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1. Základní údaje o škole 
1.1 Základní údaje o škole 
Název:   Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 
Adresa:   Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek 
Právní norma:  příspěvková organizace 
IČ:   600 46 104 
IZO:   600 134 725  
Identifikátor školy: 060046104 
Kontakt:  tel: 558 633 480  

595 173 204 
   E-mail: zsnadeje@seznam.cz 
   Webové stránky: specskolynadeje.cz 
 
V říjnu 2014 vrcholily oslavy 20 let Základní školy a mateřské školy Naděje. Pedagogové připravili 
výstavu žákovských prací v Galerii Pod Sovou v Základní škole Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Na 
vernisáž dne 6. října 2014 byli pozváni rodiče, přátelé školy, sponzoři a zástupci institucí města.  
 

 
 
Dne 17.10. 2014 se uskutečnilo ve Sviadnově v obecním pohostinství Ondráš slavnostní setkání 
učitelů, seniorů učitelů, zástupců společenských a odborných institucí  a sponzorů k výročí založení 
školy, kteří se školou spolupracují. Setkání bylo provázeno programem, který si připravili žáci a děti 
právě pro tento významný den.  

 

 
 
 
Současný stav vzdělávání a výhledová koncepce oborů vzdělání 
Škola má domovskou budovu, kde sídlí ředitelství, na ulici Škarabelova 562. Další budova školy sídlí 
na ulici K Hájku 2972, kde jsou umístěny 4 třídy mateřské školy a 2 třídy základní školy speciální a dále 
škola využívá pronajaté prostory v budově Základní školy na ulici El. Krásnohorské 139. V prostorách 
nad jídelnou této školy, kde působila školní družina, má naše škola k dispozici celkem 7 tříd, zejména 
pro žáky základní školy a základní školy praktické. V budově bylo otevřeno také odloučené pracoviště 
školní družiny.  

mailto:zsnadeje@seznam.cz
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Všechny budovy, které škola využívá, procházely postupně potřebnými stavebními úpravami a 
rekonstrukcemi. 

Za poslední roky se pohybuje naplněnost kapacity školy kolem 120 žáků, kteří se vzdělávají v 15 – 16 
třídách.  Je zřejmý pokles žáků oboru Základní škola speciální, ale kapacita oboru Základní škola je 
stále zcela naplněna a ročně škola zaznamenává vyšší počet žádostí o umístění žáků ve škole. 

Školní družina má cílovou kapacitu 50 žáků a je každoročně zcela naplněna.  

Školním rokem 2014/15 přerušila škola výuku žáků základní školy speciální na pracovišti 
Integrovaného centra Žirafa na ulici Fibichova ve Frýdku-Místku.  V IC Žirafa ukončili ve školním roce 
2014/15 povinnou školní docházku poslední 4 klienti školního věku. Noví klienti školního věku  
prozatím nejsou přijímáni z důvodu směrování koncepce sociálního zařízení pro další období. 

Největší změnou uplynulého školního roku je rozhodnutí o pokračování vzdělávání žáků na II. st. 
základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávajících se podle RVP ZV, a to  
od školního roku 2015/16. V návaznosti na toto rozhodnutí byl vypracován ŠVP Škola porozumění 
pro třídy II. stupně základní školy. 

Škola naplňovala po celý školní rok statut Fakultní školy, který byl škole udělen na období tří let  – 
škola vedla praxi studentů OU Ostrava a uskutečňovala v rámci dohody reciproční aktivity se studenty 
OU Ostrava. 

Netradiční výuka – naše prestiž 

Každá škola chce být něčím zajímavá a zaujmout rodiče a žáky, aby se snadněji rozhodovali, proč by 

jejich dítě mělo navštěvovat právě tuto školu. Naše škola nabízí rozmanité formy výuky, společenské 

a kulturní vyžití žáků a sportovní nebo výtvarné soutěže pro žáky s hendikepem. Stálé jsou formy 

netradiční výuky, na které se žáci vždy těší – měsíční návštěvy kina nebo divadla, výstavy či muzea, 

sportovní soutěže a olympiády pro zdravé žáky i žáky s hendikepem. Pod vedením učitelů vznikají i 

nové vzdělávací projekty nebo výlety žáků s učiteli i rodiči do okolí a do Beskyd a nově také výlety 

žáků s hendikepem do Prahy, což rodiče žáků velmi kvitují. Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami nezůstávají stranou ani při výuce cizího jazyka, protože škola se zapojuje do 

mezinárodních evropských projektů, jejichž součástí jsou návštěvy učitelů a žáků partnerských škol ve 

škole a při workshopech poznávají cizí řeč prakticky i žáci s různým stupněm mentálního postižení 

Školní rok 2014/15  
      
Vedení školy:  Ředitelka školy     PaedDr. Dana  Zemánková 
   Zástupce ředitelky pro ZŠS, statutární zást. Mgr. Iveta  Chlebková 
   Zástupce ředitele školy pro ZŠ vč. přílohy LMP Mgr. Miroslava Červenková 
   Vedoucí učitelka mateřské školy  Mgr. Lenka  Nakládalová 
 
   Vedoucí vychovatelka    Zdenka   Rusková 
   Výchovný poradce – vých. a vzděl. oblast PaedDr. Dana  Zemánková 

Výchovný poradce - volba povolání   Mgr. Lenka Hlavatá 
 
Koordinátor ŠVP ZŠ    Mgr. Miroslava Holáková 
Koordinátor ŠVP ZŠ příloha LMP  Mgr. Lenka Hlavatá 
Koordinátor ŠVP ZŠS    Bc.    Vlasta Slováčková 

   Metodik environmentální výchovy  Mgr. Lubomíra Babjaková 
   Metodik ZŠ     Mgr. Iveta  Uvirová 
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Metodik ZŠ praktická    Mgr. Lenka Závorková 
Metodik ZŠ speciální    Mgr. Kateřina Pindlová 
Školní metodik prevence   Mgr. Lenka  Hlavatá 
Organizace - Netradiční výuka   Mgr. Iveta Uvirová 
      Mgr. Kateřina Pindlová 

   Metodik ICT                             PhDr. Petr          Adamus Ph.D. 
         Mgr. David Moravec 
   Správa ICT sítě                  PhDr. Petr Adamus Ph.D. 

Hlavní účetní     Bc. Miroslava  Malíšková 
Mzdová účetní     Alice   Teperová 

   Vedoucí školní jídelny    Daniela  Vondálová 
    Školník – technický pracovník   Ing. Marcel Roztomilý
    
1.2 Zřizovatel školy 

 
Název:  STATUTÁRNÍ MĚSTO Frýdek-Místek 
Adresa:  738 01 Frýdek-Místek, Radniční 1148 
Právní forma: obec  
IČO:  00 296 643 
Kontakt: Tel: 558 609 111 
  E-mail: podatelna@frydekmistek.cz 
 
 

 
 

1.3 Součásti školy 
  

Druh vzdělávání nebo 
služby 

Kapacita Budova Odloučené pracoviště 

Základní škola 140 žáků 
90 žáků ZŠ 

70 žáků  ZŠS 

Škarabelova 562,F-M K Hájku 2972, F-M 
El. Krásnohorské 139, F-M 

IC Žirafa Fibichova 469, F-M 

Mateřská škola 84 dětí K Hájku 2972, F-M  

Školní družina 50 žáků Škarabelova 562, F-M El.  Krásnohorské 139, F-M 

Školní jídelna 145 jídel K Hájku 2972, F-M  

Školní výdejna Neurčeno Škarabelova 562,F-M Odloučené pracoviště K Hájku 
2972, F-M 

 
Komentář: Školní kuchyně mateřské školy zabezpečuje stravování pro žáky školy na pracovišti K Hájku 2972 a 
Škarabelova 562. Pedagogičtí pracovníci základní školy se stravují ve školní jídelně v Základní škole, El. 
Krásnohorské 139, Frýdek-Místek. 

 
 
 

mailto:podatelna@frydekmistek.cz
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1.4 Základní údaje o součástech školy, počty dětí a žáků k 30. 09. 2014 
 

Mateřská škola Počet tříd Počet dětí Zaměření 

Mateřská škola 2 42 třídy běžné 
integrace 8 dětí se speciálními potřebami 

Mateřská škola speciální 2 13 třídy speciální  
třída autistů 
třída dětí s více vadami, mentálním postižením 

Celkem 4 55  
Komentář: Celkem bylo v mateřské škole 19 dětí s postižením.  

 

Základní škola Počet tříd Počet žáků specializace třídy  

Základní škola I.st. 6 52 VPCH, PAS, LMP  

Základní škola praktická I. st. 1 9 LMP,více vady  

Základní škola praktická II.st. 2 28 LMP, více vady Integrace  TMP 

Základní škola speciální 7 30 PAS,TMP, více vady  

Celkem 16 119 Speciální potřeby  
Komentář: Třídy jsou sestaveny podle zdravotního postižení žáků.  Kapacita oboru Základní škola je naplněna 

téměř na 100%, kapacita Základní školy speciální na 43%. 

 

1.5 Materiálně technické podmínky a vybavení školy 

Budova Škarabelova 562, bezbariérový vstup, schodišťová plošina 

Učebny pro třídy s nejvyšším počtem 14 žáků   5 učeben 
Místnost jako školní jídelna    1 učebna 
Učebny pro školní družinu s počtem 14 žáků na třídu 2 učebny + interaktivní tabule 
Místnosti pro individuální vzdělávání   2 místnosti 
Místnost pro indiv. a skupinové cvičení   1 relaxační místnost 
Odborná učebna     1 pro ICT + žákovská knihovna + projektor 
Odborná učebna     1 jako cvičná minikuchyňka 
Bezbariérové WC+ sprcha    na každém podlaží 
Školní zahrada s herními prvky a školním pozemkem. 
Školní jídelna – výdejna 
Logopedické pracoviště pro klinického logopeda se samostatným vchodem 
Budova K Hájku 2972, bezbariérový vstup, schodišťová sedačka 
Učebny - třídy pro nejvyšší počet 14 žáků na třídu 2 učebny 
Místnost školní jídelny     1 učebna 
Místnost pro individuální vzdělávání   1místnost se spec.ped. vybavením 
Bezbariérové WC     1. podlaží 
Školní zahrada s herními prvky 
Školní kuchyně 
Mateřská škola 
Učebny pro třídy MŠ běžné    2 učebny 
Učebny pro třídy speciální MŠ    2 učebny 
Místnost pro individuální cvičení a logopedii  1 učebna 
 
Budova El. Krásnohorské 139, bezbariérový vstup, schodišťová plošina  
Učebny- třídy pro 14 žáků na třídu   7 tříd 
Odborná učebna ICT včetně interaktivní tabule 
Učebny – třídy školní družiny    2 učebny – dvoufázový úklid 
Bezbariérové WC + sprcha 
Využívané učebny v prostorách 5. ZŠ pro vzdělávání žáků ZŠ Naděje: 
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Společenská místnost - divadélko 
Tělocvičny 
Odborná učebna keramiky 
Odborná učebna dílen – dřevo, kovo 
Cvičná kuchyně 
Školní jídelna 
 
Ve školním roce 2014/15 nadále rodiče využívali službu svozu žáků do školy, a to žáků imobilních 
nebo s PAS. Rodičům je tímto usnadněna dostupnost vzdělávání hendikepovaných žáků a nabízeno 
řešení situace, kdy rodiče nemají vybavení auta pro svoz imobilních osob. Financování služby 
organizovalo OS Sdružení rodičů a přátel Naděje. 
Vybavení školy 
Všechny budovy školy jsou propojeny internetovou sítí včetně telefonního spojení s možností vkládat 
informace do školního systému Bakalář z kterékoliv budovy. 
Každé pracoviště je vybaveno interaktivní tabulí, projektovým plátnem, každá třída vybavena PC s  
připojením na internet  a  třídy ZŠS  vybaveny tablety pro žáky. Učitelé pracují s notebooky. 
Většina tříd vybavena novými lavicemi, žáci imobilní mají speciální lavice uzpůsobené pro vozík 
dítěte. 
Speciálně pedagogické a didaktické pomůcky škola neustále doplňuje a obnovuje. Učebnice a 
pracovní sešity, jejichž nabídka, zejména pro základní školu speciální, je na trhu nedostačující, 
doplňují učitelé vlastní individuální výrobou  - jsou šity hendikepovanému žákovi na míru jeho 
potřeby. 
Každoročně je rozšiřována žákovská knihovna, zvláště o nabídku knih pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
 

1.6 Opravy a investiční rozvoj za období 2014/15 

Ve školním roce byly zejména vybaveny nábytkem třídy a kabinety a šatny dětí a dospělých. 

Základní škola 
1. Dokoupení lavic a židlí pro žáky II. stupně ZŠP- odloučené pracoviště El. Krásnohorské 139 
2. Oprava a výměna rozvaděčů na pracovišti Škarabelova 562 
3. Zakoupení nové kopírky na odloučené pracoviště El. Krásnohorské 139 
4. Vybavení nábytkem kabinety,chodby 

 
Mateřská škola  

1. Výroba a montáž sestavy atypických skříní s nádstavci pro personál kuchyně a úklidu 
2. Výroba a montáž atypického nábytku do šatny dětí MŠ 
3. Výroba a montáž skříně a polic do třídy MŠ 

 
1.7 Údaje o školské radě 

 

Volební období 2012-
2014 

01. 01. 2012  

Složení školské rady Předseda Mgr. Iveta Chlebková /za ped. pracovníky/ 

 Místopředseda Aleš  Budina  /za rodiče/ 

Členové školské rady Mgr. Miroslava Červenková /za ped. 
pracovníky/ 

 Mgr. Šárka Brandová /za zřizovatele/ 

Paní Milena Čajánková /za zřizovatele/ 

Paní Věra Dvorská /za rodiče/ 

Setkání školské rady:  06.10. 2014 
Program jednání: 
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1. Seznámení s hospodařením za rok 2013 
2. Zhodnocení působení školské rady za období 2012-2014, poděkování členům školské rady 
3. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2013/14 

 
V lednu 2015 proběhly volby do školské rady na volební období 2015 – 2017. 
 

Volební období 
2015-2017 

  

Složení školské rady Předseda Mgr. Miroslava Červenková  
/za ped. pracovníky/ 

 Místopředseda Aleš Budina /za rodiče/ 

Členové školské rady Ing. Lubomíra Babjaková  
/za ped. pracovníky/ 

Mgr. Miroslava Šigutová /za zřizovatele/ 

Bc. Petr Gaj /za zřizovatele/ 

Mgr. Alice Ogurčáková /za rodiče// 

 
První setkání nově zvolené školské rady se uskutečnilo dne 22.01 2015. Na ustavující schůzce členové 
zvolili předsedu a místopředsedu a byl schválen Jednací řád školské rady pro volební období 2015 -
2017. 
Další setkání školské rady proběhlo dne 27. 08. 2015. 
Program jednání: 

1. Schválení změn ve Školním řádu s účinností od 01. 09. 2015 
2. Schválení úprav v Pravidlech hodnocení průběhu a výsledků ve vzdělávání s účinností od 01. 

