:                            90 hodin 
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5.1.    Zprávy z jednotlivých tříd za školní rok 2020/2021 
 
Jednotlivé třídy hodnotí třídní učitelé. 
 
1. třída 
Třídní učitelka: Eva Kovářová 
Asistentka pedagoga: Šárka Hoffmanová 
 
V září 2020 jsme nastoupili na naši školu do 1. třídy. První den nás čekalo slavnostní přivítání, 
ale také jsme se ihned pustili do práce a seznámili jsme se s prvním předmětem, a to kreslení 
forem. Seznamovali jsme se s různými tvary, vnímali plochu a prostor. Formy jsme vytvářeli ve 
třídě na papír, ale také venku do různých materiálů. 
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Po epoše forem nastal čas se pomalu seznamovat s písmeny. Společně jsme se díky příběhům 
přesunuli na ostrov Oliverie, kde jsme putovali společně s obrem Oliverem po ostrově a 
hledali klíče k záchraně Oliverie. Nalezené klíče jsme následně zaznamenávali do našich sešitů, 
a tak jsme si jednotlivá písmena a obrazy uchovávali. Písmena jsme vnímali všemi smysly, a 
díky tomu jsme mohli vyzkoušet zajímavé chutě. 
 
 

 
 
 
V matematice jsme se přesunuli do říše čísel, Číslandie, kde jsme se postupně seznámili s čísly, 
díky nimž jsme se naučili zapisovat počet. Následně jsme se setkali s králem Rovná se, skřítky 
Sčítálkem a Odčítálkem, kteří nás naučili počítat. 
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Na Vánoce jsme dostali flétny. Mohli jsme tak v hudební výchově postupně proniknout do 
tónů. Na konci školního roku jsme dokázali na flétnu již zahrát několik písní. 
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Nebyly nám cizí ani ruční práce a výtvarná výchova. Společně jsme se tak s nadšením pouštěli 
do kreativních a výtvarných činností a nebáli jsme se ani vaření, či pečení. 
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Během školního roku jsme mohli zažít i několik slavností. V prosinci to byla Adventní spirála, 
v únoru Masopust a v červnu Jánská slavnost. 
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Během roku bylo potřeba pracovat nejen na úkolech, ale také na našem přátelství a třídním 
klimatu. Učili jsme se spolupracovat, naslouchat si a řešit naše neshody v klidu. Společně jsme 
také oslavovali naše narozeniny a vážili jsme si toho, že máme daného člověka v našem 
třídním společenstvím. 
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Školní rok jsme završili na výletech na Hukvaldech a Landeku. Už teď se těšíme, jaká 
dobrodružství nám přinese další školní rok. 
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2. třída 
Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Konečná 
Asistentka pedagoga: Mgr. Petra Zavadilová  
 
 
Školní rok 2020/2021 jsme společně započali v počtu 19 dětí. V epochách českého jazyka jsme 
si osvojili tiskací i psací tvary písma a první pravidla pravopisu. V matematice jsme se učili 
počítat hlavně do 100. Pilovali jsme všechny čtyři početní operace a rytmicky i početně jsme 
procvičovali násobilkové řady. V epoše kreslení forem jsme hledali souměrnost a symetrii. 
Tvořili jsme splétané pásy, uzly a prostupující formy. Malovali jsme je nejen na papír, ale i na 
zem, kamarádovi na záda, či jsme formy chodili v prostoru. Tvořili jsme také formy z plastelíny 
a těsta.  
Co nejvíce času jsme se snažili trávit venku, a i přes občasnou distanční výuku, která byla 
náročná, jsme si rok společně užili.  
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Tématem druhé třídy jsou bajky  a legendy, které jsme tvořili, četli a dramatizovali.  
 

 
 
 
 
 
 

 
V září nám to perfektně vyšlo a několikrát jsme navštívili ZOO 
s výukovými programy. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a vyzkoušeli si třeba, jak je 
těžké paroží jelena.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Společně s první a třetí třídou jsme v kruhu prožili slavnost Michaelskou. Překonávali jsme své 
„draky“ a zpívali jsme Michaelské písně.  
 

 
Adventní spirála byla jednou z nejmagičtějších slavností tohoto roku. Děti za doprovodu 
andělů rozsvítili svíce jak ve spirále, tak ve svých srdcích. V ten okamžik se stal zázrak a u 
rozsvícených svíček se objevila čítanka, kterou rodiče vytvořili pro děti.  
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Hned po Adventní spirále nás čekal Mikuláš. A jak jsme ho pojali? Stali jsme se Mikuláši přímo 
my. Obdarovali jsme zvířátka v lesích a na polích dobrým jídlem.  
 
 
 
 
 

Vánoce se překlenuly, děti dostaly svou první knížku a prožily společně vánoční tradice. Přišel 
čas Hromnic a masopustu. Jen tak málo jsme stihli a už nás poslali na distanční výuku.  
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Ani distanční výuka nám však nezabránila v tom, abychom si prožili a užili Velikonoce. Pekli 
jsme beránky, barvili vajíčka a vynášeli Morany.  
 

 
Po 

návratu do školy to byla jedna velká smršť akcí, slavností a událostí. Vyzkoušeli jsme si hru na 
drumbeny, potrénovali rytmiku a spolupráci. Na Jánskou slavnost jsme připravovali pro celou 
školu vlastní sirupy. Jitrocelový, kopřivový, sedmikráskový a bezový. Prošli jsme si vším, od 
nákupu potravin, přes sběr rostlinek, vaření šťávy, až po nalévání šťáv u našeho stánku. Také 
jsme stihli s první třídou vyjet na Hukvaldy, prožili den včel, zašli na dopravní hřiště a malovali 
jsme Putovní kamínky do celoškolního projektu. No zkrátka naplno jsme užívali dny ve škole a 
zároveň poslední dny ve druhé třídě. 
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3. třída 
Třídní učitelka: Mgr. Michaela švecová 
Asistent pedagoga: Jiří Čech  
 
Ve třetí třídě se potkalo ve školním roce 2020/2021 celkem 16 

žáků. Z toho 5 děvčat a 11 chlapců.V září jsme se společně naladili na epochu Stvoření světa. 
Navštívli jsme Galerii umění a ponořili se do nových témat. Brzy jsme ovšem přešli na distanční 
vyučování, které nám zamezilo mnohé z učiva zažívat v prožitku. 
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Stihli jsme ještě zasít obilí, mnoho času jsme 
trávili vyučováním na zahradě a při 
sociálních aktivitách. 
 
 
V prosinci jsme se krátce potkali ve škole, 
prožili jsme si epochu Vývoje písma a na 
Vánoční prázdniny se zase rozešli. Bohužel 
prezenční výuku jsme navázali až v jarní 
době. 
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Během distanční výuky si děti osvojily psaní psacím písmem a mnohé z matematiky. 
V německém jazyce se učily v rámci videí, většinu jsme doháněli po nástupu do školy. Vyšel 
také čas na společné výlety, abychom se spolu naučili konstruktivně vycházet po tak dlouhé 
době v odloučení. 
V měsících květnu a červnu jsme dopilovali vše potřebné, hodně nám toho zůstalo k doladění 
ve 4. třídě. 
Podstatné pro nás bylo, že jsme zůstali všichni zdraví a užívali jsme si vzájemných aktivit.  
Nejoblíbenější aktivitou zůstaly narozeninové rituály. Snad se 4. třída už ponese ve zdravějším 
duchu. 
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4. třída 
Třídní učitelka: Mgr. Ivana Fehérová, PhD. 
Asistentka pedagoga: Ing. Markéta Fischerová 
 
Školní rok pro nás tak trochu začal už uprostřed léta, kdy jsme se sešli, abychom sklidili obilí. 
Po těžké práci, která s políčkem souvisela, byla bohužel úroda velmi malá, protože ji prudké 
deště na začátku léta značně poškodily. Inu, „ tak to chodí, že na chleba se těžko robí“.  
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Září jsme zahájili s nadšením, že jsme „naživo“ ve škole a vzájemným laděním se na sebe. Vrhli 
jsme se na aktivity, které vloni kvůli vládním omezením zůstaly nerealizované. V září jsme 
prožili několik dní ve Vodním mlýně Wesselsky.  
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Bylo úžasné mít interiér mlýna celý den pro sebe, moci vše zkoumat a učit se o starodávném 
způsobu života ve mlýně. V ohradě se na námi donesená jablka těšily krávy, večer plápolal 
oheň a voněly buřty.  Před spaním ožívaly příběhy severské mytologie, kterým jsme 
naslouchali i po celý školní rok. 
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Fantastický svět zvířat nás v mnoha formách provázel celým školním rokem. Všichni 
vypracovali referát o zvířeti a zkusili si prezentovat ho před ostatními. Zkoumali jsme 
živočichy, zlepšovali se ve čtení a porozumění textům s těmito tématy. 
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Několik dní jsme se také věnovali stavění hliněných pecí. Provázel nás pan Peter, kterému moc 
děkujeme.  Jíl a sláma všude, vůně kouře, ale nakonec jsme se olizovali nad dobrotami 
upečenými v pecích. 
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Bohužel naše radost ze společného učení a bytí trvala jen 5 týdnů a poté nás čekala mnohem 
náročnější on-line výuka ochuzená o běžné dění a vztahy. Alespoň prosinec jsme s mnohými 
omezeními strávili zase ve škole. I když nám chyběla hudba a zpěv, které jsou tolik spojené 
s tímto časem, přesto nám bylo dobře.  
Doháněli jsme učivo, malovali, četli a ptáčkům v okolí Landeku jsme přinesli nadílku v podobě 
šiškových krmítek plných loje a semínek. 
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Nový rok 2021? Opět doma u počítačů. Každý den jsme se potkávali u monitorů na „Meetu“ a 
Google Učebna se stala znovu naší třídou. Snažili jsme se, co to šlo. Někdy zlobila technika, 
neviděli jsme se dobře, neslyšeli. Rozhodně jsme se nemohli učit tak, jak jsme zvyklí a jak to 
máme rádi. Pohybem, hrou, dotykem, hudbou a živým vztahem.  V tomto módu jsme museli 
setrvat tři a půl měsíce. Snažili jsme se zpříjemnit si výuku, jak se dalo. Třeba pečením 
„forem“, tvořením ledových obrázků, pozorováním stop zvířat a proměn přírody. 
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Čas běží, je zde polovina dubna. Úleva. Smíme do školy alespoň rotačně. Vynesli jsme Mořenu 
a doufali, že zima i naše těžké období distanční výuky bude brzy pryč. 
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 A pak už škola „normálně“!  Ale co je to „normálně“? Jak vypadají „normální živé vztahy, 
normální pravidla, normální hra...“? To vše jsme se museli znovu učit a pro některé to bylo 
velice těžké. 
Stihli jsme toho od té doby do konce června opravdu mnoho. Co nejvíce učiva si zopakovali a 
vysvětlili.  Rozžhavili jsme opět naše hliněné pece, uhnětli těsto na chleba a pekli.  

