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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:   060046104 
Identifikátor školy: 600134725 
Kontakt:  tel: 558 633 480  

595 173 204 
   E-mail: zsnadeje@seznam.cz 
   Webové stránky: specskolynadeje.cz 
 
Současný stav vzdělávání a výhledová koncepce  
 
Školní rok ve znamení „inkluze“ v naší škole: 
Školní rok 2016/17 proběhl ve znamení „rediagnostik“ - nového vyšetření každého žáka - podle 
novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných. V praxi to znamenalo, že rediagnostikovanému žákovi naší školy, které vyhláška dala 
„přívlastek“ škola podle § 16, odstavec 9, byl přiznán odpovídající stupeň podpůrných opatření a 
v Doporučení, které vydalo pro každého žáka školské poradenské zařízení  - pedagogicko-
psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum, byly pro žáka vypsány všechny podpory 
vzdělávání včetně finančního nároku na speciálně pedagogické pomůcky nebo na personální podporu 
v podobě asistenta pedagoga  nebo dalšího pedagogického pracovníka. 
Ve školním roce jsme upravili systém tříd, aby třídy odpovídaly novele vyhlášky, podle které 
nemohou být současně v jedné  třídě žáci s mentálním postižením a žáci bez mentálního postižení. 
V průběhu školního roku pak několikrát docházelo k přestupům rediagnostikovaných žáků mezi 
třídami stejného ročníku, abychom  zajistili dopad vyhlášky do praxe. Z toho důvodu byly zřízeny       
na  1. stupni ZŠ  některé třídy s dvěma ročníky v jedné třídě, a to buď s nebo bez mentálního postižení 
žáků.  
Ve třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením se vzdělávají žáci rovněž podle RVP ZV, ale s tzv. 
minimálními výstupy („p výstupy“), které nahradily přílohu RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním 
postižením. 
Novela vyhlášky neúměrně zatěžovala administrativně nejen pedagogické pracovníky, ale také 
administrativní pracovnice a účetní, kteří se týmově starali o nákup pomůcek a nové personální 
nároky, sledovali jejich registraci, evidenci ve škole, k žákovi, jejich evidenci na KÚ, měsíční 
vykazování ve Výkazu R 44-99 pro MŠMT a další. 
Administrace dopadu vyhlášky na provoz školy v oblasti poskytování podpůrných opatření pro žáky 
nabyla neúměrných rozměrů a stála  všechny pracovníky nadměrné úsilí. 
Pozitivní dopad novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spatřujeme  
v tom, že při stanovení rozpočtu na přímé vzdělávání na rok 2017 jsme jako škola nebyli v deficitu 
financí (poprvé v historii školy). Financování asistentů pedagoga bylo odpovídající a finance na 
pomůcky pomohly škole vybavit speciální třídy pomůckami dle postižení žáků. 
Záměr ministerstva školství zařadit co největší počet dětí s hendikepem do hlavního proudu 
vzdělávání se neodrazil ve snížení počtu zařazených žáků do naší školy ani v  uplynulém školním roce. 
Školu navštěvují žáci, kteří pro svůj hendikep nemohou být integrováni. 
Pro následný školní rok je předpoklad, že počet žáků základní školy zůstane stejný, rovněž tak u žáků 
základní školy speciální. 
 
 

mailto:zsnadeje@seznam.cz
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Školní rok 2016/2017 
Vedení školy:  Ředitelka školy     PaedDr. Dana  Zemánková 
   Zástupce ředitelky pro ZŠ, statutární zást. Mgr. Miroslava Červenková 
   Zástupce ředitelky pro ZŠS   Mgr. Jana Novotná 
    

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  1.st.  Mgr. Miroslava Holáková 
Koordinátor ŠVP ZŠP + 2.st.ZŠ  Mgr. Marcela  Vonderčíková 
Koordinátor ŠVP ZŠS   Mgr. Vlasta Slováčková 

   Metodik environmentální výchovy Ing. Lubomíra Babjaková 
   Metodik ZŠ    Mgr. Iveta  Uvirová  I.st. 
   Metodik ZŠ praktická   Mgr. Romana Žižková 

Metodik ZŠ speciální   Mgr. Kateřina Pindlová 
Metodik AJ    Mgr. Iveta Chlebková 
Školní metodik prevence  Mgr. Lenka  Hlavatá 
Organizace - Netradiční výuka  Mgr. Kristýna Olšáková 
     Mgr. Kateřina Pindlová 

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

Hlavní účetní                 Mgr. Miroslava  Malíšková 
Mzdová účetní    Alice   Teperová 
Od 01. 12. 2016     Ing. Markéta   Pavelková 

   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 

 
Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562        REDIZO: 600 134 725 

Druh vzdělávání 
nebo služby 

IZO Kapacita Budova Odloučené pracoviště 

Základní škola 060 046 104 140 žáků Škarabelova 562, F-M  

  130 žáků ZŠ 
70 žáků ZŠS 

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

Mateřská škola 119 600 986 84 dětí K Hájku 2972, F-M  

Školní družina 119 600 994 50 žáků Škarabelova 562, F-M  El.  Krásnohorské 139, F-M 

Školní jídelna 174 107 269 145 jídel K Hájku 2972, F-M  

Školní výdejna 102 114 218 85 jídel Škarabelova 562,F-M K Hájku 2972, F-M 

mailto:podatelna@frydekmistek.cz
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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. 
 

1.4 Základní údaje o součástech školy, počty dětí a žáků 
 

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 dětí s PAS 
třída dětí s více vadami, mentálním postižením 

Celkem 4 55 k 30. 06. 2017 
Komentář: Celkem bylo v mateřské škole 21 dětí s postižením.  

 

Základní škola Počet tříd Počet žáků specializace třídy 

Základní škola I. st. 5 55 VPCH,  LMP 

Základní škola 2. st. 2 16 VPCH, vady řeči 

Základní škola praktická II. st. 2 23 LMP (více vady, PAS) 

Základní škola speciální 6 25 MP (více vady, PAS) 

Celkem 15 119 k 30. 06. 2017 
Komentář: Třídy jsou sestaveny podle zdravotního postižení žáků.  Kapacita oboru Základní škola je naplněna 
po navýšení kapacity  na 78%, kapacita Základní školy speciální na 34%. 
Vysvětlivky: VPCH – vývojové poruchy chování, PAS – poruchy autistického spektra, LMP – lehké mentální 
postižení, TMP – těžké mentální postižení 

 
1.5 Materiálně technické podmínky a vybavení školy 

 

Budova Škarabelova 562, bezbariérový vstup, schodišťová plošina 

Učebny pro třídy s nejvyšším počtem 14 žáků   6 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 IT učebna a projekce + žákovská knihovna  
Odborná učebna     1 jako cvičná minikuchyňka 
Bezbariérové WC + sprcha    na každém podlaží 
Školní zahrada s herními prvky a školním pozemkem 
Školní jídelna – výdejna 
Budova K Hájku 2972, bezbariérový vstup, schodišťová sedačka 
Učebny - třídy pro nejvyšší počet 6 žáků na třídu 2 učebny 
Místnost školní jídelny     1 učebna 
Místnost pro individuální vzdělávání   1 místnost 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 
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Budova El. Krásnohorské 139, bezbariérový vstup, schodišťová plošina  
Učebny - třídy pro 14 žáků na třídu   8 tříd 
Odborná učebna IT včetně interaktivní tabule  1 třída 
Učebny – třídy školní družiny    2 učebny – dvoufázový úklid 
Bezbariérové WC + sprcha 
 
Využívané učebny v prostorách 5. ZŠ pro vzdělávání žáků ZŠ Naděje: 
Společenská místnost - divadélko 
Tělocvičny 
Odborná učebna keramiky 
Odborná učebna dílen – dřevo, kovo 
Cvičná kuchyně 
Školní jídelna 
 
Ve školním roce 2016/17 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 
organizoval spolek Sdružení rodičů a přátel Naděje, z.s. Služba rodičům je nezisková, zisk svozu 
pokryje provoz auta a odměnu řidiče. 
 
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 je vybavena PC     
s  připojením na internet  a  třídy ZŠS jsou vybaveny tablety pro žáky. Učitelé pracují s notebooky. 
Většina tříd je vybavena novými lavicemi, žáci imobilní mají speciální lavice uzpůsobené pro vozík 
dítěte. 
Ve školním roce 2016/17 se velkou měrou navýšil počet speciálních didaktických pomůcek a ICT 
vybavení včetně softwaru pro žáky zejména základní školy speciální nebo žáků s PAS, a to z financí 
pro podpůrná opatření dané vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
 
1.6 Opravy a investiční rozvoj za období 2016/2017 

 

Základní škola 
1. Lavice a židle pro žáky 2. stupně ZŠ  - účelový zdroj zřizovatele 
2. Multidotyková interaktivní tabule s příslušenstvím – projekt Vítkovice Steel 
3. Interaktivní tabule - projekt Vítkovice Steel 
4. Sestava skříní pro TEACCH program žáků s PAS - projekt Vítkovice Steel 
5. Vybavení školní družiny – skříně, koberce – investiční  fond školy 
6. Výmalba tříd a chodeb školy – fond školy 

 
Mateřská škola  

1. Zabezpečení mateřské školy – vstupní brány do objektu – posuvná a mechanická – investiční 
fond školy 

2. Venkovní nové herní prvky – účelový zdroj zřizovatele 
3. 2 ks koberce do tříd mateřské školy – finanční zdroj školy 
4. Nákup nového mrazícího zařízení  do školní kuchyně – fond školy 
5. Výmalba chodeb a školní kuchyně – fond školy 
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1.7 Údaje o školské radě 
 

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/ 

 

 Školská rada se sešla 29. 08.2016: 
Byly schváleny změny ve Školním řádu:  a) řešení pozdních ranních příchodů do výuky 
 b) minimální standard bezpečnosti 
                                                                          c) provoz družiny – změny  
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání: 
a) doplnění hodnocení žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 
b) sjednocení písemných prací na  1. stupni ZŠ z důvodu zrušení přílohy RVP ZV pro LMP žáky 
c) Příloha č. 2 – úpravy  Zásad a kritérií používání slovního hodnocení 
Projednání úprav v ŠVP - 1. změny v charakteristice školy z důvodu změn v legislativě 
                                        2. změny v učebních plánech (minimální časová dotace  ČJ 33- bylo 35),     
     změny disponibilní časové dotace – 1. st. 16 , 2. st. 18 hod.  
                                     3. doplnění ŠVP  zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími  
      potřebami 
                               4.  doplnění ŠVP o minimální výstupy 1. a 2. st. ZŠ pro žáky s LMP 
                              5.  nově ŠVP II. st. doplnění učiva, výstupy 7. – 9. roč. 
 

 Jednání školské rady 13. 10. 2016: 
Školská rada jednohlasně schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2015/2016 
Informace ředitelky školy o provozu školy, školních vzdělávacích programech, zřizovací listině, 
šablonách, projektech školy, projednání rozpočtu. 
 
1.8 Údaje o Sdružení rodičů a přátel Naděje, z.s.  

 

Složení výboru 

Předseda Ing. Konečná Alena 

Místopředseda Paní Szkanderová Jana 

Členové Paní Prachařová Karolína, Schaferová  Jana 

Koordinátor dopravy PaedDr. Zemánková Dana 

 
Členská schůze dne  01. 09. 2016: 
Zpráva  o činnosti spolku Sdružení rodičů a přátel Naděje, z.s. 

 Informace o složení výboru 

 Informace o změnách: 
ve Školním řádu od 01. 09. 2016 
v Pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání  
úpravy v ŠVP od 01. 09. 2016   

 Zpráva o  čerpání finančních prostředků během šk. roku 2016/2017  
(čerpáno na hrazení autobusové dopravy na akce, výlety, odměny žákům v soutěžích, Mikulášský  
balíček, Sportovní odpoledne se zahradní slavností apod.) 
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Informace o zůstatku finančních prostředků z předchozího šk. roku přednesla p. Konečná 

 Schválení výše rodičovského  příspěvku pro šk. rok 2016/2017  300,- za jednoho žáka na  
každé pololetí. 

    
Zasedání Výboru   dne 14. 11. 2016 
Program: 
1. Seznámení se způsobem vedení účetnictví - oddělené účtování MŠ, ZŠ, auto (provoz auta – svoz  

imobilních žáků). Informace podala PaedDr. D. Zemánková. 
2.  Výběr příspěvků SRPŠ  (300,- Kč na pololetí) do 30. 11. 2016 – zodp. tř .učitel 
3. Informace k čerpání rozpočtu za šk. rok 2015/2016  
4. Seznámení s  návrhem rozpočtu na školní rok 2016/2017   
5.  Schválen nákup Mikulášských balíčků v hodnotě 40,- Kč/žák       
                                                  
Zasedání Výboru  dne 15. 05. 2017 
Program: 
1. Výběr příspěvků SRPŠ II. pol. do 20. 05. 2017  - nadále platí příspěvek 300,- Kč na dítě. 
2.  Předání informací – výbor bere na vědomí - čerpání finančních prostředků během šk. roku     
  2016/2017  (přehled čerpání rozpočtu k nahlédnutí v ředitelně školy) 
3.  Společná příprava akce  Zahradní slavnost, den konání: 15. 06. 2016 ve 14,00h. (úhrada akce SRPŠ) 
4.  Akce pro žáky II. st. ZŠ – 20. 06. 2017 – společné opékání párků na Zátiší Frýdek-Místek 
5.  Rozloučení s vycházejícími žáky  27. 06. 2017     
         

Spolek z výnosů služby dopravy daroval dle společného ujednání ve smlouvě základní škole a 
mateřské škole věcné dary: Počítače v hodnotě cca 30 000,- Kč. 
Zpracovala: Mgr. Miroslava Červenková, zástupce ŘŠ 

 

 

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: 130 žáků  
 

2.2 Vzdělávací programy ve školním roce 2016/2017 

 

Ročník Typ školy Vzdělávací program 

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

6. - 7. r. ZŠ II. st. Školní vzdělávací program Škola porozumění podle RVP ZV 

7. - 9. r. ZŠ praktická ŠVP Škola porozumění - příloha upravující vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním postižením podle ZVP ZV – dobíhající 
vzdělávací program podle Opatření ministryně školství č. j. MŠMT 
- 28603/2016 

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

 

2.3 Vývojová tendence naplněností tříd  

Mateřská škola 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti 

4 58 4 57 4 59 4 58 4 58 4 55 4 57 4 55 
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Komentář: Snižuje se počet dětí v běžných třídách, protože se integruje větší počet dětí se speciálními 

potřebami do běžných tříd. 

 

Základní škola 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

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

8 65 15 99 16 117 16 117 15 118 16 114 15 114 15 119 
 

Komentář: V posledních letech je průměrný počet žáků v obou  typech  škol neměnný. 
 

Školní družina 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Tř. žáci 

2 25 3 36 4 36 4 50 4 50 4 50 4 50 4 48 
 

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. 2016 
 

ročník Počet žáků 

Základní škola I. st.  

I.A -  min. výstupy 10 

II.A  (2.+3.r.) 12 

III.A (2.+3.r.) - min. výstupy 10 

IV.A (4.+5.r.) – min. výstupy 9 

V.A (4.+5.r.) 14 

Celkem I. st ZŠ 55 

Základní škola II. st.  