09. 2015. 
3. Projednání Dodatku č. 2 Školního vzdělávacího programu Škola porozumění, jehož obsahem 

je doplnění ŠVP o předmět speciálně pedagogické péče s účinností od 01. 09. 2015. 
4. Projednání koncepce školy – od školního roku 2015/16 budou otevřeny postupně třídy II. 

stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – otevření 6. ročníku 
základní školy od 01. 09. 2015 

5. Projednání změn ve ŠVP- zpracovaný ŠVP Škola porozumění pro II. st. základní školy – účinný 
od 01. 09. 2015. 
 

1.8 Údaje o Sdružení rodičů a přátel Naděje  

Složení výboru OS Sdružení rodičů a přátel Naděje vylo obměněno na výborové schůzi dne 18.05. 2015. Došlo 

ke změně ve výboru pro kontakt se ZŠ a MŠ. 

 

Složení výboru  

Předseda Ing. Konečná Alena 

Místopředseda Paní Juhasová Klára 

Členové p. Imričková Markéta 
p. Prachařová Karolína 

Koordinátor dopravy PaedDr. Zemánková Dana 

 

Valná hromada Sdružení rodičů a přátel Naděje – nejvyšší orgán sdružení, která se koná vždy v první 
den nového školního roku, schvalovala půlroční příspěvek rodičů na žáka ve výši 300.-Kč a roční plán 
akcí. Z realizovaných akcí: 

1. Byl zaveden nový způsob předávání financí od rodičů pro sdružení 
2. Sdružení ve spolupráci se školou zorganizovalo akce pro ZŠ a MŠ – např. Zahradní slavnost, 

Sportovní odpoledne, Zavírání zahrady v MŠ 
3. Sdružení rodičů darovalo věcné dary pro základní školu a mateřskou školu ve výši 10 000.-Kč. 
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2. Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů školy  

2.1 Obory vzdělávání 

79-01-B/01 Základní škola speciální Kapacita: 70 žáků 

79-01-C/01 Základní škola Kapacita: 90 žáků 
 

2.2 Vzdělávací programy ve školním roce 2014/2015 

Ročník Typ školy Vzdělávací program 

1.-5.r. ZŠ I.st. Školní vzdělávací program Škola porozumění podle RVP ZV 

1.-9.r. ZŠ praktická ŠVP Škola porozumění - příloha upravující vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním postižením podle ZVP ZV – příloha pro žáky 
s LMP 

1.- 10.r. ZŠ speciální ŠVP Škola porozumění – podle RVP ZŠS díl I a díl II 

 

2.3 Vývojová tendence naplněností tříd  

Mateřská škola 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti 

4 65 4 63 4 58 4 57 4 59 4 58 4 58 4 55 
Komentář: Mírně se snižuje počet dětí ve třídách, protože se integruje větší počet dětí se speciálními potřebami 

do běžných tříd. 

 

Základní škola 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci 

7 50 7 61 8 65 15 99 16 117 16 117 15 118 16 118 
Komentář: Z tabulky vyplývá, že za poslední roky se stabilizoval počet žáků a tříd, koncepce školy se  
realizuje dle předpokladů. 
 

Školní družina 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci 

2 16 2 25 2 25 3 36 4 36 4 50 4 50 4 50 
Komentář:  Kapacita školní družiny je zcela naplněna již několik let. Přes zvýšený zájem rodičů o školní družinu 
nebude škola kapacitu navyšovat z důvodu nedostatku prostoru pro mimoškolní vzdělávání. 
 

2.4 Počty žáků v ročnících podle typu školy k 30. 09. 2014 

ročník Počet žáků 

1.r.ZŠ 16 

2.r.ZŠ 7 

 3.r.ZŠ 15 

4.r. ZŠ 8 

5.r. ZŠ 15 

Celkem I.st 
ZŠ+ZŠP 

61 

7.+8.r.ZŠP 14 

8.+9.r. 14 

Celkem II.st. ZŠP  28 

Celkem ZŠS 30 

Stav žáků pro statistické zpracování ke dni 30. 09. 2014 byl celkem 119 žáků. Během školního roku 
někteří žáci odcházejí nebo jsou převedeni do jiného vzdělávacího programu. 
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3. Předškolní vzdělávání 
 

Základní údaje 
Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, K Hájku 2972. 
V budově má 4 třídy. 
Provozní doba běžných tříd 6.00 – 16.00 hod., speciální třídy 6.30 – 15.00 hod.. 
MŠ Naděje má  celodenní provoz,  2 běžné a 2 speciální třídy.  
 

Mateřská škola Počet 
tříd 

Počet 
dětí 

Zaměření 

Mateřská škola běžná  2 42 2 běžné třídy, kde je individuálně integrováno 8 dětí - 
dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

Mateřská škola speciální  2 13 1 třída pro děti s autismem   
1 třída pro děti s mentálním postižením a více vadami 

Celkem 4 55 k 30. 6. 2015 

 
Počet dětí v MŠ k 30. 9. 2014 
 

Třída Počet dětí  Integrované děti 

Korálek 6 6 – 3 KV, 1 TZV, 2 STMP 

Zvoneček 6 6 -  6 AUT 

Květinka 23 2 – 1 AUT, 1 TŘV 

Sluníčko 19 5 – 1 AUT, 1 KV, 2 TP, 1 MP 

Celkem 54 19 

 
Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2015/16 
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

- děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

- děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 

- sourozenci dětí docházející do ZŠ a MŠ Naděje 

- ostatní děti dle věku (seřazení dle dat narození) – přijímány budou děti v pořadí od 

nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst v mateřské škole 

Počet zapsaných dětí   26 z toho 10 se speciálními vzdělávacími potřebami 

Počet přijatých dětí  24 z toho 10 se speciálními vzdělávacími potřebami 

Počet nepřijatých dětí  2  
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Ve školním roce 2014/15 docházelo do MŠ 23 předškoláků, z toho 2 s odkladem školní docházky 
(OŠD). Do ZŠ odejde 20 dětí, 3 děti budou mít na šk. rok 2015/16 odklad školní docházky. Přijaty jsou 
další 3 s OŠD. 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání 
U dětí byly rozvíjeny klíčové kompetence vycházející z Kurikula podpory zdraví na základě dílčích cílů 
v oblastech biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Děti se 
učily objevováním a vlastní zkušeností, prožitkem. Ve vzdělávací nabídce měly dostatek možností vše 
si osahat a učit se „děláním“. 
V tomto školním roce jsme se i s ohledem na velký počet dětí v posledním ročníku zaměřili především 
na osvojení vědomostí, dovedností a návyků směřující ke školní zralosti. Děti mají osvojeny základní 
hygienické návyky, starší děti jsou zcela samostatné. Oblékat a svlékat se umí samy, mladším dětem 
je třeba pomoci s náročnějšími úkony. Při stolování jsou děti samostatné, zlepšily se v udržení čistého 
prostředí při jídle. Děti se zdokonalily v hrubé motorice, jsou obratné, orientují se v prostoru. Umí si 
samy organizovat pohybové hry a aktivity. Většina dětí má osvojeno správné společenské chování, 
umí pozdravit, poprosit, poděkovat. Umí se představit, používat k oslovení jména svých kamarádů. 
Úroveň verbální komunikace je u většiny přiměřená věku, mají dostatečnou slovní zásobu. Jsou 
zvyklé komunikovat, umí vyjádřit svůj názor. U některých dětí přetrvává nesprávná výslovnost, 
navštěvují logopedii. 
Děti mají pozitivní vztah k mateřské škole, mají mezi sebou kamarádské vztahy. Starší děti ochotně 

pomáhají mladším. Děti znají zásady zdravého životního stylu, většina dětí neodmítá zdravé 

potraviny. Znají dohodnutá pravidla chování v MŠ, ale je třeba jim je často připomínat, ne vždy se jimi 

řídí. Ne všechny děti se umí soustředit a vnitřně zklidnit. 

MŠ je kladně hodnocena jak rodiči, tak pracovníky školských poradenských zařízení za kvalitní péči o 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Čím dál více dětí ze speciálních tříd může být v průběhu 

předškolní docházky úspěšně integrováno do běžných tříd. Je to díky větší míře podpory při 

osvojování dovedností v oblasti sebeobslužných činností, komunikace a sociálních vztahů.  Získávají 

zde pocit jistoty a bezpečí, zlepší se jejich sebevědomí. Napomáhá nám k tomu využívání speciálních 

metod TEACCH program, alternativní komunikace VOKS, MAKATON, bazální a senzomotorický 

stimulace a dalších moderních metod a forem práce. 

Hodnocení dětí bylo provedeno pomocí SUKú. Nejlepších výsledků dosáhly děti v oblasti zdravého 

životního stylu. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bylo hodnocení provedeno v rámci 

hodnocení IVP.  

Aktivity mateřské školy 

Kroužky, zájmové činnosti 

Organizace cizí  

Šachový SVČ Klíč  - J. Korec 

Angličtina Schäfer school,  - M. Schäferová           

Vlastní MŠ  

Pohybový V. Vrablová                                           

Pastelka K. Tumlířová. B. Klosová  od 1. 2. 2015                                         

Povídálek H. Pichlová, V. Flachsová – zástup za dlouhodobou nemoc od  1. 3. 2015 

Metoda dobrého startu V. Flachsová, D. Kolečkářová                

Divadelní představení v MŠ, 2 představení v Divadle loutek v Ostravě 
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22. 09. Šachová pohádka  - SVČ Klíč 

29.09. Princ Bajaja 

10.10. O chytré lišce – Divadélko Smíšek 

17.10. O víle menší než zrnko máku  - Divadlo loutek Ostrava 

05.11. Tajuplná lesní bajka  - Divadélko Smíšek 

08.12. Vánoční pohádka 

12.01. O víle Ledničce. Divadélko Smíšek 

10.03. Tři pohádky 

31.03. O špinavé královně 

27.04. Šípková Růženka 

16.06. Vlku dobré chutnání  - Divadlo loutek Ostrava 

22.06. Malované zpívánky - Divadélko Smíšek 

Slavnosti v MŠ 

05.12. Mikulášská nadílka 

18.12. Zpívání u stromečku 

18.02. Karneval 

31.03. Velikonoční jarmark – akce pro rodiče 

13.05., 14.05. Den matek – akce pro rodiče 

11.06. Zahradní slavnost – akce s rodiči 

Projektová výuka a další akce 

30.0 9. Vláček přátelství 

13.10. Bramborový den 

17.10. Vystoupení dětí třídy Květinka k výročí školy 

12.11. Uspávání zahrady – akce s rodiči 

28.11. Děti hrají dětem – Chytrá kůzlata 

10.12. Společné zpívání u vánočního stromu – akce s rodiči 

16.01. 
21.10.,17.12.,24.02., 21.04. 

Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ 
ZŠ čte dětem 

16.12. Návštěva výstavy Zářivý krystal Dům umění Ostrava, tvořivá dílna 

20.03. 
28.03. 

Zelený den – vítání jara 
Kamínkový den 

22.04. Den Země, Ekotvoření 

25.03. Návštěva dětského oddělení nemocnice Frýdek - Místek 

14.04. Návštěva Planetária Ostrava 

21.05. Návštěva Městské knihovny Frýdek 

23.05. Výlet na Bílou -  obora, dětský park 

01.06.  Den dětí -  projekt Zdravé děti-šťastní rodiče SZŠ a VOŠZ Ostrava 

10.06. Výlet do Palkovic -  Ranč Myšák – třída Korálek 

13.06. Vzhůru na túru – Baška přehrada- akce s rodiči 

27.01.,13.02.,11.05.,12.06.. Muzikoterapie  - Mgr. Jolanta Sodzawiczná 

2x měsíčně Canisterapie spec. třídy -  Bc. Helena Fejkusová,   O.s.Podané ruce   

23.06. Podpora zdraví v předškolní výchově – program pro děti 
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Hodnocení podmínek vzdělávání v mateřské škole 

Mateřská škola je od 15. 12. 2011 zapojena v programu Škola podporující zdraví. V tomto školním 
roce jsme provedli autoevaluaci a od 1. 9. 2015 budeme pracovat podle inovovaného ŠVP. 
K hodnocení podmínek MŠ jsme použili nástroj INDI MŠPZ.   
Jedná se o hodnocení integrujících principů a zásad z hlediska podpory zdraví. Hodnocení provedlo 
osm učitelek a tři asistentky pedagoga, použita hodnotící škála 1 – 4 (4 -  nejvyšší hodnocení). 
 
Integrující principy 
Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti  88,33% 
Rozvíjení komunikace a spolupráce.      84,83% 
 
Zásady podpory zdraví 

1. učitelka podporující zdraví    3,63 
2. věkově smíšené třídy     3,82 
3. rytmický řád života a dne    3,51 
4. tělesná pohoda a volný pohyb    3,51 
5. zdravá výživa      3,18 
6. spontánní hra      3,59 
7. podnětné věcné prostředí    3,63 
8. bezpečné sociální prostředí    3,80 
9. participativní a týmové řízení    3,78 
10. partnerské vztahy s rodiči    3,38 
11. spolupráce mateřské školy se základní školou  3,14  
12. začlenění mateřské školy do života obce  2,81 

 
Metodické porady  

Na metodických poradách jsme v tomto školním roce pracovali na inovaci ŠVP a to jak neformálního, 
tak formálního kurikula. Analyzovali jsme podmínky pomocí SWOT analýzy a nástroje INDI – viz 
hodnocení podmínek a výsledků vzdělávání. Zabývali jsme se také vyhodnocením dotazníku pro 
rodiče. Jejich připomínky jsme neprodleně řešili a rodiče o  nich informovali na třídních schůzkách. 
Součástí porad bylo také předávání informací účastníků seminářů a stáží z projektu Podpora zdraví 
v předškolní výchově. Každá porada měla i část věnovanou přípravě akcí na další měsíc. 

Mateřská škola spolupracuje s těmito organizacemi 

SPC Kpt. Vajdy Ostrava konzultace, intervence ve třídách, přednáška, rodičovská skupina  

SPC Nový Jičín konzultace, intervence ve třídách  

SPC Frýdek - Místek zapůjčení kompenzační pomůcky, telefonické konzultace 

Logopedie Mgr. Vítková 3x měsíčně 

O.s. Podané ruce- canisterapie 2x měsíčně 

O.S. ADAM Havířov Organizace přednášky pro pedagogy, rodiče a odbornou veřejnost 
Mgr. R. Straussová C)T)A)  
Rozvoj sociálně komunikačních dovedností u dětí s PAS 

29.01. – 16.04. Plavecký výcvik –15 dětí , Sportplex 

26.01. – 30.01. Lyžařský výcvik – 8 dětí – SVČ Klíč 

11.03. Beseda s  Městskou policií 

24.09. 
13.03.  