 
 
 
 
 
Ponořili jsme se do uměleckých aktivit a prožitků akvarelových barev.  
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Hráli jsme na hudební nástroje a tančili. 
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Opečovali jsme náš zarostlý záhon, zaseli ředkvičky, salát, bylinky. Později zasadili rajčata a pár 
dalších dobrot. Zalévali a hnojili „žížalím čajem“ našich žížalek ve vermikompostéru.  
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Nahlédli jsme do starých českých dějin a dějin Ostravy. Od pravěku po současnost. Z věže 
Nové radnice jsme si s dávkou nadhledu město prohlédli.   

   
 
 
Na školní zahradě jsme měřili vzdálenosti, obvody staveb, počítali, učili se zacházet s buzolou a 
jít podle azimutu. Světové strany nás provázely také rituálem Slunovratu, kterým naše třída 
zahajovala Jánskou slavnost.  
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Vyráběli jsme vlastní paletu „hliněných barev“ a zkoušeli s nimi malovat.  
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Děti spolu sdílely různé hry a techniky, ty nás spojovaly a učily komunikovat, spolupracovat. 
V některých chvílích jsme si užívali obyčejný dar být spolu venku. Po domácí on-line izolaci, 
kterou jsme zažili, věřte, že jsou tyto okamžiky vzácné. 
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Předposlední den školního roku jsme se vypravili do Archeoparku Chotěbuz.  Vrátili jsme se do 
života starých Slovanů. Prohlédli si dávná obydlí, zbraně, psali na voskové tabulky hlaholicí, 
s vypětím sil mleli mouku na žernovech a vyzkoušeli si lukostřelbu. 
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Věřím, že naše společná pouť byla bohatá a přinesla všem to, co měla. Přeji čtvrťákům, 
budoucím páťákům, vše dobré na další cestě s novou třídní učitelkou Janou Toflovou.  
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5. třída 
Třídní učitel: Mgr. Barbora Békešová Halířová 
Asistentka pedagoga: Michaela Slaná 
 
Do školního roku 2020/2021 jsme vstoupili plni energie a očekávání. Ve třídě se sešlo 15 
děvčat a 7 chlapců. Přidal se k nám jeden chlapec a jedná dívka. I když je třída spíše dívčí, 
chlapci si umí poradit a celkově je to stále velmi dobrý, hravý, společenský a empatický 
kolektiv.  

 
Přestože nám běžný školní rok nabourala distanční výuka, děti to zvládly skvěle a na jiný typ 
výuky si zvykly rychle. Každopádně to vždy nebyla procházka růžovým sadem, ale v průběhu 
času jsme vše potřebné vypilovali. 
 Za chvíle, kdy jsme byli ve škole, se nám poštěstilo prožít krásné výlety, akce, slavnosti a 
některé momentky z výuky také nemůžeme opomenout. 
 
 
 
První stmelovací návštěva Zoo Ostrava byla po distanční výuce a po letních prázdninách právě 
vhod J.  
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Měli jsme možnost také navštívit Landek Park a projít celé hornické museum. Děti si návštěvu 
velmi chválily a dozvěděly se spoustu informací o hornících, šachtách apod. 
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V rámci socializace a naléhání dětí jsme strávili noc ve škole. Hráli jsme spoustu her, pustili 
jsme si film, udělali popcorn, večeři a užívali jsme si.  

 
Spánek a hygiena je důležitá J.  
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Vánoce jsme naštěstí stihli oslavit ve škole J.  Krásný den provoněný cukrovím a rozzářený 
smíchem jsme si užili u stromečku s dárečky a koledami.  
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V květnu si děti prožily krásný, ale také zajímavý a na ruce náročný řezbářský kurz. Odvedly ale 
skvělou práci a mohou být na sebe a své výrobky pyšné.  
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Na Den dětí jsme vyrazili do Komenského sadů, kde si děti po distanční výuce procvičily a 
protáhly končetiny a svaly na koloběžkách, bruslích a skateboardech.  
 

 
 
Předposlední akcí školního roku byl kurz hraní na DRUMBENY. Děti se dozvěděly spoustu 
nových informací a velmi je čas v rytmech bavil.  
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Závěrem roku jsme v rámci Jánské slavnosti předvedli divadelní představení na téma Trojské 
války. I když nám utekly olympijské hry, velmi kvalitně jsme si je s dětmi vynahradili v rámci 
divadla. J Děti jsou velmi dobře herecky nadaní a divadlo si hrozně užívaly.  
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A pár fotek na konec – zážitky z výuky a tak dále.  
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Oslava narozenin a dort ve tvaru babylonské věže. 
 

 
 
První oběd, kdy bylo povoleno sdružování dětí J.  
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6. třída 
Třídní učitel: Mgr. Ondřej Sobaňski 
Asistentka pedagoga: Bc. Kateřina Bezecná 
 
V září 2020 jsme se v 6. třídě sešli v počtu 27 žáků. V září jsme využili teplého počasí k několika 
výletům, a to na haldu Emu a do ostravské zoologické zahrady. Na začátku října jsme pak 
absolvovali workshop na téma mezilidská komunikace s organizací Renarkon, a to u nás na 
škole. Workshop pro nás byl velkým přínosem, spolupracovali jsme ve skupinách a dozvěděli 
jsme se o sobě navzájem spoustu nových informací. 

Kromě několika týdnů v prosinci jsme strávili období mezi říjnem 2020 a květnem 2021 na 
distanční výuce. Krom toho, že jsme se na dálku vzdělávali, snažili jsme se udržet navzájem i 
živý mezilidský kontakt. Plnili jsme na dálku výzvy, povídali jsme si o svých zájmech na on-line 
přestávkách a na pravidelných třídnických hodinách jsme sdíleli své dojmy, názory a pocity, jak 
toto těžké období zvládáme. 

V květnu jsme pak nastoupili zpátky do lavic a kromě klasické výuky jsme znovubudovali 
kolektiv. V rámci hodin epochy jsme pořádali malé výlety k řece Odře kolem Landeku, kde 
jsme se vzdělávali v oblasti přírodovědy. Coby botanici jsme vyrazili také na půldenní výlet do 
botanického parku při ZOO Ostrava. 

Konec června pro nás byl studijně náročný, ale také velmi pestrý. Nesl se v duchu mnoha akcí, 
které otevírala Svatojánská slavnost naší školy, na které jsme se podíleli především jako 
výpomoc při občerstvení a strážci ohnišť. Také jsme společně hráli na drumbeny a navštívili 
divadelní představení Bílá nemoc v Kulturním domě Ostrava.  

Školní rok jsme pak uzavřeli celodenním výletem do Frenštátu pod Radhoštěm, ze kterého 
jsme se pak vydali vzhůru do krásné přírody Beskyd, na Velký Javorník. Překonali jsme při 
výstupu sami sebe, užili jsme si také spoustu zábavy a příjemných společných chvil. 

Tento školní rok ukázal, že i když je kolektiv 6. třídy největší na této škole, jeho žáci jsou vůči 
sobě přátelští, pomáhají si a vzájemně o sebe pečují. Distanční výuku dokázali ustát a vrátili se 
do školního prostředí s novou energií. 
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7. třída 
Třídní učitelka: Mgr. Jana Seidlová 
Asistentka pedagoga: Petra Szebestová 
 
 Na počátku školního roku jsme se po půlroční pauze sešli ve třídě. Pro většinu žáků bylo 
náročné znovu se naladit na rytmus školní výuky a vydat se společně na plavbu do světa 
poznání, která čeká každou sedmou třídu.  Pro lepší stmelení kolektivu jsme podnikli první 
výpravu zpátky časem do středověku, kdy jsme si prohlédli krásné expozice hradu Šternberk. 
Žáci zde také plnili v týmech úkoly s průvodci pevností, kde prokázali svou odvahu, postřeh, 
důvtip a hbitost. 
 