VI.A 8 

VII.A 8 

Celkem II. st. ZŠ 16 

Základní škola praktická – dobíhající vzděl. program  

VII.B 11 

IX.B (8.+9.r.) 12 

Celkem II. st. ZŠ praktická 23 

Celkem ZŠS 25 

 
Stav žáků ke dni 30. 09. 2016 byl celkem 119 žáků. Během školního roku někteří žáci odcházejí nebo 
jsou převedeni do jiného vzdělávacího programu. 
Z tabulky je zřejmé, že na I. stupni ZŠ jsme zřídili třídy podle podmínek vyhlášky č. 27/2016,               
na II. stupni ZŠ pokračují třídy podle Opatření ministryně MŠMT. 
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3. Předškolní vzdělávání 
 
MŠ Naděje s celodenním provozem, s 2 běžnými a 2 speciálními třídami.  
MŠ sídlí na odloučeném pracovišti ZŠ a MŠ Naděje, K Hájku 2972. V budově má 4 třídy. 
Provozní doba běžných tříd 6.00 – 16.00, speciální třídy 6.30 – 15.00. 
 
Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2016/2017 
 
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 
Děti nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání (do 31. 8. 2017 dosáhnou nejméně 5. roku 
věku) ve školském obvodu mateřské školy.  
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučením školského poradenského zařízení.  
Děti ve školském obvodu mateřské školy dle věku (seřazení dle dat narození) – přijímány budou děti v 
pořadí od nejstaršího po nejmladší. 
Ostatní děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst v MŠ 
Počet zapsaných dětí:   16, se SVP 4 
Počet přijatých dětí:  16, se SVP 4 
Počet nepřijatých dětí:  0  
 
Ve školním roce 2016/17 docházelo do MŠ 23 předškoláků, z toho 6 s OŠD. Do ZŠ odejde 13 dětí,      
11 dětí bude mít ve šk. roce 2017/18 odklad školní docházky.  
 
Údaje o výsledcích vzdělávání 
 
Mateřská škola je od 15. 12. 2011 zapojena v programu Škola podporující zdraví. Od 1. 9. 2015 
pracujeme podle inovovaného ŠVP Okolo Frýdku cestička. Stanovili jsme si v něm tyto cíle: 
Vést děti ke zdravému životnímu stylu, vytvářet u dětí návyky a dovednosti, osvojovat si poznatky 
takovými způsoby výchovy, které jsou pro děti předškolního věku přirozené. 
 
Rozvíjet řečové schopnosti a komunikační dovednosti dětí, zavádět alternativní formy komunikace 
s využitím komunikačních slovníků a počítačových programů. 
 
Rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, učit se přizpůsobit, spolupracovat, spolupodílet se 
na společných aktivitách. 
 
Umožnit maximální míru začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mezi děti zdravé při 
zabezpečení adekvátních podpůrných opatření. 
 
Stavět na dobré spolupráci s rodiči a dále ji rozvíjet. Otevřeností a dobrou informovaností o dění 
v MŠ, o pokrocích dětí posilovat důvěru rodičů v MŠ. Nabízet osvětovou a poradenskou činnost. 
K výchově ke zdraví přispíváme vytvářením klidného, pohodového a bezpečného prostředí ve třídách, 
třídy jsou heterogenní. Děti mají pravidelný režim dne, během dne se střídají pohybové a klidové 
činnosti, je kladen důraz na laskavý přistup zaměstnanců k dětem s ohledem na jejich individuální 
potřeby. Je samozřejmostí, že se společně vzdělávají děti zdravé s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Děti v běžných třídách byly vzdělávány formou individuálních a skupinových činností, 
zaměřených na prožitkové, situační a sociální učení. Všechny děti získaly dostatek přímých zážitků, 
praktických a názorných ukázek. Při získávání nových poznatků děti zapojily co nejvíce smyslů, aby 
došlo k pochopení a uvědomění si. Nejvíce poznatků si děti odnesly z výletů do přírody, exkurzí a 
návštěv různých institucí – nemocnice, záchranná stanice, knihovna, planetárium, škola, ČSAD aj. 
V tomto školním roce třídy navštívili také rodiče, kteří děti seznámili se svými profesemi, např. 
zdravotní sestra, voják, hasič. 
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Během celého roku se zaměřujeme na rozvoj komunikace. Hodně dětí má narušenou komunikační 
schopnost v oblasti vadné výslovnosti, často mají chudší slovní zásobu, neumí se souvisle vyjadřovat. 
Vedeme děti, aby se naučily samy se domlouvat, řešit problém, nebát se požádat, poprosit. Na konci 
roku již děti samostatně vypravují o svých zážitcích, převyprávějí krátký příběh, zapojí se do 
dramatizace. I mladší děti se dokážou srozumitelně vyjádřit a popsat jednoduše děj. Denně 
provádíme logopedická cvičení, u dětí s nesprávnou výslovností pracujeme individuálně, pod 
vedením Mgr. Vítkové.  
 
Všechny děti již mají osvojeny základní hygienické návyky, starší děti jsou zcela samostatné v oblasti 
hygieny, stravování i oblékání, mladším dětem je třeba ještě v některých oblastech dopomoci. Děti se 
naučily uklízet hračky na svá místa, orientují se dobře v režimu dne. Mají povědomí o správné 
životosprávě, přesto mají některé děti stále zábrany ochutnat nová jídla.  
 
Děti se do MŠ těší, do tříd přicházejí rády, těší se na kamarády, mají k mateřské škole pozitivní vztah. 
Všechny děti již mají osvojeny základní normy společenského chování, znají pravidla chování ve třídě 
a dokáží je vysvětlit. Pokud některé z dětí pravidla poruší, je ostatními upozorněno. Děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami byly vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů, jejich 
začlenění do běžných tříd bylo přínosem jak pro tyto děti, tak pro děti zdravé. Zaznamenali jsme u 
nich zlepšení zvláště v sebeobsluze, komunikaci a sociální interakci.  
 
Ve speciálních třídách jsou vzdělávány děti, které mají stanoven ŠPZ 3–5 stupeň podpůrných 
opatření. Základní metodou při práci ve třídách je TECCH program. Děti se učí kde, co, kdy a jak, mají 
dělat. Všechny děti užívají denní režim sestavený z piktogramů, předmětů. Převažují tady individuální 
činnosti nad skupinovými, aktivita a pozornost dětí je u nich delší. Děti jsou stále vedeny k 
samostatnosti při plnění úkolů a jejich dokončování, musí být ale neustále motivovány a 
povzbuzovány.  
 
Velký důraz klademe na rozvíjení komunikačních schopností. Pomocí komunikačního systému VOKS, 
se snažíme o to, aby děti aktivně komunikovaly.  S podporou větného proužku, jehož použití vždy 
doprovází navázáním očního kontaktu a verbalizací si umějí říct o hračku, odměnu apod. U některých 
dětí je patrné výrazné zlepšení při přednesu básní a zpěvu písní s podporou piktogramů, daří se i 
nápodoba pohybu. Všechny děti jsou v péči logopeda. 
 
V grafomotorice u všech dětí přetrvává nesprávný úchop psacího a kreslícího náčiní. Nácvik je 
prováděn individuálně. Spojují shodné obrázky, řeší různé labyrinty na pracovních listech. Při kresbě 
postavy musí být neustále motivovány. Dané části těla jsou rozpoznatelné.  Některé děti nakreslí 
tematickou kresbu podle slovních pokynů. 
 
Ve třídě pro děti s autismem jsou chlapci pohybově zdatní, mají rádi cvičení na překážkových 
drahách, zdolávání průlezek, zvládají delší vycházky. 
 
Ve třídě pro děti s více vadami mají děti narušenou koordinaci pohybu. Děti byly správně polohovány 
a byl zajištěn správný sed. Denně jsme prováděli senzomotorickou a pohybovou stimulaci s využitím 
balančních míčů, válce, závěsné sítě, individuálně chodítka. S pomocí děti zvládaly cvičení                   
na jednoduché překážkové dráze. Děti byly vedeny k orientaci na svém těle, ke cvičení nápodobou         
s využitím říkadel a písní, mírně se zlepšila koordinace pohybu v terénu. Zraková stimulace s využitím 
speciálních pomůcek Nanoušovy lumpárny a světelný panel rozvíjela u dětí fixaci předmětů, orientaci 
v prostoru a na ploše. 
 
V oblasti jemné motoriky je velmi oblíbená hra s kinetickým pískem, modelovací hmotou a těstem. 
Při výtvarných činnostech preferují práci s různými materiály. V sebeobsluze potřebují děti výraznou 
dopomoc případně kontrolu dospělé osoby. 
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Canisterapie probíhala 2x měsíčně, individuálně. Byla zaměřena na nácvik komunikačních dovedností, 
pohybové aktivity, taktilní stimulaci, polohování, relaxaci. V tomto školním roce jsme zaznamenali při 
canisterapii výrazné výsledky u více dětí. 
 
Spolupráce s rodiči  
 
Spolupráci s rodiči věnujeme dlouhodobě velkou pozornost. Partnerský vztah s rodiči, dobrá 
spolupráce a komunikace je předpokladem zdravého klimatu v MŠ.  S rodiči se setkáváme 3x ročně 
na třídních schůzkách, dle zájmu rodičů na individuálních pohovorech s učitelkami na třídách, 
případně vedoucí učitelkou. Společně si stanovíme cíle při vzdělávání dětí, řešíme případné 
problémy. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se rodiče podílejí na tvorbě a vyhodnocení 
IVP, případně individuálních plánů rozvoje. Rodiče se aktivně zapojují do všech akcí, podílejí se na 
jejich organizaci. 
 
V rámci Šablon jsme pořádali pro rodiče dětí s PAS odborně zaměřená tematická setkávání –  
jednotlivá setkání byla věnována zavádění režimu dne a alternativní komunikaci v domácím prostředí, 
jednotnému přístupu k dítěti s PAS rodina a MŠ, rodiče si vzájemně vyměňovali zkušenosti 
s výchovou dětí. 
 
Hodnocení projektu prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2016/2017 
 
Primární prevence byla v MŠ v tomto školním roce zaměřena především na posílení pozitivního 
sociálního chování a eliminaci slovní a fyzické agrese především v běžných třídách. Byly posilovány 
kompetence k vytvoření zdravého sebevědomí. Děti byly vedeny k zodpovědnosti za své chování. 
Jednotlivá témata v oblasti prevence byla průběžně vřazována do TVP. 
Na realizaci preventivního programu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Rodiče dětí byli 
informování o aktivitách MŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím třídních 
schůzek. 
Do projektu prevence sociálně patologických jevů se zapojily všechny běžné i speciální třídy. Každá 
třída z nabízených možností plnila právě ty kompetence, které vyhovovaly potřebám třídy, složení 
dětí a aktuálnímu probíranému tématu. Děti navštívily dětské oddělení ve frýdecko-místecké 
nemocnici, zúčastnily se exkurze u profesionálních hasičů a předškolní děti byly seznámeny s pravidly 
bezpečnosti městskou policií. 
 
Aktivity MŠ 
Divadelní představení v MŠ, 1 představení v Divadle loutek v Ostravě 
 

22. 09. O Martinovi 

06. 10. Jak dva strašáci zahrádku hlídali 

15. 11.  Jak Karlík zachránil babičku 

12. 12. Kropáčkovic Vánoce 

17. 01. Lakomý liščí jazýček 

21. 02. Mrňavá trpasličí pohádka 

28. 03. Průzkumníci z Austrálie 

24. 04. Jízda trabantíka Ferdy 

16. 05. O napravené berušce 

12. 06. Výlet do lesní říše 

14. 06. Divadlo loutek V Ostravě – Jak šlo vejce na vandr 
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Slavnosti 

05. 12. Mikulášská nadílka 

09. 12. Vánoční zpívání s rodiči 

19. 12. Posezení u stromečku 

16. 02. Karneval 

11. 04., 12. 04.  Velikonoční dílny s rodiči 

06. 05., 16. 05., 18.05. Den matek – akce pro rodiče 

13. 06. Zahradní slavnost – akce s rodiči 

 

Projektová výuka a další akce 

30. 09. Vláček přátelství 

12. 10. Bramborový den 

13. 10.  Hasiči – exkurze 

18. 10.  Návštěva knihovny 

24. 10. Výchovný koncert v ZŠ  

02. 11.  ZŠ čte dětem 

09. 11. Muzikoterapie 

15. 11. Uspávání zahrady 

16. 11. Beseda s městskou policií 

23. 11. Senioři hrají dětem – pohádka O řepě  (Domovinka) 

25. 11. Beseda s lesníkem 

26. 11.  Beseda s městskou policií 

15. 12.  ZŠ čte dětem 

 Návštěva výstavy Skleněná krása Vánoc – Muzeum Beskyd 

06. 01. Tříkrálové koledování, Návštěva Baziliky – Květinka 

12. 01. Svět techniky Ostrava 

20. 02. Domovinka čte dětem 

21. 03.  Vítání jara – „Zelený den“ 

29. 03. Kamínkový den 

04. 04. Planetárium Ostrava 

12. 04. ZŠ čte dětem 

18. 04. Návštěva předškoláků v 5. ZŠ 

19. 04. Návštěva předškoláků v ZŠ Naděje 

24. 04. Den Země – ekotvoření 

26. 04. Fotografování dětí 

09. 05., 23. 05. Návštěva dětského oddělení Nemocnice Frýdek-Místek 

17. 05. Exkurze do ČSAD 

 Výstava Hádám, hádám pohádku, Muzeum Beskyd, Květinka 

20. 05. Společný výlet s rodiči na Bezručovu vyhlídku 

24. 05. Výlet do Chotěbuzi – Rybí dům 

31. 05. Exkurze na Záchrannou stanici 

01. 06. Den dětí – poníci v MŠ 

09. 06. Výstava Vlaky, vláčky, mašinky – Muzeum Beskyd 
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19. 06. Den s vojákem 

21. 06. Výlet na Hukvaldy – předškoláci, Korálek, Zvoneček 

 

Metoda dobrého startu paní učitelky V. Flachsová, D. Kolečkářová 

 

20. 04. – 29. 06. Plavecký výcvik – 15 dětí 

 

Hodnocení podmínek vzdělávání 

 
K hodnocení podmínek MŠ za školní rok 2016/17 jsme použili nástroj INDI MŠPZ.   
Jedná se o hodnocení integrujících principů a zásad z hlediska podpory zdraví. Hodnocení provedlo 
osm učitelek a čtyři asistentky pedagoga, byla použita hodnotící škála 1–4 (4 - nejvyšší hodnocení).   
Ve většině oblastí jsme zaznamenali zlepšení. 
 
Integrující principy 
Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti  89,48 %  
Rozvíjení komunikace a spolupráce.      86,46 %  
 
Zásady podpory zdraví 
učitelka podporující zdraví    3,64 
věkově smíšené třídy     3,83 
rytmický řád života a dne    3,49 
tělesná pohoda a volný pohyb    3,58 
zdravá výživa      3,25 
spontánní hra      3,66 
podnětné věcné prostředí    3,69 
bezpečné sociální prostředí    3,86 
participativní a týmové řízení    3,87 
partnerské vztahy s rodiči    3,42 
spolupráce mateřské školy se základní školou  3,23  
začlenění mateřské školy do života obce  2,88 
 
Metodické porady  
V tomto školním roce se uskutečnilo 6 metodických porad, zabývali jsme se těmito tématy: 
legislativní změny – RVP PV, inkluze, povinné předškolní vzdělávání, vzdělávání dětí dvouletých  
předávání informací z DVPP 
závěry z kontrolní činnosti vedoucí učitelky, tvorba TVP, estetický vzhled tříd 
příprava třídních schůzek na téma školní zralost 
problémové chování dětí – možnosti řešení 
předáváním poznatků ze samostudia odborné literatury a odborných časopisů 
příprava akcí  
 
MŠ spolupracuje s těmito organizacemi  
 

SPC Kpt. Vajdy Ostrava konzultace, intervence ve třídách  

SPC Nový Jičín konzultace, intervence ve třídách  

SPC Frýdek-Místek konzultace 

Logopedie Mgr. Vítková 3x měsíčně 

Podané ruce, o.s. – canisterapie 2x měsíčně – speciální třídy 
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Sdružení rodičů při MŠ 

 
Složení výboru: předseda – paní Albína Miloševská 
                              členové –  paní Naďa Chýlková, paní Iveta Kovalová 
 
Program schůzky zástupců ze dne 20. 09. 2016 
Informace o čerpání finančních prostředků za školní rok 2015/2016. 
Informace o zůstatku finančních prostředků za školní rok 2015/2016. 
Návrh čerpání příspěvku (schválená výše příspěvku 350,- Kč na pololetí pro školní rok 2016/2017). 
 