Hasiči v MŠ – prohlídka techniky  
Den otevřených dveří HZS Místek 

05.06. O mistrovský titul MŠ v šachu – turnaj družstev – SVČ Frýdek-Místek 
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Spolupráce s rodiči, Sdružení rodičů při mateřské škole 

Díky podpoře výboru Sdružení rodičů při mateřské škole (p. Juhasové, Kovalové, Lednické a 
Boštíkové) se nám podařilo realizovat během celého roku několik zdařilých akcí pro rodiče s dětmi 
(viz slavnosti a další akce) a zapojit do přípravy a realizace těchto akcí více rodičů. 

Důležitou součástí spolupráce s rodiči jsou individuální rozhovory pedagogů o jejich dětech. Zvlášť 
důležitá je pravidelná spolupráce s rodiči integrovaných dětí.  

Nedílnou součástí práce vedoucí učitelky je poradenská činnost pro rodiče nově přijímaných dětí. 

Dotazník pro rodiče nám dal zpětnou vazbu a my jsme tak získali objektivnější pohled na naši práci.   

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče  -  duben 2015 

Celkem rozdáno 52 dotazníků, vráceno 37 dotazníků, tj 71% 

 ANO NE NEVÍM 

1. Zapsali jsme své dítě do této MŠ, protože se nám líbí její 

program podpory zdraví. 

18      49% 18   49% 1      2% 

2. Zajímáme se o kurikulum podpory zdraví (vzdělávací program 

MŠ), třídní kurikulum (třídní vzdělávací plán). 

28      76% 5    13% 4    11% 

3. Jsme informováni o tom, že MŠ vede o pokrocích a rozvoji 

našeho dítěte písemné záznamy. 

29    78% 5     13% 3    9% 

4. Můžeme do těchto záznamů nahlížet, radit se nad nimi 

s učitelem/učitelkou. 

25      68% 0 12    32% 

5. Pokud chceme řešit nějaký problém našeho dítěte, obracíme 

se na učitele/učitelku s důvěrou. 

36      97% 0 1     3% 

6. Vztah učitele/učitelky k dítěti je partnerský, s porozuměním a 

vcítěním se do aktuální situace (pocitů) dítěte. 

34      92% 0 3     8% 

7. Přivítali jsme možnost adaptace dítěte na docházku do MŠ 

spolu s blízkou osobou. 

13     37% 4    11%  18  52% 

8. Máme možnost pobývat s dítětem ve třídě. 9        24% 8    22% 20   54% 

9. V případě potřeby jsme učitelkou informováni o odborných 

pracovištích, která nám mohou poskytnout podporu při 

vzdělávacích nebo výchovných obtížích našeho dítěte. 

32      89% 1     3% 3      8% 

10. Umístění našeho dítěte do věkově smíšené třídy 

považujeme za přínosné pro jeho vývoj i učení. 

34    92% 0   3     8% 

11. Dítěti většinou jídlo v MŠ chutná. 26     72% 5    14% 5   14% 

12. Dítě má možnost se kdykoliv v průběhu dne napít. 35     95% 0 2     5% 
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13. Ve vztahu ke správné výživě jsme spokojeni se složením 

jídelníčku. 

31      84% 5    13% 1    3% 

14. Podle našeho mínění má dítě v MŠ dostatek příležitostí ke 

spontánnímu pohybu. 

32      86% 1     3% 4   11% 

15. Podle našeho mínění jsou vycházky (pobyt venku) 

dostatečně dlouhé a pro děti zajímavé. 

25    68% 5   13% 7   19% 

16. Když dítě v MŠ při odpoledním odpočinku neusne, může po 

půl hodině z lůžka vstát. 

17    47% 2    6% 17  47% 

17. Dítě má v MŠ dostatek času a vhodných hraček pro hru. 34    92% 0 3   8% 

18. MŠ dítěti nabízí dostatek podnětů pro rozvoj myšlení 35    95% 0 2    5% 

19. MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. 34    92ˇ% 2   5% 1   3% 

20. Dítě má možnost nám ukázat, s čím si celý den hrálo, co 

vytvořilo. 

31     84% 1   3% 5   13% 

21. Vidíme, že je v MŠ čisto, uklizeno. 37    100% 0 0 

22. Třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme. 33      90% 2   5% 2  5% 

Materiálně technické podmínky 

Z projektu „Vybavení mateřské školy pomůckami pro rozvoj komunikace u dětí s narušenou 

komunikační schopností“, který byl podpořen LESY ČR částkou 50 000,- Kč jsme nakoupili  3 ipady  a 

další didaktické pomůcky.  

Firma KOVOJAS darovala dřevěné magnetické stavebnice Ed Toy  - Creator Combo. 

Firma Vyncke s.r.o. přispěla finanční částkou 25 000.-Kč na výzdobu schodišť dřevěnými obrázkovými 
dekoracemi. 

Mateřská škola  se pravidelně prezentuje na webových stránkách i v regionálním tisku. 

Mgr. Lenka Nakládalová, vedoucí učitelka MŠ 

 

 
 

4. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
4.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30. 09. 2014 
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Přehled o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet 

Počet učitelů ZŠ 21 20,14 

Z toho       základní škola 8 8,00 

                  ZŠ praktická 5                         5,00 

                 ZŠ speciální  8 7,14 

Počet vychovatelů 4 3,87 

Počet učitelů mateřské školy 8 8,00 

Počet asistentů pedagoga 17 16,00 

Z toho                v ZŠ 14 13,10 

                           v MŠ 3 2,90 

Počet správních zaměstnanců 9 7,30 

Počet pracovníků školní jídelny 5 2,90 

celkem  58,21 

 

4.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogický pracovník ZŠ funkce úvazek praxe vzdělání kvalifikace 

PhDr. Adamus Petr, Ph.D. Učitel ZŠS 0,18 18 VŠ Spec.ped.+1.st. 

Ing. Babjaková Lubomíra TU ZŠP 1,00 31 VŠ DPS 

Mgr. Břenková Lenka TU ZŠS 1,00  VŠ Spec. ped. 

Mgr. Červenková 
Miroslava 

Zástupce ředitele - ZŠ 1,00 25 VŠ Spec.ped. 

Mgr.Čerňáková Renata  TU ZŠS 1,00 15 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Hlavatá Lenka TU ZŠP 1,00 25 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Hudcová Radmila TU ZŠS 1,00 20 VŠ Spec.ped.+1.st. 

Mgr. Chlebková Iveta Zástupce ředitele- ZŠS 1,00 22 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Jalůvková Vlasta TU ZŠS 1,00 41 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Matěj Vratislav Netřídní učitel  
do 31.12.2014 

1,00 24 VŠ Spec.ped. 

Mgr.Lorencovič Jan Netřídní učitel  
od  01.01. 2015 

1,00 18 VŠ Spec.ped.+2.st. 

Mgr. Moravec David TU ZŠP 1,00  10 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Holáková Miroslava TU ZŠ 1,00 22 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Schaferová Jaroslava Netřídní učitel 0,10 40 VŠ Spec.ped.+2.st. 

Mgr. Senčíková Petra TU ZŠ 1,00  VŠ Spec.ped. 

Bc. Slováčková Vlasta TU ZŠS  1,00 17 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Šenekl Jindřich TU ZŠP. 1,00 4 VŠ Spec.ped. +1.st. 

Mgr. Ševčíková Ivana TU ZŠ. 1,00 38 VŠ Spec.ped. 

Bc. Tejzrová Petra TU ZŠS 1,00 20 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Pindlová Kateřina TU ZŠS 1,00 15 VŠ Spec.ped. vych. 

Mgr.Uvirová Iveta TU ZŠ 1,00 21 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Závorková Lenka TU ZŠ 1,00 25 VŠ Spec.ped. neuč. 

PaedDr. Zemánková Dana ředitelka školy 1,00 33 VŠ Spec.ped. 

 

Vychovatelky funkce úvazek praxe vzdělání 

Rusková Zdenka Vedoucí vychovatelka 1,00 30 SpgŠ 

Mgr. Maďová 
Markéta 

vychovatelka 0,98 8 VŠ 
Spec.ped. 

Neckářová Zdenka vychovatelka 1,00 25 SŠ 

Bc. Hatáková 
Martina 

vychovatelka 0,90 12 VŠ 
Spec. ped. 
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Pedagogický pracovník MŠ funkce úvazek praxe vzdělání kvalifikace 

Mgr. Žárská Kateřina Tř. učitelka 1,00 9 VŠ Spec.ped. 

Bc. Flachsová Věra Tř. učitelka 1,00 19 VŠ Spec.ped. 

Bc. Vaňková Markéta učitelka 1,00 12 VŠ Spec.ped. 

Kolečkářová Dáša učitelka 1,00 36 SŠ SpgŠ. 

Mgr. Nakládalová Lenka Vedoucí učitelka 
MŠ 

1,00 37 VŠ Spec.ped. 

Bc. Pichlová  Hana Učitelka  
do 31.12. 2014 

1,00 1 VŠ Spec.ped. 

Bc. Bosáková Adéle Učitelka  
od 01.01. 2015 

1,00 12 VŠ Spec.ped. 

Bc. Tumlířová Kristýna Tř. učitelka 1,00 8 VŠ Spec.ped. 

Vrablová Věra učitelka 1,00  20 SŠ SŠ 

 

 

Asistenti pedagoga úvazek vzdělání 

ZŠ   

Bc. Bosáková Adéla 1,00 VŠ, spec.ped.- do 31.12. 2014 

Fajkusová Lucie 0,85 SŠ 

Golová Dagmar 0,85 SŠ 

Imričková Markéta 0,85 SŠ 

Mgr. Drabinová 
Markéta 

1,00 VŠ, učitelka 

Principe Kateřina 0,80 SŠ 

Lhoťanová Romana 0,80 SŠ 

Vávrová Lenka 1,00 SŠ 

Bc. Válková Božena 1,00 VŠ, spec.ped. 

Šilbachová Andrea 0,95 SŠ 

Poláková Jana 1,00 SŠ 

Bc. Morongová 
Gabriela 

1,00 VŠ, spec.ped. 

MŠ   

Kĺosová Bronislava 1,00 SŠ 

Krzesiewiczová Naďa 1,00 Střední s výučním listem 

Sedláčková Lucie 0,80 SŠ 

 

4.3 Věkové složení: Učitelé    Asistenti pedagoga  

Věk muži ženy Celkem % Věk muži ženy Celkem % 

21 – 30 let 1 1 2 5,88 21–30 let 0 5 5 29,41 

31 – 40 let 1 10 11 32,35 31– 40 let 0 7 7 41,18 

41 – 50 let 2 11 13 38,24 41– 50 let 0 1 1 5,88 

51 – 60 let 0 7 7 20,59 51– 60 let 0 2 2 11,76 

61 a více 0 1 1 2,94 61 a více 0 2 2 11,76 

Celkem 4 30 34 100,00 Celkem 0 17 17 100,00 

 

 

4.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Jméno funkce-zařazení úvazek vzdělání 
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Bc. Malíšková 
Miroslava 

Hlavní účetní/personalista 1,00 vysokoškolské 

Teperová Alice  Mzdová účetní/administrativa 1,00 Vyšší odborné 

Daniela Vondálová Vedoucí školní jídelny 0,50 SŠ 

Ing. Marcel Roztomilý Školník- technický pracovník  1,00 VŠ 

Šimičková Dagmar Hlavní kuchařka do 31. 12. 2014 1,00 SOU 

Vávrová Jana Hlavní kuchařka od 01. 01. 2015 1,00 SŠ 

Hodulová Marie kuchařka 0,70 SOU 

Skokanová Petra kuchařka 0,50  SOU 

Kučerová Ludmila Výdejka stravy/uklízečka 0,20/0,80 SOU 

Vančurová Jana Uklízečka do 31.8. 2014 0,80 ZŠ 

Vondráková Lucie Uklízečka od 3.9. 2014 0,70 SOU 

Vávrová Hana uklízečka 0,90 SOU 

Litvíková Anna uklízečka 0,90 SOU 

Hermanová Libuše uklízečka 0,70 SOU 

Chalupka Jozef údržbář 0,10 SOU 

 

5. Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2015/16 

 

Zápis do 1. ročníku – výsledek zápisu  

Vzdělávací program žáci 

Základní škola včetně LMP 17 

Základní škola speciální  3 

Z toho odklad školní docházky 5 

Zapsaní, ale přestupují na jinou školu 3 
Naši žáci opakující 1.r. 3 

Celkem do 1. ročníku nastoupí  15 

 

Oproti minulým zápisům žáků do 1. ročníku ZŠ dochází k nárůstu počtu budoucích žáků 1. ročníku 

základní školy, u kterých je diagnostikováno lehké mentální postižení. Tito žáci zůstávají v péči 

Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku-Místku, nepřecházejí do péče SPC pro mentálně 

postižené v Ostravě. Také stoupá počet žáků s hraničním intelektem. 

Školským poradenským zařízením je doporučeno škole těmto žákům vypracovat Individuální 

vzdělávací plán pro všechny předměty, což je v praxi docela složitá situace na realizaci, protože pak   

většina žáků v 1. třídě se vyučuje podle Individuálního vzdělávacího plánu, a to je pro učitele velmi 

náročné. 