      
 
Samotnou plavbu jsme začali přípravou, jak zdravě žít, stravovat se a vyvážit čas na práci a 
relaxaci. Žáci si navzájem připravili ochutnávku zdravých pokrmů a vyzkoušeli jsme různé 
relaxační techniky. Vzdělávali jsme si i na akcích mimo školu, jako byl program Den zdraví na 
Masarykově náměstí, kde jsme si zábavnou formou osvojili mnoho zajímavých informací. 
Prolezli si sanitku i maketu našich střev, prověřili si, zda si umíme důkladně umýt ruce a 
chránit se případnou nákazou. Seznámili se s prací hygienické stanice a významem ochrany 
zdraví, ale zejména prevence a posílení vlastní imunity, Tyto znalosti se v průběhu školního 
roku ukázaly jako skvělá příprava na distanční výuku, kdy jsme je všichni museli zvládat v 
izolaci svých domovů. 
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Zabrousili jsme i do světa vědy a zkoumali jevy a přírodní zákonitosti, jako praví vědci na 
programech ve světě techniky. V detailu jsme si prohlédli, co to je ten virus a vytvořili si vlastní 
kultivaci organismů, které žijí na našich rukou a které vydechujeme. Brousili jsme techniku, jak 
postupovat při experimentech a nutnost jejich správného záznamu.  
To jsme opět zúročili během školního roku, kdy většinu práce museli žáci odvádět z domova. 
Uvědomili jsme si, že kuchyně je vlastně chemickou laboratoří, kde lze bádat. Zkoumali jsme 
také mnohé předměty každodenní potřeby jako jednoduché stroje a sledovali, jak fungují a 
šetří nám práci.  
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Teoretickou online výuku jsme obohatili také o praktické projekty. Ve fyzice tvořili modely 
jednoduchých strojů a popsali jejich princip. V dějepise pak vznikaly makety zbraní či budov 
spojených s husitstvím, někteří je vytvářeli vlastníma rukama z dostupných materiálů, jiní 
zvolili práci ve virtuálním prostoru a umožnili nám pak prohlídku měst či interiérů budov. 
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Bádání jsme si natolik oblíbili, že jsme si vymysleli také vlastní krátký program inspirovaný 
chemií a testováním, se kterým jsme vystoupili na konci roku na Jánské slavnosti. 
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Po návratu do školy v polovině května jsme konečně vyrazili na naši objevnou plavbu. Při 
vyplutí nám pomáhali studenti waldorfského lycea, kteří pracovali jako kapitáni s jednotlivými 
posádkami. Po jejich odchodu a návratu na pevninu, jsme pak sami pokračovali v objevování 
atmosféry renesanční Evropy. Jednotlivé historické epochy jsme si přiblížili také na historické 
exkurzi do památkové rezervace města Olomouce. 
 

 
 
Po celý školní rok jsme věnovali pozornost samozřejmě i cizím jazykům, kde také jsme se 
snažili, co nejvíce konverzovat v kyberprostoru, a prostřednictvím krátkodobých i 
dlouhodobých úkolů zdokonalit naši schopnost komunikovat v cizích krajích. Neopomíjeli jsme 
ani gramatiku a sloh v mateřském jazyce. 
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V zeměpise objevovali nové kontinenty a důvěrně se s nimi seznamovali při práci s atlasu 
světa. V matematice jsme pracovali na zvládnutí geometrických výpočtů nejen ve slovních 
úlohách inspirovaných praxí. Pilovali jsme rýsování na konstrukčních úlohách, převody 
jednotek a osvojili si i základy algebry. Snažili jsme se, co nejlépe připravit na vše, co budeme 
na své plavbě životem potřebovat.  
Jelikož jsme třída velmi zvuková, byli jsme rádi, že jsme mohli dohnat svůj deficit také v 
hudební výchově. Když jsme na dvorku školy nacvičovali na flétny renesanční skladby a pod 
vedením skvělé paní učitelky Heleny Šmídové je pak mohli i předvést na Jánské slavnosti. 
Která byla krásným vyvrcholením školního roku. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 Přikládáme pár příspěvků žáků z lodního deníku: 
 
25 .6. 2021    zapsala Dominika Fricová 
Můj nejlepší zážitek byl na výletě do Frenštátu v lanovém centru Tarzanie. Několikrát jsem to 
vzdávala, ale na konec jsem to dala. Vlastně to pro bylo tak: dali nám náramky kolem ruky a 
rozdělili nás do skupin. Já jsem byla zelená, paní nám ukazovala, jak co budeme dělat, abychom 
nespadli na zem. Krásně nám to vysvětlila. Mohu vám říct, že u nápisu TARZANIE jsem vyšilovala 
hlavně u I, protože se to houpalo a já málem sklouzla. Byla jsem ráda, že jsem přežila. Pak to 
bylo OK, než jsem se dostala k dalším zavěšeným dřevům a řekla ne, já to nedám. Učitelka mě 
ukecala, ať si sednu a dala jsem si přestávku. Pořád jsem to chtěla dolů, ale jen jsem viděla 
žebřík (ještě větší zlo), už jsem se dala do pohybu. (Ještě něco k těm náramkům, co jsme měli 
orazítkované - já si myslela, že to je můj konec a tak jsem říkala, že ještě žiju, že to mám na ruce 
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a že to je moje poslední vůle). Nakonec jsem to zvládla. Potom jsme jeli do autokempu, tam 
jsme měli už postavené stany. Nejlepší bylo, jak pan učitel začal hrát na kytaru, zpívali jsme u 
táboráku a dělali si buřty. Upřímně bych chtěla poděkovat za tenhle zážitek.  
 

 
 
PS: Skoro všichni účastníci prolezli trasy Tarzanie jako zdatní námořníci v lanoví. Někteří s 
opatrností modrou, většina obratně zelenou, další se s radostí klouzali ve výškách na žluté a dvě 
dokonce pokořili černou trasu. Většina z nás tady byla poprvé a museli jsme překonat sami 
sebe.  
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26. 6 .2021        zapsal Martin Vyskočil 
 
Během tohoto školního roku jsme sice ve škole moc nebyly, ale když jsme byly, tak jsme se snažili 
uskutečnit hodně výletů. Například jsme jeli na jednu noc stanovat do Frenštátu pod 
Radhoštěm, během tohoto výletu jsme došli do Tarzanie a myslím si že od tohoto zážitku, máme 
všichni závratě. Druhý den výletu jsme šli na únikovou hru. Ocitli jsme se v kajutě na lodi 
královny Anny, kde jsme hledali indicie k pokladu kapitána Černovouse. Museli jsme zapojit 
důvtip a ve vymezeném čase se dostat pryč z kajuty. Byli jsme úplně pohlceni hrou, kterou jsme 
úspěšně dokončili. A ještě jsme si odnesli podle mně nádhernou fotku. 
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8. třída 
Třídní učitelka: Mgr. Jitka Kulhánková 
Asistentka pedagoga: Mgr. Marcela Wylegalová, Petra Szebestová 
 
Školní rok 2020/21 nebyl pro nikoho jednoduchý. Ve škole se střídala prezenční a distanční 
výuka a děti se musely rychle adaptovat na změny denního režimu a způsobu školní práce. O 
spoustu věcí vinou pandemie přišly, ale hodně nových věcí se i naučily a mnoho se o sobě 
dozvěděly… 

Začátek podzimu proběhl ještě v běžném režimu a s možností pořádat výlety a scházet se ve 
škole. V září jsme vystoupali na jeden z nejvyšších bodů Ostravy, haldu Emu. Stihli jsme 
navštívit i zoologickou zahradu a v rámci výtvarné výchovy si zkusit kreslit v plenéru, tzv. 
naživo. Zvířata samozřejmě nestála nehnutě modelem, takže to nebyl úplně snadný úkol. 
Koncem září jsme zajeli do Trojanovic a lanového centra Tarzanie a šplhali po stezce několik 
metrů nad zemí. Tam jsme si sáhli všichni do svých fyzických i psychických zásob a prali se i 
s nepřízní počasí.  

 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace 
Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava 
 

68 
 

 

 

Začátkem října jsme ještě shlédli divadelní představení Zdravý nemocný v podání souboru 
divadla Petra Bezruče. A v rámci chemie a přírodopisu třída navštívila Svět techniky a 
zúčastnila se výukových programů o železe a vysokých pecích. 

Pak bohužel přišel lockdown a s ním uzavření škol a přechod nejprve na rotační výuku a po 
Vánocích na zcela distanční výuku. Mohli jsme se vídat pouze přes kamery a v on-line 
hodinách. Některým práce v klidu domova vyhovovala, ale většina by se raději scházela a učila 
ve škole. 

Uvolnění přišlo až s jarem. V polovině května byla opět zavedena rotační výuka a pak koncem 
května i plně výuka prezenční. 1. června jsme tak mohli jako třída oslavit Den dětí vycházkou 
do Komenského sadů a výbornou zmrzlinou. Další den jsme se stihli i vyfotit jako třídní 
kolektiv paní fotografkou.  

V polovině června jsme mohli uskutečnit i zeměpisnou vycházku a exkurzi v našem 
beskydském pralese Mionší. Tu doprovodil zajímavým výkladem pan průvodce, bez něhož se 
nesmí do chráněné oblasti vstoupit. Společnost nám dělala i přátelská fenka. 
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Procházeli jsme se i po ostravských galeriích – nejprve to byla tradiční galerie Chagall a poté 
moderní a netradiční PLATO, odkud jsme si mohli odnést horniny z hlubin Ostravska. Opět 
jsme také navštívili zoo, tentokrát v duchu ekologického programu o vodě a jejím obrovském 
významu pro život.  
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V závěru června jsme bubnovali na drumbeny, účastnili jsme se Jánské slavnosti a realizovali 
třídní výlet. Pro ten jsme vybrali vodáckou stezku po řece Opavě pod vedením zkušených 
instruktorů společnosti Campanula. Nevyhnuli jsme se bouřlivému počasí a adrenalinové noci 
s hromy a blesky pod celtami stanů. Pouze několik dětí cestu po vodě dokončilo a prokázalo 

tak odolnost psychickou i fyzickou. 
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9. třída 
Třídní učitel: Mgr. et. Bc. Helena Šmídová  
Asistentka pedagoga: Marie Ondrušáková 
 

Devátá třída měla letošní rok opravdu náročný. Na začátku roku žáci dokončovali své 
ročníkové práce, většinu školního roku se učili distančním způsobem, připravovali se na 
přijímací zkoušky na střední školy a od 24. 5. 2021 chystali své prezentace ročníkových prací, 
nacvičovali absolventské divadelní představení, flétnové vystoupení filmové hudby na Jánskou 
slavnost a také na závěr školního roku a v neposlední řadě zkoušeli dvě závěrečné písně, které 
zpívali 30. 6. 2021 při předávání pochval a pamětních listů. 

Deváťáci se ve školním roce 2020/2021 zúčastnili několika výletů, přestože bylo několik 
akcí zrušeno kvůli vládním opatřením z důvodu pandemie Covid-19. Hned z kraje roku (dne 4. 
září 2020) se zúčastnili výletu do Zoologické zahrady Ostrava, kde strávili příjemný čas s paní 
učitelkou třídní, paní asistentkou a paní učitelkou Toflovou. 

