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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  
Ve školním roce 2017/18  realizovala školská poradenská zařízení vyšetření žáků, kterým končilo 

Doporučení ke vzdělávání ve škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dané před 

novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Třídní 

učitelé dokončovali nákup speciálních pomůcek a didaktické techniky. Novelizovaná vyhláška přinesla 

významný posun v zabezpečení vzdělávání pomocí speciálních didaktických pomůcek. Jejich využití 

při výuce zpestřilo podmínky a průběh vzdělávání a ovlivnilo rozvoj osobností žáků zejména 

v základní škole speciální. 

Dalším charakteristickým rysem pro uplynulý školní rok zejména u žáků v základní škole bylo navýšení 

projevů nekázně, zhoršených vztahů mezi žáky, porušování školního řádu (agrese, vulgarita, 

neuznávání autorit apod.), narostl počet žáků s vysokou omluvenou i neomluvenou absencí. 

Zintenzivnila se proto spolupráce s OSPOD, státním zastupitelstvím, kurátory a narostly návštěvy 

zákonných zástupců ve škole. Signály nevhodných projevů v chování žáků již byly zaznamenány 

koncem předešlého školního roku, a proto byl od září 2017 přijat na úvazek 0,50 školní psycholog, 

který byl financován ze zdrojů zřizovatele. Cílem mj. bylo zajištění a intervence psychologa při 

projevech nekázně žáků s neurovývojovou poruchou. Na škole bylo zřízeno Školské poradenské 

pracoviště.  

Od jara 2018 byla realizována společná jednání s vedoucím Odboru ŠKMaT Ing. Adámkem a s 

ředitelem školy ZŠ El. Krásnohorské, Frýdek-Místek, v jehož prostorách sídlí třídy pro žáky 

s poruchami chování, s cílem získat pro naši školu navýšení 2 tříd pro výuku žáků a pro realizaci 

individuálního nebo skupinového nácviku sociálních dovedností žáků a žáků s ADHD (poruchy 

chování).   

K 31. 12. 2017 byla ukončena služba svoz žáků, zejména realizována pro rodiče imobilních žáků, který 

byl provozován ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel Naděje. Důvodem byla velká poruchovost 

vozidla a finanční nerentabilita provozu. 

K 01. 07. 2018 byly uskutečněny personální změny v organizačním uspořádání školy a ve funkcích 

vedení školy.  

Vedoucí učitelkou mateřské školy  byla jmenována Mgr. Věra Flachsová.  

Zástupkyní ředitelky školy, statutárním zástupcem ředitelky školy, byla jmenována Mgr. Jana 

Novotná.  

mailto:zsnadeje@seznam.cz
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Funkce druhého zástupce školy byla nahrazena funkcí  vedoucí učitel odloučeného pracoviště           

El. Krásnohorské 139, Frýdek-Místek. Na místo  vedoucího učitele byl k 15. 08. 2018  jmenován Mgr. 

Lubomír Stepek. 

 

Školní rok 2017/18 

Vedení školy:  Ředitelka školy     PaedDr. Dana  Zemánková 

   Zástupce ředitelky pro ZŠ, zást. st.org.  Mgr. Miroslava Červenková 

         do 30. 06. 2018 

   Zástupce ředitelky pro ZŠS   Mgr. Jana Novotná 

   Školní psycholog    PhDr. Daniel Štach 

Vedoucí učitelka mateřské školy  Mgr. Lenka  Nakládalová 

         do 30. 06. 2018 

 
   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. Lenka Hlavatá 
     Mgr. Marcela  Vonderčíková 
Koordinátor ŠVP ZŠS   Mgr. Vlasta Slováčková 

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

Metodik ZŠ speciální   Mgr. Kateřina Pindlová 
Školní metodik prevence  Mgr. Lenka  Hlavatá 
Netradiční výuka   Ing.   Pavel  Carbal  
     Mgr. Kateřina Pindlová 

   Metodik ICT      Mgr. David Moravec 
   Správa ICT sítě                          Mgr. David Moravec 

Hlavní účetní                 Mgr. Miroslava  Malíšková 
Mzdová účetní    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 
 

mailto:podatelna@frydekmistek.cz
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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 
130 žáků ZŠ 
70 žáků  ZŠS 

Škarabelova 562, F-M  
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 Odloučené 
pracoviště K Hájku 

2972, F-M 
 
Komentář: Školní kuchyně mateřské školy zabezpečuje stravování pro žáky školy na pracovišti K Hájku 2972 a 
Škarabelova 562. Pedagogičtí pracovníci základní školy se stravují ve školní jídelně v Základní škole, El. 
Krásnohorské 2254, 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. 2018 
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. 2018 
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, třídy ZŠ, bezbariérový vstup, schodišťová plošina 

Učebny pro třídy s nejvyšším počtem 14 žáků   6 učeben 
Místnost jako školní jídelna    1 učebna 
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Učebny pro školní družinu s počtem 14 žáků na třídu 3 učebny + interaktivní tabule 
Místnosti pro individuální vzdělávání   1 místnosti 
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 
Třídy ZŠS 
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 
Třídy Mateřské školy 
Učebny pro třídy MŠ běžné    2 učebny 
Učebny pro třídy speciální MŠ    2 učebny 
Místnost pro individuální cvičení a logopedii  1 učebna 
 
Budova El. Krásnohorské 139, třídy ZŠ, 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    1 učebna – 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 
 
Vybavení školy 
Všechny budovy školy jsou propojeny internetovou sítí včetně telefonního spojení s možností vkládat 
informace do školního systému Bakalář z kterékoliv budovy. 
Každé pracoviště je vybaveno interaktivní tabulí, projektovým plátnem, každá třída vybavena PC s  
připojením na internet  a  mnozí žáci tříd ZŠ a ZŠS  jsou vybaveni tablety nebo iPady z podpůrných 
opatření pro žáky. Učitelé pracují s notebooky. 
Většina tříd je vybavena novými lavicemi, žáci imobilní mají speciální lavice uzpůsobené pro vozík 
dítěte. 
Ve školním roce 2017/18 pokračovalo navýšení počtu speciálních didaktických pomůcek a ICT 
vybavení včetně softwaru pro žáky zejména základní školy speciální nebo žáků s PAS v základní škole, 
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 2017/18 

Základní škola 
1. Lavice a židle pro žáky 2. stupně ZŠ  - účelový zdroj zřizovatele 
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2. Výmalba tříd a chodeb školy – budovy Škarabelova 562, El. Krásnohorské  – fond školy 
3. Výměna otopných ventilů a centra topení – budova Škarabelova 562 – fond školy 
4. Výměna podlahových krytin  ve 3 třídách – budova Škarabelova – fond školy 
5. Koberce do 3 tříd ZŠ – fond školy 
6. Výměna a oprava vstupní branky a posuvné brány – budova Škarabelova - fond školy 
7. Vybavení nábytkem kanceláře -  mzdová účetní, hlavní účetní a zástupkyně ředitelky školy – 

fond školy. 
 
Mateřská škola  

1. 1 ks koberce do tříd mateřské školy - finanční zdroj školy 
2. Nákup 20 ks dětských lehátek pro MŠ – fond školy 
3. Výmalba chodeb  – fond školy 
4. Vybavení nábytkem - kanceláře vedoucí učitelky MŠ a vedoucí školní kuchyně – fond školy. 

 
2. Údaje o školské radě a SRPŠ 
 
V lednu 2018 se uskutečnily volby do školské rady pro funkční období 2018 – 2020. 

Složení školské rady: 
 

Volební období   2018 - 2020 

Složení školské rady Předseda Mgr. Miroslava Červenková do 30. 06. 2018 
/za ped. pracovníky/ 
Mgr. Iveta Chlebková od 29. 08. 2018 

 Místopředseda Aleš Budina /za rodiče/ 

Členové školské 
rady 

Mgr. Iveta Chlebková do 28. 08.2018 
/za ped. pracovníky/ 
Mgr. Marcela Vonderčíková od 29. 08. 2018 

Mgr. Turoňová /za zřizovatele/ 

Paní Milena Čajánková/za zřizovatele/ 

Mgr. Alice Ogurčáková /za rodiče/ 

 

 Ustavující jednání školské rady pro volební období 2018 - 2020  
Školská rada na svém prvním ustavujícím setkání dne 29. 01. 2018 volila předsedu, 
místopředsedu a zapisovatele jednání. 

 Doplňující volby dne 28. 08. 2018 - Kooptace člena školské rady z řad  pedagogů – zvolena 
byla Mgr. Marcela Vonderčíková (na místo Mg. Červenkové, která již není zaměstnancem 
školy) 

 Jednání Školské rady 29. 08.2018 
Z důvodu kooptace člena z řad pedagogů školská rada opětovně volila své vedení: 
Volba předsedy  - zvolena Mgr. Iveta Chlebková 
Volba místopředsedy – zůstává pan Aleš Budina 
Program: 
Schválení Dodatku ke ŠVP – dotace výuky druhého CJ na 2. stupni ZŠ  - posílení  o 1 hod. AJ, 1 
hod. předmět spec. ped. péče 
Schválení Dodatku k Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání  - pololetní písemné práce 
budou pouze z předmětů ČJ, AJ a matematika, v ostatních předmětech je v kompetenci 
třídního učitele  
Schválení Dodatku ke Školnímu řádu – režim organizace výuky žáků, kteří znemožňují 
vzdělávání ostatních. 
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2.1 Údaje o Sdružení rodičů a přátel Naděje, z.s.  