 

6. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků  
 
6.1 Přehled o prospěchu a absence žáků za 2. pololetí 2014/15 
 
1. Třídy, počet žáků, absence za II. pololetí školního roku 2014/2015 

třída třídní učitel počet 
žáků 

omluvená  
absence 
celkem 

průměr na 
1 žáka 

neomluvená  
absence 
celkem 

průměr na 
1 žáka 

I.A Mgr. Iveta Uvirová 9 395 43,89 0 0 

II.A Mgr. Lenka Závorková 7 245 35,00 0 0 

III.A Mgr. Miroslava Holáková 10 669 66,90 0 0 
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IV.A Mgr. Jindřich Šenekl 9 610 67,78 0 0 

V.A Mgr. Ivana Ševčíková 9 584 64,89 0 0 

I.B Mgr. Petra Senčíková 8 536 67,00 0 0 

V.B Mgr. Lenka Hlavatá 11 779 70,82 20 1,82 

VII.B Ing. Lubomíra Babjaková 13 722 55,54 0 0 

IX.B Mgr. David Moravec 14 1141 81,50 4 0,29 

VI.C Bc. Petra Tejzrová 5 501 100,20 0 0 

VII.C Mgr. Vlasta Jalůvková 4 522 130,50 21 5,25 

IX.C Mgr. Radmila Hudcová 5 621 124,20 0 0 

IV.E Mgr. Kateřina Pindlová 4 279 69,75 0 0 

V.E Bc. Vlasta Slováčková 4 130 32,50 0 0 

VIII.E Mgr. Lenka Břenková 4 76 19,00 0 0 

X.F Mgr. Renáta Čerňáková 4 288 72,00 0 0 

 

Celkový počet absence za I. pololetí školního roku  2014/2015 
 

 

počet tříd 

 

celkový počet 
žáků  

 

celkový počet 
omluvené 
absence 

 

průměr na žáka 

 

celkový počet 
neomluvené 
absence 

 

průměr na žáka 

 

16 

 

118 

 

6 399  

 

54,23 

 

25 

 

0,21 

 

Celkový počet absence za II. pololetí školního roku  2014/2015 
 

 

počet tříd 

 

celkový počet 
žáků  

 

celkový počet 
omluvené 
absence 

 

průměr na žáka 

 

celkový počet 
neomluvené 
absence 

 

průměr na žáka 

 

16 

 

120 

 

8 098 

 

67,48 

 

45 

 

0,38 

 
Přehled absence za jednotlivá pololetí školního roku 2014/2015 
 

 
Období 

 
Počet omluvených hodin 

 
Počet neomluvených hodin 

 
I. pololetí školního roku 

 
6 399 

 
25 

 
II. pololetí školního roku 

 
8 098 

 
45 

 
Za celý školní rok 

 
14 497 

 
70 

 

Přehled žáků s neomluvenou absencí za II. pololetí 
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třída počet celkový počet neomluvené absence  důvod absence 

V.B 1 žák 20 hodin záškoláctví 

VII.C 1 žák 21 hodin záškoláctví 

IX.B 1 žák 4 hodin opakované pozdní příchody 

 

2. Hodnocení prospěchu za II. pololetí školního roku 2014/2015 

Třída počet 
žáků 

prospěl s 
vyznamenáním 

prospěl neprospěl Celkový průměrný 
prospěch třídy 

I.A 9 5 1 3 1,571 

II.A 7 3 4 0 1,673 

III.A 10 3 7 0 1,650 

IV.A 9 2 6 1 1,977 

V.A 9 3 6 0 1,811 

I.B 8 6 2 0 1,321 

V.B 11 6 5 0 1,604 

VII.B 13 4 9 0 1,776 

IX.B 14 2 12 0 1,928 

VI.C 5 1 4 0 2,279 

VII.C 4 0 4 0 2,200 

IX.C 5 3 2 0 1,525 

IV.E 4 2 2 0 1,676 

V.E 4 1 3 0 1,846 

VIII.E 4 1 3 0 2,000 

X.F 4 0 4 0 2,879 

 
Celkem 

 
120 

 
42 

 
74 

 
4 

 
1,857 

 

Neprospívající žáci 
 

třída  

I.A 3 žáci 

IV.A 1 žák 

  
Za II. pololetí školního roku 2014/2015 byla uděleno 1 napomenutí třídního učitele, 1 důtka třídního 

učitele, 3 důtky ředitelky školy, 5 druhých stupňů z chování, 41 pochval třídního učitele a 3 pochvaly 

ředitelky školy. 

Podklady Mgr. Lenka Hlavatá 

6.2 Složení tříd podle druhu zdravotního postižení žáků 
 

Třídy Druh postižení 

Základní škola Lehké mentální postižení 
Poruchy chování, soustředěnosti a pozornosti 
Hraniční mentální vývoj 
Sociální znevýhodnění 
Tělesné postižení 
Smyslová vad 
poruchy autistického spektra (PAS) 
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Základní škola praktická 
  

Mentální postižení různého stupně 
Tělesné postižení 
Více vady 
Další zdravotnická diagnóza: metabolické poruchy, epilepsie, 
psychiatrické nemoci, ap. 
PAS 

Základní škola speciální Střední a těžká mentální retardace 
PAS 
Více vady 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Datum Název akce Účastník Cena Místo 

17.-18.09. Třídní vzdělávací program v MŠ Bc. Vaňková       0,- SZÚ OV 

09.14-06.15 Studium pro ředitele škol a 
školských zařízení 

Mgr. Červenková 6400,- NIDV OV 

01.10.2015 
 
 

EDH- Systém vzdělávání a 
pedagogických terapií ve 

speciálním školství 

Mgr. Chlebková 
Mgr. Červenková 

      0.-                   SŠ prof. 
Matějčka 
OV 

06.10.2014 INDI- Zdravá škola MŠ Bc. Vaňková       0,- SZÚ OV 

13.10.2014 Specifické poruchy učení 
v hodinách matematiky 

Mgr. Uvirová 990,- KVIC FM 

15.10.2014 
 

Konference zaměřena na práci a 
podporu osob s poruchou aut. 

spektra 

Mgr. Pindlová       0,- MěÚ NJ 

15.10.2014 Schůzka Výchovných poradců 
v SPC Těšínská 

Mgr. Červenková       0,- SPC 
Těšínská 
OV 

15.10.2014 Schůzka Výchovných poradců IPS  Mgr. Hlavatá       0,- ÚP FM 

16.10.2014 Problémové úlohy Mgr. Šenekl 700,- KVIC FM 

22.10.2014 SUKy v MŠ V. Vrablová      0,- SZÚ OV 

23.10.2014 Metody nácviku předčtenářských 
dovedností 

Mgr. Ševčíková 830,- KVIC FM 

30.10.2014 Metodika výuky cizích jazyků pro 
žáky se spec. vzděl. potřebami 

Mgr. Chlebková       0,-         NIDV OV 

11.11.2014 Komunikace pro vedoucí 
pracovníky 

Mgr. Chlebková 610,- NIDV OV 

11.11.2014 Základy MAKATONU 6 pedagogů MŠ 
6 Pedagogů ZŠ 

      0,- MŠ  
K Hájku 

17.-21.11 Zahraniční stáž v MŠ Katowice 
Zdravá školka 

Bc. Flachsová       0,- PLR 

18.11.2014 Účetnictví příspěvkových 
organizací 

Malíšková 1690,- OV 

27.11.2014 Hudební výlet do ZOO Bc. Flachsová   500,- 6.ZŠ FM 

01.12.2014 Roční uzávěrka a inventarizace za 
rok 2014 

Bc. Malíšková 1690,- OV 

02.12.2014 Schůzka metodiků MPP Mgr. Hlavatá       0,- PPP FM 

04.12.2015 Podíl ZOO na EVVO Ing. Babjaková   200,- OV 

01-06.2015 Kurz AJ B1 - 1.část Mgr. Chlebková 3440,- KVIC FM 
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PaedDr. Zemánková 3440,- 

17.01.2015 Rozvoj komunikace u dětí s PAS 2 pedagogové MŠ 
5 pedagogů ZŠ 

2000,- 
5000,- 

MŠ K 
Hájku 

19.01.2015 Ucelený přehled změn ve mzdové 
účtárně od 1.1.2015 

A.Teperová 1790,- OV 

30.01.2015 Sborovna - Poruchy chování 25 pedagogů ZŠ 6800,- ZŠ Naděje 

05.02.2015 Metoda dobrého startu MŠ Bc. Vaňková 
Bc. Tumlířová 

      0,- SZÚ OV 

16.02.2015 Pyramiďáček V.Vrablová       0,- SZÚ OV 

05.03.2015 Ochrana veřejn. zdraví, znalosti 
vaření diet, odpadové hospod. 

D. Vondálová 
J. Vávrová 

400,- 
200,- 

KHS FM 

09.03.2015 Enkaustika - obrazy malované 
voskem - ŠD 

Z. Neckářová 590,- KVIC FM 

12.03.2015 Aktuální změny právních předpisů 
ve školské praxi 

PaedDr. Zemánková 
Mgr. Chlebková 

1200,- 
1200,- 

OV 

12.03.2015 Nejlepší nápady do prvouky, 
přírodovědy a vlastivědy 

Mgr. Tejzrová 
Mgr. Holáková 

710,-710,- KVIC FM 

12.03.2015 Jak vyučovat pravopisné učivo na 
1.stupni 

Mgr. Senčíková 
Mgr. Uvirová 

790,- 
790,- 

KVIC FM 

18.03.2015 Zdravé a hravé cvičení s prvky 
jógy v MŠ 

Bc. Tumlířová 680,- KVIC FM 

25.03.2015 Prevence úrazů pro MŠ Bc. Vaňková       0,- SZÚ OV 

02.04.2015 Dlouhodobý majetek, odpisy, 
zúčt. vztahy, změny v r. 2015 

Bc. Malíšková 1690,- OV 

08.04.2015 Metody aktivizace a motivace 
žáků v matematice 

Mgr. Závorková 990,- KVIC FM 

13.04.2015 Konference OUP Oxford pro 
1.st.ZŠ 

Mgr. Chlebková 100,- OV 

14.04.2015 Práce s dětmi s odlišnými projevy 
chování 

Mgr. Čerňáková 610,- KVIC FM 

14.04.2015 Učíme se číst genetikou Mgr. Pindlová 800,- KVIC OV 

15.04.2015 Sociální dovednosti a efektivní 
komunikace 

Ing. Babjaková 510,- KVIC FM 

21.04.2015 Naše zahrada- pohybově, 
dramatičně a výtvarně- ŠD 

Bc. Hatáková 470,- KVIC FM 

27.04.2015 Financování asistenta pedagoga PaedDr.Zemánková UP 
Olomouc 

Praha 

27.04.2015 Práce s dětmi s odlišnými projevy 
chování 

Mgr. Šenekl 610,- KVIC OV 

19.05.2015 Metodická poradna v MŠ Mgr. Nakládalová 590,- KVIC FM 

22.05.2015 ZOO konference - vše o 
canisterapii 

Mgr. Chlebková 
Mgr. Červenková 
Mgr. Nakládalová 

0,- Podané 
ruce, o.s. 
FM 

27.05.2015 Katalog podpůrných opatření Mgr. Chlebková 0,-  UP 
Olomouc 

3.-5.6.2015 Tuzemská stáž v MŠ Bc. Vaňková 0,- Havířov 

 
Podklady zpracovala Mgr. Iveta Chlebková, ZŘŠ 
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8. Prevence sociálně patologických jevů - MPP 
 
Základem primární prevence na škole byla výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení 
pozitivního sociálního chování a celkovému rozvoji osobnosti s cílem minimalizovat negativní jevy, 
posílit u dětí pocit odpovědnosti za své zdraví a život, podpořit zdravé sebevědomí. Primární 
prevence byla také založena na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se 
žáky, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 
Na realizaci preventivního programu se podílel školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným 
poradcem, třídními učiteli, asistenty pedagoga za podpory vedení školy. 
Rodiče žáků byli informováni o aktivitách školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
prostřednictvím třídních schůzek a nástěnky. 
Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu proběhlo formou zařazení témat 
do učebních osnov a jejich uplatnění v nejrůznějších předmětech. 
Na prvním stupni se preventivní program promítal do mnoha vyučovacích předmětů, hlavně do 
prvouky, přírodovědy, vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy a tělesné výchovy.  
Na druhém stupni byl preventivní program součásti výuky. Žáci pracovali ve skupinách, kladl se důraz 
na formování a obhajování vlastních názorů. Práce v týmu umožňovala zapojit všechny žáky, byla 
založena na vzájemné spolupráci a pomoci. Rovněž byl kladen důraz na sebehodnocení a utváření 
všestranně rozvinuté osobnosti. Primární prevence je součástí většiny školních předmětů a přitom 
každý z těchto předmětů je vyučován jiným pedagogem. Učitelé spolupracovali, vzájemně si 
vyměňovali informace a navazovali na dosažené znalosti a schopnosti žáků v příslušném vyučovaném 
předmětu. Primární prevence se týkala výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, přírodopisu, chemie, 
literatury, výtvarné výchovy a tělesné výchovy. 
Každý školní rok přináší nové podněty a nápady, které nás vedou ke snaze zefektivnit a zkvalitnit náš 
vliv na žáky.  
Ve školním roce 2015/2016 máme v plánu více aktivit zaměřit na prevenci sexuální výchovy,  
kyberšikany a agresivity v třídním kolektivu. Pro prevenci využijeme preventivných komiksů, které 
přirozenou formou popisují dětem situace, do kterých se mohou v životě dostat, případně se kterými 
se mohou setkat. 
Na prvním stupni budeme využívat „Policejní pohádky“, které vydalo Krajské ředitelství Policie 
Moravskoslezského kraje. Formou skupinové práce, poslechu, diskuse povedeme žáky k vyhodnocení 
pohádek pro život a pro formování hodnot a životních postojů žáků. 
 

Září 

 Školní řád - práva a povinnosti žáků, pravidla chování ve škole, třídě 

 Beseda pro všechny žáky  - na téma „Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy“ 

Říjen 

 Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ 

 Beseda pro všechny žáky - na téma „Lidí kolem nás“ (vzájemná pomoc slabším žákům nebo 
zdravotně znevýhodněným, vzájemná tolerance) 

 Beseda - Městská policie ve Frýdku - Místku „Dopravní výchova - mladý cyklista“ určeno 
žákům IV.A, V.A, V.B, (teoretická příprava projektu BESIP) 

 Cvičný požární poplach 

Listopad 

 Beseda pro žáky I. stupně - na téma „Zdraví, zdravý životní styl“  

 Beseda - na téma „Táta, máma a já“, určena žákům I.A, II.A 

 Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Alkohol“  

 Beseda - Hasiči na téma „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ 

Prosinec 

 Beseda pro žáky I. stupeň - na téma „Šikana“ 

 Beseda - na téma „Jak jsme přišli na svět“, určena žákům III.A, IV.A 
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 Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Agresivita“ 

Leden 

 Ajaxův zápisník žáci I. stupně - na téma „Děti a trestné činy“ 

 Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Závislosti jako společenský problém“  

 Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Co se to s námi děje?“ 

Únor 

 Ajaxův zápisník žáci I. stupně - na téma „Tabák, alkohol, cigarety“ 

 Beseda pro žáky II. stupně - na téma „ Drogy - rodina - společnost“ 

 Muzikoterapie 

Březen 

 Beseda - Městská policie ve Frýdku - Místku „Dopravní výchova - mladý cyklista“ určena 
žákům IV.A, V.A, V.B, (teoretická příprava projektu BESIP) 

 „Policejní pohádky“ - příběh „O statečném policistovi Honzíkovi“ 

 Beseda - na téma „Nechej mne, ne-to nechci!“, určena žákům IV.A, V.A, V.B 

 Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Vztahy“ 

 Exkurze - Hasičský záchranný sbor, Frýdek - Místek , „Den požární bezpečnosti“ 

Duben 

 Beseda na téma „Veselé zoubky“ určena žákům na I. stupni (prevence zubního kazu) 

 „Policejní pohádky“ - příběh „O spravedlivém Přemyslovi“ 

 Městská policie ve Frýdku - Místku „Dopravní výchova - mladý cyklista“ , dopravní hřiště, 
určeno žákům IV.A, V.A, V.B,   

 Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Kyberšikana“ 

 Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Život mezi lidmi“  

Květen 

 „Policejní pohádky“ - příběh „O domečku, který plakal, protože mu někdo pokreslil stěnu“ 

 Beseda pro žáky I. stupně - na téma „Nebezpečí na cestách“ 

 Beseda pro žáky II. stupně - na téma „Chodíme spolu, zamilovanost, láska - představy a 
skutečnost“ 

Červen 

 Beseda na téma „Bezpečné prázdniny“  

 „Policejní pohádky“ - příběh „O Martínkovi, Elišce a tuze divném člověku, který byl milý“ 

 Městská policie ve Frýdku - Místku „Dopravní výchova - mladý cyklista“ , dopravní hřiště, 
určeno žákům IV.A, V.A, V.B,   

 Městská policie ve Frýdku - Místku - soutěž „O nejlepší družstvo dopravního hřiště“ 
Zpracovala: Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence 