Program schůzky zástupců ze dne 15. 11. 2016 
Projednání mikulášské nadílky, určení výše hodnoty mikulášského balíčku, projednání obsahu balíčku 
a zajištění nákupu. 
 
Program schůzky zástupců ze dne 29. 3. 2017 
Informace o plánovaných akcí do konce školního roku 2016/2017. 
Projednání návrhů společného výletu s rodiči, organizace. 
Informace o zahradní slavnosti a pasování odcházejících dětí, organizace a průběh zahradní slavnosti, 
zajištění občerstvení a pomoc rodičů. 
 
MŠ se pravidelně prezentuje na webových stránkách i v regionálním tisku.  
 

Mateřská škola Počet tříd Počet dětí Zaměření 

Mateřská škola  2 42 2 běžné třídy, kde je individuálně integrováno 8 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Mateřská škola 

speciální 

 2 13 1 třída pro děti s autismem   

1 třída pro děti s MP a KV 

Celkem 4 55 k 30. 06. 2017 

 

Počet dětí v MŠ k 30. 09. 2016 

 

Třída Počet dětí  Integrované děti 

Korálek 6 6 – 3 KV, 2 STMP, 1 ŘV - PAS 

Zvoneček 7 7 -  7 PAS 

Květinka 23 4 – 2 PAS, 1 KV, 1 TŘV  

Sluníčko 19 5 – 2 AUT, 1 KV, 2 TP  

Celkem 55 22 

Zpracovala: Mgr. Lenka Nakládalová, vedoucí učitelka MŠ 

 
 
4. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
4.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30. 09. 2016 
 

Přehled o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet 

Počet učitelů ZŠ 21 20,18 

Z toho     základní škola a ZŠ praktická 13 13,00 

                 ZŠ speciální  8 7,18 
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Počet vychovatelů 4 3,70 

Počet učitelů mateřské školy 8 8,00 

Počet asistentů pedagoga 18 16,30 

Z toho        v ZŠ 14 12,75 

                    v MŠ 4 3,55 

Počet správních zaměstnanců 9 7,30 

Počet pracovníků školní jídelny 5 2,90 

celkem 65 58,38 

 

4.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogický pracovník ZŠ funkce úvazek praxe vzdělání kvalifikace 

Ing. Babjaková Lubomíra TU ZŠP 1,00 34 VŠ DPS 

Mgr. Červenková Miroslava zástupce ředitele - ZŠ 1,00 27 VŠ Spec. ped. 

Mgr. Carbal Pavel TU ZŠ 1,00 17 VŠ 2. st. ZŠ  

Mgr. Čerňáková Renata  TU ZŠ 1,00 16 VŠ Spec. ped. 

Bc. Dordová Radana netřídní učitel 1,00 5 VŠ Spec. ped. 

Mgr. Hlavatá Lenka TU ZŠ 1,00 27 VŠ Spec. ped. 

Mgr. Hudcová Radmila TU ZŠS 1,00 21 VŠ Spec. ped. +     
1. st. 

Mgr. Chlebková Iveta TU ZŠ 1,00 23 VŠ Spec. ped. 

Ing. Bařina Pavel TU ZŠ 1,00 18 VŠ 2. st. ZŠ 

Mgr. Novotná Jana zástupce ředitele - ZŠS 1,00 34 VŠ 2. st. ZŠ 

Mgr. Moravec David TU ZŠS 1,00  11 VŠ Spec. ped. 

Mgr. Holáková Miroslava TU ZŠ 1,00 23 VŠ Spec. ped. 

Mgr. Karina Havlásková TU ZŠP 1,00 10 VŠ 2. st. ZŠ 

Mgr. Senčíková Petra TU ZŠ 1,00 15 VŠ Spec. ped. 

Mgr. Slováčková Vlasta TU ZŠS  1,00 19 VŠ Spec. ped. 

Mgr. Ševčíková Dagmar TU ZŠ 1,00 13 VŠ Spec. ped. 
+2.st. 

Mgr. Žižková Romana TU ZŠP 1,00 32 VŠ Spec. ped. 

Mgr. Marcela Vonderčíková TU ZŠP 1,00 26 VŠ Spec. ped. +     
2. st. 

Mgr. Olšáková Kristýna TU ZŠP 1,00       VŠ Spec. ped. 

Mgr. Pindlová Kateřina TU ZŠS 1,00 17 VŠ Spec. ped. 
vych. + 1. st. 

Mgr. Uvirová Iveta TU ZŠ 1,00 22 VŠ Spec. ped. 

Mgr. Závorková Lenka TU ZŠS 1,00 25 VŠ Spec. ped. + 
1.st. 

PaedDr. Zemánková Dana ředitelka školy 1,00 35 VŠ Spec. ped. 

 

 

Vychovatelky funkce úvazek praxe vzdělání 

Rusková Zdenka vedoucí 
vychovatelka 

1,00 33 SpgŠ 

Frejová Michaela od 01. 02. 2017 vychovatelka 0,84 2 SŠped 

Gaurová Romana Vychovatelka  0,98 9 SpgŠ 

Mgr. Maďová Markéta vychovatelka 0,98 11 VŠ spec. ped. 

Bc. Olšáková Kristýna do 25. 8. 2017 vychovatelka 0,84  VŠ spec. ped. 
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Pedagogický pracovník MŠ funkce úvazek praxe vzdělání 

Mgr. Žárská Kateřina Tř. učitelka 1,00 10 VŠ spec. ped. 

Mgr. Flachsová Věra Tř. učitelka 1,00 21 VŠ spec. ped. 

Bc. Vaňková Markéta Tř. učitelka 1,00 14 VŠ spec. ped. 

Kolečkářová Dáša učitelka 1,00 38 SŠ ped. 

Mgr. Nakládalová Lenka Vedoucí učitelka MŠ 1,00 38 VŠ spec. ped. 

Mgr. Bosáková Adéla Tř. učitelka  1,00 14 VŠ spec. ped. 

Bc. Tumlířová Kristýna učitelka 1,00 10 VŠ spec. ped. 

Vrablová Věra učitelka 1,00 21 Bc spec. ped. 

 

 

Asistenti pedagoga úvazek Vzdělání                      

ZŠ   

Golová Dagmar 1,00 SŠ kurz AP 

Mrkvová Petra, DiS. 0,85 VOŠ 

Matušková Lucie  0,90 SŠ kurz AP 

Imričková Markéta 0,85 SŠ kurz AP 

Bc. Němcová Kateřina 0,90 VŠ spec.ped. 

Bc. Turková Jana  0,80 VŠ spec. ped. 

Principe Matušková Kateřina 0,85 SŠ kurz AP 

Poláková Jana 0,90 SŠ kurz AP 

Bc. Žiltová Kamila 0,95 VŠ vychovatelství 

Pětrulová Michaela 0,90 SŠ kurz AP 

Sedláčková Lucie 0,90 SŠ kurz AP 

Stašíková Lenka 0,90 SŠ kurz AP 

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

Vávrová Lenka 090 SŠ kurz AP 

Mgr. Karina Havlásková – zástup  0,90 VŠ II.st. ZŠ 

MŠ   

Bc. Kolářová Kateřina - do 31. 03. 2017 0,90 VŠ spec. ped. 

Konečná  Jana  - od 01. 04. 2017 1,00 SŠ Kurz AP 

Krzesiewiczová Naděžda 0,90 Střední s výučním listem, kurz AP 

Šputová Eva  0,90 SŠ kurz AP 

Mgr. Škutová Dita 0,85 VŠ  učitelka 2. st. ZŠ 

 

 

  Asistenti pedagoga Pedagogičtí pracovníci 

Praxe % Ž M % celkem  Ž M 

do  1roku 6% 1 0 3% 1 1 0 

1-4 let 13% 2 0 6% 2 2 0 

5-9 let 25% 4 0 6% 2 2 0 

10-19 let 31% 5 0 31% 10 8 2 

20-29 let 25% 4 0 31% 10 10 0 

30-39 let 0% 0 0 22% 7 7 0 

celkem 100% 16 0 100% 32 30 2 
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4.3 Věkové složení: Asistenti pedagoga a učitelé 

      

  Asistenti pedagoga Pedagogičtí pracovníci 

věk % Ž M % celkem Ž M 

20-29 25% 4 0 9% 3 3 0 

30-39 38% 6 0 19% 6 6 0 

40-49 20% 3 0 41% 13 11 2 

50-59 13% 2 0 22% 7 7 0 

60- 1% 1 0 9% 3 3 0 

celkem 100% 16 0 100% 32 30 2 

 

4.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Jméno funkce-zařazení úvazek vzdělání 

Mgr. Malíšková 
Miroslava 

Hlavní účetní/personalista 1,00 vysokoškolské 

Teperová Alice  Mzdová účetní/administrativa – do 31. 12. 2016 1,00 Vyšší odborné 

Ing. Pavelková 
Markéta 

Mzdová účetní/administrativa – od 01. 12. 2017 1,00 VŠ 

Daniela Vondálová Vedoucí školní jídelny 0,50 SŠ 

Ing. Marcel 
Roztomilý 

Školník - technický pracovník  1,00 VŠ 

Vávrová Jana Hlavní kuchařka  1,00 SŠ 

Foltýnová Gabriela Kuchařka od 1. 4. 2016 0,70 SOU 

Skokanová Petra kuchařka 0,50 SOU 

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

Vondráková Lucie Uklízečka  0,70 SOU 

Vávrová Hana Uklízečka 0,90 SOU 

Litvíková Anna Uklízečka 0,90 SOU 

Kaletová Michaela Uklízečka  0,70 SOU 

Chalupka Josef Údržbář 0,20 SOU 

 

 

5. Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2017/2018 

 

Zápis v řádném termínu 24. 4. 2017 – 25. 4. 2017 
 Žáci ZŠ LMP      8 
Z toho: Zapsaní, ale nepřijati     1 
Odklad školní docházky         5  
Celkem u zápisu    14 
 
Do 1. ročníku šk. roku 2017/18 nastoupí 11 žáků ZŠ podle RVP ZV s minimálními  výstupy – LMP.  
 
Přestup z jiné školy 
1. ročník 3 žáci 
2. ročník 3 žáci 
3. ročník 1 žák 
4. ročník 2 žáci 
6. ročník 1 žák 
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Opakují 1. ročník: 3 žáci  
Přestup na jinou školu: 6 žáků 
 
Převedení do jiného vzdělávacího programu ve šk. roce 2016/17: 
1 žák  do ZŠS díl I 
2 žáci    do RVP ZV – minimální výstupy 
   

Pro školní rok 2017/18 nastupují do 1. ročníku žáci pouze na základě doporučení školského 
poradenské zařízení a na základě žádosti zákonných zástupců. 
 
I letošní zápis prvňáčků  ukazuje na to, že třídu budou navštěvovat  děti se sníženým intelektem, ale 
budou vzděláváni podle  RVP ZV  - minimální výstupy.  
 

 

6. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků  
 
6.1 Přehled o prospěchu a absence žáků za 2. pololetí 2016/2017 
 

1. Třídy, počet žáků, absence za II. pololetí školního roku 2016/2017 

třída třídní učitel 
počet 
žáků 

omluvená 
absence 
celkem 

průměr 
na 1 žáka 

neomluvená 
absence 
celkem 

průměr                
na 1 žáka 

I.A Mgr. Iveta Uvirová 10 464 46,40 23 0,23 

II.A Mgr. Miroslava Holáková 12 951 79,25 66 5,5 

III.A Mgr. Renáta Čerňáková 9 725 80,56 0 0 

IV.A Mgr. Iveta Chlebková 9 802 89,11 32 3,56 

V.A Ing.  Pavel Carbal 14 1234 88,14 11 0,79 

VI.A Mgr. Kristýna Olšáková 8 619 77,38 17 2,13 

VII.A Mgr. Marcela Vonderčíková 8 559 69,88 6 0,75 

VII.B Mgr. Romana Žižková 10 796 79,60 119 11,90 

IX.B Ing. Lubomíra Babjaková 12 977 81,42 550 45,83 

I.C Mgr. Lenka Hlavatá 4 268 67,00 0 0 

VII.C Mgr. Aleš Prokop 4 281 70,25 43 10,75 

IX.C Mgr. David Moravec 5 265 53,00 29 5,8 

I.E Mgr. Lenka Závorková 4 314 78,50 0 0 

II.E Mgr. Kateřina Pindlová 4 288 72,00 0 0 

IX.E Mgr. Vlasta Slováčková 4 147 36,75 0 0 
 

Celkový počet absence za I. pololetí školního roku  2016/2017 

počet tříd 
celkový počet 

žáků 

celkový počet 

omluvené 

absence 

průměr na žáka 

celkový počet 

neomluvené 

absence 

průměr na žáka 

15 116 7 097 61,18 219 1,89 

 
Celkový počet absence za II. pololetí školního roku  2016/2017 

počet tříd 
celkový počet 

žáků 

celkový počet 

omluvené 

absence 

průměr na žáka 

celkový počet 

neomluvené 

absence 

průměr na žáka 

15 117 8 690 74,27 896 7,66 
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Přehled absence za jednotlivá pololetí školního roku 2016/2017 

Období Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 

I. pololetí školního roku 7 097 219 

II. pololetí školního roku 8 690 890 

Za celý školní rok 15 787 1  115 

 
Důvody absence omluvené: 

 vysoká nemocnost žáků 

 časté krátkodobé absence žáků s výchovnými  problémy. 
 

Důvody absence neomluvené:  

 pozdní příchody žáků 

 záškoláctví  (i tolerované zákonnými zástupci, útěk žáka z DD). 
 

2. Hodnocení prospěchu za II. pololetí školního roku 2016/2017 

Třída 
počet 

žáků 

prospěl s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl nehodnocen 

Celkový průměrný 

prospěch třídy 

I.A 10 3 4 3 0 1,886 

II.A 12 3 7 1 1 1,800 

III.A 9 6 3 0 0 1,418 

IV.A 9 4 5 0 0 1,644 

V.A 14 3 10 1 0 2,085 

VI.A 8 3 5 0 0 1,924 

VII.A 8 0 7 1 0 2,429 

VII.B 10 4 5 1 0 1,767 

IX.B 12 3 8 1 0 1,713 

I.C 4 0 4 0 0 2,424 

VII.C 4 1 3 0 0 1,538 

IX.C 5 0 5 0 0 2,429 

I.E 4 1 3 0 0 2,079 

II.E 4 3 1 0 0 1,378 

IX.E 4 1 3 0 0 1,791 

Celkem 117 35 73 8 0 1,887 

 
 
Neprospívající žáci 

Třída počet žáků předmět 

I.A 3 ČJ - 5, M - 5, NS - 5 

ČJ - 5, M - 5, NS - 5 

ČJ - 5, M - 5, NS - 5 

II.A 1 ČJ - 5, M - 5 

V.A 1 AJ - 5 

VII.A 1 M - 5 

VII.B 1 AJ - 5, M - 5, D - 5, P - 5, Z - 5, HV - 5 
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Nehodnoceni žáci 

Třída jméno žáka předmět 

II.A 1 žák Žák nehodnocen ve všech předmětech – zdravotní důvody. 

IX.B 1 žák Žák nehodnocen ve všech předmětech – neúčast ve vyučování, 

záškoláctví. 