O několik dní později, dne 10. 9. 2020, vyrazili žáci na zámek Kunín, kde měli příležitost 
absolvovat prohlídku zámku a podívat se také na sbírku minerálů. Propojili tak znalosti 
z přírodopisu a také dějepisu. Ve čtvrtek 1. 10. 2021 v Domě kultury města Ostravy se žáci 
zúčastnili divadelního představení Moliérovy hry Zdravý nemocný, kterou zpracoval divadelní 
soubor Divadla Petra Bezruče. Poté následovala dlouhá odmlka v rámci návštěvy akcí, protože 
se vyučovalo distančním způsobem. 

Všech 16 žáků bylo přijato hned v prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy, 
z toho 14 na střední školy s maturitou a 2 žáci na odborná učiliště. Po návratu do školy žáci 
obdrželi dárek – absolventské mikiny, ze kterých měli velkou radost. Aby školní mikiny mohli 
zdokumentovat, šli se v tento den (27. 5. 2021) fotit před budovu školy. 

Na začátku června si děti mohly vybrat výlet k příležitosti Dne dětí. Z nabízených 
možností si zvolili opět Zoologickou zahradu Ostrava. Výlet se konal ve čtvrtek 3. června 2021 
a doprovod jim poskytla současná třídní učitelka Helena Šmídová, bývalá třídní učitelka Helena 
Hanousková a asistentka Marie Ondrušáková. Počasí v tento den dětem hrálo do karet. Byl to 
hezký slunečný den plný zajímavých a místy bláznivých zážitků. Během výletu panovala velice 
příjemná, pohodová a přátelská atmosféra. 

V polovině června, konkrétně ve středu 16. 6. 2021, mohla konečně 9. třída 
prezentovat své ročníkové práce. Prezentací se jako diváci zúčastnili žáci 7. a 8. třídy, vedení 
školy, část učitelského sboru a jedna maminka dětí. Pozvání neodmítla ani bývalá třídní 
učitelka Helena Hanousková, která byla na akci také přítomna. Žáci představili svá témata. 
Jednalo se zájmově o odlišná a přínosná témata, např. florbal, veslování, líčení a kosmetika, 
hudební skupina Twenty one Pilots, digitální kresba, koně, papoušci, kynologie, 3D tisk nebo 
motorky. Celým programem provázeli moderátoři z řad 9. třídy: Marie Seidlerová a Ondřej 
Typovský. Za technickou podporu patří dík žákům Denisi Fehérovi a Aleši Uhrovi. Deváťáci si 
rozhodně zaslouží velkou pochvalu, protože předvedli výborné výkony. 

Celá škola včetně 9. třídy se aktivně spolupodílela na Jánské slavnosti dne 23. 6. 2021 
ve venkovních prostorách na dvorku školy. Deváťáci zde vystoupili s filmovou hudbou. Tyto 
filmové melodie hráli čtyřhlasně na sopránové, altové, tenorové flétny a basovou flétnu E. 
Moriconeho, J. Williamse nebo J. Hornera v úpravě třídní učitelky Heleny Šmídové. Hudba 
z filmů zazněla v tomto pořadí: Titanic, Gladiator, Tenkrát na západě, Kmotr, Jurský park a 
Forrest Gump.     

Devátá třída se také zúčastnila dne 25. června 2021 v 10 hodin divadelního představení 
v Domě kultury města Ostravy s názvem Bílá nemoc aneb jak se nacvičuje divadlo za dob 
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covidu. Toto představení nastudovali studenti 3. ročníku Střední odborné školy waldorfské v 
Ostravě. Divadelní představení devátá třída zakončila rozpravou nad zpracovanou látkou, 
přesuny jednotlivých scén a také deváťáci porovnávali jednotlivě nastudované role, případně 
jejich alternace. Toto představení žáci mohli využít jako dobrou ukázku pro své absolventské 
divadelního představení. 

V pondělí 28. 6. 2021 žáci využili pozvání paní Seidlerové (maminky žákyně 9. třídy 
Marie Seidlerové) ke společnému posezení na zahradě v Ostravě Michálkovicích. Tohoto 
posezení se zúčastnila celá třída včetně nedávné třídní učitelky Heleny Hanouskové a 
samozřejmě také asistentky Marie Ondrušákové. Celá akce byla pojatá jako „závěrečná 
session“ společně s grilováním, kterého se chopil Benjamín Brož a přípravy jídla především 
Marie Seidlerová a Nikol Mazáková. Nutno podotknout, že se o veškerou organizaci postarala 
Maruška Seidlerová, jež deváťáky a paní učitelky velmi pěkně pohostila. Jedlo se, pilo se, 
povídalo se a nechyběl ani zpěv písní. Dva dny před absolventským zakončením povinné školní 
docházky využily děti tento příjemně strávený čas k nácviku společné závěrečné písně, kterou 
doprovodila třídní učitelka Helena Šmídová. Ke konci posezení došlo i na zábavu, protože se 
vyprávěly různé historky nejen z dětství. 

A konečně závěr školního roku… Dne 30. 6. 2021 deváťáci vystoupili před rodiči a 
učiteli v tělocvičně školy se svým absolventským vystoupením. Žáci vystoupili s flétnovým 
repertoárem filmové hudby a také předvedli nastudovanou krátkou divadelní hru Jaroslava 
Koupila s názvem Ovšemže ovšem, kterou můžeme nazvat jakousi politickou satirou podžánru 
absurdního dramatu plnou jazykolamů a slovních hříček. Na závěr zazpívali za kytarového a 
klavírního doprovodu třídní učitelky Heleny Šmídové dvě závěrečné písně: Cesta skupiny 
Kryštof a Tomáše Kluse a Z nálezů a ztrát Michala Davida. Celá akce vyvrcholila posezením 
s žáky, učiteli a rodiči na dvorku školy, při které se deváťáci s naší školou rozloučili. 

Jsem nesmírně ráda, že jsem tak hudebně nadanou, přátelskou a milou třídu mohla 
učit a stát se jejich třídní učitelkou v jejich posledním ročníku povinné školní docházky. Věřím, 
že se jim na středních školách bude dařit a v životě zažijí mnoho dalších úspěchů a krásných 
chvil.  
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Školní družina  

Vychovatelé: Mgr. Eva Tejkalová, Jiří Čech, Alena Dorotíková 
 
Ani tento rok se nezastavily ohromné změny světové, ani ty, které úzce souvisí s osudy 
jednotlivců. Začaly již loňský rok a stále s větší intenzitou nás nutí k proměně.   
Školní družina pracuje již druhým rokem ve stejném týmu pro žáky prvního, druhého a třetího 
oddělení.  Přesto se letos střídali vychovatelé/učitelé/asistenti, především v ranní družině, 
neboť vzhledem k neustále s měnícím podmínkám příchodů dětí do školy bylo nemožné 
pokrýt fungování školní družiny bez pomoci dalších pedagogů. V průběhu roku byla období, 
kdy jsme měli tři ranní oddělení školní družiny a také velkou část roku nebylo možné 
realizovat, pro nás běžné, slučování dětí, takže i odpolední družina probíhala odděleně, na což 
běžné úvazky v družině nestačily. Škola však tuto situaci bravurně zvládla, vedení 
vypracovávalo opakovaně nová řešení a vše proběhlo ve velkém klidu ke spokojenosti všech.  
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Stále platí, že nový pracovní tým družiny poskytuje velký počet alternativ pro děti, k jejich 
prospěchu, současné rozložení se ukázalo jako velmi přínosné. Jako každý rok došlo k rotaci 
vychovatelů v odděleních, vychovatelka prvního oddělení přešla s dětmi ze skrýše do větší 
herny, do druhého oddělení, pečovala tedy tento rok o žáky druhé třídy a žákyně páté třídy, 
vychovatel pobýval se svými žáky v klubu, měl v péči třeťáky, chlapce z páté třídy a část třídy 
čtvrté, tedy oddělení třetí a vychovatelka, která měla loni třetí třídu, se celý rok starala o žáky 
první třídy a o několik žáků čtvrté a šesté třídy, vedla letos první oddělení školní družiny.  
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Paní vychovatelka Alenka tedy letos využívala prostory malé herny na konci druhé části 
chodby. Zde jí i dětem také velmi dobře sloužila další místnost tzv. kreativní dílna, která je 
vybavena výtvarnými a rozličnými rukodělnými materiály. Malá herna, nazývaná Skrýš, je 
vybavena rumělkovým kobercem a věkově uzpůsobeným vybavením (domečky, kuchyňka, 
obchůdek, …), veškerý interiér je přizpůsoben koncepci waldorfské školy. V prvním pololetí se 
při plném počtu žáků dařilo paní vychovatelce realizovat mnoho aktivit, děti hodně malovaly, 
kreslily, modelovaly, pracovaly s ovčím rounem, tkaly, háčkovaly, korálkovaly, pracovaly 
s přírodním materiálem. Starší žáci byli nápomocni právě v praktických činnostech. Ve druhém 
pololetí po návratu z distanční výuky měli především chlapci větší potřebu k pohybovému 
vyžití, než být pohodovém režimu. Proto denně spěchali na školní zahradu a hřiště. Přejeme si, 
ať se podoba našeho hřiště v příštích letech promění tak, jak je už dlouho plánováno a 
poskytne tak dětem ještě větší možnost sportovního vyžití.  
V prvním oddělení také část dne nově působila asistentka pedagoga, která byla podporou 
v náročných výchovných situacích, které se ve skupině dětí první třídy často odehrávaly. Pokud 
to bylo možné, ukončovalo toto oddělení svou činnost kolem třetí hodiny a děti se rozcházely 
do dalších oddělení, ale jak již bylo řečeno, měnícími se okolnostmi to bylo velkou část roku 
jinak. Část doby probíhala pouze distanční výuka, část roku bylo nutné mít tři zcela nezávislá 
oddělení, tak, aby se děti nepotkávaly ani na obědě. Tyto okolnosti byly náročné pro nás i pro 
děti.  