Školní parlament – nástroj jak se podílet, aby škola byla taková, jakou ji chceme 

 7.10.2014 Zvolení zástupců jednotlivých tříd do školního parlamentu: 
3.A  Jonáš Juhas 
4.A  Vanesa Horvátová 
5.A  Fabián Smyček 
5.B  Lenka Pavelková 
7.B  Markéta Filgasová 
9.B  Michal Chalachan 
 
Zástupci byli seznámení:  

 s činnosti Školního parlamentu ve školním roce 2014/2015 

 s povinnostmi Školního parlamentu 

 s právy Školního parlamentu 
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 s cílem Školního parlamentu 

 se stanovy Školního parlamentu 

 s pravidly chování na půdě Školního parlamentu 

 s 5. ročníkem česko- slovenského projektu „ Záložka do škol spojuje 
školy“  - „ Má oblíbená kniha“ 

 s výstavou žákovských prací k 20. výročí založení školy Naděje v prostorách 
Galerie Pod Sovou ZŠ P.Bezruče ve Frýdku – Místku 

 s divadelním představením „ Pověsti pro štěstí“ 

 s přednáškou „Než užiješ alkohol-  užij svůj mozek“ – II. stupeň 

  

 10.11.2015  s informaci o probíhajících projektech EVVO – sběr pet lahví, Celé Česko čte 
dětem – o akcích v měsíci říjnu, listopadu 

 s pokračováním adopce opičky v ZOO Ostrava 

 s besedou „Požární ochrana“ 

 s přednáškou „ Zdraví a zdravý životní styl“ pro žáky I. stupně 

 s přednáškou „ Alkohol“ – komiks pro žáky II. stupně 

 s pomocí udržovat čistotu na chlapeckých WC - kontrola 

 s „ Mikulášskou nadílkou“ -5.12.2014 

 s výstavkou záložek ze ZŠ v Humenném 

 s výtvarnou soutěží „ Život v pravěku“ ke 110. výročí narození Z. Buriána 

 
 

 4.12.2014  s kulturním vystoupením 9.12.2014 v kulturním domě Akord Ostrava   

 s akci Muzea Beskyd – výstava betlémů 

 s besedou – „ Horská služba“  

 s knihovnickými lekcemi 

 s akcí „ Vánoční zpívání“ v divadélku dne 19.12.2014 

 s pokračováním úklidu v šatnách 

 s besedou „ Jak jsme přišli na svět“    

 
 

 10.1.2015 
  
  

 s projektovým dnem „ Zvířata v lese“  

 Den otevřených dveří – 20.1.2015 

 se zápisem do 1.ročníku 

 s besedou pro dívky „ Co se to s námi děje?“ 

 se školním kolem recitační soutěže dne 6.2.2015  

 s datem vydání výpisu vysvědčení a  datem pololetních prázdnin 

 
  

11.2.2015  s  „Modrobílým barevným dnem“ ve škole 

 se školním kolem recitační soutěže pro žáky ZŠ dne 6.2.2015 

 s besedou Městské policie – „Dopravní výchova“ – třídy IV.A,V.A,V.B 

 Mozikoterapie – dne 24.2.2015  

 s pochvalou všem třídám za ranní úklid šaten 

 s akcemi Celé Česko čte dětem 

 s termínem jarních prázdnin 
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 11.3.2015  projektem – „Pupeny“ 

 se studentem Ostravské Univerzity, který bude účastný jednání ŠP 

 p.Medekem, který zorganizuje pro žáky I. a II. stupně vědomostní soutěž 

 s exkurzi do „České televize“  v Ostravě 

 s besedou Městské policie – Dopravní   výchova –„ Mladý cyklista“ 

 s exkurzi u hasičů ve Frýdku - Místku 

 s pokračováním sběru pet lahví 

 s besedou „Nechej mne, ne – to nechci!“ – třída IV.A, V.A,V.B 

 s besedou pro II. stupeň – „Vztahy“ 

 
 

  1.4.2015 
  
  

 s „Vědomostní soutěži“ v luštění  křížovek ve spolupráci se studentem PF OU 
p. Medkem – třídy III.A, IV.A,V.A, V.B, VII.B, IX.B 

 s organizací vycházky ke Dni Země s průvodcem Mgr. Poláškem  

 s besedou „Policejní pohádky“ pro  I. stupeň  

 s besedou pro žáky II. stupně –„Život mezi lidmi“, „Kyberšikana“ 

 s „Dopravní výchovou“ na dopravním hřišti – třídy IV.A, V.A, V.B 

 s akcemi projektu „ Celé Česko čte dětem“  

 s fotografováním tříd dne 24.4.2015    
    

 
  

  6.5.2015  s poděkováním všem zástupcům tříd za celoroční práci ve Školním parlamentu 

 s organizací výletu do Hradce nad Moravicí, návštěva Památníku v Hrabyni- 
třídy IV.A, V.A,VII.B, IX.B 

 s výletem na Bílou dne 20.5.2015 – třídy I.A,I.B,II.A, III.A, V.B 

 s jarním pobytem v přírodě dne 7.5.2015 – téma :“Jarní květiny a jejich 
opylovači“ 

 s besedou „Chodíme spolu, zamilovanost, láska“ 

 s „ Barevným dnem“ – 27.5.2015 

 s výkladem a ukázkou živých dravců dne 19.5.2015 

 s druhou lekci „Dopravní výchova“ – mladý cyklista – dopravní hřiště - žáci ze 
IV.A, V.A, V.B 

 se „Zahradní slavností“ – dne 4.6.2015 na školní zahradě 
Zpracovala Mgr. Ivana Ševčíková 

9. Hodnocení výchovného poradenství – volba povolání 
 
V průběhu celého školního roku 2014/2015 byla poskytována metodická, poradenská a informační 
činnost vycházejícím žákům při sledování jejich předpokladů a zájmů o budoucí povolání.  
Informační materiály o studijních a učebních oborech byly žákům a rodičům předávány osobně 
v době konzultačních hodin i mimo ně. Žáci byli seznamováni s těmito materiály také v rámci 
informační nástěnky výchovného poradce. 
 
Pro vycházející žáky byly organizovány besedy o volbě povolání i návštěva IPS při Úřadu práce ve 
Frýdku - Místku.  
 
Vycházející žáci ve školním roce 2014/2015 a jejich učební obory 
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Pořadové 
číslo 

 
Jméno a příjmení 

 
Název vzdělávacího zařízení 

 
Kód oboru, název 
učebního oboru 

 
1. 

 
žák 

 
Střední škola elektrostavební a 
dřevozpracující, Frýdek - Místek, 
Pionýrů 2069, příspěvková 
organizace 

 
23-51-E/01 
Strojírenské práce 
(Zámečnické práce) 

 
2. 
 

 
žákyně 

 
Střední škola prof. Zdeňka 
Matějčka, Ostrava - Poruba, 17. 
listopadu 1123,  
příspěvková organizace 

 
41-52-E/01 
Zahradnické práce 
(Pěstování  
a aranžování květin) 

 
3. 

 
žák 

 
Střední škola elektrostavební a 
dřevozpracující, Frýdek - Místek, 
Pionýrů 2069, příspěvková 
organizace 

 
23-51-E/01 
Strojírenské práce 
(Zámečnické práce) 

 
4. 
 

 
žákyně 

 
Střední odborná škola 
Třineckých železáren, 
Lánská 132, Kanada 
739 61 Třinec 

 
75-41-E/01 
Pečovatelské služby 
 
 

 
5. 

 
žák 

 
Střední škola elektrostavební a 
dřevozpracující, Frýdek - Místek, 
Pionýrů 2069, příspěvková 
organizace 

 
65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 
služby 

 
6. 

 
žák 

 
Střední škola prof. Zdeňka 
Matějčka, Ostrava - Poruba, 17. 
listopadu 1123,  
příspěvková organizace 

 
41-52-E/01 Zahradnické 
práce 

 
7. 

 
žák 

 
Střední škola, Základní škola a 
Mateřská škola, Frýdek - Místek, 
Pionýrů 2352 

 
78-62-C/02 
Praktická škola dvouletá 

 
8. 

 
žákyně 

 
Střední škola, Základní škola a 
Mateřská škola, Frýdek - Místek, 
Pionýrů 2352 

 
78-62-C/02 
Praktická škola dvouletá 

 
9. 

 
žákyně 

 
Střední škola, Základní škola a 
Mateřská škola, Frýdek - Místek, 
Pionýrů 2352 

 
78-62-C/02 
Praktická škola dvouletá 

 
10.  
 

 
žák 

  
Žák ve školním roce 
2014 - 2015 ukončí 
desetiletou školní 
docházku.(10 let ZŠS) 
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11. žákyně Žákyně ve školním roce 
2014 - 2015 ukončí 
desetiletou školní 
docházku. (10 let ZŠS) 

 
12. 

 
žákyně 

  
Žákyně ve školním roce 
2014 - 2015 ukončí 
desetiletou školní 
docházku.(10 let ZŠS) 

 
13. 

 
žák 

  
Žák ve školním roce 
2014 - 2015 ukončí 
povinnou školní 
docházku. (9let ZŠS) 

Ve školním roce 2014/2015 vychází celkem 13 žáků, 9 žáků bylo řádně přijato na SŠ, 4 žáci ukončili 

desetiletou školní docházku a již se nebude dál vzdělávat. 

Zpracovala: Mgr. Lenka Hlavatá, výchovný poradce pro volbu povolání 

10. Celoroční školní projekt EVVO 
V letošním školním roce jsme si stanovili motto: 

Jedině příroda ví, co chce…nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J.W.Goethe) 

Na počátku školního roku byl zpracován celoroční plán ekologické výchovy školy.Stanovili jsme si 

krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací a výchovné cíle. Tyto cíle jsme naplňovali: 

 pomocí průřezových témat s EV tématikou 

 začleňováním ekologických aktivit do jednotlivých předmětů  

 hledáním souvislostí v mezipředmětových vztazích 

 zařazováním projektů s EV tématy 

 zařazováním pobytů v přírodě 

 spoluprací s Muzeem Beskyd, Zoologickou zahradou Ostrava. Lesy ČR 
Snažili jsme se s žáky co nejvíce naslouchat a porozumět přírodě (viz motto), abychom chybovali co 

nejméně. 

Naše škola je členem: 

 Klubu ekologické výchovy, které patří mezi kluby UNESCO, rozvíjí komplexní pojetí 
ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje 

 České společnosti pro životní prostředí  

 mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž, jejíž ústředí je v Ženevě.  
Environmentální výchova 

Září  Přihlášení do celoroční soutěže ve sběru PET lahví „Soutěž se stonožkou Božkou“ 
Exkurze  na Frýdeckou skládku 
 

Říjen -
Listopad 

Celodenní pobyt v přírodě  - Podzimní den v přírodě – „Kde přečkají zimu? – ptáci“ 

Prosinec Projekt -  „Čas Adventu“ (vánoční aranžmá, tradice a zvyky Vánoc, výroba přání a 
dárků). 
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Beseda se členem Horské služby  panem J. Pavlicou . 
 

Leden – 
Únor 

Projekt   „Lesní zvířata“ 
Spolupráce se ZOO Ostrava – projekt „Adopce zvířat“ – adopce mladé opičky-  
gibon bělolící – podpořeno částkou  2 600,-Kč 
 

Březen Beseda s pracovníkem Lesů ČR Ing.Kohutem „ Les a jeho obyvatelé“ 
Měsíční projekt – „Pupeny“ 
 

Duben Den Země  
význam celosvětového svátku planety Země,  soutěžní kvíz, kresba na téma 
Dne Země 
městská oslava Dne Země  
vycházka s pracovníkem přírodovědného oddělení Muzea Beskyd –„Podél toku řeky 
Ostravice a Morávky 
 

Květen Celodenní pobyt v přírodě – Jarní den v přírodě – „Jarní květiny a jejich opylovači“ 
Dravci  – vystoupení chovatelů dravců – společná akce s 5.ZŠ , FM 
 

Červen Vyhodnocení soutěže - Sběr PET lahví (naše škola se umístila na 5. místě (z 15 škol), 
na jednoho žáka naší školy  to činí 3 kg PET lahví. 
 

Zpracovala: Ing. Lubomíra  Babjaková, koordinátorka EVVO                                                                              

11. Práce metodických sdružení 
 

Metodického sdružení ZŠ  

Metodické sdružení pracovalo podle plánu práce a schůzky byly svolávány dle aktuální potřeby.  
Pedagogičtí pracovníci 1. stupně ZŠ se na metodických schůzkách zabývali těmito úkoly: 
 

Září  
 

 zahájení školního roku 2014/2015 

 vyplňování školní dokumentace, aktualizace údajů v katalogových listech, 
evidenční listy třídy, přehledy vyšetření žáků v PPP a SPC 

 přípravy na 20. výročí založení naší školy (výtvarná vernisáž v Galerii Pod Sovou 
ZŠ P. Bezruče, program na vystoupení žáků na oslavách v Restauraci Ondráš, 
vydání bulletinu) 

Listopad   tvorba IVP - co má obsahovat IVP podle vyhlášky 73/2005 Sb, doporučená 
struktura IVP, co je cílem IVP, příklady IVP, jeho hodnocení. Pedagogům byla 
doporučena literatura k prostudování („Realizace individuálních vzdělávacích 
plánů s ohledem na potřeby vyrovnávacích opatření metodika“). 

 zadáváním domácích úkolů žákům a postup při jejich neplnění (informace 
k tomuto tématu předány z DVPP) 

 vzájemné hospitace mezi pedagogy, podpora začínajících pedagogů 

 stavba vyučovací hodiny (stanovení cílů, výběr úloh, aktivit, motivačních příkladů, 
časová posloupnost, závěr, zhodnocení) 

Leden   přenos poznatků z DVPP 

 Den otevřených dveří – projektový den 

 hodnocení za 1. pololetí, řešení problémů, předávání zkušeností 

 spolupráce s MŠ (návštěva MŠ v 1. tř., návštěva 1. tř. v MŠ) 

 příprava recitační soutěže 

 příprava zápisu do 1. ročníku 
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Duben   vzájemné předávání informací o nových učebnicích, pomůckách, PC programech, 
výukových programech na interaktivní tabuli, předávání zkušeností z výuky 

 spolupráce se studenty OU PF Ostrava 

Květen   kontrola plnění tematických plánů, úprava tematických plánů – diskuse, návrhy 

 učebnice a pracovní sešity na školní rok 2015/2016 

 zavedení nového předmětu reedukační péče od nového školního roku 
2015/2016, jeho název, obsahové, časové a organizační vymezení.  