 
Prospěchově slabí žáci 

Třída 
Počet žáků/celkový počet 

žáků třídy 
předmět 

I.A 1/10 ČJ - 4, M - 4 

II.A 2/12 NS – 4, ČJ - 4, M - 4 

III.A 1/9 AJ - 4 

IV.A 2/9 VL - 4 

ČJ  - 4, M - 4,VL - 4 

V.A 7/14 ČJ - 4, AJ - 4, M - 4, PŘ - 4, 

VL - 4 

VI.A 4/8 ČJ - 4, Z - 4 

M - 4, D - 4, F - 4 

VII.A 5/8 D - 4, F - 4 

ČJ - 4, AJ - 4, D - 4, F - 4,     

P - 4, Z - 4, 

KvAJ - 4 

VII.B 1/10 ČJ - 4, VV - 4 

IX.B 1/12 AJ - 4, M - 4 

I.C 2/5 ČJ – 4, M - 4 

IX.C 2/5 VV – 4,PV - 4 

I.E 1/4 Čt - 4, Ps - 4, ŘV - 4, M - 4, 

ČaJS - 4, HV - 4, VV - 4 

 

Žáci uvolněni z předmětu 

Třída počet žáků předmět 

V.A 1 TV 

VII.B 3 TV 

IX.B 1 TV 

I.C 1 TV 

VII.C 1 TV 

 
3. Hodnocení chování za II. pololetí školního roku 2016/2017 
Důtka třídního učitele 

Třída  

II.A 1 žák - za 4 neomluvené hodiny. 

IV.A 3 žáci - časté vyrušování ve výuce, nevhodné chování ke spolužákům i k dospělým,  

- za 5 neomluvených hodin,  

- za agresivní chování ke spolužákům o přestávkách i v hodinách, za vyrušování v hodinách. 

V.A 3 žáci - za opakované vyrušování ve vyučování, za drzé chování vůči učitelům. 
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Důtka ředitelky školy 

Třída  

II.A 1 žák 

IV.A 3 žáci 

V.A 1 žák 

VI.A 1 žák 

VII.A 2 žáci 

 

2. stupeň z chování 

Třída  

I.A 1 žákyně 

IV.A 2 žáci 

V.A 2 žáci 

VI.A 2 žáci 

 

3. stupeň z chování 

Třída  

II.A 1 žák 

VII.B 1 žák 

VII.C 1 žák 

IX.C  1 žák 

 

Pochvaly třídního učitele 

Třída  

I.A 3 žáci 

III.A 2 žáci 

IV.A 2 žáci 

VI.A 2 žáci 

VII.A 3 žáci 

VII.B 4 žáci 

IX.B 3 žáci 

I.C 4 žáci 

VII.C 1 žák 

I.E 1 žák 

II.E 1 žák 

 

Pochvaly ředitelky školy 

Třída  

I.E Barbora Ogurčáková - za vzornou reprezentaci školy v puzzliádě - 1. místo. 

Kristýna Šrubařová - za vzornou reprezentaci školy v puzzliádě - 3. místo. 

IX.E David Senčík - za vzornou reprezentaci školy. 
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Za II. pololetí školního roku 2016/2017 bylo celkem  uděleno 9 napomenutí třídního učitele, 7 důtek 
třídního učitele, 8 důtek ředitelky školy, 7 druhých stupňů z chování, 4 třetí stupně z chování, 26 
pochval třídního učitele a 3 pochvaly ředitelky školy (viz zápis z pedagogické rady ze dne 20.4. 2017). 
 
4. Výchovná opatření školy 
Za II. pololetí šk. roku 2016/2017 bylo uskutečněno celkem 14 výchovných komisí. 
Zapsala Mgr. Lenka Hlavatá 

 
6.2 Složení tříd podle druhu zdravotního postižení žáků 
 

Třídy Druh postižení- skupinová integrace 

Základní škola  
– I. a II. st. ZŠ 

Vady řeči 
ADHD 
Lehké mentální postižení v kombinaci s dalším zdravotním postižením 
(PAS, tělesné postižení, smyslové postižení) 

Základní škola praktická 
– II. st. ZŠ  

Lehké mentální postižení v kombinaci s dalším (PAS, tělesné postižení, 
psychiatrické postižení, metabolické poruchy apod.) 

Základní škola speciální 
I.-X. st. ZŠS 

Středně těžké a těžké mentální postižení v kombinaci s dalším postižením 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Rozdělení   DVPP 

Ve školním roce 2016/2017 bylo DVPP zaměřeno hlavně na: 

Metodiky    12 krát 

Chování – poruchy, rizikové  4 krát 

Účast na konferencích   7 krát 

Workshopy     4 krát 

Autismus    6 krát 

Jazyky     6 krát 

Hygiena ŠJ    2 krát 

ŠVP     2 krát 

IVP     1 krát 

Programy MŠ    2 krát 

Legislativa     4 krát 

Projekty      2 krát 
 
Celkem 52 vzdělávacích akcí, někteří ped. pracovníci se zúčastnili vícekrát, některé plánované akce se 
neuskutečnily z důvodu zrušení přednášky. 
 
Shrnutí  DVPP 

1. Odborné semináře – autismus, vývojové poruchy učení, poruchy chování, nové postupy ve 
výuce, metodiky výuky, workshopy – celkem 22 účastníků 

2. Teorie výchovně vzdělávacího procesu – IVP, ŠVP – celkem 3 účastníci 
3. Semináře týkající se práce v MŠ – celkem 2 účastníci 
4. Jazyky – 6 účastníků 
5. Řídící činnost – metodické poradny, inkluze, projekty, hospitační činnost  – 12 účastníků 
6. Odborné konference – 7 účastníků 
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DVPP – školní rok 2016/2017 
Datum Název akce Účastník Cena Místo konání 

30. 09.2016 
Úprava ŠVP v souvislosti 
s legislativními změnami 

Mgr. Vonderčíková 950,- KVIC FM 

30. 09.2016 
Úprava ŠVP v souvislosti 
s legislativními změnami 

Mgr. Holáková 950,- KVIC FM 

22. 11. 2016 Konference Školství 2017 Mgr. Novotná 690,- 
TOP HOTEL 
PRAHA 

22. 11. 2016 Konference Školství 2017 PaedDr. Zemánková 690,- 
TOP HOTEL 
PRAHA 

27. 09. 2016 
Platná legislativa v roce 
2016 

Mgr. Malíšková 1600,- 
Harmony club 
hotel, Ostrava 

04.  10.2016 
Konference Evropské dny 
handicapu 

Mgr. Červenková, 
Mgr. Novotná, 
PaedDr. Zemánková 

 
Imperial Hotel 
Ostrava 

3. 10. - 4. 10. Konference  Mgr. Hlavatá  Malenovice 

05. 10. 2016 
Workshop Evropské dny 
handicapu 

Mgr. Hlavatá  SPC Kpt. Vajdy 

06. 10. 2016 
Workshop Evropské dny 
handicapu 

Mgr. Novotná  SPC Kpt. Vajdy 

01. 11. 2016 
Strukturované učení u žáků 
s PAS 

Mgr. Novotná 1000,- SPC Kpt. Vajdy 

01. 11. 2016 
Strukturované učení u žáků 
s PAS 

Mgr. Moravec 1000,- SPC Kpt. Vajdy 

10. - 11. 2016 
Strukturované učení u žáků 
s PAS 

Mgr. Hlavatá 1000,- SPC Kpt. Vajdy 

10. - 11. 2016 Struktur. učení u žáků s PAS Stašíková 1000,- SPC Kpt. Vajdy 

03. 11. 2016 Metodická poradna – MŠ  Mgr. Nakládalová 590,- KVIC FM 

07. 12. 2016 
Češtinářské hrátky pro 
rozvoj čtenářství 

Mgr. Senčíková 850,- KVIC FM 

23. 11. 2016 Tvorba IVP žáka ZŠ Mgr. Červenková 1130,- KVIC NJ 

21. 11. 2016 
Rozvoj dítěte s mentálním 
postižením 

Mgr. Chlebková 840,- KVIC NJ 

03. 03. 2017 Asertivita agresivita ve škole 
Mgr. Vonderčíková, 
Mgr. Chlebková 

1090,- KVIC OVA      

08. 12. 2016 Podíl  ZOO pří EVVO Ing. Babjaková  ZOO OVA 

16. 02. 2017  Projekt CESTA Bc. Vaňková Markéta  KVIC FM 

22. 02. 2017  Projekt CESTA Vrablová Věra  KVIC FM 

01. 03. 2017 Kurz AJ pro začátečníky Mgr. Novotná 5750,- KVIC FM 

01. 03. 2017 Kurz AJ pro začátečníky Mgr. Červenková 5750,- KVIC FM 

01. 03. 2017 Kurz AJ pro začátečníky Mgr. Vonderčíková 5750,- KVIC FM 

01. 03. 2017 Kurz AJ pro začátečníky Mgr. Ševčíková 5750,- KVIC FM 

22. 5. - 23. 5. 
2017 

Grafomotorika a vše co k ní 
patří 

Mgr. Pindlová 1990,- KVIC FM 

02. 03. 2017 
Informatorium školy 
mateřské 

Bc. Vaňková 1150,- KVIC NJ 

02. 03. 2017 
Informatorium školy 
mateřské 

Mgr. Nakládalová 1150,- KVIC NJ 

06. 02. 2017 Hygienické školení ŠJ Vondráková  250,- ŠJ Pionýrů, FM 

31. 03. 2017 Hospitace jako součást Mgr. Novotná 740,- KVIC FM 
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hodnocení a sebehodnocení 
pedagogických pracovníků 

31. 03. 2017 
Hospitace jako součást 
hodnocení a sebehodnocení 
pedagogických pracovníků 

Mgr. Červenková 740,- KVIC FM 

18. 05. 2017 Autismus ve školní praxi Mgr. Ševčíková 660,- KVIC FM 

18. 05. 2017 Autismus ve školní praxi Mgr. Čerňáková 660,- KVIC FM 

06. 04. 2017 
Strategie zvládání obtížných 
situací 

Mgr. Vonderčíková 890,- KVIC FM 

27. 04. 2017 
Matematické dovednosti 
předškolních dětí 

Mgr. Závorková 1340,- KVIC  Ostrava 

28. 05. 2017 
Metody a formy práce 
rozvíjející čtenářskou 
gramotnost a efektivní učení 

Mgr. Žižková 1860,- KVIC FM 

15. 03. 2017 
Zajímavé techniky a nápady 
ve výtvarné práci s dětmi 

Teperová Alice 660,- KVIC FM 

17. 05. 2017 
Komunikace s dítětem a 
žákem ze speciálně  
vzdělávacími potřebami  

Matušková Lucie 890,- KVIC Opava 

20. - 21. 03. 
2017  

Praktické dovednosti 
pedagogů pro práci 
s heterogenní třídou 

Mgr. Olšáková 1800,- KVIC Ostrava 

28. 02. 2017 
Účinné kroky při výchově 
dětí a žáků s poruchami 
chování 

Principe Kateřina 520,- KVIC NJ 

03. 03. 2017 
Asertivita a agresivita ve 
škole 

Mgr. Chlebková 1090,- KVIC  Ostrava 

01. 03. 2017 Kurz AJ pro začátečníky Mgr. Čerňáková 5750,- KVIC FM 

01. 03. 2017 Kurz AJ pro začátečníky Mgr. Žižková 5750,- KVIC FM 

24. 04. 2017 Neklidné dítě Žiltová  730,- KVIC NJ 

24. 04. 2017 Neklidné dítě Mrkvová 730,- KVIC NJ 

24. 04. 2017 Neklidné dítě ve škole Žiltová  720,- KVIC NJ 

24. 04. 2017 Neklidné dítě ve škole Mrkvová, DiS. 720,- KVIC NJ 

23. 03. 2017 Správní řád Mgr. Novotná 1200,- 
SPŠ 
Kratochvílova 

06.  04.2017 
Strategie zvládání obtížných 
situací 

Mgr. Havlásková 890,- KVIC FM 

18. 05. 2017 Okresní konference ASP 
Mgr. Chlebková, 
Mgr. Vonderčíková 

 
Karviná spec. 
školy 

Zpracovala: Mgr. Novotná Jana, zástupkyně ředitelky školy 

 
 
8. Prevence sociálně patologických jevů - MPP 
 
Primární prevence byla také založena na podpoře vlastní aktivity žáků, na zapojení celého 
pedagogického sboru a na spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 
 
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 jednání a zdraví, podpořit zdravé sebevědomí. 
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Na realizaci preventivního programu se podílel školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným 
poradcem, třídními učiteli, asistenty pedagoga a 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 součástí výuky. Žáci pracovali samostatně nebo pod 
vedením pedagogů, kladl se důraz na formování a obhajování vlastních názorů. Rovněž byl kladen 
důraz na sebehodnocení a utváření všestranně rozvinuté osobnosti. Učitelé navzájem spolupracovali, 
vyměňovali si informace a navazovali na dosažené znalosti a schopnosti žáků v příslušném 
vyučovaném předmětu.  
 
Ve školním roce 2017/2018 je potřeba více aktivit zaměřit na nebezpečí užívání moderních 
technologií (internetu), prevenci kyberšikany, agresivity v třídním kolektivu, finanční gramotnosti. Pro 
prevenci je možné na druhém stupni využívat preventivných komiksů, které přirozenou formou 
popisují žákům 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, dětem přijatelnou formou objasňují některé rizikové formy chování, které 
doplníme i didaktickou hrou pod názvem „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“. Tato 
didaktická hra je určena dětem prvního stupně základní školy a cílem této aktivity je seznámit děti a 
posílit jejich právní vědomí. Hra je založena na principu otázek a odpovědí v klíčových krizových 
situacích, kterým mohou děti čelit.  
 