 

Složení výboru 

Předseda Ing. Konečná Alena 

Místopředseda Paní Szkanderová Jana 

Členové Paní Prachařová Karolína  
Paní Schaferová  Jana 

 
Členská schůze dne  03. 09. 2017: 
 

1. Zpráva  o činnosti spolku Sdružení rodičů a přátel Naděje, z.s. 
Informace o složení výboru 
Informace o ukončení provozu služby svozu žáků k 31. 12. 2017 – aby si rodiče v předstihu      

zajistili jinou službu 
2. Informace o změnách: 

Změna  ve Školním řádu od 03. 09. 2017, 
Změna v Pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání  
Změny v ŠVP od 01. 09. 2017   

3. 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.) 
 Informace o zůstatku finančních prostředků z předchozího šk. roku přednesla p. Konečná 

Schválení výše rodičovského  příspěvku pro šk. rok 2017/2018  300,- za jednoho žáka na  
každé pololetí. 
Návrh rozpočtu SRPŠ a rok 2017/18 

    
Zasedání Výboru   dne 20. 11. 2017 
 
Program: 

1. Informace o akcích – Mikulášská nadílka  
Prodejní akce Dolní Vítkovíce – „Slavíme vánoce v Dolní oblasti     
Vítkovic“ 

                                                     Svět techniky Ostrava – pro žáky II. stupně ZŠ 
             Planetárium Ostrava 
             Kino Cinestar Ostrava – červen 2018 

2. Sdělení k výběru dobrovolného příspěvku SRPŠ, k čerpání  rozpočtu, různé 
 
Zasedání Výboru  dne 28. 05. 2018 
 
Program: 

1. Výběr příspěvků SRPŠ II.pol. do 31.05.2018  - příspěvek 300,- Kč na dítě 

2. Sdělení k čerpání finančních prostředků během šk. roku 2017/2018   

3. Společná příprava členů výboru akce Zahradní slavnost pro žáky ZŠS, den konání: 05. 06. 

2018 ve 14,00h.   

4. Akce pro žáky II. st. ZŠ, den konání  19. 06. 2018 – Opékání párků pro žáky a rodiče na Zátiší, 

Frýdek-Místek 

5. Informace k organizaci  akce Rozloučení s vycházejícími žáky, den konání 21. 06. 2018.   

6. Všechny uvedené aktivity budou spolufinancovány z rozpočtu SRPŠ.  

 

        



Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/18 

 

9 

 

3. Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů školy  

 

3.1 Obory vzdělávání 

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

79-01-C/01 Základní škola Kapacita: 130 žáků  
 

3.2 Vzdělávací programy ve školním roce 2017/2018 

Ročník Typ školy Vzdělávací program 

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

6.- 8.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 

 

3.3 Vývojová tendence naplněností tříd –  k 30. 06. 2017 

Mateřská škola 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti 

4 58 4 58 4 55 4 57 4 55 4 53 
Komentář: Snižuje se počet dětí v běžných třídách, protože se integruje větší počet dětí se speciálními 

potřebami do běžných tříd. 

Základní škola 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

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

15 99 16 117 16 117 15 118 16 114 15 114 15 119 16 117 
Komentář: V posledních letech je průměrný počet žáků v obou  typech  škol podobný. 
 

Školní družina 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci 

4 36 4 50 4 50 4 50 4 50 4 48 4 49 
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. 
 

3.4 Počty žáků v ročnících podle typu školy k 30. 09. 2017 
 

ročník Počet 
žáků 

Základní škola I.st.  

I.B -  min. výstupy 8 

I.E - AUTI – min.výstupy 4 

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

III.A (1.+3.r.)  10 

V. B (4.+5.r.) – min. výstupy 8 

V.A (4.+5.r.) 9 

Celkem I.st ZŠ 51 

Základní škola II.st.  
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VI.A (6.+7.r.) 8 

VIII.A 9 

Celkem II.st. ZŠ 17 

Základní škola praktická – dobíhající vzděl. program  

VII.B (7.+9.r.) 6 

VIII.B 10 

IX.B (8.+9.r.) 11 

Celkem II.st. ZŠ praktická 27 

III.E (2.+3.+5.r.) 4 

VIII.E (6.+8.+10.r.) 4 

V.C (2.+5.+8.+9.r.) 5 

VII.C (3.+6.+7.+10.r.) 5 

II.C (1.+2.+7.r.) 4 

Celkem základní škola speciální 22 

 
Stav žáků ke dni 30. 09. 2017 byl celkem 115 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. 
 
4. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
4.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30. 09. 2017 
 

Pracovní zařazení Fyzický počet 
Přepočet  

v des. čísle 

Ředitel/ka školy 1 1,00 

Zástupce ředitele 2 2,00 

Učitelé 1. tříd 2 2,00 

Výchovný poradce 1 1,00 

Metodik informačních a komunikačních technologií 2 2,00 

Učitelé se stud. úlevami 0 0,00 

Ostatní pedagogičtí zaměstnanci 14 13,77 

Celkem učitelé 22 21,77 

Pedagogický asistent, psycholog 18 16,50 

      
      

  Fyzický počet 

Přepočtené 

úvazky  

v des. čísle 

Základní škola 11 11,00 

Základní škola praktická 3 3,00 

Základní škola speciální 8 7,77 

Celkem učitelé 22 21,77 

ŠD + ŠK 4 3,79 

Provozní, THP 6 3,90 

ŠJ – jídelna 2 1,30 

ŠJ – vývařovna 0 0,40 

ŠJ – výdejna 3 1,20 

Celkem škola 37 32,36 
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Mateřská škola 
 

Pedagogičtí zaměstnanci – fyzicky vč. asistentů pedagoga 13 13 

Pedagogičtí zaměstnanci – přepočtení 
Normativně 7,82 7,82 

Skutečnost 8,00 8,00 

Nepedagogičtí zaměstnanci – fyzicky 5 5 

Nepedagogičtí zaměstnanci – přepočtení 
Normativně 2,81 2,81 

Skutečnost 3,30 3,30 

Celkem za pracoviště – fyzicky 18 18 

Celkem za pracoviště – přepočtení 
Normativně 10,63 10,63 

Skutečnost 11,30 11,30 

Pedagogický asistent, psycholog - mimonormativně  4,50  4,50 

 

4.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogický pracovník ZŠ funkce 
 

úvazek praxe vzdělání kvalifikace 

Ing. Babjaková Lubomíra TU ZŠP 1,00 35 VŠ DPS 

Mgr. Červenková Miroslava zástupce ředitele - ZŠ 1,00 28 VŠ Spec.ped. 

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

Mgr. Čerňáková Renáta  TU ZŠ 1,00 17 VŠ Apl.TV+ 
Spec.ped. 

Mgr. Hlavatá Lenka TU ZŠS 1,00 28 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Hudcová Radmila TU ZŠ 1,00 22 VŠ Spec.ped.+1.st. 

Mgr. Chlebková Iveta TU ZŠ 1,00 24 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Pavla Lišková TU ZŠ – 1. pololetí 1,00 24 VŠ Spec.ped. 

Mgr. Novotná Jana Zástupce ředitele - ZŠS 1,00 35 VŠ 2.st.ZŠ + VP 

Mgr. Moravec David TU ZŠS 1,00  12 VŠ Resoc.vych. 

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

Mgr. Krumniklová Michaela TU ZŠ 1,00 15 VŠ Spec.ped. 

Ing. Světlý Tomáš TU ZŠ – 2. pololetí 1,00 19 VŠ VŠB 

Mgr. Slováčková Vlasta TU ZŠS  1,00 20 VŠ Spec.ped.+1.st. 

Mgr. Ševčíková Dagmar TU ZŠS 1,00 14 VŠ Spec.ped. + 2.st. 

Mgr. Žižková Romana TU ZŠP 1,00 33 VŠ Spec. ped.+ MŠ 

Mgr. Marcela Vonderčíková TU ZŠ 1,00 27 VŠ Spec.ped. + 2.st. 

Mgr. Sklenářová Markéta Netřídní učitel 1,00 6 VŠ Apl.TV+spc.ped. 

Mgr. Pindlová Kateřina TU ZŠS 1,00 18 VŠ 1.st.+Spec.ped.  

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

Mgr. Závorková Lenka TU ZŠ 1,00 26 VŠ 1.st.+Spec.ped.  

PaedDr. Zemánková Dana ředitelka školy 1,00 36 VŠ Spec.ped. 

PhDr. Daniel Štach Školní psycholog 0,50 15 VŠ Psychologie 

 

Vychovatelky funkce 
 

úvazek praxe vzdělání 

Rusková Zdenka vedoucí vychovatelka 1,00 33 SpgŠ 

Frejová Michaela  vychovatelka 0,88 3 SŠ ped 

Gaurová Romana Vychovatelka  0,91 10 SpgŠ 

Mgr. Maďová Markéta vychovatelka 1,00 12 VŠ Spec.ped. 
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Pedagogický pracovník MŠ funkce 
 

úvazek praxe vzdělání 

Mgr. Bosáková Adéla Tř. učitelka 1,00 11 VŠ spec.ped. 

Mgr. Flachsová Věra Tř. učitelka 1,00 22 VŠ spec.ped. 

Bc. Vaňková Markéta Tř. učitelka 1,00 15 VŠ spec.ped. 

Kolečkářová Dáša učitelka 1,00 39 SŠ ped. 

Bc. Lesňáková Lenka učitelka 1,00 0 Bc. Spec.ped. 

Mgr. Nakládalová Lenka Vedoucí učitelka MŠ 1,00 39 VŠ spec.ped. 

Bc.Skládaná Helena učitelka 1,00 11 VŠ spec.ped. 

Bc. Vrablová Věra učitelka 1,00  22 Bc spec.ped.. 

 

 

 

Asistenti pedagoga 
 

úvazek vzdělání 

ZŠ   

Golová Dagmar 1,00 SŠ kurz AP 

Mrkvová Petra, DiS. 1,00 VOŠ 

Matušková Lucie  1,00 SŠ kurz AP 

Kouláková Eva DiS. 1,00 VŠ 

Ondračková  Miroslava 1,00 SŠ  kurz AP 

   

Principe Matušková Kateřina 0,85 SŠ kurz AP 

Poláková Jana 0,90 SŠ kurz AP 

Pryčková Petra 1,00 SŠ kurz AP 

Pětrulová Michaela 1,00 SŠ kurz AP 

Renzová Lenka, DiS. 1,00 SŠ kurz AP 

Sedláčková Lucie 1,00 SŠ kurz AP 

Stašíková Lucie 1,00 SŠ kurz AP 

Bc. Špoková Eva 1,00 VŠ spec.ped. 