 
 
Ve druhém oddělení: lze napsat stručně: vychutnávali jsme si blízkost. Okolnosti nás 
rozdělovaly a tvořily tak vždy nový rámec setkávání. Těšili jsme se na sebe a pak si to shledání 
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užívali. Někdy něžně, jemně, občas s plnou silou, hlasitě, nezkrotně. Nebylo to pro děti vůbec 
jednoduché období, dělo se něco, co vyžadovalo flexibilitu dospělých a odvahu, překonávání 
překážek, trpělivost, samostatnost dětí. Naše shledání po etapách distanční výuky bylo 
emotivní a dlouho ještě bylo znát, že dětem chybí jistota a orientace. Někdy si hrály celé 
hodiny, spolu, soustředěně, bez přerušení, nemohly se sebe nabažit. S postupem času se 
zvyšovala dynamičnost aktivit, s vrcholem v Jánském období. Část rodičů dětí druhé třídy se, 
vzhledem k dlouhodobě nejistým a měnícím se podmínkám vzdělávání, rozhodla jít jinou 
cestou, několik dětí školní družinu nenavštěvovalo, ať ze strachu z nemoci, z důvodu 
povinného nošení roušek, testování nebo jen proto, že rodiče změnili celkově svůj přístup ke 
vzdělávání.  Možná je čas prověřit aktuální koncept vzdělávání a využít potenciál krize 
k proměně školství.  
Děti druhé třídy jsou zvídavé, kamarádské, oblíbily si všemožné pohybové aktivity, rády malují 
a s oblibou hrají dobrodružné hry, jejichž příběh si samy vymýšlí. Žáci páté třídy jsou 
podporující, tvořiví, vstřícní, je radost s nimi být.   
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Třetí oddělení je složeno z dětí třetí třídy, části žáků čtvrté třídy a chlapců páté třídy. Ke konci 
roku jsme prohodili dívky a chlapce z páté třídy v odděleních, žáci díky tomu zažili různorodost 
mužského i ženského vychovatelského přístupu. Žáci čtvrté třídy preferovali akčnější způsob 
trávení volného času, letošní třeťáci byli oproti loňskému roku aktivní i jinak než pohybově, 
hráli více deskové hry a dívky dovedly dlouhý čas trávit hrou s koníky.  Pokud to bylo jen 
trochu možné, trávily děti čas s vychovatelem Jirkou venku. Hry na schovávanou, honěnou a 
vybíjenou je nepřestávaly bavit.  
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Všechny nás, ještě ve větší míře, zasáhla rozličná rozhodnutí vlády, která upravovala, 
definovala a následně i vyžadovala plnění různých nařízení a opatření ve škole. Bylo obtížné 
realizovat pokyny tak, abychom současně jednali také v souladu se svým svědomím, a aby celá 
situace zůstávala šetrná také pro děti.  
 

 
 
Čas nás dovedl až k Jánskému období, k období, které někdo nazval dobou ověření 
způsobilosti pro život v životě samém. Je možné, že tato nálada vystihuje nejen konec školního 
roku, ale letošní rok celý.    
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6 Údaje o prevenci rizikového chování 
Prevence byla prováděna dle plánu Školní preventivní strategie 2019 – 2023 a dle 
minimálního preventivního programu školy. 

 
Letošní školní rok byl velmi obtížným rokem. Začali jsme nadšeně prezenční výukou. Třídní 
učitelé se snažili stmelovat kolektivy, oprašovat či znovu utvářet pravidla tříd. Žáci nastupovali 
do školy nejen po prázdninové pauze, ale také po distanční výuce v minulém školním roce. Září 
probíhalo proto nejen ve znamení výuky orientované na znalosti, ale i na aktivity přinášející 
společné zážitky, umělecké činnosti a na komunikaci. Bohužel, tyto naplňující chvíle vystřídala 
již v říjnu opět distanční výuka se vším obtížným, limitujícím, co přináší.  
V prosinci se při prezenční výuce ulevilo dětem z prvního stupně, děti z druhého stupně se ve 
škole ukázaly alespoň rotačně. O plnohodnotné výuce umožňující výchovné a preventivní 
aktivity, zejména u žáků druhého stupně, však hovořit nelze.  Nový rok byl chvíli příznivější 
pouze k nejmenším dětem prvních a druhých tříd. Ostatní opět trávili nezdravé množství času 
u počítačů a mobilů. Téma volného času, pohybu, škodlivosti nadměrného hraní  PC/on-line 
her, rizik sociálních sítí ap., to vše byla častá témata na třídnických hodinách i individuálních 
rozhovorech s dětmi. Podobě jsme diskutovali o sebeorganizaci, zvládání stresu, odpočinku, 
relaxaci a zvládání sociální izolace. Bohužel i přes maximální snahu učitelů, nebylo možné se 
těmto tolik potřebným oblastem věnovat podle našich představ, protože „neosobní, neživý 
kontakt“ má značná omezení.  
Ukázky z on-line prevence (ŠMP): Zvládání zátěže během distanční výuky 
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Domluvené preventivní programy nabízené externími organizacemi jsme tento školní rok 
nakonec zcela vypustili. On-line verze těchto programů jsme se rozhodli nerealizovat.  Snažili 
jsme se raději vnímat potřeby jednotlivých tříd a dětí a pružně na ně reagovat. Někdy šlo o 
individuální podporu poskytovanou učitelem, asistentem, o rozhovor s rodiči, on-line schůzku 
nebo pomoc školního psychologa. Dětem s IVP/PLPP poskytovaly, v těch obdobích, kdy to 
vládní nařízení umožňovaly, velkou podporu individuální konzultace ve škole s učiteli a 
asistenty.  
Jarní návrat do škol rotační formou byl pro mnoho dětí další zátěží. Adaptace na školní 
prostředí probíhala u části dětí pomalu. Znovu se učily pravidlům, bylo nutné důsledně 
pracovat s dodržováním hranic, na adekvátnost sociálního chování, práci s motivací a vůlí. 
Velice se „rozevřely nůžky“ mezi dětmi co se týká úrovně znalostí i ve schopnosti se 
přizpůsobit změněným vzdělávacím podmínkám. Vnímali jsme jako velmi důležitou roli celého 
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ŠPP a možnost poskytování opory školním psychologem žákům, rodičům i pedagogům, kteří 
konzultovali jednotlivé situace se žáky. 
Dá se říci, že prevence v tomto školním roce se konala značně odlišně, než jsme plánovali. 
Aktivity probíhaly mezi pedagogy a žáky často nenápadně. Protože jsme vnímali, že některé 
potřeby dětí jsou pro nás špatně uchopitelné a potřebujeme zpětnou vazbu dětí i rodičů, 
realizovali jsme evaluační dotazník, který mapoval jak ne/spokojenost s distanční výukou, tak 
zvládání tohoto zátěžového období dětí po psychické stránce. Výsledky jsme hodnotili v rámci 
ŠPP a na kolegiu a výstupy posloužily jak k lepší pomoci třídám po návratu na prezenční výuku, 
tak je využijeme i v budoucnu pro porovnávání dat a formulaci dalších cílů. 
Také my pedagogové jsme se snažili hledat inspiraci a motivaci na společných on-line kolegiích 
i na různých on-line seminářích a setkáních, včetně mezinárodních organizovaných The School 
of Sophia a the European Network for Steiner Waldorf Parents (ENSWaP). 
 
Mezinárodní on-line setkání: The Covid Classroom 
 

  
 
V červnu jsme kromě mnoha třídních akcí, posilujících zdravou dynamiku tříd, realizovali 
workshopy s „drumbeny“. Aktivity se zaměřovaly například na spolupráci, komunikaci a 
ventilaci napětí. Škola pořídila drumbeny, plánujeme zaškolení pedagogů k práci s touto 
metodikou. 
V první a šesté třídě byly realizovány zážitkové skupinové programy vedené školním 
psychologem. Ve čtvrté třídě proběhly muzikofiletické aktivity vedené školním metodikem 
prevence zaměřené na komunikaci, relaxaci a preventivní aktivity s tématem látkových i 
nelátkových závislostí a programy orientované na zvládání stresu.  
 
 
 
Ukázka preventivního programu se třídou: Využití hudebních nástrojů k rozvoji empatie 
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Tento školní rok kladl mimořádné nároky na žáky i na pedagogické pracovníky. Díky tomu, že 
jsme se na případnou další vlnu covidu připravovali, zvládli jsme ji lépe než jarní vlnu 
v minulém školním roce. Jistě bude důležité i příští školní rok znovu plánovat případné 
opakování distanční výuky a zvažovat, jak se v takové situaci ještě dále posunout vpřed i 
z hlediska prevence rizikového chování dětí, zvládání zátěže, udržení vnitřní motivace, hranic a 
fyzického i psychického zdraví všech.  
 