Aktivity primární prevence na I. stupni 
 

Září 

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

Beseda - „Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy“ (bezpečnost v silničním provozu) 

Policejní pohádky - příběh „O statečném policistovi Honzíkovi“ (poznat vlastnosti policisty, úlohu 

policie) 

Dopravní hřiště - pro žáky ZŠS, praktická výuka, Městská policie ve Frýdku-Místku 

Říjen 

Policejní pohádky - příběh „Proč cesta není hřiště“ (bezpečnost v dopravě) 

Beseda - Městská policie ve Frýdku-Místku „Dopravní výchova - mladý cyklista“ určeno žákům           

4. ročníku, (teoretická příprava projektu BESIP) 

Besedy - Městská policie ve Frýdku-Místku - „Dopravní výchova - bezpečnost především“ 

Městská policie ve Frýdku-Místku „Dopravní výchova - mladý cyklista“, dopravní hřiště, určeno 

žákům 4. ročníku  

Listopad 

Policejní pohádky - příběh „O domečku, který plakal, protože mu někdo pokreslil stěny“ (prevence 

ničení cizí věci, vandalství) 

Beseda - „Táta, máma a já“ 
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Beseda - Hasiči na téma „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ 

Cvičný požární poplach 

Prosinec 

Policejní pohádky - příběh „Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil“ 

(prevence rizikového chování - ubližování kamarádovi) 

Beseda - „Nechej mne, ne-to nechci!“ (prevence šikany) 

Beseda - „Jak jsme přišli na svět?“ 

Leden 

Policejní pohádky - příběh „O loupežné Ctiradově bandě a odvážném Radovanovi“  

(prevence rizikového chování - krádeže) 

Beseda - „Zdraví, zdravý životní styl“ (prevence drog) 

Beseda - Městská policie ve Frýdku-Místku „Dopravní výchova - mladý cyklista“ určeno žákům 4. 

ročníku, (teoretická příprava projektu BESIP) 

Únor 

Policejní pohádky - příběh „Jak droga zatemnila Petříkovi mysl“  

Ajaxův zápisník -  „Tabák, alkohol cigarety“ (prevence návykových látek) 

Březen 

Policejní pohádky - příběh „O pytláku Ondřeji a pěkně drahé rybě“ (prevence krádeží) 

Duben 

Policejní pohádky - příběh „Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec bylo“ 

(prevence zranění, vážného onemocnění) 

Beseda - „Lidské tělo, zdraví, jeho ohrožení a ochrana“ (ochrana zdraví) 

Exkurze - Městská policie ve Frýdku-Místku (seznámení žáků s náplní práce policistů) 

Květen 

Policejní pohádky - příběh „Jak si Bohumil půjčoval, až se dostal do vězení“ (osvojení si základů 

finanční gramotnosti) 

Městská policie ve Frýdku-Místku „Dopravní výchova - mladý cyklista“, dopravní hřiště, určeno 

žákům 4. ročníku   

Červen 

Policejní pohádky - příběh „Jak Frantík a Terezka zkoušeli tatínkovo víno“ (prevence užívání 

alkoholu) 

Městská policie ve Frýdku-Místku - soutěž „O nejlepší družstvo dopravního hřiště“ 

Beseda - „Bezpečné prázdniny“ (prázdninové desatero) 

 

Aktivity primární prevence na II. stupni 

 

Září 

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

Beseda - „Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy“ (bezpečnost v silničním provozu) 

Beseda - „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ (prevence užívání alkoholu) 

Říjen 

Beseda - „Co se to s námi děje“  

Cvičný požární poplach 
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Listopad 

Beseda - „Alkohol“ (preventivní komiksy, prevence užívání návykových látek) 

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

Prosinec 

Beseda - „Šikana, kyberšikana a záškoláctví“ (prevence rizikového chování, trestní odpovědnost) 

Beseda - „Agresivita“ (prevence rizikového chování) 

Leden 

Beseda -  „Kyberšikana“ (preventivní komiksy) 

Beseda - „Závislosti jako společenský problém“ (prevence užívání návykových látek, hazardní hry) 

Únor 

Beseda - „Trestní odpovědnost mládeže do 15 let, co děti nejčastěji nevědí“ (prevence kriminality) 

Beseda - „Drogy - rodina - společnost“ (prevence drog, trestní odpovědnost) 

Beseda - „Dospívání a výživa“ 

Březen 

Beseda - „Život mezi lidmi“ (sociální role, skupiny, komunikace, morálka a mravnost lidská práva) 

Beseda  - „Vztahy“ 

Duben 

Beseda - „Lidské tělo, zdraví, jeho ohrožení a ochrana“ (ochrana zdraví) 

Beseda  - „Finanční gramotnost“ (základní informace) 

Květen 

Beseda - „Chodíme spolu, zamilovanost, láska - představy a skutečnost“ 

Červen 

Beseda - „Bezpečné prázdniny“ (prázdninové desatero) 

Zapsala: Mgr. Hlavatá Lenka, školní metodik prevence 

 
Školní parlament – nástroj jak se podílet, aby škola byla taková, jakou ji chceme. 
 
13. 10. 2016 se konala úvodní  schůzka Školního parlamentu, kde byli zvoleni zástupci jednotlivých 
tříd do školního parlamentu: 
    III.A Antonín Sovadina 
    IV.A Denny Fierek 
    V.A   Lukáš Lokvenc 
    VI.A Vanesa Horvátová  
    VII.A  Alex Bongilaj, Milan Hromádka 
    VII.B   Lenka Pavelková, Aneta Otřísalová 
    IX.B    Marie Michalková, Markéta Filgasová 
 
    Zástupci byli seznámeni: 

 s činností Školního parlamentu ve školním roce 2016 /2017 

 s povinnostmi Školního parlamentu 

 s právy Školního parlamentu 

 s cílem Školního parlamentu  

 se stanovami Školního parlamentu 

 s pravidly chování na půdě Školního parlamentu  
    Informace ze schůzky Školního parlamentu: 

 zástupci ze všech tříd upozorní své spolužáky o nutnosti dodržování Školního řádu 

 zástupci ve spolupráci se šatnáři budou dbát na úklid v šatnách 
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 žáci budou dbát na čistotu a pořádek v jednotlivých třídách 

 zástupci předají informace o akcích školy 

 MPP – Policejním pohádky – Proč cesta není hřiště I. stupeň 

 celoroční sběr PET lahví zahájen 

 celoroční projekt Ovoce do škol pro I. stupeň 
 

03. 11. 2016 - Zástupci byli seznámeni: 

 s projektem Ovoce do škol pro I. st. - jak projekt probíhá, jak často žáci dostanou ovoce, 
plnění zajímavých úkolů, křížovek 

 projekt Celé Česko čte dětem - čtenářské dílny ve třídách pro spolužáky nebo i v MŠ, 

 třídní učitelé se domluví s p. u. Ševčíkovou 

 s akcemi v listopadu 

 informace o Státním svátku 17. 11. 2016  

 řešen nepořádek v šatnách  - zajistit formou měsíční služby  
 

08. 12. 2016 - Zástupci byli seznámeni: 

 Projekt Celé Česko čte dětem - probíhá ve čtenářských dílnách ve třídách pro spolužáky nebo 
i v MŠ 

 s akcemi v prosinci  

 s akcemi v lednu 

 beseda Zdravý životní styl, prevence drog I., II.st. TU 

 Projekt Adopce opičky - probíhá ve všech třídách 

 informace k organizaci školního roku - pololetí 

 upozornit na chování o přestávkách, nepořádek v šatnách  - zajistit formou služby /na měsíc 
vždy jeden zástupce vybrané třídy/ 

 mobilní telefon - musí být uložen v aktovce v hodině i o přestávce (porušení Šk. řádu) 

 žáci budou dbát na čistotu a pořádek v jednotlivých třídách 
 

15. 02. 2017 - Zástupci byli seznámeni: 

 s akcemi v únoru 

 MPP - Policejní pohádky  
Trestní odpovědnost VI.A, VII.A, VII.B (termín bude upřesněn) 

 EVVO - Vesmír, vesmírná tělesa, ozón- práce ve třídách, výstavka na chodbě 

 Projekt Adopce opičky - odevzdat příspěvky 

 doučování žáků z I. stupně z projektu Šablony do škol  od 22. 2. 2017 - Mgr. Žižková 

 návrhy žáků o uspořádání akcí -  Výlet do Prahy II. st. 
 

08. 03. 2017 - Zástupci byli seznámeni: 

 s akcemi v březnu 

 EVVO - Léčivé rostliny, jejich využití a poznávání, výstavka ve třídách, na chodbě 

 Sběrný dvůr - exkurze org. Babjaková 

 upozornit na pořádek v šatnách, žáci si ukládají obuv v šatně na místě k tomu určeném, 
služba ze třídy kontroluje pořádek v části šatny 

 Informace a zajištění projektu Naše město slaví 750 let  - žáci připraví materiály ke zpracování 
plakátů nebo výstupů k Projektovému dni Naše město - výročí 750 let 

 Akce  Barevný den 
 

05. 04. 2017 - Zástupci byli seznámeni: 

 s akcemi v dubnu 

 EVVO Velikonoce – výstavka na chodbě školy 
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 Den Země 

 poděkování za provedení Projektového dne ve všech třídách za zpracování plakátů nebo 
výstupů k Projektovému dni Naše město - výročí 750 let 

 návrhy žáků o uspořádání akcí - Návštěva kina v Ostravě 

 Výlet do ZOO- návštěva adoptované opičky  
 

03. 05. 2017 - Zástupci byli seznámeni: 

 s akcemi v květnu 

 EVVO Jarní pobyt v přírodě   

 akce školy - 17. 5. Fotografování žáků 

 s akcemi v červnu 

 Prevence úrazů - chování žáků vůči sobě, předcházení úrazů, dodržování Školního řádu na 
akcích pořádaných školou (Pobyt v přírodě, Dopravní soutěž, Turnaj ve florbale, Školní výlet) 

 Zástupci sdělí výši vybraných dobrovolných příspěvků žáků a pedagogů na Adopci opičky 
v ZOO Ostrava 

 Hodnocení dosavadního průběhu šk. roku - co se podařilo, co se nepodařilo 

 Poděkování žákům za práci ve školním parlamentu 
Zpracovala: Mgr. Iveta Chlebková, vedoucí Školního parlamentu 

 
 
9. Hodnocení výchovného poradenství – volba povolání 
 
V průběhu celého školního roku 2016/2017 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.  
 
Ve školním roce 2016/2017 vychází celkem 9 žáků, 6 žáků bylo přijati na SŠ, 1 žák ve školním roce 
neukončil povinnou školní docházku a 2 žáci se po ukončení povinné školní docházky již nebudou dále 
vzdělávat.        
 
Vycházející žáci ve školním roce 2016/2017 a jejich učební obory 
 

Pořadové 
číslo 

Jméno a 

příjmení 

Název vzdělávacího zařízení Kód oboru, název 
učebního oboru 

 
1. 

 
žákyně 

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

78-62-C/02 
Praktická škola 
dvouletá 

 
2. 
 

 

žákyně 

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

75-41-E/01 
Pečovatelské služby 

 

Pořadové 
číslo 

Jméno a 
příjmení 

Název vzdělávacího zařízení 
Kód oboru, název 
učebního oboru 

3. 
 
žák 

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

75-41-E/01 
Pečovatelské služby 
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4. žák  
Ve školním roce 
neukončil povinnou 
školní docházku. 

 
5. 
 

 
žákyně 
 

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

75-41-E/01 
Pečovatelské služby 

6. 
 
žák 
 

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

75-41-E/01 
Pečovatelské služby 

7. žák  

Žák ukončil povinnou 
školní docházku a již 
se nebude dále 
vzdělávat. 

8. 
 
žák 
 

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, 
Sokolská 487/45, příspěvková organizace 

 
78-62-C/02 
Praktická škola 
dvouletá 
 

 
9.  
 

žák  

Žák ukončil povinnou 
školní docházku a již 
se nebude dále 
vzdělávat. 

 

Akce ve školním roce 
 

Září 

 Zajištění a aktualizace nástěnky výchovného poradce - volba povolání 

 Projednání, doplnění a schválení plánu aktivit 

 Upřesnění počtu vycházejících žáků 

 Aktualizace seznamu poradenských a odborných institucí ve Frýdku-Místku 

 Stanovení konzultačních hodin 

Říjen 

 Seminář výchovných poradců - IPS ÚP ve Frýdku-Místku 

 Zjištění předběžného zájmu vycházejících žáků o SŠ 

 Vyzvednutí a předání rodičům vycházejících žáků - „Atlas školství 2017/2018 - 

Moravskoslezský kraj 

Listopad 

 Informační schůzky rodičů vycházejících žáků 

 „Trh vzdělávání 2016“ - Národní dům, Palackého 134, Frýdek-Místek, prezentace středních 

škol a firem, přehlídka povolání a požadavků zaměstnavatelů (prezentace firem škol a firem, 

přehlídka povolání a požadavků zaměstnavatelů) 

 „Den otevřených dveří“ - SŠED, Frýdek-Místek 

 „Den otevřených dveří“ - Střední odborná škola Třineckých železáren, Třinec 
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Prosinec 

 Beseda - volba povolání IPS ÚP ve Frýdku-Místku 

 „Den otevřených dveří“ - Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba 

 Exkurze - Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, určeno vycházejícím žákům 

 „Den otevřených dveří“ - Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark 

 „Den otevřených dveří“ - Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín 

 Individuální konzultace s vycházejícími žáky a rodiči 

Leden 

 „Den otevřených dveří“ - SŠ, ZŠ a MŠ, Pionýrů 2352, Frýdek – Místek 

 Exkurze - SŠED, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, ukázka pracovních dovedností a návyků  

               v oboru Stravovací a ubytovací služby, určeno vycházejícím žákům 

Únor  

 Individuální konzultace s vycházejícími žáky a rodiči, vyplňování přihlášek 

 Konzultace sporných případů s lékaři, rodiči 

 Kontrola a odeslání přihlášek ke vzdělávání na střední škole 

Březen  

 Přijímací řízení na střední školy 

 Vydání zápisových lístků 

 Individuální řešení případů přesunů přihlášek 

Duben  - červen 

 Pohovory se žáky 8. ročníku - „Čím bych chtěl být?“ 

 Pracovní setkání výchovných poradců SPC Těšínská 98, Ostrava 

 Konečné zpracování umístění žáků na SŠ 

 Zpráva a přehled činnosti VP za školní rok 2016/2017 

Zpracovala: Mgr. Lenka Hlavatá, výchovný poradce – volba povolání 

 
 
10. Celoroční školní projekt EVVO   
                                            
Motto letošního školního roku: 
 
"Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat." (Bacon Francis) 
 
Celoroční plán ekologické výchovy školy byl zpracován na počátku školního roku. 
 
Krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací a výchovné 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 s pozorováním a jednoduchým bádáním 

 spoluprací s Muzeem Beskyd, Zoologickou zahradou Ostrava, Lesy ČR, Frýdeckou skládkou 

 netradiční formou výuky (výukové lekce, besedy, přednášky, exkurze) 
 

Stanovený plán environmentální výchovy byl  splněn. Všichni žáci obdrželi pochvalné listy za 
ekologické a přírodovědné aktivity, které plnili se svými třídními učiteli v rámci projektů, pobytů          
v přírodě a třídění odpadů. 
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Naše škola je členem: 
Klubu ekologické výchovy, který patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní 
pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.  
 
KEV je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může    
spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice a členem mezinárodní 
ekologické organizace Zelený kříž, jejíž ústředí je v Ženevě. 
 

Září  Přihlášení do celoroční soutěže ve sběru PET lahví „Soutěž se stonožkou Božkou“. 

Vypracování celoročního plánu EV - koordinátor EVVO. 

Říjen Den čistého ovzduší - 04. 10. účast na osvětové akci pořádané městem, výtvarné práce. 

Listopad Přihlášení školy do soutěže “O nejhezčí tulipánový záhon“. Úprava záhonu a výsadba 

cibulí. 

Pracovní list „Čas dýní“(poznejme dýně jako zeleninu i výtvarný materiál) 

Prosinec Čas adventu- tradice a symboly Vánoc, vánoční aranžmá-výstavka. 

Konference "Podíl zoologických zahrad na EVVO" - koordinátor EVVO. 

Leden  Beseda s pracovníkem CHKO Beskydy, Ing. Šulganem - Šelmy v Beskydech. 

Spolupráce se ZOO Ostrava – projekt „Adopce zvířat - Lemur korunkatý" Sponzorský 

příspěvek ve výši 2 900,- Kč určen na výdaje spojené s chovem. 

Únor Měsíční projekt „Vesmír“ (pracovní list, výtvarné práce). 

Březen Tradice a zvyky Velikonoc - výtvarné práce, výstavka. 

Exkurze na Sběrný dvůr, význam sběrných dvorů. 

Duben Výstavka jarních květin zaměřená na léčivé byliny - poznávání, využití. 

Den Země  

 význam celosvětového svátku planety Země 

 městská oslava Dne Země  

Jarní vycházky s pracovníky Muzea Beskyd – Zámecký park, příměstský les. 

Přednáška pracovníka Muzea Beskyd  „Co žije a roste v lese“. 

Vyhodnocení soutěže “O nejhezčí tulipánový záhon“ - 3.místo v rámci přihlášených škol 

města Frýdek-Místek!!! 

Květen Výuková lekce v Muzeu Beskyd „Mechorosty neznámé?“ 

Červen Vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví "Soutěž se stonožkou Božkou" - 9. místo z 18 

zúčastněných škol, nasbíráno celkem 161 kg, tj. 1,41kg/žáka. 

Celokrajská konference EVVO - koordinátor EVVO. 