Bc. Válková Božena 0,75 VŠ spec.ped. 

Teperová Alice 1,00 SŠ kurz AP 

Vávrová Lenka 1,00 SŠ kurz AP 

Mgr. Karina Havlásková  1,00 VŠ II.st. ZŠ 

MŠ   

Bc. Kolářová Kateřina 1,00 VŠ spec.ped. 

Konečná  Jana   1,00 SŠ Kurz AP 

Krzesiewiczová Naděžda 1,00 Střední s výučním listem, kurz AP 

Mgr. Chrobáková Kateřina 0,50 VŠ 

Šputová Eva 1,00 SŠ kurz AP 

Mgr. Škutová Dita 1,00 VŠ  učitelka 2.st. ZŠ – 1.pol. 

Mgr. Talpová Markéta 1,00 VŠ spec.ped.- 2. pol. 
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4.3 Pedagogičtí pracovníci podle věku 

 

  
  

asistent pedagoga (AP) pedagogický pracovník (PP) 

věk 

počet 
zam. v 
dané 

věkové 
skupině 

% zam. v 
dané 
věkové 
skupině 

počet 
AP v 
dané 

věkové 
skupině 

Ž M 
% AP       

v dané 
věkové 
skupině 

počet 
PP v 
dané 

věkové 
skupině 

Ž M 
% PP        

v dané 
věkové 
skupině 

20-29 9 15% 7 7 0 29% 2 2 0 6% 

30-39 17 28% 11 11 0 46% 6 6 0 17% 

40-49 14 23% 2 2 0 8% 12 10 2 33% 

50-59 12 20% 4 4 0 17% 8 7 1 22% 

60- 8 13% 0 0 0 0% 8 7 1 22% 

celkem 60 100% 24 24 0 100% 36 32 4 100% 

      

4.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Jméno 
 

funkce-zařazení úvazek vzdělání 

Mgr. Malíšková Miroslava Hlavní účetní/personalista 1,00 VŠ 

Ing. Pavelková Markéta Mzdová účetní/administrativa  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 

Janišová Taťána Kuchařka  1,00 SOU 

Vondráková Lucie Výdejka 0,20 SOU 

Vondráková Lucie Uklízečka  0,70 SOU 

Vávrová Anna 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 2018/19 

 

Vzdělávací program Počet žáků 

Základní škola včetně LMP a ZŠS 10 

Z toho odklad školní docházky 3 

ZŠ, ZŠ LMP 5 

ZŠS 2 

Žáci zapsáni u nás, ale nepřijati 1 

Naši žáci opakující 1. ročník 3 

Žáci, kteří k nám přistoupí z jiných škol 2 

Celkem do 1. ročníku nastoupí 10 



Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/18 

 

14 

 

Do prvního ročníku nastoupí    10 žáků 

Převedení do jiného vzdělávacího programu  1 žák 

3 žáci opakují ročník – LMP  

5 žáků ZŠ 

2 žáci ZŠS 

 
1. ročník    ZŠ 3 žáci 

      ZŠS 2 žáci 

Odklad školní docházky    3 žáci   

Přestupy z jiných škol    2 žáci      

Opakují ročník     3 žáci 

Zapsaní, ale nepřijati    1 žák 

 Zapsáni      9 žáků  v řádném termínu, z toho 3 žáci odklad 

 Pro školní rok 2018/19 bude třída 1. ročníku základní školy umístěna nadále v budově Škarabelova 

562, (kde jsou umístěny třídy ZŠS a třída pro žáky s PAS), ostatní třídy již budou sídlit v budově            

El. Krásnohorské 139. 

 

 

6. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků  
 
6.1 Přehled o prospěchu a absence žáků 
 
Třídy, počet žáků, absence za II. pololetí školního roku 2017/2018 

Třída třídní učitel počet 
žáků 

omluvená  
absence 
celkem 

průměr 
na 
1 žáka 

neomluvená  
absence 
celkem 

průměr na 
1 žáka 

I.B Mgr. Iveta Uvirová 8 852 106,50 161 20,13 

II.B Mgr. Renáta Čerňáková 12 693 57,75 107 8,92 

III.A Mgr. Miroslava Holáková 10 652 65,20 20 2,00 

V.B Mgr. Iveta Chlebková 8 681 85,13 5 0,63 

V.A Ing.  Tomáš Světlý 9 609 67,67 0 0 

VI.A Ing.  Pavel Carbal 8 331 41,38 0 0 

VII.B Mgr. Michaela Krumniklová 6 468 78,00 0 0 

VIII.B Mgr. Romana Žižková 10 461 46,10 4 0,40 

VIII.A Mgr. Marcela Vonderčíková 9 784 87,11 8 0,89 

IX.B Ing. Lubomíra Babjaková 11 708 64,36 29 2,64 

II.C Mgr. Lenka Hlavatá 4 318 79,50 0 0 

V.C Mgr. Dagmar Ševčíková 5 271 54,20 42 8,40 

VII.C Mgr. David Moravec 5 459 91,80 34 6,80 

I.E Mgr. Lenka Závorková 4 141 35,25 0 0 

III.E Mgr. Kateřina Pindlová 4 277 69,25 0 0 

VIII.E Mgr. Vlasta Slováčková 4 199 49,75 0 0 
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Celkový počet absence za I. pololetí školního roku  2017/2018 

počet tříd celkový počet 

žáků  

celkový počet 

omluvené 

absence 

průměr na žáka celkový počet 

neomluvené 

absence 

průměr na žáka 

16 

 

113 

 

6 720 59,47 43 0,38 

 

Celkový počet absence za II. pololetí školního roku  2017/2018 

počet tříd celkový počet 

žáků 

celkový počet 

omluvené 

absence 

Průměr 

na žáka 

celkový počet 

neomluvené 

absence 

průměr na žáka 

16 117 7 904 67,56 410 3,50 

 

Přehled žáků s neomluvenou absencí za II. pololetí 

třída  celkový počet 
neomluvené 

absence 

důvod absence 

I.B 1 žákyně 
1 žákyně 

1 žák 

24 hodin 
24 hodin 

113 hodin 

záškoláctví, nepravidelná školní docházka 
záškoláctví, nepravidelná školní docházka 
záškoláctví, nepravidelná školní docházka 

II.B 1 žákyně 107 hodin záškoláctví 

III.A 1 žák 
1 žák 

15 hodin 
5 hodin 

záškoláctví 
záškoláctví 

V.B 1 žák 5 hodin záškoláctví 

VIII.B 1 žák 
1 žák 

3 hodiny 
1 hodina 

záškoláctví 
záškoláctví 

VIII.A 1žák 
1 žák 

2 hodiny 
6 hodin 

záškoláctví 
záškoláctví 

IX.B 1 žák 29 hodin záškoláctví 

V.C 1 žákyně 42 hodin záškoláctví, nepravidelná školní docházka 

VII.C 1 žák 34 hodin záškoláctví, nepravidelná školní docházka 

 

Přehled žáků s celkovou absencí nad 100 hodin za II. pololetí 

Třída  absence celkem důvod absence 

I.B 1 žák 

1 žákyně 

1 žákyně 

273 hodin 

161 hodin 

157 hodin 

záškoláctví, nepravidelná školní docházka, nemoc 

záškoláctví, nepravidelná školní docházka, nemoc 

záškoláctví, nepravidelná školní docházka, nemoc 

II.B 1 žákyně 

1 žák 

1 žákyně 

192 hodin 

134 hodin 

104 hodin 

záškoláctví, nemoc 

nemoc, jednodenní absence 

nemoc 

III.A 1 žák 

1 žák 

165 hodin 

103 hodin 

nemoc, krátkodobá absence, záškoláctví 

nemoc, záškoláctví 

V.B 1 žák 

1 žákyně 

1 žák 

195 hodin 

140 hodin 

172 hodin 

nemoc, krátkodobá absence 

nemoc, neštovice 

nemoc, neštovice 
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V.A 1 žák 110 hodin  nemoc 

VI.A 1 žák 135 hodin psychická labilita 

VII.B 1žák 

1 žák 

121 hodin 

206 hodin 

nemoc, lékař, rodinné důvody 

nemoc, lékař 

VIII.B 1 žák 106 hodin nemoc 

VIII.A 1 žákyně 

1 žákyně 

1 žák 

1 žák 

113 hodin 

192 hodin 

146 hodin 

109 hodin 

častá nemoc 

nemoc 

nemoc 

nemoc 

IX.B 1 žákyně 

1 žák 

1 žákyně 

173 hodin 

211 hodin 

115 hodin 

častá nemoc 

nemoc, záškoláctví 

nemoc 

II.C 1 žák 129 hodin nemoc, rehabilitace 

V.C 1 žákyně 138 hodin nemoc, jednodenní absence, záškoláctví 

VII.C 1 žák 323 hodin separační úzkost, záškoláctví, nepravidelná školní 

docházka 

VIII.E 1 žák 106 hodin nemoc 

 

Za II. pololetí školního roku je celkem 27 žáků s celkovou absencí vyšší než 100 hodin. 