Zpracovala Mgr. Iveta Uvirová, metodik ZŠ 

Metodické sdružení ZŠS 
V tomto školním roce jsme splnili všechny naplánované úkoly. Zaměřili jsme se především na 

strukturu a obsah individuálních vzdělávacích plánů pro žáky. Učitelé 5. a 10. ročníků na začátku 

školního roku tvořili tematické plány a na konci školního roku jsme provedli jejich vyhodnocení a 

návrhy na doplnění. Intenzivně jsme se v tomto školním roce věnovali metodám a formám 

v jednotlivých předmětech základní školy speciální, učitelé se vzájemně inspirovali a předávali si 

zkušenosti. Probírali jsme metodiku práce s tablety a využívání zpracovaných digitálních materiálů ve 

výuce žáků ZŠS. Věnovali jsme se metodické pomoci začínajícím učitelům a vzájemným hospitacím. 

V závěru školního roku jsme pracovali na návrzích obsahu a charakteristice nového předmětu 

speciálně pedagogické péče. Tomuto předmětu se budeme nadále intenzivně věnovat i v příštím 

školním roce, především námětům a pomůckám do tohoto předmětu. Rovněž se v příštím školním 

roce chceme věnovat problematice sexuální výchovy žáků ZŠS. 

Září  

 

 zahájení školního roku 2014/2015 

 pokyny k vyplňování školní dokumentace, aktualizace údajů v katalogových 

listech, evidenční listy tříd, přehledy vyšetření žáků v SPC 

 tematické plány, tabulky průřezových témat, zkratky předmětů  

 uvolnění z výuky, jiný způsob vzdělávání 

 předávání učebnic třídním učitelům, ukázka nových učebnic 

 kompletace rozvrhu 

 plán akcí netradiční výuky, organizace muzikoterapie 

 výročí založení školy – úkoly, přípravy 

 IVP – vypracovat na základě aktuálních podkladů SPC, obsah IVP podle vyhlášky 

73/2005 Sb, doporučená struktura IVP, jednotná první strana 

 metody a formy práce v jednotlivých předmětech, příprava pedagogů na 

jednotlivá metodická setkání 

 přenos poznatků ze školení DVPP 

 

Listopad   tematické plány a průřezová témata – kontrola nových plánů pro 5. a 10. r. 

 diskuse o IVP, pokyny pro hodnocení IVP 

 příprava pololetních písemných prací, domluva na způsobu hodnocení 

 využití vzájemných hospitací pro začínající učitele 

 typy vyučovacích hodin v ZŠ speciální, vyučování v blocích 

 metody a formy v předmětu Matematika (výstup ve sborovně) 

 metodika práce s tablety, aplikace 

 efektivní využívání zpracovaných DUMů projektu FM Education   a EU peníze 

školám ve výuce, využívání interaktivních tabulí 
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 návrhy na dokoupení pomůcek do ZŠS 

 přenos poznatků ze školení DVPP 

 

Leden   kontrola školní dokumentace 

 vyhodnocení pololetních písemných prací  

 hodnocení za 1. pololetí, řešení problémů, pokyny k vyplňování výpisu vysvědčení 

 metody a formy práce v předmětech Čtení, Psaní, Řečová výchova (výstup ve 
sborovně) 

 Den otevřených dveří – projektový den 

 příprava recitační a pěvecké soutěže 

 příprava organizace zápisu do 1. ročníku 

 ukázka a předvedení nových pomůcek pro ZŠS 

 přenos poznatků z DVPP 
 

Březen   zápis průřezových témat do třídních knih, průběžné plnění 

 metody a formy práce v předmětech Člověk a jeho svět a Věcné učení 

 ukázka učebních pomůcek vyrobených studenty OU 

 příprava závěrečných písemných prací 

 výstupy v 6. a 10. ročníku 

 požadavky na zakoupení učebnic a pracovních sešitů pro školní rok 2015/2016 

 přenos poznatků z DVPP 

 

Květen   předmět Speciálně pedagogické péče – určení obsahu, metod a forem, rozdělení 

do kategorií kognitivních funkcí 

Červen   vyhodnocení závěrečných písemných prací 

 metody a formy v předmětu Výtvarná výchova 

 hodnocení za 2. pololetí, pokyny k vyplňování vysvědčení 

 kontrola plnění tematických plánů, úprava tematických plánů – diskuze, návrhy 

 aktualizace a kontrola správnosti údajů v programu Bakalář 

 aktuální podklady a doporučení SPC pro příští školní rok 

 předmět Speciálně pedagogické péče 

 na základě hodnocení výchovně vzdělávacího procesu navržení úkolů pro další 
školní rok 
 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Pindlová, metodik ZŠS 

 
12. Speciální nabídka aktivit pro žáky ve školním roce 2013/14: 
 

12.1 Logopedická péče klinická 

je zajišťována klinickými logopedkami Mgr. Zdislavou Vítkovou- 2 x týdně a Mgr. Marii Kocichovou – 

2 x týdně, v dopoledních i odpoledních hodinách pro žáky školy i pro veřejnost. 

 

12.2 Canisterapie 

je realizována 1 x za 14 dní během školního roku zejména v mateřské škole a třídách pro žáky 

s autismem. Organizátorem je OS Podané ruce a vede ji Bc. Helena  Fejkusová.  
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12.3 Celé Česko čte dětem  

Ve školním roce 2014/2015 se naše škola opět zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“. Stalo se 
již tradicí, že se třídy navzájem navštěvují, navzájem si čtou, přednášejí. Žáci z jednotlivých tříd pod 
vedením třídních učitelů si připravovali během školního roku pro děti z MŠ, kde žáky v jejich 
přednesu doprovázel Mgr. Šenekl na kytaru, a pro mladší spolužáky čtení pohádek, dramatizaci 
pohádek, recitace, zpívání a malování.  

Říjen                                                                                    Listopad 

 
Téma:  Spolu se známými postavami z večerníčků 
jsme cestovali po světě. Průvodcem byli dětem 
Mach se Šebestovou, Maxipes Fík a dvojice 
oblíbených králíků z klobouku – Bob a Bobek. 
Žáci IV. A si připravili pro děti v MŠ pohádku „ O 
hloupém Honzovi“, recitovali básničky, zpívali 
písně. 

 
Téma:  Děti se seznámily s knihou spisovatelky 
Daisy Mrázkové – Slon a mravenec.  
  
 

 

Prosinec                                                                    Leden 

 
Téma: Vánoce – jak je prožívají děti z celého 
světa, ale i zvířátka v pohádkových příbězích.  
Žáci VII. B navštívili spolužáky z 5. A  
a přečetli úryvek „ Jak to bylo u Rumcajsů o 
Vánocích“. Všichni si zazpívali společně 
loupežnickou koledu. 
Třída IV. A zahrála dětem v MŠ malé divadelní 
představení „ Jak šlo vejce do světa“. 

 
Téma:  Historie pro malé čtenáře. Děti se 
dozvěděly množství pražských tajuplných příběhů 
a legend z knihy  
77 pražských legend od spisovatelky Aleny 
Ježkové. 
 

 
Únor                                                                     Březen 

 
Téma: Klasické pohádky B. Němcové,  K. J. 
Erbena, J. Drdy nejmladším žákům. Dramatizace 
pohádky. 
Třída VA. přednesla spolužákům ze VII. B básně 
z recitační soutěže. 
Žáci ze třídy I. A navštívili předškoláky z MŠ. 
Předvedli dětem, jak umí číst ze svého Slabikáře, 
recitovali básničky Jiřího Žáčka. 
  

 
Téma: Pohádkový březen u prvňáčků. Děti se 
seznámily s knihou Jiřího Kahouna -Příběhy 
včelích medvídků a knihou Františka Hrubína -  
Dvakrát sedm pohádek. 
  

 
Duben                                                                   Květen 

Téma:  Z knihy Joanne K. Rowlingové Harry 
Potter a kámen mudrců se děti dozvěděly, jak se 
z obyčejného kluka stane student Školy a kouzel 
v Bradavicích. 
V rámci projektu navštívili opět MŠ žáci VI. A a 
zahráli dětem pohádku „ O koblížkovi“. 

Četba:  Děti pátraly v knížce J.Wericha Fimfárum - 
co vlastně toto slovo znamená.  
Kočičiny kocoura Damiána – Václav Čtvrtek. 
Třída VII. B uspořádala literárně – recitační 
představení ve třídách VIII.E, VI.C, VII.C, IX.C 
 

Zpracovala: Mgr. Ivana Ševčíková, vedoucí projektu 
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12.4 Netradiční výuka  

 

Netradiční výuka je forma organizace výuky, která si dala za cíl nabídnout žákům měsíčně aktivity, ke 

kterým se žáci vzhledem ke svému hendikepu nebo podmínek v rodině tak snadno nedostanou a 

nemohou je realizovat. Svým obsahem pomohou aktivity rozvíjet osobnost žáka a do určité míry tak 

napomáhá škola rodičům vést děti ke společenskému rozhledu, ke společenskému chování a výchově 

k přátelským vzájemným vztahům. 

 

Akce Netradiční výuky v základní škole speciální 

Datum Název akce třídy 

23.9. Pěvecké vystoupení žáků ZŠS v Nemocnici FM na Krajské 
poradě hlavních sester MSK 

VIII.E, VI.C, IX.C 

25.9. Canisterapie IC Žirafa X.F 

26.9. Olympiáda pro mentálně postižené Stadion Slezan FM – Škola 
života, FM 

IV.E, V.E 

29.9. Divadelní představení „O Bajajovi“ IV.E, V.E 

2.10. Divadelní představení „Pověsti pro štěstí“ IX.C 

8.10. Muzikoterapie IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

16.10. Výstava zvířat v Domě chovatelů na zámeckém náměstí IV.E, V.E 

30.10. Knihovnická lekce „Draka je lepší pozdravit“ IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

31.10. Podzimní den v přírodě „Kde přečkají ptáci zimu“ IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

4.11. Výchovný koncert „Sněhurka a sedm trpaslíků“ ZUŠ Místek VI.C, VII.C, IX.C, VIII.E 

5.11.  Muzikoterapie IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

5.11. Filmové představení kino Vlast – IC Žirafa X.F 

6.11. Canisterapie IC Žirafa X.F 

12.11. Beseda „Vánoční stromky“ IC Žirafa X.F 

13.11. Beseda k výchově v oblasti PO IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

13.11. Svatomartinské dílny s rodiči -  třídy PAS žáků , K Hájku 2972 IV.E, V.E 

20.11. Řemesla na Farmářských trzích IV.E, V.E 

27.11. Adventní dílny v SVČ Klíč, FM IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

3.12. Adventní dílny v Ještěrce, FM IV.E, V.E 

3.12. Mikulášská nadílka – IC Žirafa X.F 

8.12. Divadelní představení „Vánoční hvězda“ IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E 

10.12. Muzejní lekce Betlémy IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

12.12. Pečení perníčků IC Žirafa X.F 



34 

 

15.12. Muzikoterapie IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

16.12. 
 
 

Vánoční zpívání žáků se studenty SŠ, ul. Lískovecká, FM 
s rozdáním dárků od studentů SŠ 

IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

19.1. 
 

Muzikoterapie IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

20.1. Projektový den „Z pohádky do pohádky“ v rámci Dne 
otevřených dveří  ve škole ZŠ Naděje 

IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

28.1.  Nebojte se nemocnice – exkurze na dětském oddělení 
Nemocnice FM 

IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

13.12. Nebojte se psa – beseda s instruktáží IBHA IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

20.2. Karneval na Hájku – žáci v maskách IV.E, V.E, VI.C, VIII.E 

23.2. Muzikoterapie IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

25.2. Recitační soutěž IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

12.3. Exkurze v požární stanici Pavlíkova Místek – ZHS MSK FM IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

18.3. Karneval Bolónkoví klauni IC Žirafa X.F 

20.3.  Zelený den, Beseda s lesníkem IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

23.3. Divadelní představení „O kocouru Mikešovi“ IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

24.3. Muzejní lekce Masopustní maškary IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

25.3. Pěvecká soutěž „Veselé zpívání“ IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

25.3. Filmové představení kino Vlast – IC Žirafa X.F 

30.3. Muzikoterapie IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

31.3. Velikonoční dílny SVČ Klíč IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

1.4. Velikonoční zpívání se studenty SŠ Lískovecká VI.C, VII.C, VIII.E, IX.C 

1.4. Velikonoční dílny s rodiči IV.E, V.E 

9.4. Recitační soutěž Oříšek Ostrava – SPC Těšínská, Ostrava Vybraní žáci 

15.4. Jarní tvořivé dílny Ještěrka IV.E, V.E, VIII.E 

16.4. Beseda s myslivcem - Ptáci IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

17.4. Prohlídka zvěřince cirkusu Humberto IV.E, V.E, VIII.E 

23.4. Den Země – areál Sokolík FM IV.E, V.E, VI.C, VIII.E, 
IX.C 

27.4. Divadelní představení „Šípková Růženka“ IV.E, V.E 

29.4. Opékání párků IC Žirafa X.F 

30.4. Knihovnická lekce IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

20.4. Muzikoterapie IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

7.5. Jarní pobyt v přírodě IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
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VIII.E, IX.C 

13.5. Exkurze v požární stanici Pavlíkova, Místek IC Žirafa X.F 

14.5. Soutěž ve skládání puzzlí Ostrava Vybraní žáci 

19.5. Dravci – přednáška s ukázkou lovu IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

22.5. Divadelní představení „Čtyřlístek zasahuje“ Divadlo loutek 
Ostrava 

IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

25.5. Muzikoterapie IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

28.5. Školní výlet ZOO Ostrava IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

3.6. Smažení vaječiny IC Žirafa X.F 

4.6. Zahradní slavnost všichni 

5.6. Dětský den u Hasičů, Pavlíkova, Místek IC Žirafa X.F 

12.6. Výstava Science center – Národní dům Místek IV.E, V.E 

15.6. Výlet do ZOO – IC Žirafa X.F 

18.6. Výlet Hukvaldy IV.E, V.E 

22.6. Rozloučení s vycházejícími žáky – IC Žirafa X.F 

24.6. Muzikoterapie IV.E, V.E, VI.C, VII.C, 
VIII.E, IX.C 

26.6. Slavnostní ukončení školního roku s rodiči a hipoterapií IV.E, V.E, VIII.E 
Zpracovala Mgr. Kateřina Pindlová 

Akce Netradiční výuky v základní škole 

Datum Název akce Třídy 

2.10. Kino Vlast IV.A, V.A, V.B, VII.B, IX.B 

3.11. Výchovný koncert pro žáky v ZUŠ – Sněhurka a sedm trpaslíků I.A, II.A, III.A, I.B 

20.11. Knihovnická lekce IX.B 

21.11. Knihovnická lekce VII.B 

25.11. Knihovnická lekce I.A, II.A, I.B 

28.11. Knihovnická lekce III.A, V.B 

2.12. Muzeum Beskyd I.A, II.A, III.A, IV.A, I.B, 
V.A, V.B 

3.12. Muzeum Beskyd VII.B, IX.B 

5.12. Mikulášská nadílka IV.A, V.A, V.B, VII.B, IX.B 

8.12. Kino Vlast – Vánoční hvězda I.A, I.B, II.A, IV.A, V.A, 
V.B 

12.12. Knihovnická lekce IV.A, V.A 

6.2. Školní kolo recitační soutěže  ZŠ 

24.2. Muzikoterapie – Mgr. Břenková V.A, V.B, III.A, IV.A 

25.2. Školní kolo recitační soutěže ZŠ - LMP 



36 

 

