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Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

Tak jako každoročně podávám informaci o průběhu roku a realizaci stávajících projektů.  

Školní rok 2016/17 jsme zahájili s celkovým počtem 39 žáků (na obou pracovištích). Provoz 

pracovišť zajišťovalo celkem 26 zaměstnanců, z toho 19 pedagogických pracovníků. Obě dvě 

pracoviště školy disponují výdejnou jídla a školní družinou. Do mateřské školy nebylo umístěno 

žádné dítě.   

Zákonným zástupcům bylo nabídnuto 11 odborných seminářů (5 vítkovická, škola, 6 

porubská). 

Celkem se konalo 25 výjezdových aktivit např. ZOO Ostrava, Kopřivnice Motýlek, technické 

muzeum, představení v Domě kultury, výlet Kroměříž, Karviná-Fryštát, paraolympiáda Opava. 

Vnitřních akcí se v Porubě zorganizovalo 28 např. Den knihy, rovnodennosti, hudby, dílničky, 

olympiáda, v e Vítkovicích celkem 19 např. modrý de-den autismu, den divadla, vítání jara. 

Účast dětí na aktivitách::  

Hipoterapie 184   Canisterapie 254  Individuální fyzioterapie 646 

Muzikoterapie   471   Bazén  14  Hydromasážní vana  10 

 

Zrealizovali se projektové záměry: 

Celoročně 

1. Podpora přepravy žáků a celoroční činnosti (Magistrát města Ostravy) 

 

2. Účast v KA4- Rozvoj dovedností pro kolegionální podporu-podpora interních mentorů-

juniorů, výcvik v mentorských dovednostech  
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3. Ovoce do škol  

4. Sběr papíru, víček, elektrozařízení, monočlánků, ošacení 

5. Nový školní web       

Červenec-srpen 

6. Zastřešení zahradní pergoly 

7. Rekonstrukce vodovodních rozvodů na sociálním zařízení 

8. Vnitřní rekonstrukce šatny dětí - podlaha, šatní a úložný nábytek na míru, aplikace 

9. Výměna bojleru a montáž mísících baterií na sociálním zařízení 

10. Výměna podlahových krytin-vstupní chodba a šatna dětí 

11. Zpracování projektového návrhu na jídelnu - výmalba, nábytek 

12. Nákup nových dveří (přízemí, opravy dveří 1. patro) 

13. Výměna poštovních schránek. 

 

Tento školní rok 2017/2018 jsme zahájili s celkovým počtem 38 žáků. Provoz zajišťuje 26 

zaměstnanců, z toho 22 pedagogických pracovníků. Školní družinu navštěvuje 31 žáků. 

Pokračují projekty: Ovoce do škol, Podpora přepravy žáků a celoroční činnosti, KA4- mentor-

junior, sběr šatstva, papíru, víček elektrozařízení, monočlánků 

Nově jsme se zapojili do projektů: Mléko do škol, Poskytování bezplatné stravy dětem 

ohrožených chudobou (obědy do škol). 
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Čeká nás: zpracovávání projektů na Interaktivní zobrazovač, nábytek do vítkovické jídelny, 

přeprava žáků a celoroční činnost na rok 2018, nová interaktivní tabule do 4. A třídy, úprava školního 

prostředí - kácení stromů. 

Nově u nás nastoupili celkem 4 zaměstnanci, změna nastala i poskytování canisterapie-

docházejí k nám dvě nové fenky. Děti autistické třídy z Poruby docházejí na plavání, opět všechny 

děti porubské školy se účastní pobytů v solné jeskyni. 

Fotografie z výuky a aktivit, informace o organizaci roku, články z pracovišť jsou uveřejněny 

na stránkách školy a na Facebooku školy.  

  

Milí rodiče, velmi děkujeme za spolupráci a vaši podporu!!! 

Děkuji všem pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům za kvalitně a odborně 

odvedenou práci, za jejich aktivitu při organizaci akcí pro děti, za kreativitu, vzájemnou spolupráci 

a to  nejen v rámci vzdělávacího procesu. 

  

 

V Ostravě dne 11. 10. 2017, Mgr. Irena Savková 