 

Hodnocení prospěchu za II. pololetí školního roku 2017/2018 

Třída počet 

žáků 

prospěl  

s vyznamenáním 

prospěl neprospěl Prospěchově 

slabí žáci 

Celkový 

průměrný 

prospěch třídy 

I.B 8 4 2 2 0 1,655 

II.B 12 6 6 0 2 1,467 

III.A 10 4 6 0 1 1,608 

V.B 8 5 3 0 0 1,438 

V.A 9 1 8 0 4 2,034 

VI.A 8 2 3 3 4 2,080 

VII.B 6 4 2 0 1 1,342 

VIII.B 10 3 7 0 3 1,753 

VIII.A 9 1 8 0 5 2,270 

IX.B 11 2 9 0 5 1,937 

II.C 4 0 4 0 1 2,806 

V.C 5 2 2 1 2 2,000 

VII.C 5 0 5 0 2 2,273 

I.E 4 3 0 1 0 1,406 

III.E 4 2 2 0 1 1,514 

VIII.E 4 1 3 0 1 1,636 

Celkem 117 40 70 7 32 1,826 
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Neprospívající žáci 

 

Třída  předmět 

I.B 2 žáci – budou opakovat ročník ČJ - 5, M - 5, NS - 5  

VI.A 3 žáci ČJ - 5, M – 5, AJ - 5 

V.C 1 žák M, Čt, ČaJS - 5 

I.E 1 žákyně ČJ - 5, M - 5, NS - 5 

 

Žáci uvolněni z předmětu 

 

Třída  předmět 

I.B 1 žák TV 

V.A 1 žák TV 

VII.B 1 žák 

1 žák 

HV, TV 

TV 

VIII.B 1 žákyně TV 

IX.B 1 žákyně 

1 žák 

TV 

TV 

II.C 1 žákyně TV 

V.C 1 žák TV 

 
Hodnocení chování za II. pololetí školního roku 2017/2018 

Důtka třídního učitele 

Třída  

II.B  DTU - za krádež peněz spolužačce 

III.A DTU - za 5 neomluvených hodin 

VIII.B DTU - za neomluvenou hodinu, zapomínání a nevhodné chování 

DTU - za 3 neomluvené hodiny, zapomínání a nevhodné chování 

VIII.A DTU - za vyrušování ve výuce a za 2 neomluvené hodiny 

DTU - za vyrušování ve výuce a za 6 neomluvených hodin 

 

Důtka ředitelky školy 

Třída  

VIII.A DŘŠ - za vulgaritu, agresivitu vůči spolužákům i vyučujícím 

Dne 18.06. 2018 pedagogická rada schválila u uvedeného žáka udělení 

ředitelské důtky 

 

2. stupeň z chování 

Třída  

I.A 1 žákyně  za 24 neomluvených hodin 

1 žákyně  za 24 neomluvených hodin 

III.A 1 žák  za 15 neomluvených hodin 

V.B 1 žák  za svévolné opuštění budovy školy během výuky, ohrožení své 

bezpečnosti, porušení školního řádu 
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VI.A 1 žák za neplnění školních povinností, úmyslné narušování výuky, 

vulgární vyjadřování, provokace spolužáků 

 

3. stupeň z chování 

Třída  

I.B 1 žák za 113 neomluvených hodin 

II.B 1 žákyně  za 107 neomluvených hodin 

V.C 1 žákyně  za 42 neomluvených hodin 

VII.C  1 žák za 34 neomluvených hodin 

 

Pochvaly třídního učitele 

Třída  

I.B 1 žákyně  za 1. místo v recitační soutěži 

II.B 2 žákyně  za snahu, pracovitost a aktivitu ve vyučování 

1 žák za výborný prospěch, pracovitost a aktivitu ve vyučování 

V.A 1 žák za příkladný prospěch a aktivitu ve výuce 

VII.B 2 žáci za výborný prospěch s vyznamenáním a vzornou přípravu na vyučování 

VIII.B 2 žákyně  za celoroční snahu, ochotu a píli 

VIII.A 1 žák  za aktivní práci pro třídu 

IX.B 3 žáci za vzornou domácí přípravu a slušné chování 

II.C 1 žákyně  za snahu při plnění zadaných úkolů 

1 žák za vzorné chování 

1 žák  za opakovanou pomoc spolužačce 

V.C 1 žákyně  za ochotu a pomoc spolužákům 

I.E 4 žáci za plnění školních povinností a vzornou domácí přípravu 

III.E 1 žák  - za vzorné plnění školních povinností, pečlivou domácí přípravu, výborné studijní 

výsledky a reprezentaci školy 

 

Pochvaly ředitelky školy 

Třída  

I.E 1 žák - za 2. místo ve výtvarné soutěži „O pohár čeladenské ovečky“ 

V.B 1 žák  - za reprezentaci školy, získání 3. místa v krajské soutěži „Oříšek“ v Ostravě 

VII.B 1 žák - za reprezentaci školy v krajském kole, získání 1. místa v soutěži 

1 žák - za vzornou reprezentaci školy v recitační soutěži „Oříšek“ v Ostravě 

VIII.B 3 žákyně - za reprezentaci školy v lehké atletice 

1 žákyně - za reprezentaci školy v recitační soutěži „Oříšek“ v Ostravě 

VIII.A 1 žák + 2  žákyně - za úspěšnou reprezentaci školy 

IX.B 1 žákyně - za reprezentaci školy 

1 žákyně - za reprezentaci školy ve výtvarné soutěži 

VII.C 2 žáci - za reprezentaci školy ve výtvarné soutěži „O pohár čeladenské ovečky“ 

III.E 1 žákyně - za vzornou reprezentaci školy „Puzzliáda 2018“ 

VIII.E 1 žák  - za vzornou reprezentaci školy „Olympiáda handicapovaných“ 

1 žákyně - za reprezentaci školy „Puzzliáda 2018“ 
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Za II. pololetí školního roku 2017/2018 byly celkem  uděleny 4 napomenutí třídního učitele, 12 důtek 

třídního učitele, 7 důtek ředitelky školy, 5 druhých stupňů z chování, 4 třetí stupně z chování, 28 

pochval třídního učitele a 18 pochval ředitelky školy (viz zápis z pedagogické rady ze dne 16. 04. 

2018). 

Za celý školní rok 2017/2018 byly celkem uděleny 4 napomenutí třídního učitele, 24 důtek třídního 

učitele, 11 důtek ředitelky školy, 6 druhých stupňů z chování, 4 třetí stupně z chování, 39 pochval 

třídního učitele a 18 pochval ředitelky školy (viz zápis z pedagogické rady ze dne 22. 01. 2018). 

Výchovná opatření školy 

Třída  

I.B 

V.C 

1 žák -  výchovný pohovor s matkou, opakované hlášení OSPOD, PČR, zpráva pro SZ, 

soudní řešení. 

3 žákyně – sestry -   výchovná komise  se zákonným zástupcem dětí, opakovaný pohovor 

s matkou, hlášení na OSPOD 

II.B 1 žákyně  – výchovná komise, opakované hlášení na OSPOD, zpráva  pro SZ, soudní řešení 

1 žákyně  - pohovor se zákonným zástupcem 

III.A 1 žák  - výchovná komise, hlášení na OSPOD 

1 žák  - pohovor se zákonným zástupcem 

V.A 1 žák - opakovaný výchovný pohovor s matkou, výchovná komise 

1 žák – výchovné komise za přítomnosti kurátorky, případová konference, opakovaný 

pobyt v PN Opava 

VI.A 1 žák  - výchovná komise s kurátorkou, opakované hlášení na OSPOD, opakované zprávy 

pro SZ,  3 x volána RZZS – 1x převoz do PN Opava, 1x hospitalizace Nemocnice Frýdek-

Místek, 1 x volána Policie ČR, opakované pobyty PN Opava, PN Velká Bíteš 

1 žák- výchovná komise, opakované hlášení OSPOD, opakované zprávy pro SZ, pobyty PN 

Opava, PN Velká Bíteš 

VIII.B 1 žák  - pohovor se zákonným zástupcem 

1 žák - pohovor se zákonným zástupcem, výchovná komise 

VIII.A 1 žák - pohovor se zákonným zástupcem 

IX.B 1 žák - výchovný pohovor se zákonným zástupcem žáka, výchovná komise, hlášení na 

OSPOD 

VII.C 1 žák  - výchovné komise s rodiči, hlášení OSPOD 

Zapsala Mgr. Lenka Hlavatá + PaedDr. Dana Zemánková 

 
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 
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7. Prevence sociálně patologických jevů - MPP 
 
Základem primární prevence na škole byla výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení 

pozitivního sociálního chování a celkovému rozvoji osobnosti s cílem minimalizovat negativní jevy, 

posílit u dětí pocit odpovědnosti za své jednání a zdraví, podpořit zdravé sebevědomí. Primární 

prevence byla také založena na podpoře vlastní aktivity žáků, na zapojení celého pedagogického 

sboru a na spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 

Na realizaci preventivního programu se podílel školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným 

poradcem, třídními učiteli, asistenty pedagoga za podpory vedení školy. 

Rodiče žáků byli informováni o aktivitách školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

prostřednictvím třídních schůzek a nástěnky. 

Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu proběhlo formou zařazení témat 

do učebních osnov a jejich uplatnění v nejrůznějších předmětech. 

Na prvním stupni se preventivní program promítal do mnoha vyučovacích předmětů, hlavně do 

prvouky, přírodovědy, vlastivědy, českého jazyka, výtvarné výchovy a tělesné výchovy.  

Na druhém stupni byl preventivní program součásti výuky a třídnických hodin. 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 2018/2019 je potřeba více aktivit zaměřit na agresivitu a řešení poruch chování 

v třídním kolektivu, na nebezpečí užívání moderních technologií (internetu), prevenci kyberšikany.  