Zpracovala: Ing. Lubomíra  Babjaková, koordinátorka EVVO      

 
                                                   
11. Práce metodických sdružení 
 
Vyhodnocení plánu činností metodického sdružení základní školy speciální              
V tomto školním roce jsme se především zaměřili na zavádění, rozvoj a zkvalitňování speciálně 
pedagogických metod do výuky ve všech třídách základní školy speciální. Intenzivně jsme se věnovali 
zejména strukturované výuce, komunikačnímu systému VOKS a dalším metodám, které napomáhají 
vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra.  V průběhu celého školního roku vykonávali učitelé 
základní školy speciální vzájemné hospitace, které byly inspirující pro další pedagogickou práci. 
Stěžejním tématem tohoto školního roku bylo zavádění podpůrných opatření do výuky a pořizování a 
aplikace nových, vhodných pomůcek pro naše žáky. Na metodických poradách jsme se často zabývali 
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nově zavedenou elektronickou třídní knihou, programem Bakalář a našemu zdokonalování v jejich 
ovládání. Přínosným pro výuku se ukázal terapeutický program Newron, který byl používán na obou 
budovách a stal se u žáků vyhledávaný a oblíbený, a proto jej budeme do výuky implementovat i v 
dalším školním roce. 
 

Srpen 2016 
 

 zahájení školního roku 2016/2017 

 pokyny k vyplňování školní dokumentace, aktualizace údajů 
v katalogových listech, formulář pro rodiče 

 ŠVP – obsahy předmětů, zkratky předmětů, tematické plány 

 tabulky průřezových témat – e-TK 

 aktualizace a kontrola správnosti údajů v programu Bakalář 

 žádosti o vyšetření žáků, kontrola údajů na doporučení SPC 

 podpůrná opatření: předmět Speciálně pedagogické péče, náplň předmětu 

 zkrácená výuka, uvolnění z výuky, žádosti 

 předávání učebnic, pracovních sešitů třídním učitelům, ukázka nových 
učebnic 

 předávání informací o žácích – původní TU informují nové TU 

 kompletace rozvrhu 

 plán akcí netradiční výuky, návrhy učitelů 

 IVP – vypracovat na základě aktuálních podkladů SPC, obsah IVP podle 
vyhlášky 73/2005 Sb., doporučená struktura IVP, jednotná první strana 

 další vzdělávání DVPP 

Říjen 2016  tematické plány – označování povinných témat podle učiva ŠVP – 
rozdělení ročníků pedagogům 

 e-TK – sjednocení pravidel k zapisování do e-TK,  
- možnosti a aplikace v e-TK 

 IVP – dokončení a odevzdávání  

 vzájemné hospitace a náslechy – stručný zápis  

 Kinect – instalace, ukázky práce 

 další vzdělávání DVPP – informace ze školení, přihlášky 

 žáci s PAS - Strukturované učení – metodika, ukázky – Hájek (Pindlová) 

Listopad 2016  žáci s PAS - Strukturované učení – metodika - struktura, vizualizace, 
individualizace, motivační proužek, tranzitní karty (Pindlová) 

 komunikační strategie – VOKS, denní režim, týdenní režim (Slováčková, 
Pindlová) 

 tematické plány – označování povinných témat podle učiva ŠVP - 
připomínky 

 průřezová témata v elektronické třídní knize – pokyny a návod 

 pravidla hodnocení žáků – slovní hodnocení žáků, motivační známky, 
důsledná informovanost rodičů 

 příprava pololetních písemných prací, domluva na způsobu hodnocení 

 vzájemné hospitace 

 e-TK- ukázka, vysvětlení  zápisu (Moravec) 
- kontrola zapsaných hodin  
- kontrola absence 
- hodiny mimo platný rozvrh 

- vyplňování a omlouvání docházky – TU, vysvětlení pojmů v e-TK 

 efektivní využívání elektronických materiálů ve výuce (program Newron) 
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 objednávání učebnic a pracovních sešitů (žádanka, faktura) 

 přenos poznatků ze školení DVPP 

Leden 2017  kontrola školní dokumentace 

 podpůrná opatření – asistenti pedagoga, pomůcky 

 vyplnění tiskopisů SPC – Informovaný souhlas ZZ, Žádost o vyšetření 

 vyhodnocení pololetních písemných prací  

 klasifikace a výchovná opatření – konzultace s rodičem 

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

 průřezová témata – doplnění za 1. pololetí 

 elektronická třídní kniha – metodické pokyny pro TU, ikony pro kontrolu 

 VOKS ve výuce (Pindlová, Slováčková) 

 tablety a i-pady ve výuce, používané aplikace, předávání zkušeností 

 příprava recitační a talentové soutěže 

 přenos poznatků z DVPP 

Březen 2017  elektronická třídní kniha – metodické pokyny pro TU 

 příprava závěrečných písemných prací 

 podpůrná opatření – pomůcky 

 požadavky na zakoupení učebnic a pracovních sešitů, přenos poznatků 
z DVPP 

Květen 2017  vyhodnocení závěrečných písemných prací 

 objednávka učebnic a pracovních sešitů 

 hodnocení za 2. pololetí, pokyny k vyplňování vysvědčení – správnost a 
aktualizace údajů 

 kontrola plnění tematických plánů 

 IVP - vyhodnocení 

 elektronická třídní kniha – metodické pokyny pro TU 

 průřezová témata v elektronické třídní knize – kontrola 

 aktualizace a kontrola správnosti údajů v programu Bakalář 

 aktuální podklady a doporučení SPC pro příští školní rok 

 Newron – Kinect – prodloužení zapůjčení na další školní rok 

 podpůrná opatření – pomůcky – prezentace 

 přenos poznatků z DVPP 

 návrhy úkolů pro další školní rok 
Zpracovala: Mgr. Kateřina Pindlová, metodik ZŠS 
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Hodnocení práce metodického sdružení základní školy 
Metodické sdružení pracovalo podle plánu práce a schůzky byly svolávány dle aktuální potřeby.  
 

Září 2016 

 

 zahájení školního roku 2016/2017 

 vyplňování školní dokumentace, aktualizace údajů v katalogových listech, 

evidenční listy třídy, přehledy vyšetření žáků v PPP a SPC 

 konkrétnost zápisů a forma zápisů v digitální TK 

 tematické plány (nové – pro 7. ročník ZŠ), tabulky průřezových témat  

 předávání učebnic třídním učitelům 

 kompletace rozvrhu, zařazení TV 

 plán akcí netradiční výuky pro žáky na 1. pololetí 

 práce asistenta pedagoga ve třídě (pracuje pod supervizí učitele, je pro 

celou třídu, nikoli pro jednotlivce) 

 IVP, PLPP (plány pedagogické podpory) 

Prosinec 2016  ověřování výuky podle tematických plánů (doplnění, upravení TP) 

 podporovat rozvoj řečových dovedností žáků / schopnost správně se 

vyjadřovat, klást důraz na slohový výcvik a řečovou výchovu (možnost 

využití projektových dnů) 

 efektivní využívání zpracovaných DUMů ve výuce 

 zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve 

všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, 

samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování 

pořádku na lavicích a ve třídě 

 třídnické hodiny  

 objednávání didaktických názorných pomůcek pro žáky (doporučené         

e-shopy) 

Leden 2017  v souladu s potřebami pedagogů využívat programové nabídky dalšího  

        vzdělávání pedag. pracovníků DVPP 

 evidence absence žáků, podchycení problémových žáků ve třídách 

 Den otevřených dveří – projektový den 

 zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití 

učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti 

 příprava pololetních kontrolních prací z hlavních předmětů, plánovat 

psaní maximálně jedné písemné práce za den (domluva učitelů ve 

třídách, kde vyučuje více pedagogů) 

 hodnocení za 1. pololetí, řešení problémů, předávání zkušeností 

 spolupráce s MŠ (návštěva předškolních dětí z MŠ ve třídách ZŠ) 

 příprava recitační soutěže 

 projekt - účast forem na projektu Šablony pro ZŠ a MŠ 

 příprava zápisu do 1. ročníku 

Březen 2017  IVP, nový formulář, vyplňování 

 spolupráce asistenta a pedagoga, metodika spolupráce s asistentem 

pedagoga (www.inkluzivniskola.cz) 

 

http://www.inkluzivniskola.cz/
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Březen 2017  Projekt o sociálně patologických jevech – Pocitové mapy – pro 6., 7. a 8. 

ročník 

 Přípravy na Den otevřených dveří – téma „Naše město“ 

 metody výuky (učebnice, odkazy na výukové portály, vlastní zkušenosti – 

diskuze) 

 propagace školy na internetových stránkách školy, v tisku, mezi 

rodičovskou veřejností, pokračovat v aktuálním uveřejňování informací 

jednak plánovaných akcí školy a informací o průběhu akcí školy již 

uskutečněných (tzn. zpětná vazba) 

Květen 2017  usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků  

 příprava závěrečných písemných prací, hodnocení 

 hodnocení IVP 

 kontrola plnění tematických plánů, úprava tematických plánů – diskuse, 

návrhy 

 akce pro žáky do konce školního roku 

 organizace školního výletu 

 organizace zahradní slavnosti 

 objednávání učebnic a pracovních sešitů na školní rok 2017/2018 

 informace z DVPP – Agresivita ve škole 

 akce pro žáky do konce školního roku (školní výlety, slavnostní rozloučení 

s vycházejícími žáky, Zahradní slavnost, opékání párků, multikino 

CinemaCity Ostrava) 

Zpracovala: Mgr. Iveta Uvirová, metodik I. st. ZŠ         
 
 
12. Speciální nabídka aktivit pro žáky ve školním roce 2016/2017 
 

12.1 Logopedická péče klinická 

je zajišťována klinickou logopedkou Mgr. Zdislavou Vítkovou - 2 x týdně v dopoledních i odpoledních 

hodinách pro žáky školy i pro veřejnost na odloučeném pracovišti k Hájku 2972, FM. 

 

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.  

 

12.3 Netradiční výuka 

Datum Název akce 

ZÁŘÍ 16. 09. Dopravní výchova – Dopravní hřiště Místek  

19. 09. Muzikoterapie – Hájek 

21. 09. Muzikoterapie – Škarabelova  

23. 09. Sportovní olympiáda pro mentálně postižené - Stadion Slezan FM – Škola 

života, FM 

27. 09. Bruslení 
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ŘÍJEN 03. 10. Muzikoterapie - Hájek  

05. 10. Muzikoterapie – Škarabelova  

07. 10. Muzejní lekce „Domácí pomocníci aneb jak se co dělá“ 

10. 10. Divadelní představení Podzimní pohádka – I.C, VII.C  

13. 10. Výstava v Domě chovatelů 

21. 10. Podzimní den v přírodě, projektový den „Draci“  

24. 10. Výchovný koncert – divadélko 5. ZŠ 

25. 10. Bruslení 

LISTOPAD 09. 11. Beseda s hasičem – výchova žáků v oblasti požární ochrany 

16. 11. Svatomartinské dílny s rodiči – Hájek 

22. 11. Bruslení  

25. 11. Knihovnická lekce „Příběhy Astrid Lindgrenové“  

PROSINEC 05. 12. Mikuláš ve škole 

06. 12. Bruslení 

07. 12. Muzikoterapie – Hájek 

08. 12. Zpívání v nemocnici – vybraní žáci 

09. 12. Muzejní lekce „Vánoční vrkoče a zahrádky“  

20.12. Vánoční dílny s rodiči - Hájek 

21. 12. Tradiční Vánoční zpívání se studenty SOŠ Lískovecká, FM 

ÚNOR 21. 02. Recitační soutěž 

24. 02. Karneval – Hájek, Škarabelova 

28. 02. Bruslení 

BŘEZEN 21. 03. Talentová soutěž – „Ukaž, co umíš“ – Škarabelova 

24. 03. Knihovnická lekce „Pohádky Václava Čtvrtka“  

28. 03. Bruslení 

29. 03. Den otevřených dveří „Jaro už je tady!“ 

DUBEN 05. 04. Velikonoční dílny SVČ Klíč - I.C, VII.C, IX.C 

06. 04. Velikonoční dílny SVČ Klíč - I.E, II.E, IX.E 

12. 04. Muzikoterapie – Škarabelova 

12. 04. Velikonoční dílny s rodiči – Hájek 

24. 04. Muzikoterapie – Hájek 

25. 04. Vycházka s Mgr. Poláškem Muzeum Beskyd, FM– Okolo Frýdku 

28. 04. Filipojakubské dopoledne – projektový den 

KVĚTEN 05. 05. Den Země – Sady B. Smetany 

10. 05. Dílny ke Dni matek Ateliér Ještěrka – I.E, II.E, IX.E 

11. 05. Dílny ke Dni matek Ateliér Ještěrka – I.C, VII.C, IX.C 

17. 05. Divadelní představení Broučci v Divadle loutek Ostrava 

18. 05. Soutěž ve skládání puzzlí Ostrava – vybraní žáci 

22. 05. Muzikoterapie - Škarabelova 

29. 05. Muzikoterapie - Hájek 

ČERVEN 8. 6. Školní výlet – ZOO Ostrava 

15. 6. Zahradní slavnost  

20. 6. Výlet na Hukvaldy - I.C, VII.C, IX.C 

22. 6. Výlet na Hukvaldy - I.E, II.E, IX.E 

27. 6. Slavnostní ukončení školního roku s hippoterapií – Jízdárna Sviadnov 
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Zpracovala: Mgr. Pindlová Kateřina, vedoucí MS ZŠS 

 

Netradiční výuka  - základní škola, včetně základní školy praktické 

11. 09. – 16. 09. Výstava Muzea Beskyd „Živé houby v muzeu“, pro žáky VI.,VII. a IX. tř. 

23. 09. Filmové představení „Příběhy zvířátek“ v kině Vlast pro žáky I. a II. ročníku 

05. 10. Muzejní lekce „Kočičí domov“ pro žáky I. a II. ročníku 

24. 10. Výchovný koncert hudební skupiny Marbo 

03. 11, 04. 11., 

08. 11. a 11. 11. 

Knihovnické lekce v dětském oddělení Městské knihovny Frýdek – Místek 

24. 11. 
Technický a přírodovědný workshop na SOŠ na Hrázi, FM pro žáky VII. a IX. 

třídy 

06. 12. Muzejní lekce v Muzeu Beskyd s názvem „Vánoční vrkoče a zahrádky“ 

16. 12. Muzejní lekce „Veselé Vánoce přeje Ježíšek“ pro žáky šesté třídy 

05. 12. Adventní dílny v SVČ Klíč 

08. 12. Divadelní představení „Česká balada“ v prostorách školy 

24. 01. Muzejní lekce „Co se skrývá v muzeu?“ pro žáky VII. a IX. ročníku 

30. 01. Muzejní lekce „Historické motocykly“ pro žáky VI. ročníku 

24. 01., 26. 01.  

a 27. 01. 

Knihovnické lekce v dětském oddělení Městské knihovny Frýdek – Místek pro 

žáky prvního stupně ZŠ 

10. 03. 
Knihovnická lekce v dětském oddělení Městské knihovny Frýdek – Místek pro 

žáky VII. a IX. třídy 

31. 03. a 07. 04.  Velikonoční dílny v SVČ Klíč 

10. 04. Muzejní lekce v Muzeu Beskyd „Zakladatel Karel IV.“ pro žáky VI., VII. a IX. třídy 

11. 04. 
Muzejní lekce v prostorách školy s názvem „Veselé Velikonoce“ pro žáky IX. 

třídy 

11. 04. 

Projekt „Nebojte se nemocnice“ na dětském oddělení Nemocnice ve Frýdku – 

Místku p.o. Bližší seznámení žáků prvního stupně s prostředím nemocnice, 

herním specialistou a diagnostickými vyšetřovnami. 