10.3. Exkurze do České televize Ostrava VII.B, IX.B 

18.3. Exkurze do České televize Ostrava V.A, IX.C 

25.3. Muzeum Beskyd V.B, IV.A 

1.4. Školní soutěž - Vědomostní soutěž VII.B, IX.B, III.A, IV.A, 
V.A, V.B 

19.5. Vystoupení  - předvádění dravců - společně s 5. ZŠ  Všechny třídy ZŠ 

20.5. Školní výlet – zámek Hradec nad Moravicí, vojenské muzeum 
Hrabyně 

IV.A, V.A, VII.B, IX.B 

20.5. Školní výlet turistický - Bílá I.A, I.B, II.A, III.A, V.B 

4.6. Zahradní slavnost – společně žáci s rodiči a učiteli Všechny třídy ZŠ 

23.6. Návštěva Kina CineStar Ostrava  

25.6. Rozloučení s absolventy-  společenská akce pro odcházející žáky 
a jejich rodiče s programem - vystoupením žáků ZUŠ 

 

Zpracoval Mgr. David Moravec 

13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 
13.1. Účast a výsledky v recitačních soutěžích 
 
Školní kola recitace – únor 2015 
Základní škola speciální  
kategorie: 1. - 4. ročník 
1. místo – Bohdan Trúchlý (IV.E) 
2. místo – Barbora Ogurčaková (IV.E) 
3. místo – Vít Buřínský (VI.C) 
 
kategorie: 5 - 7. ročník 
1. místo – Kamila Imričková (VI.C) 
2. místo – Marcela Majewska (VII.C) 
3. místo – Eliška Malinová (V.E) 
kategorie: 8. - 10. ročník 
1. místo – Jan Dvorský (IX.C) 
2. místo – Marie Kišová (IX.C) 
3. místo – Dominik Baláž (IX.C) 
 
Zvláštní cena poroty byla udělena těmto žákům: Marcela Vojteková (IX.C), Nikolas Majewski (VI.C), 
Dominik Daško (VI.C), David Senčík (VIII.E) 
 
Základní škola 
I. Kategorie                                                 II. Kategorie 
1. Jonáš Juhas      (III.A)                1.Roman Včolek  (IV.A) 
2. Martin Stříž      ( II.A)                              2. Marián Koky    ( V.A) 
3. Robin Smyček  ( II.A)                               3. Alex Bongilaj    ( V.A) 
Podklady Mgr. Ivana Ševčíková, Mgr. Kateřina Pindlová 

 



37 

 

Soutěž Rádi recitujeme- občanské sdružení Oříšek, ZŠ Těšínská, Ostrava 

Soutěžilo se v kategoriích pro žáky základních škol speciálních a základních škol praktických města 
Ostravy a okolí.  Naši žáci, kteří jeli reprezentovat v zastoupení město Frýdek-Místek, byli úspěšní. 
Výsledková listina: 
JAN DVORSKÝ – 1. místo ( ZŠ speciální ) 
NICOLE SLOVÁČKOVÁ – 2. místo ( ZŠ speciální ) 
KAMILA IMRIČKOVÁ – 3. místo ( ZŠ speciální ) 
MICHAELA ERMANOVÁ – 3. místo ( ZŠ praktická ) 
 

13.2 Účast a výsledky ve sportovních soutěžích 

datum název akce umístění 

25.9.-26.9. Olympiáda pro žáky s mentálním postižením  
Škola života Frýdek-Místek 

Dívky – družstva 
1. místo 
Dívky – jednotlivci 
1.  místo: Nováková Natálie 
2.  místo: Herecová Tereza 
3.  místo: Vojteková Marcela 

6.2.- 8.2. Zimní olympijské hry pro mentálně postižené 
Škola života Frýdek-Místek 

Bez umístění 

6.5. Sportovní hry mládeže – Třinec 
Střední škola a základní škola Třinec 

Dívky – družstva 
2. místo 
Chlapci – družstva 
2. místo 
Dívky – jednotlivci 
1.  místo: Nováková Natálie 
 
Chlapci – jednotlivci 
1.  místo: Chalachan Michal 
 

Zpracoval Mgr. David Moravec 

13.3 Účast a výsledky ve výtvarných soutěžích  

Říjen DDM Ostrava - Poruba - 20. ročník výtvarné soutěže "Barevný podzim" 
Zasláno 17 prací. 

Listopad ZŠ Čeladná - 2. ročník výtvarné soutěže „O pohár čeladenské ovečky“ 
Téma: "Staré chaloupky v Beskydech" 
Zasláno 17 prací. 
Ocenění: 
2. kategorie:  
3. místo - Simona Vajdová 
3. kategorie: 
3. místo - Marie Michalková 
3. místo - Daniela Brožková 
Čestné uznání výtvarné komise: 
ZŠ a MŠ Naděje 
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Prosinec Městská knihovna FM - výtvarná soutěž ke 110. výročí Zdeňka Buriana "Život v 
pravěku" 
Zasláno 35 prací. 
Ocenění:  
Cena čtenářů - Lenka Pavelková 
Cena knihovníků - Ota Daniel Stařičný 

Březen DISTEP Frýdek - Místek 
Téma: "Děti, víte, kdo vám v zimě topí?" 
Zasláno 7 prací. 
Ocenění: 
Zvláštní cena pro ZŠ a MŠ Naděje 

Duben ZŠ Bruntál - 6. ročník výtvarné soutěže  
Téma: "Děd Praděd" 
Zaslána 1 skupinová práce. 
Ocenění: Zvláštní ocenění poroty za účast třídě VIII.E 

Květen 
 
 
 
 

Dům dětí a mládeže Ostrava – Poruba – 12. ročník krajské výtvarné soutěže 
"Malovaná písnička" 
Zasláno 6 prací. 
 
Nadační fond Jičín - výtvarná soutěž u příležitosti 25. ročníku festivalu JMP 
Téma: "Nejznámější pohádky na poštovních známkách" 
Zasláno 20 prací. 

Červen Asociace Trigon Ostrava – Poruba – Evropské dny handicapu - XXIII. ročník  
Téma: "Červená modrá fiala aneb Zpěv a tanec spojují" 
Zasláno 20 prací. 
 

Zpracovala Mgr. Radmila Hudcová 

14. Zájmové vzdělávání  - školní družina 
 
Počet oddělení:          4 
Počet vychovatelek:     Mgr. Markéta Maďová, 

 Bc. Martina Hatáková,  
 Zdeňka Neckařová 

    vedoucí vychovatelka: Zdenka Rusková 
Pracovní doba:          ranní            6:00 - 8:00 hod.  (pracoviště 5. ZŠ E. Krásnohorské 139) 
              ranní            6:15 - 8:00  hod. (pracoviště na ul. Škarabelova 562) 

               odpolední  11:40 -16:30 hod. (pracoviště 5. ZŠ E. Krásnohorské 139) 
                 odpolední  11:40 -16:30 hod.(pracoviště na ul. Škarabelova 562) 
 
Celková kapacita:   50 žáků /byla naplněna/ 
 
Složení žáků:               1. -  5.  ročník ZŠ, 26. žáků 
            1. -  9.  ročník ZŠ praktická:  1. stupeň - 7 žáků,  2. stupeň - 6 žáků 
            3. - 10. ročník ZŠ speciální:   1. stupeň - 6 žáků, 2. stupeň - 5 žáků 
 
Průběh výchovně vzdělávací činnosti: 
Výchovně vzdělávací činnost ve ŠD vycházela i v tomto roce ze ŠVP, obsahově byla členěna na roční 
období. 
Hlavní náplní ŠD byla pohybově relaxační činnost zaměřena na rozvoj osobnosti žáka a osvojování 
zásad zdravého životního stylu. Cílem činnosti ŠD bylo položit základy ke klíčovým kompetencím. Žáci 
se učili společně řešit problémy, rozvíjet porozumění s jinými lidmi, společně trávit volný čas, získávat 
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návyky a poznání, že všichni máme svá práva, ale také své povinnosti. Všechny činnosti byly 
plánovány s ohledem na možnosti, schopnosti a individuální potřeby žáků. Pro každý školní rok je 
vypracován celoroční plán práce. 
Provoz ŠD upřesňuje Vnitřní řád ŠD, který je rodičům zpřístupněn na družinové nástěnce. 
Rodiče přispívali na pokrytí části nákladů na provoz ŠD měsíčně částkou 140,- Kč. Osvobozeno od 
úplaty za zájmové vzdělávání bylo v 1. pololetí 11 žáků, ve 2. pololetí 16 žáků. Veškeré informace 
týkající se platby školného ve školní družině jsou zpracovány ve Směrnici o výši úplaty za zájmové 
vzdělávání. Na potřeby a pomůcky pro ŠD byla v letošním roce čerpána částka 18 000,- Kč. 
Sdružení rodičů přispělo na nákup odměn pro žáky při celodružinových  akcích, včetně družinového 
maškarního karnevalu, částkou 2 400,- Kč.  
Úspěchy žáků na soutěžích v rámci města: 
V letošním roce jsme se opět účastnili pěvecké a výtvarné soutěže. V pěvecké soutěži jsme letos 
nezískali žádné ocenění, ale výtvarnou soutěž v kategorii žáků 5. tříd jsme vyhráli zásluhou Fabiána 
Smyčka. Je to zatím největší úspěch, kterého naše ŠD dosáhla. 
Spolupráce s organizacemi: 
I v tomto školním roce byli přihlášeni k pravidelné docházce ve větším počtu žáci ze speciálních tříd 
základní školy speciální. Jelikož většinu činností zvládají pouze s pomocí další osoby, byla pro ně 
zajištěna osobní asistence z Občanského sdružení Podané ruce. Zkušené pracovnice převáděly žáky z 
pracoviště Na Hájku na hlavní budovu na ul. Škarabelova, po celou dobu pobytu ve ŠD zajišťovaly 
jejich bezpečnost a pomáhaly jim při jednotlivých činnostech. 
Vychovatelky několikrát využily nabídky filmových představení pro školní družiny, které nám 
pravidelně zasílají pracovnice Nové scény Vlast v Místku. 
Spolupráce s rodiči: 
Proběhly individuální pohovory s rodiči, byly řešeny výchovné i osobní problémy žáků a také pozdní 
vyzvedávání žáků z družiny.  
Rodiče jsou informováni o činnosti družiny, platbě školného, zajištění potřeb do ŠD a veškerých 
změnách provozu prostřednictvím družinové nástěnky nebo písemnou formou do deníčku. 
Na konci školního roku proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. 
Spolupráce s třídními učiteli: 
Probíhaly konzultace o žácích, závažnější problémové situace byly řešeny i s SPC Kpt. Vajdy, Ostrava a 
PPP ve Frýdku-Místku. 
Dle domluvy s třídními učiteli byla věnována zvýšená péče žákům s potížemi ve výuce. 
Metodické porady vychovatelek ve šk. roce 2014/2015:  
V tomto školním roce proběhlo 7 schůzek v těchto termínech.: 25. 8.,  8. 9.,  12. 1.,   2. 2.,  
9. 3.,  4. 5.,  8. 6. 
Na metodických poradách jsme se v tomto roce zaměřily na následující témata: ŠVP - posilování 
klíčových kompetencí, povinná dokumentace ŠD, spolupráce s rodiči a vyučujícími, organizace 
společných celodružinových akcí, předávání informací z akcí, kterých se vychovatelky účastnily v 
rámci DVPP.   
Z. Neckařová - Enkaustika 
Bc. Martina Hatáková - Kurz keramiky   
 
Dle celoročního plánu proběhly tyto akce školní družiny:  
 
26. 09.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Lego příběh  
  3. 10.   Podzimní les, po stopách skřítka Podzimníčka - vycházka na Bezručovu vyhlídku  
10. 10.   Sportovní odpoledne - atletický trojboj na školním hřišti  
24. 10.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Velká oříšková loupež 
  7. 11.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Rio 2 
12. 11.   Městská knihovna - návštěva hudebního oddělení 
19. 11.   Celodružinový turnaj v Pexesu 
28. 11.   Návštěva Dětského zábavního centra Bambulka ve Frýdku 
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12. 12.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Jak vycvičit draka 2 
10. 12.   Vánoční turnaj ve hře Kloboučku hop!  
19. 12.   Posezení u vánočního stromečku 
  9. 01.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD Tři bratři 
13. 01.   Návštěva Dětského zábavního centra Bambulka      
23. 01.   Celodružinový turnaj v Puzzliádě 
27. 01.   Návštěva Dětského zábavního centra Bambulka 
28. 01.   Výroba drobných dárečků pro budoucí prvňáčky. 
10. 02.   Návštěva Dětského zábavního centra Bambulka 
20. 02.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - 7 trpaslíků 
25. 02.   Výtvarná soutěž městských ŠD na 5. ZŠ  
24. 02.   Dětské zábavní centrum Bambulka 
27. 02.   Družinový maškarní karneval 
11. 03.   Návštěva hudebního oddělení městské knihovny 
17. 03.   Návštěva Dětského zábavního centra Bambulka 
30. 03.   Výroba velikonočních přáníček a ozdob 
31. 03.   Návštěva Dětského zábavního centra Bambulka 
09. 04.   Zpívá celá družina - školní kolo pěvecké soutěže 
14. 04.   Pěvecká soutěž městských ŠD Skřivánek v klubu Prostor ve Frýdku 
14. 04.   Návštěva Dětského zábavního centra Bambulka 
17. 04.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Tučňáci z Madagaskaru 
  6. 05.   Den matek - výroba přáníček a drobných dárečků 
15. 05.   Nová scéna Vlast, film Velká šestka 
01. 06.   Den dětí - Cesta za pokladem, zábavné odpoledne 
  5. 06.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Spongebob ve filmu 
26. 06.   Závěrečné hodnocení škol. roku, předávání odměn a diplomů 
Zpracovala Rusková Zdenka, vedoucí vychovatelka 
 
 

15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ve šk. roce 2014/15 

Ve školním roce 2014/15 nebyla uskutečněna inspekční činnost ČŠI v ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, 

Škarabelova 562. 

 

16. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 
 

Státní rozpočet 
ÚZ 33353 – prostředky na platy, odvody, náhrady mezd, ONIV 
ÚZ 33051 – Zvýšení platů pedagogických pracovníků reg. školství v roce 2014. 
ÚZ 33052 – Zvýšení platů pracovníků reg. školství v roce 2014. 
 
Závazný ukazatel – limit počtu zaměstnanců činil 57,53.  
 
Příspěvek a  čerpání jednotlivých ÚZ státního rozpočtu: 

 platy odvody FKSP náhrady ONIV Celkem NIV 

ÚZ 33353 14 985 000  5 095 248 150 405,03 55 503 249 843,97 20 536 000 

ÚZ 33051        28 569        9 713        286         0            0        35 568 

ÚZ 33052      110 528      37 580     1 105         0            0      149 213 

 15 124 097 5 142 541 151 796,03 55 503 249 843,97 20 720 781 

Z ONIVu bylo hrazeno zákonné pojištění Kooperativa, byl čerpán na DVPP, byly zakoupeny učební 
pomůcky, např:  
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Budova K Hájku – stavebnice s magnety, poznávací razítka, pohádky, protiklady, aktivity centrum, 
puzzle, magnetic junior, komunikační hra, třída v akci sada, matematika plus čtení, stavebnice JM, 
odrážedla, kočárek, prvky, jazyk a řeč apod. 
 