Na prvním stupni budeme využívat „Policejní pohádky“, které dětem přijatelnou formou objasňují 

některé rizikové formy chování. Preventivní aktivity doplníme i didaktickou hrou pod názvem „Učíme 

se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“. Cílem této didaktické hry 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) 

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) 

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

určeno žákům 4. ročníku   

 Cvičný požární poplach 
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Listopad 

 Beseda - „Táta, máma a já“ 

 Beseda - „Jak si nenechat ublížit?“ 

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

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

(prevence ničení cizí věci, vandalismus) 

Prosinec 

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

zachránil“ (prevence rizikového chování - ubližování kamarádovi) 

 Beseda - „Tajemství lásky“ 

 Didaktická hra - „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ 

Leden 

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

(prevence rizikového chování - krádeže) 

 Beseda - „Nechej mne, ne - to nechci!“ 

Únor 

 Policejní pohádky - příběh „Jak droga zatemnila Petříkovi mysl“ (prevence drog) 

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

 Beseda - „Zdraví, zdravý životní styl“ 

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) 

 Didaktická hra - „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ 

 Exkurze - „Den požární bezpečnosti“  

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) 
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Říjen 

 Beseda - „Co se to s námi děje“  

 Cvičný požární poplach 

Listopad 

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

 Beseda - „Chodíme spolu, zamilovanost, láska“ 

 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 - „Dospívání a výživa“ 

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

hazardní hry) 

Únor 

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

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

práva) 

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

Březen 

 Beseda  - „Antikoncepce“ 

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

kriminality) 

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

Duben 

 Exkurze - „Den požární bezpečnosti“ 

 Beseda  - „Kyberšikana“ (preventivní komiksy, prevence rizikového chování) 

 Beseda - „Šikana a kyberšikana“ (Pavučina) 

Květen 

 Beseda - „Finanční gramotnost“ (základní informace - banka, půjčky, úroky) 

Červen 

 Beseda - „Bezpečné prázdniny“ (prázdninové desatero) 

Zapsala: Mgr. Hlavatá Lenka, školní metodik prevence 

 

8. Hodnocení výchovného poradenství 

8. 1 Volba povolání 

V průběhu celého školního roku 2017/2018 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. 
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Pro vycházející žáky byly organizovány besedy o volbě povolání i návštěva IPS při Úřadu práce ve 

Frýdku-Místku. 

Vycházející žáci ve školním roce 2017/2018 a jejich učební obory 

Pořadové 

číslo 

 Název vzdělávacího zařízení Kód oboru, název 

učebního oboru 

 

1. 

 

žákyně 

 

Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, Pionýrů 

2352, Místek, 738 01 Frýdek – 

Místek 

78 - 62 - C/02 

Praktická škola 

dvouletá 

 

2. 

 

 

žák 

 

Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, Pionýrů 

2352, Místek, 738 01 Frýdek – 

Místek 

78 - 62 - C/02 

Praktická škola 

dvouletá 

 

3. 

 

 

žák 

 

Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, Pionýrů 

2352, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

78 - 62 - C/02 

Praktická škola 

dvouletá 

 

4. 

 

 

žák 

 

Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, Pionýrů 

2352, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

78 - 62 - C/02 

Praktická škola 

dvouletá 

 

5. 

 

 

žákyně 

 

Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, Pionýrů 

2352, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

78 - 62 - C/02 

Praktická škola 

dvouletá 

 

6. 

 

žákyně 

 

Střední škola a Základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace, Školní 601/2, Šumbark, 

736 01 Havířov 

78 - 62 - C/02 

Praktická škola 

dvouletá 

 

7. 

 

 

žák 

Střední škola a Základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace, Školní 601/2, Šumbark, 

736 01 Havířov 

78 - 62 - C/02 

Praktická škola 

dvouletá 
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8. 

 

žák 

 

Střední škola řemesel, Frýdek-

Místek, příspěvková organizace, 

Pionýrů 2069, Místek, 738 01 

Frýdek-Místek 

65 - 51 - E/01 

Stravovací a ubytovací 

služby 

 

9.  

 

 

žák 

 

Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, Pionýrů 

2352, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

78 - 62 - C/01 

Praktická škola 

jednoletá 

 

 

10. 

 

 

žák 

Střední škola, Základní škola a 

Mateřská škola, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, Pionýrů 

2352, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

78 - 62 - C/01 

Praktická škola 

jednoletá 

 

 

11. 

 

žák 

 Žák ukončil povinnou 

školní docházku a již se 

nebude dále vzdělávat. 

Ve školním roce 2017/2018 vychází celkem 11 žáků, 10 žáků bylo přijato na SŠ, 1 žák ve školním roce 

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 výchovného poradce 

Říjen 

 Evidence vycházejících žáků 

 Seminář výchovných poradců - IPS ÚP ve Frýdku-Místku 

 Zjištění předběžného zájmu vycházejících žáků o SŠ 

 Vyzvednutí a předání rodičům vycházejících žáků - „Atlas školství 2018/2019“ - 

Moravskoslezský kraj 

Listopad 

 Informační schůzky rodičů vycházejících žáků 

 „Trh vzdělávání a pracovního uplatnění 2017“ - 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“ - Střední škola řemesel, 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 

 „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 - Střední škola řemesel, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, ukázka pracovních dovedností 

a návyků v oboru Stravovací a ubytovací služby 

Únor 

 Individuální konzultace s vycházejícími žáky a rodiči, vyplňování přihlášek 

 Konzultace sporných případů s lékaři, rodiči 

 Kontrola a odeslání přihlášek ke vzdělávání na střední školu 

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?“ 

 Konečné zpracování umístění žáků na SŠ 

 Zpráva a přehled činnosti VP za školní rok 2017/2018 

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

 

V průběhu celého školního roku 2017/2018 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. 

 

8. 2 Problémové chování 

 

Ve školním roce 2017/18 se zejména učitelé základní školy  ve třídách žáků s neurovývojovou 

poruchou nebo žáků v kombinaci s PAS či psychiatrickou diagnózou zaměřili na zvládání negativních 

projevů chování, agrese a kladli důraz na omluvení absence a důsledně řešili absenci neomluvenou.  

Tento záměr na základě požadavku výchovného poradce řešilo nově vzniklé Školské poradenské 

pracoviště, a to zvláště ve 2. pololetí školního roku ve spolupráci s třídními učiteli. 

Ředitelka školy – výchovný poradce pro výchovné problémy, školní psycholog a  školní metodik 

prevence  situaci nárůstu problémového chování ve škole analyzovali: 
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1. Zvýšení počtu žáků s poruchami chování (ve třídách podle RVP ZV a podle RVP ZV 

s minimálními výstupy) včetně psychiatrických diagnóz - z důvodu přestupu žáků z jiné školy 

2. Postupující vyšší počet žáků 2. stupně ZŠ ve škole zvýšil projevy poruch chování a agrese 

3. Nedostačující podmínky, vybavení  a prostory školy pro realizaci výchovných postupů u žáků 

s projevy agrese nebo jiných poruch chování  (nebyla individuální učebna, metodické postupy) 

4. Nízká úroveň spolupráce s OSPOD a SZ dle novely školského zákona od 01. 09. 2017 -  § 31 

odst. 5, odst. 3. 

Celkový výčet jednání  a zápisů výchovného poradce nebo přivolání zásahů k žákovi: (Nejsou 

započteny aktivity třídních učitelů, které vždy předcházejí). 

 Jednání s rodiči 21 

Výchovné komise z důvodu absence 6 

Výchovné komise z důvodu nekázně 7 

SVI za 1. + 2. pololetí  20x 

Případová konference 1x 

Státní zastupitelství 7x 

Zásah RZZP 3x 

Zásah PČR 1x 

Diagnostický pobyt žáků  4x 

 

Byla vypracována  Metodika pro zvládání afektu žáka a Metodika postupu řešení porušování kázně, 

byla upravena pravidla pro řešení omluvené a neomluvené absence ve Školním řádu, byla nastavena 

pravidla pro spolupráci se zákonnými zástupci. 

 

Období Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 

I. pololetí školního roku 6 720 43 

II. pololetí školního roku 7 904 410 

Za celý školní rok 14 624 453 

 

Za II. pololetí školního roku je celkem 27 žáků s celkovou absencí vyšší než 100 hodin a 14 žáků 

s celkovou neomluvenou absencí  410 hodin. 
Zpracovala: PaedDr. Dana Zemánková 

 

8. 3 Školní parlament  

- nástroj jak se podílet, aby škola byla taková, jakou ji chceme 

Nově zvoleni zástupci tříd se sešli na úvodní schůzce dne 05. 10. 2017, třídy zastupovali žáci: 

II.B, V.A, V.B, VI.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.B  v celkovém počtu 11 žáků. 

       

Školní parlament se pravidelně scházel 1x za měsíc. 

Schůzky se uskutečnily:   

03.11.2017 
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06.12.2017 

10.01.2018 

07.02.2018 

08.03.2018 

05.04.2018 

10.05.2018 

Zástupci byli seznámeni: 

 s činností Školního parlamentu ve školním roce 2017/2018 

 s povinnostmi Školního parlamentu 

 s právy Školního parlamentu 

 s cílem Školního parlamentu  

 se stanovami Školního parlamentu 

 s pravidly chování na půdě Školního parlamentu  

 s Projekty Celé Česko čte dětem, Záložka do knihy, Ovoce do škol, Mléko do škol, 
Adopce zvířete v ZOO Ostrava 

 s celoročním sběrem PET lahví 
Žáci byli informováni o aktuálních akcích pořádaných školou. Sami navrhli uspořádat některé akce, 

jako Vánoční turnaj, Florbalový turnaj, zhlédnutí filmového představení v Multikině Cinestar v 

Ostravě. Na podnět žáků začal pracovat Sportovní kroužek. Na schůzky přicházeli s návrhy od svých 

spolužáků a třídních učitelů. Všichni pracovali s nadšením a byli příkladem pro své vrstevníky.  

Na závěrečné schůzce proběhlo vyhodnocení, co se podařilo, co se nepodařilo a na čem by chtěli 

pracovat v příštím školním roce.  
Zpracovala: Mgr. Iveta Chlebková, vedoucí Školního parlamentu 

 

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Celkem 23 vzdělávacích akcí, někteří se zúčastnili vícekrát, některým plánovaná akce nevyšla 

z důvodu zrušení přednášky nebo nedostatečného počtu míst. 