12. 05.  Technický a přírodovědný workshop na SOŠ Lískovecká, fyzikální pokusy 

16. 05. Divadelní představení „Cirkus“ v kině Vlast pro 1. i 2. stupeň.  

25. 05. 
Školní výlet 2. stupně – návštěva Lázní Teplice a Zbrašovských aragonitových 

jeskyní v Teplicích nad Bečvou 

26. 05.  
Knihovnická lekce v dětském oddělení Městské knihovny Frýdek – Místek pro 

žáky IV. a V. třídy 

06. 06. 
Muzejní lekce v Muzeu Beskyd „Heroldovi učedníci umění erbovního“ pro žáky 

VI. a VII.  třídy 

06. 06. 
Školní výlet 1. stupně – návštěva planetária v Ostravě, 3D představení „Napříč 

sluneční soustavou“, interaktivní výstava 

21. 06. 
Filmové představení „Tajný život mazlíčků“ v multikině Cinestar v Ostravě pro 

1. i 2. stupeň ZŠ 

Zpracovala: Mgr. Kristýna Olšáková 
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13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 
13.1. Účast a výsledky v recitačních soutěžích 
 

Recitační soutěž žáků ZŠ 

Dne 15. 02. 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže v divadélku základní školy na ul. Elišky 
Krásnohorské. Básničky předneslo 33 žáků 1. až 7. ročníku. 
 
Vítězové školního kola: 

Kategorie – žáci 1. – 3. třídy   Kategorie – žáci 4. – 5. třídy 

1. místo Václavínková Adéla 2. A  1. místo Smyček Robin   5. A 

2. místo Menšík Josef  1. A  2. místo Gřešková Karina  5. A 

3. místo Hradílek Dominik  3. A  3. místo Kočíb Jaroslav   5. A 

 

Kategorie – žáci 6. – 7. třídy 

1. místo Bongilaj Alex   7. A 

2. místo Kroščen Samuel  6. A 

3. místo Jonáš Matěj   7. A 

 

Dne 24. 02. 2017 proběhla školní recitační soutěže žáků ZŠ – minimální výstupy, 1. - 9. B třídy. 
Přednášelo 36 žáků ve třech kategoriích. 
 
Žáci se velmi snažili a ti nejlepší byli odměněni a získali diplom.  

Všem žákům patří pochvala a ocenění, že překonali trému a přispěli k pěknému kulturnímu zážitku. 

 

1.kategorie     2.kategorie 

1. místo Hejlová Kristýna   3. ročník 1. místo Strapáč Vojtěch  6. ročník 

2. místo Moskalová Regina  3. ročník 2. místo Kavka Jan   4. ročník 

3. místo Konečná Kristýna    3. ročník 3. místo Adamec Daniel  4. ročník 

 

3.kategorie 

1. místo Paráková Šárka 7. ročník 

2. místo Staříčný Daniel  8. ročník 

3. místo Chlopčík Vilém  8. ročník 
 

13.2 Účast a výsledky ve sportovních a jiných soutěžích 
 

Vánoční turnaj ve florbalu 

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 proběhl vánoční turnaj ve florbalu. Zúčastnila se ho celkem 4 družstva, která 
byla vytvořena z žáků různých tříd.  
 
Na vítězných příčkách se umístila družstva: 

1. místo - družstvo č. 4, kapitán D. Fierek 

2. místo - družstvo č. 3, kapitán V. Žídek 

3. místo - družstvo č. 2, kapitán D. Rašík 
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Florbalový turnaj v Třinci 
Ve středu 8. 6. 2017 se družstvo našich žáků zúčastnilo florbalového turnaje na SŠ, ZŠ a MŠ 
Jablunkovská v Třinci. O pohár hráli žáci z Frýdku-Místku, Třince a Karviné. Jen o vlásek nám uniklo 
vítězství. Vyhráli jsme všechny zápasy, jen v jednom jsme dostali vyrovnávací gól v poslední minutě a 
zápas tak prohráli v trestném střílení. Získali jsme stříbrné medaile.  
 
Naši školu úspěšně reprezentovali: Alex Bongilaj, Ernesto Bongilaj, Vanesa Horvátová, Milan 
Hromádka, Samuel Kroščen a Dominik Rašík. 
Zpracovala: Mgr. Marcela Vonderčíková 
 

13.3 Účast a výsledky ve výtvarných soutěžích  
 

NÁZEV VYHAŠOVAL VÝSLEDKY 

Den Země Magistrát F- M  

Děti pozor červená – Bezpečná 
cesta do školy 

Krajské pracoviště BESIP, ve 
spolupráci s odborem dopravy a 
silničního hospodářství 
Magistrátu města F-M 

 
 
 

Moje oblíbené místo ve městě Knihovna FM  

Bruslíme a malujeme s Polárkou Sportovní hala Polárka, FM Zvláštní poděkování – 
Samanta Davidová 
Karin Grešková 

O pohár čeladenské ovečky – 
Děvuchy a synci z Beskyd 

Základní škola Čeladná I. kategorie: 
3. místo Josef Menšík,  
               Jakub Barat 
III. kategorie: 
1. místo Marie Michálková 
2. místo Marek Makhlouf 
3. místo Vanesa Horvátová 
Zvláštní cena ředitele školy: 
Lucie Ježová,  
Michaela Ermanová,  
Nikola Budínová,  
Aneta Otřísalová,  
Marie Michalková 

Požární ochrana očima dětí 
2017 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska 

Marek Makhlouf 

I malá rodina umí velké věci Asociace TRIGON, o.p.s. 
Evropské dny handicapu, 
Ostrava 

Samanta Davidová, VI.B 
Filip Doležel, VI.B 
Ocenění na společenském 
večeru Kříšťálový kamínek 
v DK Vítkovice Ostrava 
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14. Zájmové vzdělávání  - školní družina 
 

Počet oddělení:         4 

Počet vychovatelek: 4    Mgr. Markéta Maďová  

Romana Gaurová  

Bc. Kristýna Olšáková /1. pololetí/  

Michaela Frejová /2. pololetí/  

                   vedoucí vychovatelka: Zdenka Rusková 

Pracovní doba:       ranní           06:00 - 08:00 hod. (pracoviště 5. ZŠ E. Krásnohorské 139) 

                  ranní           06:15 - 08:00 hod. (pracoviště na ul. Škarabelova 562) 

                     odpolední  12:30 - 16:00 hod. (pracoviště 5. ZŠ E. Krásnohorské 139) 

                     odpolední  11:30 - 16:30 hod. (pracoviště na ul. Škarabelova 562) 

 

Celková kapacita:   50 žáků /byla naplněna/ 

 
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 
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. 
 
V tomto školním roce rodiče přispívali na pokrytí části nákladů na provoz ŠD měsíčně částkou       
200,- Kč.  Osvobozeno od úplaty za zájmové vzdělávání bylo v 1. pololetí 10 žáků, ve 2. pololetí 11 
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 školním roce čerpána částka 20 000,- Kč. 
Sdružení rodičů přispělo na nákup odměn pro žáky při celodružinových  akcích  částkou  1200,- Kč.  
 
Účast  žáků na soutěžích v rámci města: 
V letošním roce jsme se opět účastnili výtvarné soutěže městských školních družin. Z každého ročníku 
byli vybráni nejlepší žáci, kteří reprezentovali naši ŠD. V silné konkurenci nejlépe uspěla žákyně           
2. ročníku Adélka Václavínková. Umístila se na 3. místě. 
 
Spolupráce s organizacemi: 
I v tomto školním roce byli opět přihlášeni k pravidelné docházce ve větším počtu  žáci ze speciálních 
tříd. 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. 
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Spolupráce s rodiči: 
Proběhly individuální pohovory s rodiči, byly řešeny výchovné i osobní problémy žáků. K výraznému  
zlepšení došlo při vyzvedávání  žáků z družiny. Pozdní  příchod  rodičů po skončení provozní doby ŠD 
byl řešen jen v jednom případě.  
 
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, vychovatelky předávaly rodičům informace vyučujících  a vysvětlovaly 
případné nejasnosti.  
 
Dle domluvy s TU byla věnována zvýšená péče žákům s výukovými problémy. 
 
Metodické porady vychovatelek ve šk. roce 2016/2017:  
V tomto školním roce proběhly 4 schůzky v těchto termínech: 26. 8.,  5. 9.,  19. 1., 16. 3. 
 
Na metodických poradách jsme se v tomto roce zaměřily na následující témata: organizace nového 
šk. roku, povinná dokumentace ŠD, celoroční úkoly vychovatelek, metodická pomoc začínajícím 
vychovatelkám, spolupráce s rodiči a vyučujícími, organizace společných celodružinových akcí.    
 
Dle celoročního plánu proběhly tyto akce školní družiny:  
30. 09.   Podzimní les - přírodovědná vycházka na Panské Nové Dvory  
14. 10.   Nová scéna  Vlast, film pro ŠD -  Kung Fu Panda 3 
02. 11.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
09. 11.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
18. 11.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Angry Birds ve filmu 
16. 11.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
21. 11.   Celodružinová  soutěž v Pexesu 
23. 11.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
24. 11.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
30. 11.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
02. 12.   Muzikoterapie - odpoledne s písničkou 
10. 12.   Vánoční turnaj ve hře Kloboučku hop!  
14. 12.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
20. 12.   Zájezdní loutková scéna Opava - divadelní představení s vánoční tématikou 
22. 12.   Posezení u vánočního stromečku - tradice, zvyky a obyčeje, zpívání koled 
11. 01.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka      
25. 01.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
27. 01.   Celodružinový turnaj v Puzzliádě 
15. 02.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
22. 02.   Výtvarná soutěž městských ŠD na 5. ZŠ  
24. 02.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Tajný život mazlíčků  
01. 03.   Návštěva dětského centra Bambulka 
15. 03.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
24. 03.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Lovecká sezóna  
29. 03.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
06. 04.   Vyrábíme přáníčka pro rodiče s velikonoční tématikou 
07. 04.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Trolové 
26. 04.   Návštěva dětského centra Bambulka 
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09. 05.   Den matek - výroba přáníček a drobných dárečků pro maminky 
16. 05.   Zpívá  celá družina - pěvecká soutěž  
19. 05.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Lichožrouti 
23. 05.   Bezpečná cesta do školy - soutěž ve znalostech dopravních předpisů pro chodce 
01. 06.   Den dětí - zábavné odpoledne s pohádkovou tématikou na školní zahradě 
27. 06.   Závěrečné hodnocení škol. roku, předávání odměn a diplomů 
Zpracovala: Rusková Zdenka, vedoucí vychovatelka ŠD 

 
 

15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ve šk. roce 2016/2017 

 
Ve dnech 05. a 06. 06. 2017 byla uskutečněna ve škole Veřejnosprávní kontrola hospodaření 
s veřejnými prostředky (č.511/03/2017). Byla provedena Odborem podpory korporativního řízení a 
kontroly KÚ MSK pod vedením Ing. Miroslavy Šlégrové. 
 
Přehled kontrolovaných oblastí:  

 Prostředky poskytnuté na přímé výdaje na vzdělávání  - dodržení stanoveného závazného 
ukazatele přípustného objemu prostředků na platy, dodržení účelovosti čerpání účelové 
dotace 

 Prostředky poskytnuté na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního  
školství“, dodržení účelovosti čerpání dotace 

 Prostředky poskytnuté z rozvojového programu „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se 
zdravotním postižením v roce 2016“, dodržení účelovosti čerpání účelové dotace 

 Hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb – tvorba, čerpání a finanční krytí. 
 
Závěr kontroly: 
Kontrolou výše uvedených oblastí nebyly zjištěny nedostatky. Prostředky určené na rok 2016 byly 
vyčerpány v plné výši a v souladu s účelovým určením. 
 
 
16. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 

 

  

Upravený Skutečnost  Skutečnost  
Plnění 

v % 

finanční plán hlavní činnost celkem    

  k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2016   

A. Náklady celkem 26283 26303 26303 100 

I. Náklady z činnosti 26283 26303 26303 100 

Spotřeba materiálu celkem (501) 1032 1032 1032 100 

z toho: spotřeba materiálu 476 358 358 100 

            spotřeba potravin 556 585 585 100 

Spotřeba energie celkem (502) 578 591 591 92 

z toho: spotřeba tepla 352 326 326 98 

            spotřeba el. energie 179 185 185 103 

            spotřeba plynu 0 0 0 0 

            spotřeba vodné - teplá 47 81 81 172 

Opravy a udržování (511) 532 533 533 100 

Cestovné (512) 15 15 15 100 

Náklady na reprezentaci (513) 1 1 1 100 

Ostatní služby celkem (518) 506 510 510 101 
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z toho: výkony spojů (telefony a internet) 74 74 74 100 

Mzdové náklady celkem (521) 16216 16216 16216 100 

Zákonné sociální pojištění (524) 5519 5519 5519 100 

Jiné sociální pojištění (525) 64 64 64 100 

Zákonné sociální náklady (527) 312 312 312 100 

Daň silniční (531) 2 2 2 100 

Ostatní náklady z činnosti (549) 0 9 9 0 

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 1056 1056 1056 100 

z toho:odpisy budov 987 987 987 100 

            odpisy DHM, DNM 69 69 69 100 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 441 443 443 100 

II. Finanční náklady 0 0 0 0 

z toho:   úroky (562) 0 0 0 0 

             kurzové ztráty (563) 0 0 0 0 

             ostatní finanční náklady (569) 0 0 0 0 

V . Daň z příjmů  0 0 0 0 

z toho: dodatečné odvody daně z příjmů (595) 0 0 0 0 

B. Výnosy celkem 26283 26297 26303 100 

I. Výnosy z činnosti 1517 1530 1536 101 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 0 0 0 0 

Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 782 786 786 101 

z toho:   stravné (602) 553 554 554 100 

             poplatek v MŠ, ŠD a ŠK (602) 229 232 232 101 

             úhrada za poskytnuté služby (602) 0 0 0 0 

Výnosy z pronájmu (603) 6 0 6 100 

Prodej materiálu, DNM, DHM (644,645,646) 0 0 0 0 

Čerpání fondů (648) 34 34 34 100 

Ostatní výnosy z činnosti (649) 703 710 710 101 

II. Finanční výnosy 2 2 2 100 

z toho:  úroky (662) 2 2 2 100 

IV. Výnosy z transferů  24764 24765 24765 100 

Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z trans. 

(672) 24613 24613 24613 100 

z toho: příspěvek SMFM 2447 2447 2447 100 

           příspěvek z fondů SMFM 0 0 0 0 

           příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV atd.) 22166 22166 22166 100 

          dotace z EU proúčt.transf.podílů 151 152 152 100 

          ostatní dotace 0 0 0 0 

C. Výsledek hospodaření  0 -6 0   

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 -6 0   

Výsledek hospodaření běžného účetního období 0 -6 0   

Dotace SMFM na investice 0 0 0   

 
Státní rozpočet 
Organizace obdržela celkem 3 příspěvky: 
ÚZ 33353 – přidělen na prostředky na platy, odvody, náhrady mezd, ONIV 
ÚZ 33052 – přidělen na Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2016 
ÚZ 33025 – přidělen na Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením                         
                     v roce 2016 
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Závazný ukazatel – limit přepočteného počtu zaměstnanců činil  56,09. 
 