 
 
 
 
 

 
6.1. Školní psycholog 
 
Tento školní rok byl specifický novotvarem výuky, a to distanční výukou, která byla realizována 
několik měsíců. Přímé práce bylo tedy minimum. V té době probíhali online konzultace. 
Konzultace po telefonu, online však využívali především učitelé, kteří řešili vlastní otázku 
přístupu a zvládání online výuky, ale také otázku dětí, které nefungovali, ztráceli se z online 
výuky.  
Po návratu dětí do školy bylo více práce s adaptací dětí v kolektivu, někteří se učili znova i 
pravidla třídy. Objevili se i dva případy, kdy dítě pojmenovalo zásadní potíže v rodině. 
V jednom případě byla nutná spolupráce s OSPODem a v druhém se situace vyřešila po 
konzultaci s rodiči dítěte. S těmito dětmi je i nadále pracováno ve smyslu prevence. Následek 
online výuky se projevil u několika dětí ve formě izolace, tzn., že se uzavřeli, neměli motivaci 
vrátit se do školy nebo měli strach, že nenavážou, neobnoví vztahy jako před distanční výukou. 
Aktuálně je v péči školního psychologa jedno dítě, které odmítá nastoupit zpět do školy. Úzce 
se spolupracuje i s matkou.  
Při porovnání práce školního psychologa s předchozím školním rokem z pohledu statistik je 
očekávaný pokles, ale nijak radikální vzhledem k více intervencí po návratu dětí do škol. Práce 
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se třídou klesla o tři intervence oproti předchozímu roku. Individuálních konzultací proběhlo 
37 a fyzických individuálních setkání s rodiči 10, ta to pouze v době, kdy bylo možné z vládního 
rozhodnutí opět chodit do školy. Do statistik nezahrnuji emailovou komunikaci s rodiči.  
Na škole je stále možnost realizovat komplexní vyšetření intelektu na doporučení psychologa, 
po domluvě na doporučení PPP či na žádost rodičů. V tomto školním roce byla realizována 
pouze jednou, a to ve spolupráci s PPP. Školní psycholog úzce spolupracuje a je v pravidelném 
kontaktu s PPP a SPC, kde konzultuje jednotlivé žáky, popř. žádá o součinnost v případě 
specifických individualit dítěte. Dalším orgánem, se kterým je psycholog v kontaktu je OSPOD, 
kde se však nedaří navázat kontinuální spolupráci a narážíme na systémové potíže, kdy nám 
OSPOD nesmí nic sdělovat, zda je rodina v dohledu či jakou problematiku dítě v rámci rodiny 
zažívá. Těžko se následně doporučuje třídním učitelům, na co se zaměřit ve zprávě, kterou si 
OSPOD vyžádal. 
Spolupráce školního psychologa s rodiči je již standardem. Rodiče sami aktivně psychologa 
vyhledávají, oslovují přes telefon, email. S rodiči se také školní psycholog setkává pravidelně u 
výchovných komisí či jednání s rodiči na popud třídního učitele.  
Školní psycholog v tomto roce více spolupracoval s MŠ i z důvodu uzavření ZŠ. Tato spolupráce 
je nyní stabilní, funguje v rámci prevence. Pozorování kolektivu na základě požadavku učitelek 
bylo realizováno šest krát, dvakrát proběhlo setkání s kolektivem učitelek a tři setkání s rodiči 
a dítětem.  
 
 
7 Kariérové poradenství 
 
V rámci volby střední školy pro budoucí povolání se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili několika akcí, 
většinou však online.  
Byly jim průběžně zasílány pozvánky na Dny otevřených dveří jednotlivých středních škol a 
video záznamy, aby se žáci aspoň touto cestou mohli do škol podívat. Také se mohli účastnit 
online veletrhu středních škol. 
Galerie výtvarného umění připravila pro žáky pozvánku na online výstavu s názvem: DĚLNÍK JE 
SMRTELNÝ, PRÁCE JE ŽIVÁ. 
Žáci 8. třídy se účastnili online besedy na Informačním a poradenském středisku. Měli 
možnost - stejně jako v minulých letech - získat informace o nabídce SŠ i podmínek studia a 
pozdějšího uplatnění v praxi. 
Pro rodiče žáků 9. třídy se konaly v lednu třídní schůzky týkající se bezchybného vyplnění 
přihlášky a zápisového lístku na SŠ a také celého postupu přijímacího řízení a později i změn 
termínu zkoušek. 
Všech 16 žáků 9. třídy bylo přijato na vybrané střední školy. 
4 žáci se dostali na umělecké střední školy (grafický design, malba, umělecko-řemeslné 
zpracování dřeva a hudební obor) 
10 žáků bylo přijato na 4leté maturitní obory (Waldorfské lyceum, školy technického 
zaměření, pedagogické školy) 
2 žáci budou 3 roky studovat na středních školách v oborech truhlář a chovatel. 
Všem žákům přejeme hodně úspěchů v dalším studiu. 
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Hodnocení speciálně pedagogické péče 2020/2021  
 
Školní speciální pedagog pracuje ve škole na celý úvazek v průběhu celého týdne. Je hrazen ze 
šablon a podpůrných opatření žáků (50 % - 50 %). 

Ve školním roce 2020/2021 se ve škole vzdělávalo celkově 54 žáků se SVP, 1 žákyně nemá 
v platnosti Doporučení ŠPZ, čeká se na kontrolní vyšetření v PPP. Na konci školního roku se 
ve škole vzdělává 53 žáků se SVP. Stav k červnu 2021: 

PO st. Počet žáků 

1 
diag. 

ŠPZ/nastaveno ve 
škole 

19 
14/5 

9 dívek, 10 chlapců 

2 19 15 dívek, 4 chlapci 

3 13 4 dívky, 9 chlapců 

4 1 0 dívek, 1 chlapec 

- 1 výjimečně nadaný žák – návrh PPP 

celkem 

53 
 

29 dívek 
24 chlapců 

7 žáků SPC pro vady řeči Ostrava, 3 žáci SPC pro ment. 
postižení Ostrava, 2 žáci SPC PAS Ostrava, PPP 36 žáků 
(34 – PPP Ostrava) 
 
1 žák výjimečně nadaný (nezahrnut do stupně PO) 

 
Počet žáků se SVP v jednotlivých třídách 

Třída Počet žáků se 
SVP 

Počet žáků 
SVP PO st. 2 a 

výše 

PO 
st.1 

PO 
st.2  

PO 
st. 3 

PO 
st. 4 

PLPP (v rámci 
školy) 

1 4 3 0 0 3 0 1 
2 4 2 1 1 1 0 1 
3 2 1 1 0 1 0 0 
4 8 6 1 3 3 0 1 
5 9 7 2 6 1 0 0 
6 7 4 1 3 1 0 2 
7 7 5 1 4 1 0 (1 výjimečně 

nadaný) 
8 5 2 3 0 1 1 0 
9 7 3 4 2 1 0 0 

celkem 53 33 14 19 13 1 5 (+ 1 
výjimečně 
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nadaný) 

(Poznámka - 7. třída – 1 žák výjimečně nadaný bez st. PO) 

Počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem  
V tomto školním roce mělo 21 žáků vypracován IVP (20 žáků na základě Doporučení ŠPZ, 1 
žák v rámci školy). V průběhu školního roku někteří žáci absolvovali kontrolní vyšetření 
v ŠPZ. Po kontrolních vyšetřeních má nyní doporučen IVP 11 žáků. Všechny vypracované IVP 
byly ponechány i přes konec platnosti až do konce školního roku. 

Třída Počet žáků s IVP  Počet žáků s IVP v červnu 2021 

1. 2  2  

2. 1  1  
3. 0  0  
4. 4  2  
5. 3  1  

6. 4  1  
7. 3  1  

8. 2  2  
9. 2  2  

Celkem 21 10 dívek, 11 chlapců 12 4 dívky, 8 chlapců 

 

Počet žáků s plánem pedagogické podpory  
PLPP – na doporučení ŠPZ/ v rámci školy – celkem 12 žáků – 7/5 

Třída Počet žáků s PLPP 

1. 1 v rámci školy 

2. 1 v rámci školy 

3. 0 - 

4. 2 1 ŠPZ – PPP, 1 v rámci školy 

5. 1 ŠPZ – PPP 

6. 2 2 v rámci školy 

7. 0 - 

8. 3 3 ŠPZ – PPP 

9. 2 2 ŠPZ – PPP 

Celkem 12 6 dívek, 6 chlapců, 7 ŠPZ/ 5 v rámci školy 
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Počet žáků s asistentem pedagoga  
V prvním pololetí tohoto školního roku působili asistenti pedagoga ve všech třídách ZŠ (tj. 9) 
ke 13 žákům. Ve druhém pololetí již jen v 8 třídách ke 12 žákům. 

Třída Počet žáků s asistentem pedagoga 

1. 3 1 žák (15,5 hod.), 1 žák (20 hod.), 1 žák (15,5 hod.) 

2. 1 1 žák (40 hod.) 

3. 1 1 žák (20 hod.) 

4. 2 1 žákyně (25,5 hod.), 1 žák (sdílený – 10 hod.) 

5. 1 1 žákyně (20 hod.) 

6. 1 1 žák (20 hod.) 

7. 0 - 

8. 2 1 žák (20 hod.), 1 žák (sdílený – 20 hod.) 

9. 1 1 žákyně (30 hod.) 

Celkem 12 3 dívky, 9 chlapců 

 
Speciální pedagog zajišťuje metodické vedení asistentů pedagoga, v době uzavření škol a 
přechodu na distanční vzdělávání se uskutečňují online. Potřebné konzultace asistentů se 
speciálním pedagogem prostřednictvím mailu, telefonicky nebo při videokonferenci. 
 
Počet žáků se speciálně pedagogickou péčí  
Speciálně pedagogická péče byla poskytována celkem 21 žákům. Dvě žákyně po vyšetření 
vyřazeny ze SPP, jedné žákyni po vyšetření doporučena 1 hod. SPP týdně. Jedné žákyni je SPP 
poskytována po konci platnosti doporučení (čeká na kontrolní vyšetření). Na konci školního 
roku - 19 žáků – vedeno školním speciálním pedagogem – 17 hodin týdně. 