Budova Škarabelova –násobilka, urovnávání čísel, finanční gramotnost, etická výchova, soubor 
pohádek, sykavky, hygiena, magnetické tabulky, třídění barev, sčítání a odčítání, geoplány sada, 
číselné osy, výukové stavebnice, tvůrce tvarů a těles, tvůrce písmen, mechanik, odměrky, media dida 
– matematika apod. 
 
Rozpočet města byl na mateřskou školu a základní školu. 

Mateřská škola    744 000 Kč 

Základní škola 1 127 000 Kč 

 
Příspěvky byly čerpány na provozní náklady budov K Hájku 2972, Škarabelova 562,  El. Krásnohorské 
139. 
Spotřeba materiálu:          
           v tis. 

spotřební materiá na provoz a údržbu 125 

potraviny 503 

nákup DrHM 60 

čistící a úklidové prostředky 78 

 
Nákup DrHM: 
Budova K Hájku – lékárnička hliníková, varná konvice, mikrovlnné trouby, špalková deska 
 
Budovy Škarabelova a odl.prac. El. Krásnohorské – lavice, židle, koberec, mikrovlnná trouba, pouzdra 
na tablety, tiskárna, externí disky 
         
Spotřeba energií:      v tis. 

elektřina 181 

tepelná energie  310 

teplá voda 37 

Porovnání nákladů energií v letech 2013 a 2014  
 
Budova Škarabelova 562, Frýdek-Místek 

Ukazatelé 
energií 

Spotřeba Náklady v Kč 

2013 2014 2013 2014 

Teplo 192 GJ 147 GJ 124 001,05 101 244,04 

Teplá užitková voda 35,3 GJ 34,559 GJ 20 576,95 20 260,90 

Elektřina 12,014 MWh 11,479 MWh 55 372,05 57 570,00 

Celkem   199 950,05 179 074,94 

 
Budova K Hájku 2972, Frýdek-Místek 

 
Ukazatelé 
energií 

Spotřeba Náklady v Kč 

2013 2014 2013 2014 

Teplo 365 GJ 302 GJ 235 731,60 207 997,97 
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Teplá užitková voda * ---- 13,3638 GJ ----- 8 188,26 

Elektřina 30,145 MWh 26,963 MWh 162 740,60 135 668,00 

Celkem   398 472,20 351 854,23 

* od 16.9.2014  Zateplení budov postupně snížily náklady 
 
Opravy a udržování     v tis. 

2014 290 

 
Budova K Hájku – oprava podlah šaten dětí, oprava prasklého potrubí a nefunkčního rozvodu vedení 
vody, oprava elektrického zámku dveří, oprava konvektomatu, výměna nefungujícího domácího 
telefonu, zapojení detektorů zabezpeč. zařízení po rekonstrukci jídelny, oprava kopírky, výměna 
nefunkčních rozvodů internetu po rekonstrukci jídelny. 
Budova Škarabelova – oprava kopírky, oprava čepů řízení služebního auta Ducato, oprava 
hromosvodu a jímacího vedení, oprava zabezp. zařízení. 
 
Ostatní služby      v tis. 

poštovné 6 

telefony /3 budovy/ 60 

internet 24 

revize  50 

zabezpeč.zařízení 8 

přeprava obědů a ost. cizí firmou 22 

odvoz odpadů 33 

stočné 25 

služby - ostatní 72 

praní prádla pro MŠ 7 

studená voda 45 

bankov.popl.+ vedení účtu 10 

přeprava obědů a převoz materiálu, doprava žáků 
na akce Ducato 

16 

 
Revize na budově K Hájku 2972: elektro spotřebičů, výtahů a plošiny pro vozíčkáře, hasicích 
přístrojů, zabezpečovacího zařízení, herních prvků na zahradě. 
Revize na budově Škarabelova 562: elektro spotřebičů, výtahů a plošiny pro vozíčkáře, hasicích 
přístrojů, zabezpečovacího zařízení, herních prvků na školní zahradě 
Revize na budově El.Krásnohorské 139: elektro spotřebičů, plošiny pro vozíčkáře 
 
Mzdové náklady – hrazeny z provozu   v tis. 

mzdy 53 

OPP 16 

Mzdy čerpány na úvazek fyzioterapeuta. 
 
Zákonné sociální pojištění a zák. soc. náklady   v tis. 

sociální pojištění 18 

zdravotní pojištění   6 

 
Jiné soc. pojištění:       v tis. 

Kooperativa 0 
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Zákonné sociální náklady – hrazeny z provozu  v tis. 

Osobní ochranné pomůcky 5 

Vstupní  a preventivní prohlídky 9 

školení 6 

 
 Ostatní náklady z činnosti    V tis. 

Pojištění auta Ducato 6 

 
V květnu 2014 bylo ukončeno zákon. pojištění hrazené školou, vozidlo bylo zahrnuto do centrálního 
pojištění Magistrátu města Frýdek-Místek u firmy Satum Czech. 
 
Odpisy budov a DHM     v tis. 

odpis budova Škarabelova    499                                                                                                                                                                                                                  

odpis budova 5. ZŠ     13 

odpis budova K Hájku   389 

DHM Škarabelova     28 

DHM K Hájku     82 

C e l k e m 1 011 

 
V roce 2014 bylo rekonstrukcí budovy K Hájku 2972 provedeno technické zhodnocení školní jídelny. 
Proto se navýšil roční odpis budovy. Jídelna byla dovybavena novými spotřebiči – mlýnkem na maso, 
digestoří, elektrickým sporákem, elektrickou smažící pánví, tím byly navýšeny odpisy DHM za tuto 
budovu. Dále byly hrazeny městem nové DDHM do školní jídelny – pracovní stoly s policí, lednice, 
nerezové regály, nerezové výlevky, nerezové umývadlo, pracovní stůl s kolečky, elektrická stolička, 
lapač škrobu, digitální váha, plošinový vozík, skříňky dvouplošné, regál. Tento majetek byl zaevidován 
do majetku školy.  
 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku  v tis. 

DDNM budova K Hájku 0 

DDNM budova Škarabelova 0 

DDHM budova K Hájku 149 

DDHM budova Škarabelova 6 

 
DDHM budova K Hájku – šatní skříně, lavice s opěrkou, skříňky na obuv, věšáková stěna, skříňový 
nádstavec, skříň šatní, šatní skříňka, telefonní ústředna 
DDHM budova Škarabelova – pc sestava 
 
Výnosy:      v tis. 

školné družina 39 

Školné MŠ 159 

Stravné  503 

Nájmy 22 

Čerpání fondů i sponzorů /účet 648/ 108 

Ostatní výnosy /účet 649/ - tj. odpisy mínus tr 
podíly 

503 

Úroky 2 

 
Pronájmy 
V budově K Hájku   Středisko volného času Klíč – šachy pro děti  

Schafer school – angličtina. 
V budově Škarabelova   Logopedie - Mgr. Vítková a Mgr. Kocichová 
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Čerpání sponzorských darů   celkem 78 000,- Kč  
Firmy Obec Bílá r. 2011, SMVaK r. 2011, SRPŠ Naděje, Belisa Advertising r. 

2014, Belisa Advertising r. 2012, SRPŠ Naděje r. 2014, Lesy ČR r. 2014, 
Bezan r. 2013, 

Čerpání fondů 

 
 

 Stav k 
 1.1.2014 

Příjmy  
 

Výdaje  
 

Konečný stav 
k 31.12.2014 

FKSP  106 587,11 152 329,83 138 781,00 120135.94 

Fond odměn 50 000,00 0,00 30 000,00 20 000,00 

Rezervní fond tvořený  ze zlepšeného 
VH 

292 223,14 0,00 0,00 292 223,14 

Rezervní fond z ostatních titulů 148 119,15 75 000,00 202 244,25 20 874,90 

z toho : dary 24 080,00 75 000,00 78 205,10 20 874,90 

              Prostředky převedené dle §28 124 039,15 0,00 12 039,15 0,00 

Fond reprodukce majetku, investiční 
fond 

920 289,34 1 011 049,00 502 696,53 1 428 641,81 

Celkem 1 517 218,74 1 238 378,83 1 099 274,25 1 881 875,79 

 
Investiční fond je nekrytý o částku celkem:  370 784,-, z toho: 
r. 2013 činí 187 500,- Kč 
r. 2014 činí 183 284,- Kč 
 
Hospodářský výsledek činil:    0,- Kč 
Podklady: Bc. Miroslava Malíšková, účetní   
 
 
                                                                                                                                                                                                    
17. Rozvojové projekty školy, realizované projekty financované z jiných zdrojů  
 

2. Projekt Zdravá mateřská škola – vyhlášen Státním zdravotním ústavem, Centra podpory 

veřejného zdraví v Praze r.  2011. 

Projekt je aplikován na podmínky naší mateřské školy, zapracován do školního vzdělávacího 

programu Okolo Frýdku cestička. Pokračoval ve šk. roce 2014/15. Cílem projektu je komplexní rozvoj 

dítěte s ohledem na jeho individuální vývoj. Hlavním prostředkem vzdělávání je spontánní hra a 

prožitkové učení. Smíšené třídy napomáhají poznat a rozvíjet přirozené lidské vztahy, učí respektu, 

toleranci a spolupráci. Vede děti ke správnému životnímu stylu. 

 

2. Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se  

speciálními potřebami v České republice, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/47.0009, do kterého se zapojila 

naše škola a který realizovala Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci s Ostravskou univerzitou 

v Ostravě.  

Sběr dat představoval: dotazníky pro učitele, dotazníky pro žáky a dotazníky prací v předmětu český 

jazyk a matematika – archy čtenářské a matematické gramotnosti -  pro žáky 3. a 4 ročníků základní 

školy. Vyhodnocení projektu se uskutečnilo v září 2015 na konferenci, která se konala na Slezské 

univerzitě v Opavě. 
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18. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery, statut Fakultní školy 
ZŠ a MŠ Naděje získala statut Fakultní školy Ostravské Univerzity Pedagogické fakulty katedry 
speciální pedagogiky pro školící pracoviště studentů speciální pedagogiky pro obory – logopedie, 
somatopedie a psychopedie od školního roku 2014/15. 
Za školní rok jsme vedli praxi cekem 19 studentů OU katedry speciální pedagogiky. V rámci 
recipročních aktivit se studenti podíleli na aktivitách školy: 
V mateřské škole – účast na akcích Zavírání zahrady, Zahradní slavnost, výzdoba malováním na stěny  
chodeb mateřské školy, hlídání dětí  v odpoledních hodinách v MŠ. 
V základní škole – účast na fungování Žákovského parlamentu, doprovod na akcích Den v přírodě, 
Výlet na Bílou, Výlet žáků ZŠS, aktivity- soutěže na Sportovním dni, doprovod žáků do kina Cinestar 
Ostrava.  
Vzájemná spolupráce obohacuje život školy i vede studenty k reálnému pohledu na školní záležitosti 
a pedagogové mají možnost podílet se na formování osobností budoucích učitelů. 
 

Škola využívá nabídky vzdělávacích, kulturních a společenských institucí města a regionu - Muzeum 

Beskyd, Národní dům Místek, kino Vlast Místek, SVČ Klíč, Adra apod. 

1. Škola úzce spolupracuje s klinickými logopedy, kteří mají své ambulance v prostorách školy. 
2. Odborní partneři školy: 

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku 
Speciálně pedagogická centra: 
SPC pro tělesné postižení, 28. října, Frýdek-Místek 
SPC pro mentální postižení, Těšínská, Ostrava 
SPC pro poruchy autistického spektra, Kpt. Vajdy, Ostrava 
SPC pro zrakově postižené, Opava 
SPC pro vady řeči, Kpt. Vajdy, Ostrava. 
SPC pro vady sluchu, 8. pěšího pluku, Frýdek-Místek 
SPC pro kombinované vady, Komenského , Nový Jičín 

3. Spolupráce s nadacemi a občanskými sdruženími, které poskytují služby jedincům se speciálními 
potřebami - Podané ruce,  Trigon Ostrava. 

4. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků působí škola jako školící pracoviště pro 
KVIC Opava pro studující na pozici asistent pedagoga.  

5. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel Naděje, kdy škola dává do pronájmu neziskové 
organizaci školní auto Fiat DUCATO za účelem provozování dopravy do školy a zpět pro imobilní 
nebo těžce postižené žáky. Zákonní zástupci přispívají na dopravu a plat řidiče, případný zisk 
z provozování dopravy daruje sdružení na školní potřeby, pomůcky žáků nebo na společenské 
aktivity organizované školou pro žáky a rodiče. 

6. Spolupráce školy se SOŠ Lískovecká ve Frýdku-Místku. Studenti SŠ a žáci ZŠS společně 
organizují vánoční a velikonoční posezení se zpěvem a dramatizací pohádek. Studenti většinou 
předávají dětem dárky – hračky, které zakoupili z výtěžku charitativních akcí konaných na své 
škole. 

7. Spolupráce se společenskovědními organizacemi města – Muzeum Beskyd, Knihovna Frýdek 
apod. 

8. V roce 2014/15 poskytla škola praxi studentům: 

 Střední odborná škola Frýdek-Místek -1 studentka 

 KVIC Opava – kurz AP – 2 studentky 

 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Svaté Anežky České, Odry - 2 
studentky 

 Střední škola Havířov - Horní Suchá - 2 studentky 

 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava  - Poruba - 1 studentka 
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 Caritas - VOŠ sociální Olomouc - 1 studentka 

 Univerzita Palackého Olomouc 
Speciální pedagogika – 4 studentky 

 Slezská univerzita Opava 
Sociální patologie a prevence - 1 studentka 
Veřejná správa - 1 studentka 

 Masarykova univerzita Brno   
Speciální pedagogika  – 4 studenti 

 Univerzita Jana Amose Komenského Praha 
Speciální pedagogika - 3 studenti 

 Ostravská Univerzita 
Speciální pedagogika – 7 studentek - souvislá praxe 

 
Celkem 29 studentů absolvovalo souvislou praxi. 
Praxi studentů zpracovala: Mgr. Iveta Chlebková, ZŘŠ 
 

Odborová organizace na naší základní škole není organizována. 
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Za školní rok 2014/2015 nebyla poskytnuta žádná informace požadovaná dle zákona o poskytování 

informací. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci organizace souhlasí s uvedením údajů o své osobě ve výroční zprávě školy za školní rok 2014/2015 

a na webových stránkách školy, a to ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZŠ byla projednána a schválena pedagogickou radou dne:                12. 10. 2015 

VZŠ byla projednána a schválena školskou radou dne     08. 10. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Dana Zemánková 

ředitelka školy  
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