Ve školním roce 2017/2018 bylo DVPP zaměřeno hlavně na: 

Chování – poruchy, rizikové 11 krát a 4 účastníkům byl kurz přeložen do příštího školního roku 

Spolupráce  TU a AP  2 krát 

Vedení zaměstnanců  2 krát 

Autismus   1 krát  

Sexuální výchova  1 krát 

Literární výchova  2 krát 

Konference   5 krát 

 

DVPP – školní rok 2017/2018 
 

Datum Název akce Účastník Cena Místo konání 

01.03.2018 Káva na cestě 2 Mgr. Nakládalová       0 KVIC FM 

21.03.2018 Konference  - angličtina –I. stupeň Mgr. Chlebková   200,- Ostrava  

22.-23.03. 
2018 

Vedení zaměstnanců a pracovních 
týmů v prostředí školy 

Mgr. Novotná 1520,- Ostravice, Sluníčko 

22.-23.03. 
2018 

Vedení zaměstnanců a pracovních 
týmů v prostředí školy 

PaedDr. Zemánková 1520,- Ostravice, Sluníčko 



Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/18 

 

28 

 

25.-26.04. 
2018 

Práce se skupinami žáků a se 
třídou, které nás stojí hodně sil 

Mgr. Hlavatá 1590,- KVIC FM 

07.06.2018 Spolupráce učitele a AP Mgr. Vonderčíková 2260,- KVIC FM 

17.09.2018 Spolupráce učitele a AP Mgr. Vonderčíková  KVIC FM 

25.-26.04. 
2018 

Práce se skupinami žáků a se 
třídou, které nás stojí hodně sil 

J. Poláková 1590,- KVIC FM 

25.-26.04. 
2018 

Práce se skupinami žáků a se 
třídou, které nás stojí hodně sil 

M. Bujnochová  1590,- KVIC FM 

16.05.2018 Aktivizující metody v literární 
výchově na I. a II. stupni ZŠ 

Mgr. Žižková 1580,- KVIC FM 

24.05.2018 Aktivizující metody v literární 
výchově na I. a II. stupni ZŠ 

Mgr. Žižková 0 KVIC FM 

24.05.2018 Jak si poradit s nekázní dětí Mgr. Čerňáková   930,- KVIC FM 

29.03.2018 ADHD-metody práce s dětmi a žáky K. Principe 
Matušková 

1060,- KVIC NJ 

05.-06.11. 
2017 

Práce s dětmi s poruchami chování Mgr. Sklenářová 2580,- KVIC Ostrava 

05.-06.11. 
2017 

Práce s dětmi s poruchami chování Ing. Carbal 2580,- KVIC Ostrava 

26.-27.04. 
2018 

Vzdělávání žáka s poruchou 
autistického spektra 

E. Klusková ,DiS. 2070,- KVIC Ostrava 

07.06.2018 Strategie zvládání obtížných situací Mgr. Chlebková 890,- KVIC Ostrava 

24.05.2018 Jak si poradit s nekázní dětí Mgr. Krumniklová 930,- KVIC FM 

19.04.2018 Práce s dětmi s odlišnými projevy 
chování 

R.Gaurová  710,- KVIC FM 

23.03.2018 Konference –Mezinárodní den 
porozumění autismu 

Mgr.Pindlová 0 OU Ostrava 

17.04.2018 Konference  - angličtina –I. stupeň Mgr. Chlebková 0 Ostrava  

07.06.2018 Strategie zvládání obtížných situací Mgr. Havlásková 890,- KVIC Ostrava 

23.04.2018 Prevence rizikového sexuálního 
chování 

Mgr.Sklenářová  250,- KÚ MSK 

04.10.2017 ADHD – metody práce se žáky Mgr. Maďová 790,- KVIC FM 

04.10.2017 ADHD – metody práce se žáky M.Frejová  790,- KVIC FM 

12.04.2018 GDPR – školení  vedení školy ŘŠ, ZŘŠ, ved. školní 
jídelny, vedoucí 
učitelka MŠ, 
vychovatelka, účetní 
+ mzdová účetní 

 škola 

04.06.2018 GDPR – školení  Zaměstnanci školy 4 000,- škola 
Zpracovala: Mgr. Novotná Jana, zástupkyně ředitelky školy 

 

10.  Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
Sportovní soutěže 
 
Atletický čtyřboj – okresní kolo 

Dne 15. 05. 2018 se uskutečnilo okresní kolo v atletickém čtyřboji pro žáky škol se speciálními 

třídami. 



Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/18 

 

29 

 

Organizátorem bylo středisko volného času Klíč, sportovní klání proběhlo na hřišti 6. ZŠ ve Frýdku-

Místku. Účastnila se družstva speciálních škol z Třince a Frýdku-Místku. 

Naši školu reprezentovalo družstvo dívek. 

Družstvo dívek získalo 1. místo a absolutní vítězkou v jednotlivcích se stala Lenka Paráková. Družstvo 

postoupilo do krajského kola v sestavě s dívkami z Třince. 

 

Atletický čtyřboj – krajské kolo 

Dne 24. 05. 2018 se uskutečnilo v Ostravě krajské kolo čtyřboje. Soutěžila družstva Bruntálu, Frýdku-

Místku, Karviné, Nového Jičína, Opavy a Ostravy. 

Družstvo našich dívek, které reprezentovalo okres Frýdek-Místek, obsadilo krásné 2. místo. Postupuje 

do národního kola. 

 

Florbalový turnaj škol speciálních 

Tradiční florbalový turnaj zorganizovala SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská, Třinec. Turnaje se zúčastnila 

družstva z Frýdku-Místku, Karviné a Třince. Naše škola vyslala dvě družstva – starších a mladších žáků. 

Družstvo starších žáků v tomto 3. ročníku turnaje získalo 1. místo a dovezlo si do školy vítězný pohár. 

 

Puzzliáda 

Žáci ZŠS  se již tradičně zúčastnili turnaje ve skládání dílků puzzlí, který organizuje Základní speciální 

škola ul. Těšínská ve Slezské Ostravě. Ve skládání 15 a 30 dílků zvítězily naše žákyně. 

 

 

Recitační soutěž 

Žáci 2. stupně Základní školy praktické se zúčastnili již 11. ročníku soutěže Rádi recitujeme, kterou 

organizuje ZŠ Těšínská, Ostrava. Naši žáci byli velmi úspěšní: žáci obsadili všechna přední umístění. 
 

11. Celoroční školní projekt EVVO                                              

Motto letošního školního roku: 

"Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání“ 

(Hans Christian Andersen) 

 

Celoroční plán ekologické výchovy školy byl zpracován na počátku školního roku. 
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Dlouhodobé záměry EV: 

 Vést žáky k odpovědnému, smysluplnému a správnému vztahu k přírodě. 

 Seznamovat a zapojovat žáky do řešení aktuálních problémů souvisejících s životním 
prostředím světa, států, měst, obcí. 

 Vést žáky k nutnosti třídění odpadů. 

 Vést žáky k šetření energiemi, vodou, zaměřit se na obnovitelnost a neobnovitelnost surovin 
a energií. 

 Praktickými pokusy a pozorováním poznávat přírodu a její zákonitosti. 
 

Ekologická témata byla zařazována do výuky pomocí: 

 průřezových témat 

 ekologických aktivit a témat v mezipředmětových vztazích 

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

 školních projektů (dlouhodobých, jednodenních) 

 pobytů v přírodě a vycházek s pozorováním 

 spoluprací s organizacemi (Muzeum Beskyd, Zoologická zahrada Ostrava, Frýdecká skládka, 
Lesy ČR) 

Stanovený plán environmentální výchovy byl  splněn. Žáci obdrželi pochvalné listy za ekologické a 

přírodovědné aktivity, které plnili se svými třídními učiteli v rámci projektů, pobytů v přírodě a třídění 

odpadů. 

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 Podzimní pobyt v přírodě „Kam se schovávají?“ Zjišťování a pozorování úkrytů 

živočichů během zimního období. 

Listopad Podzimní práce na školním pozemku 

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

Prosinec Známé a neznámé vůně Vánoc (putovní výstavka s poznáváním koření). 

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

Leden  Pracovní list „ Obnovitelné zdroje energií - sluneční, vodní, větrná, geotermální“. 

Spolupráce se ZOO Ostrava – projekt „Adopce zvířat – Antilopa losí“.          

Sponzorský příspěvek ve výši 3 100,-Kč určen na výdaje spojené s chovem. 
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Únor Beseda s pracovníkem Horské služby Beskydy - zimní chování na horách. 

Březen Tradice a zvyky Velikonoc - výtvarné práce, výstavka. 

Den otevřených dveří  s projektovým dnem na téma „Jaro“. 

Účast na Abilympiádě organizovaní SŠ, ZŠ, MŠ Karviná – soutěž v aranžování květin a 

tvoření z přírodních materiálů. 

Duben Den Země  

 význam celosvětového svátku planety Země 

 účast na městské oslavě Dne Země  

 výtvarná soutěž ke Dni Země 

Exkurze do Čistírny odpadních vod Sviadnov. 

Planetárium Ostrava – výukový program „Napříč sluneční soustavou“. 

Květen Jarní práce na školní zahradě. 

Červen Vyhodnocení soutěže ve sběru PET lahví "Soutěž se stonožkou Božkou" - 6. místo z 

15 zúčastněných škol, nasbíráno celkem 113kg PET lahví, 1,0367kg na žáka 

Celokrajská konference EVVO - koordinátor EVVO 
Zpracovala: Ing. Lubomíra  Babjaková, koordinátorka EVVO        

                                                 

12. Práce metodických sdružení 

V tomto roce jsme navázali na loňský školní rok a pokračovali jsme ve zkvalitňování výchovně 

vzdělávacího procesu ve třídách základní školy speciální. Zaměřili jsme se na naplňování podpůrných 

opatření, abychom pomohli vyrovnávat obtíže ve vzdělávání u našich žáků. Pozitivně hodnotíme 

personální posílení výuky o asistenty pedagoga, které jsme využívali po celou dobu výuky i ve školní 

družině. Díky finanční podpoře vycházející z podpůrných opatření jsme mohli dovybavit třídy 

názorně-manipulačními pomůckami, ICT technikou, specializovanými programy, stavebnicemi, 

pomůckami pro rozvoj grafomotoriky  a dalšími speciálními pomůckami, které žákům usnadňují 

proces učení. Pravidelně jsme se věnovali zdokonalování v systému elektronické třídní knihy. 