Třída Počet žáků se spec. ped. péčí 

1. 2 1 žák 2 hod. týdně, 1 žák 1 hod. týdně 

2. 1 1 žák 1 hod. týdně místo ČJ 

3. 0 - 

4. 2 1 žákyně 2 hod. týdně místo NJ, 1 žákyně 1 hod. týdně 

5. 6 1 žákyně 2 hod. týdně místo NJ, 4 žákyně a 1 žák 1 hod. týdně 

6. 4 1 žák 1 hod. týdně místo ČJ, 3 žákyně 1 hod. týdně 

7. 2 1 žák a 1 žákyně 1 hod. týdně 

8. 2 1 žák 1 hod. týdně místo ČJ, 1 žák 2 hod. týdně místo NJ 

9. 0 - 

Celkem 19 11 dívek, 8 chlapců 
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• 3 žáci 2 hodiny týdně – v rámci disponibilní dotace místo druhého cizího jazyka  
• 15 žáků 1 hodina týdně, 1 žák 2 hodiny týdně 
• probíhala individuálně nebo v malých skupinkách (max. 4 žáci) 
 
V době uzavření škol a přechodu na distanční vzdělávání se uskutečňovaly hodiny speciálně 
pedagogické péče online dle online rozvrhu. Speciálně pedagogická péče byla zaměřena na 
procvičování aktuálně probíraného učiva dle potřeb jednotlivých žáků, dále na rozvoj 
oslabených funkcí, využívány byly dostupné PC programy a pracovní listy. Někteří žáci 
docházeli na individuální konzultace do školy, speciálně pedagogická péče byla zaměřena dle 
doporučení ŠPZ. 
 
Počet žáků s pedagogickou intervencí 

Pedagogická intervence byla v 1. pololetí tohoto školního roku poskytována žákům dle 
Doporučení ŠPZ. Doporučena byla celkem 14 žákům/ 18 hodin (16 hod. vedeno asistentkou 
pedagoga s odpovídajícím vzděláním, 2 hod. třídní učitel 1. třídy). Od 2. pololetí již 
pedagogickou intervenci nedoporučuje ŠPZ. Pedagogická intervence se poskytuje jako 
podpůrné opatření prvního stupně, tzn. je plně v kompetenci ředitele školy (dle finančních a 
personálních možností). Je vedena třídními učiteli nebo učiteli odborných předmětů. 

Třída Počet žáků s pedagogickou intervencí  

1. 2 2 žáci 1 hod. týdně  

2. 1 1 žák 2 hod. týdně 

3. 0 - 

4. 2 2 žáci 2 hod. týdně 

5. 2 2 žákyně 1 hod. týdně 

6. 4 1 žák a 3 žákyně 1 hod. týdně 

7. 2 1 žák a 1 žákyně 1 hod. týdně 

8. 0 - 

9. 1 1 žák 1 hod. týdně 

Celkem 14 7 dívek, 7 chlapců 

 
• 4 žáci - 2 hodiny týdně, 10 žáků – 1 hodina týdně 
 
V době uzavření škol a přechodu na distanční vzdělávání se hodiny pedagogické intervence 
uskutečňovaly online dle domluvy nebo jako individuální konzultace ve škole. 
 
Speciální pedagožka konzultovala s učiteli nastavení IVP, PLPP a jejich vyhodnocení, žádosti 
na vyšetření v ŠPZ (PPP a SPC), probíhaly konzultace s rodiči i školním psychologem, také s 
PPP a SPC. Během školního roku v době prezenční výuky proběhly náslechy speciálního 
pedagoga ve třídách. Speciální pedagožka se 1x týdně účastnila schůzek ŠPP (úterý) a porad/ 
kolegií školy (čtvrtek) - včetně pedagogických rad. 
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8 Environmentální výchova 
 
Každá třída se v rámci výuky zabývá tématy ochrany životního prostředí a přírody dle úrovně 
znalostí a věku žáků. Jednotlivá průřezová témata environmentální výchovy vyplývající z ŠVP 
byla učiteli průběžně plněna. 
Škola se zapojila do akce Zelený strom s ORC group s.r.o. a po celý školní rok se sbíral a třídil 
papír a plasty. V třídění plastů spolupracujeme s OZO s.r.o. Dále jsme se zapojili do akce 
„Zelená škola„ ve spolupráci s firmou  RemaSystém. Do speciálního kontejneru sbíráme již 
nepoužitelné drobné elektrozařízení, baterie, mobily, apod. V tomto školním roce jsme se 
také zapojili do projektu Odpaďáček a žáci sbírají hliníkové plechovky a použitý olej.  
Druhý rok jsme také zapojeni do projektu Ekoškola. Do všech učeben i kabinetů jsme ve 
spolupráci s OZO Ostrava zajistili tašky na třídění plastů, papíru a skla. Ve všech třídách i na 
chodby jsme zalaminovali letáčky, jak a co správně třídit. Na chodbách máme Ekokoutky, ve 
kterých jsou kromě letáčků umístěny také nádoby na bioodpad. Bioodpad odnášeli členové 
Ekotýmu do kompostéru na školní zahradě. Členové Ekotýmu pravidelně dohlíželi na šetření 
vodou a elektrickou energií. Činnost ekotýmu bohužel přerušil koronavirus 
Od září jsme také zařazeni do Recyklohraní, sbíráme použité tonery. 
Koncem září proběhla Michaelská slavnost jako oslava úrody – žáci připravovali pokrmy 
z ovoce a zeleniny, uspořádali si ve třídách výstavky plodů. 
Závěr školního roku patřil Svatojánské slavnosti, na které se žáci seznámili s různými 
bylinkami a jejich účinky na lidské zdraví – vařili jsme bylinkové čaje, vyráběli jsme bylinkové 
sirupy, připravovali jsme chutné pokrmy s bylinkami a různé lektvary. 
 
8.1. Výchovně - vzdělávací aktivity některých tříd 
 
Životní prostředí, jeho ochrana, zachování zdravé přírody dalším generacím, poznávání 
přírodních úkazů, rostlin a zvířat je naší škole velmi blízká záležitost a je zakotvena v povědomí 
všech žáků, vyučujících, ale i jiných lidí spojených s naší školou. Ve třídách se třídí odpad, který 
se účelně dále zužitkovává. Sběr papíru se pravidelně odváží do sběrného dvora stejně tak 
jako plastová víčka a elektrické baterie a zařízení se dále vrací do sběrných míst. Naše škola je 
zapojena do projektu Globe, který se zaměřuje na projektové vyučování spojené s přírodou, 
které se využívá v přírodovědných předmětech. Každá třída se dále samostatně zapojuje do 
různých akcí spojených s ekologií a přírodou jako takovou.  
První třída si udělala procházku na Landek spojenou s poznáváním unikátní přírodní lokality a 
s návštěvou uhelných slojí, dále uspořádali výlet na Hukvaldy a navštívili tamní oboru. Druháci 
byli sbírat bylinky v Komenského sadech na výrobu bylinkových sirupů na Jánskou slavnost, 
spolu s prvňáky podnikli výlet na Hukvaldy, navštívili zoo se zaměřením na les a také na 
pozorování zvířecích mláďat. 
Třeťáci si pilně připravovali políčko pro setí obilí, ze kterého si společně upečou chléb. Je to 
výborný projekt, ve kterém děti sledují proces od zrna až po chléb. Děti pracovaly s rýči, 
lopatami, pilou. Nakonec bylo políčko přichystané a zaseli jsme. S každodenní průpovědí na 
rtech pak doufali, že obilí vzejde. Krásně vzešlo a strašák nám ho přes zimu hlídal. Nyní roste a 
v létě se třída musí sejít a úrodu sklidit. V květnu po návratu do školy bylo třeba zkontrolovat 
naše obilí a pozorně zaznamenat do sešitů, jak roste. Také navštívili Landek a pozorovali místní 
přírodu, sestoupili do dolu a nezapomněli ani na návštěvu zoo a pozorování fauny i flory. 
Čtvrtá třída začala školní rok už v létě a sklidili vypěstované obilí, navštívili Vodní mlýn 
Wesselsky, kde strávili několik dní a seznamovali se s životem ve mlýně, krmily krávy a užívali 
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si okolní přírody. Na podzim stavěli hliněné pece, ve kterých pak pekli bochánky 
z vlastnoručně vypěstovaného obilí. Na Mikuláše obdarovali zvířátka šiškovými krmítky plných 
loje a semínek. V zimě pozorovali stopy zvěře a tvořili ledové obrázky. Na jaře vynesli Mořenu 
a sledovali probouzení jarní přírody. Nezapomněli ani na vermikompostér a zasadili rajčata a 
ředkvičky. Zahajovali Jánskou slavnost rituálem slunovratu, zkoušeli malovat hliněnými 
barvami a na závěr roku navštívili archeopark Chotěbuz a seznámili se se životem starých 
Slovanů a na vlastní kůži vyzkoušeli mletí mouky, lukostřelbu apod.  
Pátá třída na podzim navštívila zoo, pozorovala rostliny i zvířata, udělali si procházku na 
Landek spojenou s pozorováním přírody. Na jaře prošli řezbářským kurzem a tvořili misky ze 
dřeva. 
Šestá třída zahájila školní rok výletem na haldu Ema a do ostravské zoo, pořádali výlety k Odře 
a na závěr roku se vydali do přírody Beskyd. 
Sedmá třída navštívila program Den zdraví, kde si vyzkoušeli prakticky mnoho věcí ohledně 
hygieny, ochrany zdraví, prevence a posílení vlastní imunity.  
Žáci osmé třídy v tomto školním roce zavítali na haldu Emu i do zoo, v rámci přírodopisu 
navštívili Svět techniky, v červnu uskutečnili ekologicko - zeměpisnou vycházku s průvodcem 
do pralesa Mionší. Ještě jednou navštívili zoo s ekologickým programem Putování vody a na 
závěr roku se vydali na dobrodružný vodácký výlet s poznáváním řeky Opavy. 
Devátý ročník navštívil zoo. 
Na konci června proběhla Jánská slavnost v dopoledních hodinách pro všechny žáky školy, byla 
zahájena rituálem Slunovratu 4. třídou, následoval kulturní program většiny tříd a nakonec 
žáci připravili občerstvení – bylinkový čaj, bylinkové sirupy, ovocné zmrzliny, pečené bochánky 
v hliněných pecích, hadi z kynutého těsta opékaní nad ohněm, ovocné palačinky apod. 
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9 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 probíhalo v souladu 
s plánem DVPP: 
 
9.1.    Průběžné vzdělávání  
 
Hlavní témata: podpůrná opatření, vzdělávání žáků se SVP, zvládání krizových situací 
v oblasti mezilidské komunikace, čtenářská a matematická gramotnost, metodicko-
didaktické semináře waldorfské pedagogiky, legislativa, environmentální výchova.         