Čerpání jednotlivých ÚZ státního rozpočtu: 
 

 platy v Kč odvody v Kč FKSP v Kč ONIV v Kč Celkem Kč 

ÚZ 33353 15 621 000 5 311 137 235 175,16 308 687,84 21 476 000 

ÚZ 33052 488 175 165 979 7 322 0 661 476 

ÚZ 33025 0 0 0 29 000,00 29 000 

Celkem 16 109 175 5 477 116 242 497,16 337 687,84 22 166 476 

 

Rozpis čerpání FKSP za rok 2016 

 
Počáteční stav k 01. 01. 2016 101 227,21 Kč 

412 11 – příděl do fondu 242 999,42 Kč 

412 22 – stravování zaměstnanců    98 224,- Kč 

412 24 – kultura 38 636,- Kč 

412 26 – jubilea, výročí 36 500,- Kč 

412 29 – ostatní užití fondů 98 524,- Kč 

Konečný stav k 31. 12.2016 72 342,63 Kč 

 

Příspěvek zřizovatele:  
 
 
 
 

Příspěvky byly čerpány na provozní náklady budov K Hájku, Škarabelova, odl. prac. El. Krásnohorské. 
 
Spotřeba materiálu                v tis. Kč 

spotřební materiál, materiál na provoz a údržbu 1 032 

potraviny    585 

nákup DrHM    171 

čístící a úklidové prostředky      90 

 
Materiál na údržbu byl nakupován dle potřeby a nutnosti drobných oprav, jako například laky, štětce 
na údržbu starých lavic. Dále byly zakoupeny zámky a kladky na šatní skříňky, drobný spotřební 
materiál, vrtáky a spojovací materiál, splachovadla a těsnění pro WC, benzín do sekaček trávy, 
vybavení lékárniček.  
 
Nákup DrHM 
Budova Škarabelova a budova E. Krásnohorské: koberec, kancelářská židle, policová skříň, krycí síť na 
pískoviště, nábytek do školní družiny, židle a lavice do tříd, okenní síť, mikrovlnná trouba, zátěžový 
koberec do vestibulu školy, monitory, hračky do školní družiny, učební pomůcky např: zvonkohry, 
mapy, kružidlo, míč, sada matematiky. 
Budova K Hájku – zátěžový koberec, židle a lavice, kontejnery na kolečkách, dětské dekorace, hračky 
pro děti, učební pomůcky, lávová lampa, telefon Nokia, geometrické tvary, nástěnka, rychlovarná 
konvice, nábytek třída mateřské školy a šatny. 
 
Čisticí prostředky a potraviny byly čerpány do výše stanoveného limitního příslibu. Vzhledem  
ke zvyšování cen zboží na trhu se navýší limit na r. 2017.  

Mateřská škola 1 244 000,- Kč 

Základní škola 1 203 100,- Kč 
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Spotřeba energií              v tis. Kč 

elektřina 185 

tepelná energie  326 

teplá voda 81 

 

U teplé vody došlo k nárůstu nákladů, protože jsme nainstalovali nově rozvody teplé vody v budově 

K Hájku. Dříve jsme využívali el. bojlery.  

 
Porovnání nákladů energií za poslední tři roky 
 

Spotřeba 
energie: účet 
502 

rok 2014 rok 2015 rok 2016 

v měr. jedn. v Kč v měr. jedn. v Kč v měr. jedn. v Kč 

Teplo 449 GJ 309242,01 507 GJ 313961 542 GJ 342357,4 

Elektrická 
energie 37,963MWh 193238 35,0848MWh 186471,17 35,401MWh 185676 

Plyn 0 0 0 0 0 0 

Voda 714 m3 70016 631 m3 72703,6 558 m3 68558,51 

C e l k e m X 572496,01 X 573135,77 X 596591.91 

 
U tepelné energie byly náklady i spotřeba vyšší než v roce 2015. Je to zapříčiněno klimatickými 
podmínkami a cenami energií, v současné době také řešením poruchy diagnostiky-regulace tepla 
v budově K Hájku 2972.  U elektrické energie klesá spotřeba snahou o úsporný režim. U vody je 
snižující spotřeba i náklady. Celkové náklady na energie jsou nepatrně vyšší než v roce 2014 i 2015. 
 
Opravy a udržování   v tis. Kč                                

Opravy a udržování 533 

 
Opravy budova K Hájku - oprava elektrorozvaděčů, oprava vstupních dveří MŠ, oprava 
konvektomatu, oprava nábytku. 
Opravy budova Škarabelova - opravy auta Ducato.  
Oprava budova El. Krásnohorské - oprava plošiny, oprava kopírky. 
 
Ostatní služby                      v tis. Kč                              

poštovné 5 

telefony /3 budovy/ 51 

internet 22 

revize  20 

zabezpečovací zařízení 5 

přeprava obědů 49 

odvoz odpadů 31 

stočné 26 

služby - ostatní 79 

praní prádla pro MŠ 17 

studená voda 42 

bankov. popl. + vedení účtu 9 

Služby  techn. prohl apod. auto Ducato  16 

Revize na budově Škarabelova: elekrospotřebičů, výtahů, plošiny, hasicích přístrojů a 
zabezpečovacího zařízení, tv nářadí. 
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Revize na budově K Hájku:  revize elektrospotřebičů, výtahů, herních prvků, hasicích přístrojů a revize 
zabezpečovacího zařízení. 
Revize na odl. pr. El. Krásnohorské 139: revize elektrospotřebičů, plošiny. 
 
Služby ostatní – obsluha mzdového programu, účetního programu, programu majetek, malování 
šatny a tříd, správa domény, aktualizace programů AVG, aktualizace ATRE, čištění koberců, ořez 
stromů na zahradách a podobně. 
 
Mzdové náklady – hrazené z provozu       v tis. Kč                                                   

mzdy 16 216 

 
Čerpány na úvazek 0,25 řidič silničního motorového vozidla. 
 
Zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady  v tis. Kč                                                 

zákonné sociální pojištění 5 519 

 
Jedná se o srážky zdravotního a sociálního pojištění z mezd a také z finančních odměn z  
FKSP u příležitostí pracovního výročí a životních výročí. 
 
Jiné soc. pojištění          v tis. Kč                                                

Kooperativa – zákonné pojištění  z mezd 64 

 
Zákonné sociální náklady                                  v tis. Kč 

Osobní ochranné pomůcky 8 

Vstupní a preventivní prohlídky 6 

Školení /SR i město/ 56 

 
Vstupní prohlídky a preventivní prohlídky byly provedeny celkem u 26 zaměstnanců. 
Školení z města bylo hrazeno pro účetní a mzdovou účetní. Ostatní školení pro pedagogy a asistenty 
pedagogů bylo čerpáno ze státního rozpočtu. 
 
Odpisy budov a DHM                                         v tis. Kč 

odpis budova Škarabelova  499 

odpis budova 5. ZŠ 13 

odpis budova K Hájku 475 

DHM Škarabelova 18 

DHM K Hájku 50 

C e l k e m 1 055 

 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku v tis.Kč 

DDNM budova K Hájku 0 

DDNM budova Škarabelova 0 

DDHM budova K Hájku 301 

DDHM budova Škarabelova 140 

 
Nákup DDHM: 
budova Škarabelova - kamerový systém, skříňky, učební pomůcka reach and match, počítače 
budova K Hájku - aku šroubovák, termos, servírovací vozíky, automatická pračka, šatní skříně,     
molitanová sedačka, lednička s mrazicím boxem, skříně kastlíkové, myčka Whirlpool, nerezový stolík, 
kamerový systém, monitory 
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Výnosy                            v tis. Kč 

školné školní družina 73 

školné mateřská škola 155 

stravné  557 

nájmy 6 

čerpání fondů i sponzorů /účet 648/ 34 

ostatní výnosy /účet 649/ 710 

úroky 2 

 
Pronájmy – v budově K Hájku 2972, FM pronájem:  Mgr. Vítková – ordinace klinické logopedie 
                  – v budově Škarabelova 562, FM pronájem není 
 
Školné ŠD – platby žáků za školné ve školní družině. Počet dětí byl 53 žáků. 
Školné MŠ – platby dětí za školné mateřské školy. Počet dětí 53, z toho bylo 23 předškolních dětí.  
Stravné ve ŠJ – Počet uvařených jídel činil  18 880. 
 
Rozpis čerpání účtu 648 
Čerpání – sponzorských darů od firem Kovojas z r. 2014, Frýdecká skládka z r. 2015, Rudolf Mališ      
z r. 2015, Život dětem z r. 2016, Kovojas z r. 2016. 
 
Rozpis čerpání účtu 649 
Věcné dary např. koloběžky, pc, monitory od SRPŠ, sazenice od firmy Technické služby FM atd., 
celkem ve výši 55 740,- Kč a také  proúčtování nekrytého investičního fondu ve výši 643 954,83 Kč.  
 
Čerpání fondů 

Název položky dle výkazu rozvaha  
Příjmy  Výdaje  

   1. 1. 2016 rok 2016 rok 2016   31. 12. 2016 

Fond kulturních a sociálních potřeb  101 227,21 242 999,42 271 884,00 72 342,63 

Fond odměn  20 000,00 0,00 4 000,00 16 000,00 

Rezervní fond tvořený ze 
zlepšeného VH  292 223,14 0,00 0,00 

292 223,14 

Rezervní fond z ostatních titulů  62 283,26 55 740,00 30 023,26 88 000,00 

z toho: dary 62 283,26 55 740,00 30 023,26 88 000,00 

             prostředky převedené dle §       
 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Fond reprodukce majetku,  
investiční fond  1 678 239,60 373 850,00 942 113,83 

1 109 975,77 

Celkem 2 153 973,21 672 589,42 1 248 021,09 1 578 541,54 

  

Fond odměn – čerpán na odměnu pro zaměstnance hrazeného z rozpočtu města – řidič silničního 
motorového vozidla.  
 
FKSP – na stravování zaměstnanců, pracovní výročí, životní výročí, pohoštění Den učitelů a slavnostní 
posezení u příležitosti konce kalendářního roku 2015, vitamíny pro zaměstnance, nestravenkové 
poukázky sodexo pro zaměstnance, nákup pracovní obuvi pro zaměstnance. 
Rezervní fond – nebyl čerpán. 
 
Rezervní fond z ostatních titulů – čerpání sponzorských darů na učební pomůcky. 
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Investiční fond – tvorba díky odpisům, čerpání – pokrytí odpisů nemovitého majetku.  
                           –  snížení IF: bylo provedeno dle pokynů města snížení o výši transferových podílů za 
roky 2013-2015, které nebyly odečítány při provádění odpisů a tvorbě fondu investic. Rovněž byl 
snížen IF o částku nekrytí ve výši 643 954,83 Kč a také bylo provedeno technické zhodnocení budovy  
K Hájku novými rozvody vody. 
 
 
17. Rozvojové projekty školy, realizované projekty financované z jiných zdrojů  
 

1. 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 2016/17. 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. Projekt Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, registrační číslo 
projektu CZ.02.3.68/0.0/16-011/0000660 
 
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových 

témat a mezipředmětových vztahů. Je spolufinancován EU. 
 
Mateřská škola  ZŠ a MŠ Naděje je spolupracující partner v projektu realizovaném PdF OU v Ostravě. 
ZŠ a MŠ naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 se zavázala do projektu zapojit 2 pedagogické 
pracovníky mateřské školy, kteří se budou podílet na aktivitách projektu ve specifickém cíli 1 
realizovaných Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. 
 
Pedagogičtí pracovníci se budou aktivně realizovat v aktivitách: 
Environmentální vzdělávání 
Pedagogické projektování a evaluace 
Náměty na experimenty v mateřské škole 
Polytechnika pro MŠ 
Činnosti dramatické výchovy v mateřské škole 
 
Spolupráce bude probíhat formou zapojení cílové skupiny a ověřováním výstupů projektu v daných 
vybraných aktivitách. 
Realizace projektu byla zahájena 01. 11. 2016 a předpokládá se ukončení projektu 31. 10. 2019. 
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3. Projekt CESTA, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569. 
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií  - Evropským sociálním fondem v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba realizace aktivit je od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2020.  

 
Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje 
přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech 
individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro 
realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti. 
 
Učitelé si mohou vybrat z nabízených variant Cesty. Jednotlivé Cesty projektem mají různé cíle a s tím 
související různé časové dotace. Cílů se dosáhne prostřednictvím vzdělávacích aktivit, sdílením 
zkušeností, realizací kolegiální podpory či mentoringu, získáváním inspirace ze zahraničí, případně 
zvýšením kompetencí pro lektorskou činnost. Důležitá je závěrečná část projektu, kdy pedagogové 
budou poskytovat 10 měsíců kolegiální podporu (resp. interní mentoring) na své škole a ověří si tak 
dosažení cíle. 
 

 

3. ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ - 2017-2019  - je název projektu realizován  Operačním programem 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvy Podpora škol formou zjednodušeného vykazování, 
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003786. 
 
Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta, podpora osobnostně profesního rozvoje 
pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků 
ohrožených školním neúspěchem (extrakurikulární rozvojové aktivity).  
 
Základní škola i mateřská škola se v projektu zaměří na profesní  rozvoj pedagogů v přírodovědných 
předmětech a jazykovém vzdělávání, bude organizovat besedy s odborníkem pro rodiče k výchově a 
vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
V mateřské škole využijeme dotaci na personální posílení předškolního vzdělávání pro usnadnění 
přechodu dětí z mateřinky do základní školy.  
V základní škole nabídneme doučování žákům ohrožených školním neúspěchem.  
 
Projekt potrvá od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2019. 
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18. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery, statut Fakultní školy 
 
V rámci spolupráce s OU jako fakultní škola Ostravské Univerzity Pedagogické fakulty katedry 
speciální pedagogiky působila škola stále jako školící pracoviště studentů speciální pedagogiky pro 
obory – logopedie, somatopedie a psychopedie a realizovala reciproční aktivity pro studenty 
univerzity. 
 
Škola využívá nabídky vzdělávacích, kulturních a společenských institucí města a regionu - Muzeum 
Beskyd, Národní dům Místek, kino Vlast Místek, SVČ Klíč apod. 
 
Škola úzce spolupracuje s klinickými logopedy, kteří mají své ambulance v prostorách školy. 
 
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, J. z Poděbrad, Frýdek-Místek 
SPC pro kombinované vady, Komenského, Nový Jičín 
SPC pro vady řeči, Karviná 
 
Spolupráce s nadacemi a občanskými sdruženími, které poskytují služby jedincům se speciálními 
potřebami - Podané ruce, Trigon Ostrava. 
 
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků působí škola jako školící pracoviště pro KVIC 
Opava pro studující na pozici asistent pedagoga.  
 
Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel Naděje, z. s., 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. 
 
Spolupráce školy se SOŠ, ul. Lískovecká, F-M. 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. 
 
Spolupráce se společenskovědními organizacemi města – Muzeum Beskyd, Knihovna Frýdek apod. 
 
Spolupráce s Městskou policií – asistenti prevence kriminality pomáhali jako preventisté negativních 
jevů ve výuce u žáků s poruchami chování. 
 
Úzká spolupráce s OSPODem  FM –mnoho žáků sociálně znevýhodněných navštěvuje školu. 
 
Spolupráce s terénním sociálním zařízením pro romské etnikum Pramínek, které pracuje ve 
vyloučených lokalitách města. 
 
Úzká spolupráce s Asociací speciálních pedagogů – v návaznosti na aplikaci nové legislativy 
společného vzdělávání v praxi. 
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V roce 2016/17poskytla škola praxi studentům: 
  

Instituce Celkový počet Náslech Praxe 

Ostravská univerzita 35 30 5 

Masarykova univerzita Brno 1  1 

Univerzita Palackého Olomouc 3  3 

Střední škola Havířov 1  1 

VOŠ Ostrava 1  1 

Gymnázium a SOŠ Frýdek.- Místek  1  1 

Nadační fond RYTMUS  1  1 

Soukromá SŠ pedagogiky Obrataň 1 1  

KVIC Opava 9  9 

 53 31 22 

 
Odborová organizace na naší základní škole není organizována. 
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Za školní rok 2016/2017 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 
2016/2017 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. 2017 

VZŠ byla projednána a schválena školskou radou dne:     12. 10. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Dana Zemánková 

ředitelka školy  

 

 