V druhém pololetí jsme se domluvili na zrušení nutnosti psát s žáky kontrolní práce a nahradili jsme je 

pravidelným zakládáním pracovních listů či portfolia žáků, které lépe vystihnou jejich postupné 

pokroky ve vzdělávání. V dalším školním roce bychom se rádi zaměřili na akutní, rizikové a zátěžové 

situace. 

Srpen - 

září 2017 

 zahájení školního roku 2017/2018 

 pokyny k vyplňování školní dokumentace, aktualizace údajů v katalogových 

listech, přehledy vyšetření a doporučení žáků v SPC 

 ŠVP – obsahy předmětů, zkratky předmětů, tematické plány 

 tabulky průřezových témat 

 aktualizace a kontrola správnosti údajů v programu Bakalář 

 podpůrná opatření 

 zkrácená výuka, uvolnění z výuky, žádosti 
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 ŠVP – časová dotace v jednotlivých ročnících 

 formy hodnocení a klasifikace žáků 

 předávání učebnic, pracovních sešitů třídním učitelům, ukázka nových učebnic 

 předávání informací o žácích – noví TU si vyžádají informace o žácích od 

původních TU  

 kompletace rozvrhu 

 plán akcí netradiční výuky 

 specifické úkoly pro učitele a asistenty pedagoga 

 IVP – vypracovat na základě aktuálních doporučení SPC 

Říjen -

prosinec 

2017 

 diskuse o IVP, pokyny pro hodnocení IVP 

 podpůrná opatření – platnost doporučení, termín kontroly 

 průřezová témata v elektronické třídní knize – pokyny 

 příprava pololetních písemných prací, domluva na způsobu hodnocení 

 e-TK – tisk absence ke čtvrtletí – metodický návod 

 e-TK – absence – omluvená absence – vyřešená, absence - nevyřešená 

 vzájemné hospitace 

 výchovně vzdělávací proces v ZŠ speciální 

 metody a formy práce 

 efektivní využívání elektronických materiálů ve výuce – info Mgr. Moravec – nové 

instalace programů Brepta, Méďa čte, Altík 

 nové pomůcky a programy v rámci podpůrných opatření 

 přenos poznatků ze školení DVPP 

Leden - 

únor 2018 

 kontrola školní dokumentace 

 Doporučení žáka – termín kontrolního vyšetření – TU musí pohlídat 

 vyhodnocení pololetních písemných prací  

 návrh na zrušení kontrolních písemných prací v ZŠS - schváleno 

 výchovně vzdělávací proces – metody a formy práce, učebnice, pracovní sešity, 

pomůcky 

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

vysvědčení 

 prokazatelné seznámení rodičů s výsledky vzdělávání žáků – třídní schůzky 

 elektronická třídní kniha – dotazy, doplnění 

 průřezová témata v elektronické třídní knize – průběžné plnění 

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

 Šablony – Mgr. Moravec, Mgr. Slováčková 

 Canisterapie 

 Den otevřených dveří – projektový den 

 příprava recitační a talentové soutěže 

 příprava organizace zápisu do 1. ročníku 

Březen -

duben 2018 

 písemné kontrolní práce – viz. pokyn Hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání – 

bod č. 11 a 13 – písemné práce nejsou povinné, nutné je zakládat portfolio či 

pracovní listy žáka 

 výchovně vzdělávací proces – metody a formy práce, učebnice, pracovní sešity, 

pomůcky 
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 požadavky na zakoupení učebnic a pracovních sešitů pro školní rok 2017/2018 – 

Mgr. Závorková – TU vytvoří seznam učebnic a pracovních sešitů 

 formuláře školy – Mgr. Moravec vytvořil disk na serveru I, kde jsou dostupné 

formuláře školy, plány atd. 

 přenos poznatků z DVPP 

Květen - 

červen 

2018 

 hodnocení za 2. pololetí, pokyny k vyplňování vysvědčení 

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

 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 

 návrhy úkolů pro další školní rok 

 přenos poznatků z DVPP 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Pindlová, metodik ZŠS 

Hodnocení práce metodického sdružení ZŠ ve školním roce 2017/2018 

Metodické sdružení pracovalo podle plánu práce a schůzky byly svolávány dle aktuální potřeby. 

Schůzky se uskutečnily v měsíci září, listopad, leden, březen, červen. 

 

Září 2017 

 

 vyplňování školní dokumentace, aktualizace údajů v katalogových listech, 

evidenční listy třídy, přehledy vyšetření žáků v PPP a SPC 

 poučení o bezpečnosti v TK – začátek roku v předmětech TV, ČaSP, VV 

 žádosti o podávání léků během pobytu ve škole 

 žádosti o osvobození z TV, plavání, zkrácená výuka – potvrzené lékařem, aktuální 

zdravotní dokumentace žáků 

 souhlasy s fotografováním a evidence údajů (noví žáci) 

 kompletace rozvrhu, zařazení Tv 

 plány práce (ICT, EVVO, ŠMP, Školní parlament, Celé Česko čte dětem, plán 

netradiční výuky, plán MS ZŠ)  

 kontrola Doporučení ke vzdělávání pro tento školní rok 

 IVP, PLPP (plány pedagogické podpory) 

 8. r. - tematické plány, 6. r. – výstupy „P“ 

 objednávky pomůcek PO pro žáky 

Listopad 

2017 

 čtvrtletní písemné práce  

 průřezová témata – zápis do elektr. TK 

 inventarizace – doplnění a nahlášení změn 

 konzultační třídní schůzky – seznámit zákonné zástupce s MPP 

 uzavření absence a klasifikace za 1. čtvrtletí školního roku 

Leden 

2018 

 vzájemná kontrola dokumentů TV, KL, výpisu vysvědčení 

 pololetní písemné práce – podle rozpisu v pravidlech hodnocení  

 třídní konzultace 

 recitační soutěž pro žáky 1. a 2. stupně 
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 zamezení volného přístupu žáků k lékům 

 zákaz používání mobilních telefonů ve třídě 

 aktuální vyšetření žáků SPC (vady řeči, profesní) 

 doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (šablony) – 16 lekcí 

 Metodický pokyn MŠ k prevenci šikany ve školách (dojde-li v souvislosti se 

šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného 

činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na státní 

zastupitelství) 

Březen 

2018 

 postup řešení neomluvené absence – do 10 vyučovacích hodin (pohovor se 

zákonným zástupcem), nad 10 vyučovacích hodin (výchovná komise), nad 25 

vyučovacích hodin (oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dětí) 

 postup při opakovaném záškoláctví (hlášení o zanedbání školní docházky Policii 

ČR) 

výchovná opatření školy za neomluvenou absenci (důtka třídního učitele: 1 – 5 

neomluvených hodin, důtka ředitele školy: 6 – 10 neomluvených hodin, 2. stupeň 

z chování: 11 – 25 neomluvených hodin, 3. stupeň z chování: 25 a více 

neomluvených hodin) 

 složky žáků – řazení potřebných dokumentů podle pokynů ŘŠ 

hlášení na OSPOD – SVI – popsat konkrétně situaci – kdy, kde, jak, proč 

k incidentu došlo (např. vypsat hrubé výrazy), co chceme hlášením vyjádřit 

Červen 

2018 

 hodnocení závěrečných písemných prací 

 hodnocení IVP – nově pouze na konci školního roku 

 průřezová témata – zápis do TK, uzavření TK - kontrola 

 uzavření absence a klasifikace – 2. pololetí  

 zápis slovního hodnocení předmětu Rozvoj komunikace a Jazyková komunikace 

(pracoval výborně, dobře, uspokojivě) 

 pomůcky z podpůrných opatření zůstávají v kompetenci TU 

 objednávání učebnic a pracovních sešitů na školní rok 2018/2019 

 

V tomto školním roce se nám úspěšně podařilo zapojit žáky do různých soutěží – zejména výtvarných, 

recitačních a sportovních, ve kterých si porovnali své dovednosti s žáky jiných škol a obsadili vítězná 

místa: 

Florbalový turnaj  speciálních škol v Třinci – 1. místo,  

Atletický čtyřboj – okresní kolo ve Frýdku-Místku – 1. místo a postup do krajského kola v Ostravě - 

Porubě – 2. místo  

Abilympiáda speciálních škol  v Karviné (soutěž ve tvořivosti, zručnosti a nápaditosti) - 1., 2. i 3. místo, 

Výtvarná soutěž O pohár čeladenské ovečky, téma Zvířata v Beskydech  - z 32 zúčastněných škol jsme 

získali 2. a 3. místo a čestné uznání 

Recitační soutěž „Rádi recitujeme“ v Ostravě - 1., 2. i 3. místo. 
Zpracovala: Mgr. Iveta Uvirová, metodik I. st. ZŠ,         
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13. Speciální nabídka aktivit pro žáky ve školním roce 2017/18 

 
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. 

 

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.  

 

Celé Česko čte dětem 

Naše škola se tradičně účastnila projektu “Celé Česko čte dětem“. 

V rámci tohoto projektu se škola účastnila česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. 

Mezi žáky prvního stupně byly oblíbené podzimní a jarní knihovnické lekce v Městské knihovně 

Frýdek-Místek.  

S nadšením žáci základní školy nacvičili program pro děti z mateřské školy. Na podzim to bylo 

divadelní představení Podzim žáků 6. a 7. třídy inspirované jednoduchou podzimní říkankou, před 

Vánoci žáci 8. a 9. tříd zpracovali pásmo koled a  na jaře předvedli děti  2. a 3. třídy jak už jsou zdatné 

ve čtení.  

Říjen 

1. Cestování  světem dětské literatury. Hravou formou byly dětem představeny knihy doporučené 

literatury včetně reprodukovaných úryvků. 