      
Zúčastnili jsme se těchto vzdělávacích akcí:   
 
Název školení Počet 

účastníků 
Akreditace Organizátor Počet 

hodin 
Výuka systému Vernier 5 8329/209-1-268 Edufor Praha 4 
Lidové zvyky a význam 1 25849/2018-1-743 KVIC Nový Jičín 5 
Odpadový žebříček 1 34179/2019-5-1053 KVIC Nový Jičín 8 
Učebna Google jako 
pom. učitele 

24 7390/2018-2-243 EDUGO Nový Jičín 4 

Líný učitel 2 8584/2019-1-319 KVIC Nový Jičín 8 
Rizika internetu online 1 39392/2019-1 Prevence SMO 4 
Polytech. vých. v MŠ 1 25849/2018-1-743 KVIC Nový Jičín 8 
Nezastup.místo pohádky 1 34179/2019-5-1053 KVIC Nový Jičín 8 
Matematická gramotnost 1 40936/2019-2-72 KVIC Nový Jičín 8 
Polytechnická výchova v 
MŠ 

1 8584/2019-1-319 KVIC Nový Jičín 8 

Vývojová disfázie 
prakticky 

1 25849/201/-1-743 KVIC Nový Jičín 8 

Polytech.vých. v MŠ 1 26121/2018-2-836 Hello 8 
Polytech. vých. Pokusy s 
potravinami 

1 21019/2020-2-530 KVIC Nový Jičín 8 

Vzdělávání 
logoped.prevevnt 

3 Z šablon města SMO MAP2 30 

Kurzy malby 1 39715/2020-3-889 Bezvalidi 144 
Sfumato (splývavé čtení) 1 800/2017-1-4 ABC MUSIC 16 
30. letní kurz waldorfské 
pedagogiky 

4 Akreditováno 
MŠMT 

Akademie 
waldorfské 
pedagogiky  

54 

 
9.2.    Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2 - 5 V. č. 317/2005 Sb.) 
 
Paní učitelka Eva Kovářová – studium učitelství 1. stupně, Ostravská univerzita, pedagogická 
fakulta. 
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9.3.    Samostudium  
 
V rámci samostudia se pedagogičtí pracovníci zabývali jednak prohlubováním znalostí  
a studiem oborů a předmětů, kterým vyučují, jednak studiem waldorfské pedagogiky, které 
je stálou a nezbytnou součástí přípravy každého učitele na waldorfské škole. Zúčastňovali se 
průběžně víkendových vzdělávacích seminářů, prázdninového kurzu waldorfské pedagogiky 
v Semilech, jehož součástí je taktéž prohlubování dovedností učitelů v oblasti waldorfské 
pedagogiky. 

 
Témata samostudia: 

Výuka odborných a uměleckých předmětů z hlediska waldorfské pedagogiky, studium 
odborné literatury a materiálů k vyučovaným předmětům, práce s žáky se SVP, klima třídy, 
vedení třídnických hodin, legislativa ve školství, vedení výuky v online prostoru. 
 
9.4. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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10 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
10.1. Akce školy a slavnosti 
 
V letošním školním roce neprobíhaly školní slavnosti z důvodu Covid – 19, probíhaly jen 
třídní akce, kterých bylo mnoho (viz. zprávy třídních učitelů). 
Březen   Online beseda pro rodiče budoucích prvňáků 
1. – 16. duben Zápis do 1. třídy 
4. – 5. květen  Zápis do waldorfské mateřské školy 
23. červen   Svatojánská slavnost 
30. červen   Slavnostní předání vysvědčení a rozloučení se žáky 9. třídy 
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10.2. Aktivity probíhající během školního roku pravidelně 
 
Bohužel v letošním roce neprobíhala Waldorfská přípravka pro rodiče  
a předškoláky z důvodu Covid – 19. 
Během celého školního roku se pravidelně jednou měsíčně scházel spolek rodičů se zástupci 
vedení školy a učitelů osobně nebo online. 
 
10.3. Účast v soutěžích a přehlídkách 

 
Olympiáda v českém jazyce – Eliška Slavíková, 9. třída, 5. místo v okresním kole 
 
 
10.4. Sportovní soutěže 
 
Letos nebyly uskutečněny  kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19. 
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11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na škole kontrola ČŠI. 
 
12 Základní údaje o hospodaření školy 
 
Škola byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
ze dne 11. 9. 2001 číslo 635/14 jako příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2002. 
 
Škola hospodaří s finančními prostředky: 
1. Schválený neinvestiční příspěvek na provoz 
2. Schválený neinvestiční příspěvek na přímé náklady a vzdělávání 
 
Na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na provoz školní družiny přispívali 
zákonní zástupci žáků 150 Kč měsíčně. Tato služba je tedy poskytována za úplatu v souladu 
s právními předpisy. 
 
Škola mohla provozovat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou. 
 
Přehled o hospodaření školy je zpracován v Rozborech hospodaření za rok 2018, které byly 
projednány se zřizovatelem, byly mu předány a jsou taktéž uloženy ve škole jako nedílná 
součást dokumentace o hospodaření školy. 
 
Vedení účetnictví školy je zajišťováno smluvně, taktéž zpracování mezd. 
 
Příloha č. 1 Rozpočet školy a jeho skutečnost dle syntetických účtů 
Příloha č. 2 Zápis o projednávání výsledků hospodaření za rok 2019 
 
 
13 Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových  programů 

 
Škola zapojila od 1. září 2019 do výzvy OP VVV „ Šablony II“ a získala celkem 1 129 000,- Kč. 
Z těchto peněz podpořila ve školním roce 2019/ 2020 vzdělávání pro učitelky MŠ 
Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ, vzdělávání pro učitelku MŠ 
v Polytechnickém vzdělávání v prostředí  mateřské školy, personální šablonu Školní asistent 
pro MŠ 0,5 úvazku, financovali jsme speciální pedagožku na 0,5 úvazku. V dalším školním 
roce nás čekají projektové dny v MŠ, odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči MŠ, 
vzdělávání učitelek MŠ v DVPP, Klub pro žáky ZŠ – klub komunikace v cizím jazyce, doučování 
žáků ohrožených školním neúspěchem a projektový den v ZŠ. Šablony II. byly prodlouženy do 
28. února 2022 z důvodu Covid – 19. Byla podána žádost o Šablony III. od 1. září 2021 na 
celkovou částku 707 687,- Kč na školní ho asistenta MŠ, na projektové dny MŠ i ZŠ, na úvazek 
školního psychologa ZŠ, na doučování žáků ZŠ 
 
 
14 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
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Škola získala pro školní rok  2020/ 2021 od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
účelové neinvestiční příspěvky ve výši 59 000 Kč na tyto aktivity: 
 
Pohybem proti digitalizaci volného času aneb jak se skáče guma – částka 10 000 Kč  
 
Jen si chvíli zašít – částka 19 000 Kč  
 
Ateliér Malí mistři – částka 30 000 Kč 

 
Škola získala pro školní rok 2020/2021 a první čtvrtletí šk. roku 2020/2021 od statutárního 
města Ostravy účelový neinvestiční příspěvek ve výši 40 000 Kč na realizaci projektu  
„Vzdělávání četbou a hrou“. 
 
Škola získala příspěvek z rozpočtu SMO na rok 2021 v Programu na podporu vzdělávání a 
talent managementu na území statutárního města Ostravy částku 100 000,- Kč na projekt 
„Budu řemeslníkem“. 
 
Škola obdržela ze státního rozpočtu za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných 
k realizaci distanční online výuky částku 263 636,- Kč, kterou využila na nákup notebooků pro 
učitele a žáky. 
 
Škole byla poskytnuta částka 24 000,- Kč z rozpočtu SMO na vzdělávání celé sborovny – 
práce s google učebnou. 
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15 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání 
 
Na škole nepracuje odborová organizace. Dle potřeby kontaktujeme ČMOS pracovníků 
školství. 
 
Další partneři, s nimiž jsme spolupracovali při plnění úkolů ve vzdělávání: 
 
PPP Ostrava-Poruba a SPC Ostrava – diagnostika žáků, metodická pomoc, depistáže ve 
třídách 
 
MP Ostrava – pravidelný dohled nad žáky v ranních a odpoledních hodinách před a po 
vyučování při přecházení přes silnici a při předcházení konfliktů s místními spoluobčany 
 
W-spolek – sponzoring materiálního zabezpečení, výpomoc při organizování školních akcí  
a prezentaci školy na veřejnosti 
Finanční prostředky byly využity na: 
Výtvarný materiál pro výuku a výzdobu školy a pro akce školy  
Řemeslné pomůcky 
Pronájem sálu na slavnosti školy a div. představení absolventů 
 
SOŠ waldorfská Ostrava – společné aktivity a akce pro žáky, rodiče i veřejnost, společná 
práce na didaktice a metodice výuky, vzdělávání v oblasti waldorfské pedagogiky 
 
Knihovna města Ostravy – výstavy prací žáků, knihovnické lekce a vzdělávací pořady v oblasti 
literatury pro žáky 
 
Asociace waldorfských škol ČR – podpora waldorfských škol v oblasti právní, metodické, 
vzdělávací 
 
SVČ Ostrčilova – pronájem prostor pro veřejné akce školy, představení pro žáky, soutěže 
 
Divadlo loutek Ostrava, DKMO, ND Moravskoslezské – kulturní programy pro žáky 
 
KVIC Ostrava – oblast DVPP 
 
Společně-Jekhetane,o.p.s. – pronájem naší tělocvičny pro jejich aktivity 
 
 
Komunitní školka Motýlek- spolupráce v oblasti badatelské výchovy
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16  Seznam příloh  
 
 
Příloha č. 1   Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti za rok 2020 
 
Příloha č. 2   Zápis o projednávání výsledků hospodaření za rok 2020 
 