2. Žáci třídy VI.A předvedli ve školce divadelní představení Podzimní pohádka. 

Listopad 

1. Seznámení s knihou spisovatelky Daisy Mrázkové – Slon a mravenec - vyprávění o tom, jak žila tři 

zvířátka v jeskyni. 

Prosinec 

1. Děti VIII.B a VI.B třídy předvedly pásmo vánočních koled a říkanek 

2. Vánoce – jak je prožívají děti celého světa ve skutečnosti i v literárních příbězích. 

Leden 

1. Historie v dětské literatuře -  seznámení s nejznámějšími historickými romány pro děti. 

Únor 

1. Klasické pohádky K.J. Erbena, B. Němcové nejmladším žákům. 

2. Zimní čtení průřez tvorbou J. Lady pro nejmenší. 

Březen 

1. Pohádkový březen u prvňáčků - Příběhy včelích medvídků, Dvakrát sedm pohádek 

Duben 

1. Harry Potter-  příběhy obyčejného kluka ve škole kouzel v Bradavicích. 

2. Jaro - rostliny a mláďátka v literatuře. 

Květen 

1. Kočičiny kocoura Damiána- příběhy v podání Václava Čtvrtka, Fimfárum – svět fantazie Jana 

Wericha 
Zpracoval: Ing. Pavel Carbal 
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Netradiční výuka 
 

Základní škola speciální 

datum název akce 

ZÁŘÍ 22. 09. Sportovní olympiáda pro hendikepované – organizátor  Škola života Frýdek-     

Místek - Stadion Slezan FM  

26. 09. Bruslení  

ŘÍJEN 02. 10. Muzikoterapie E- třídy  

02. 10. Divadelní představení „Princezna koloběžka“ třídy II.C, V.C, VII.C, I.C 

09. 10. Muzikoterapie C-třídy  

13. 10. Výstava ptactva v Domě chovatelů  

24. 10. Bruslení 

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

31. 10. Podzimní dílnička v Ještěrce - E-třídy 

LISTOPAD 01. 11. Podzimní dílnička v Ještěrce – C třídy  

16. 11. Svatomartinské dílny s rodiči – I.E, III.E 

20. 11. Muzikoterapie – E-třídy 

21. 11. Bruslení 

22. 11. Muzikoterapie – C-třídy 

30. 11. Knihovnická lekce „Pohádky se zvířátky“  

PROSINEC 11. 12. Muzejní lekce „Než vypukne vánoční hodování“  

12. 12. Vánoční dílnička v Ještěrce - E-třídy 

13. 12. Vánoční dílnička v Ještěrce - C-třídy 

19. 12. Vánoční zpívání se studenty 

20. 12. Vánoční dílny s rodiči – I.E, III.E 

LEDEN 03. 01. Bruslení 

15. 01. Muzikoterapie – E-třídy  

16. 01. Bruslení 

22. 01. Muzikoterapie – C-třídy 

29.01.  Beseda o protipožární ochraně  

ÚNOR 05. 02. Muzikoterapie – C-třídy  

08. 02. Karneval E-třídy 

09. 02. Karneval C-třídy 

27. 02. Bruslení 

28. 02. Recitační soutěž 

BŘEZEN 05. 03. Muzikoterapie – E-třídy  

08. 03. Divadelní představení „Dobrodružství Hastrmana Tatrmana“ 

12. 03. Muzikoterapie – C-třídy  

13. 03. Bruslení 

19. 03. Velikonoční dílny Ještěrka – C-třídy 

20. 03. Talentová soutěž „Naděje hledá talent“ 

21. 03. Velikonoční dílny Ještěrka – E-třídy 

28. 03. Velikonoční dílny s rodiči – I.E, III.E 

DUBEN 06. 04. Projekt „Veselé zoubky“ 
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10. 04. Den otevřených dveří „Řemesla“ 

13. 04. Exkurze Hasiči Pavlíkova 

17. 04. Muzejní lekce „Život na frýdeckém zámku“ 

20. 04. Den Země – sady B. Smetany Místek 

KVĚTEN 04. 05. Knihovnická lekce „To nejlepší z Večerníčků“  

23. 05. Muzikoterapie E-třídy 

24. 05. Školní výlet ZOO Ostrava 

29. 05. Canisterapie – III.E 

30. 05. IBBH - Beseda o stopařských psech „Co dělat, když se ztratím?“ 

31. 05. Puzzliáda Ostrava – vybraní žáci 

ČERVEN 05. 06. Zahradní slavnost 

05. 06. Canisterapie – III.E 

11. 06. Divadelní představení „Čarodějův klobouk“ Divadlo loutek Ostrava  

18. 06. Muzikoterapie – C-třídy  

20. 06. Výlet Hukvaldy – VIII.E, VII.C 

21. 06. Výlet Hukvaldy – I.E, III.E 

22. 06. Výlet Hukvaldy – II.C 

27. 06. Slavnostní ukončení školního roku s hippoterapií – Jízdárna Štandl 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Pindlová 

Netradiční výuka  - základní škola 

ŘÍJEN 30.10. Podzimní den v přírodě – „Kam se schovávají?“ 

LISTOPAD 04.11. Halloween v 5.B 

10.11. Vycházející žáci na Trhu vzdělávání  - Polárka, Místek 

PROSINEC 18.12. Besídka tříd 8.A + 8.B pro děti MŠ 

ÚNOR 06.02. Beseda s členem Horské služby Beskydy 

07.02. Objevy a vynálezy – OC Karolina Ostrava – 9.B 

09.02. Projektový den na Střední škole řemesel  v Místku  

BŘEZEN 13.03. Bruslení  

16.03. Beseda – právní odpovědnost  

22.03. Velikonoční dílny - SVČ Klíč  

DUBEN 04.04. Dopravní výchova  Mladý cyklista – Dopravní hřiště Místek 

10.04. Projektový den JARO 

10.04. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

13.04. Projektový den – U hasičů  - návštěva HZS MSK –Palkovická ul. Místek 

19.04. Exkurze – Čistička odpadních vod  - EVVO projekt 

20.04. Projektový den – DEN ZEMĚ – FM  

26.04. MMP _Pavučina - Šikana 

27.04. Školní výlet – Planetárium Ostrava, Lázně Klimkovice 

30.04. Branná výchova – Jarní cvičení v přírodě 

KVĚTEN 18.05. Knihovnická lekce – Městská knihovna 

22.05. Dopravní výchova  – Mladý cyklista- Dopravní hřiště Místek 
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25.05. Netradiční výuka- Svět techniky – Dolní Vítkovice Ostrava 

29.05. Školní výlet – ZOO Ostrava 

31.05. Přírodopisný a technický Workshop SOŠ Lískovecká 

ČERVEN 01.06. Dětský den v přírodě 

 

 

 

14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ve šk. roce 2017/18 

 

ČŠI uskutečnila svou inspekční činnost na naší škole v 1. pololetí školního roku 2017/18. Termín 

inspekční činnosti  byl  od 10. 10. 2017  do 13. 10. 2017. Inspekční tým navštívil všechna pracoviště 

školy a hodnotil všechny součásti školy – mateřskou školu, základní školu, základní školu speciální, 

školní družinu, školní jídelnu, personální politiku školy a hospodaření školy se státním rozpočtem.  

Složení inspekčního týmu:  Mgr. Daniel Jakubek, školní inspektor  

Ing. Lada Bednárová, kontrolní pracovnice  

Mgr. Jana Franková, školní inspektorka 

Mgr. Iveta Galušková, školní inspektorka 

Ing. Pavel Hon, kontrolní pracovník  

Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková, školní inspektorka 

Místa inspekční činnosti  

Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek  

K Hájku 2972, 738 01 Frýdek-Místek 

El. Krásnohorské 139, 738 01 Frýdek-Místek  

Předmět inspekční činnosti  

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, 

mateřskou školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích programů v souladu s § 

174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění 

školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými 

vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

Závěry inspekční činnosti 

Hodnocení vývoje   

Vedení školy úspěšně pokračuje v naplňování stanovené koncepce zaměřené na všestrannou 

podporu rozvoje osobnosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Zlepšily se materiální podmínky pro vzdělávání v základní i mateřské škole především ve vybavení 

pomůckami a didaktickým materiálem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Silné stránky  

V oblasti aktivit doplňujících výuku škola vytváří a účinně využívá příležitosti pro osobnostní a sociální 

rozvoj dětí a žáků.  

Individuální přístup a zvýšená péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podporuje jejich 

rozvoj ve všech oblastech.  

Příkladná spolupráce všech asistentů pedagoga s učiteli podporuje efektivní průběh vzdělávání ve 

škole.  

Účelně nastavený systém metodických porad pro pedagogické pracovníky mateřské školy přispívá k 

následnému uplatňování získaných poznatků v průběhu vzdělávání.   
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Příkladná inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd mateřské školy 

podporuje jejich sociální a osobnostní rozvoj.  

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  

Nepravidelné zařazování záměrných pohybových aktivit v mateřské škole.  

Prostorové uspořádání obou míst poskytovaného vzdělávání základní školy omezují plynulost 

organizace vzdělávání žáků.  

Příklady inspirativní praxe  

Systém spolupráce učitelů s asistenty pedagoga ve třídách využívajících podpůrná opatření je 

příkladně nastaven. Materiální vybavení, jakož i stávající prostorové podmínky jsou důmyslně 

promyšleny a zohledňují specifické potřeby žáků s kombinovaným postižením.  

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

Společně se zřizovatelem zvážit nové prostory pro základní školu.  

Dbát na systematický rozvoj pohybových schopností dětí zařazováním pravidelných záměrných 

pohybových aktivit v mateřské škole.  

Zaměřit se na rozvoj dílčích kooperativních činností děti ve speciálních třídách mateřské školy.  

Do průběhu vzdělávání v mateřské škole zařazovat pestré formy hodnocení a sebehodnocení dětí. 

 

 

15. 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. 

Počet dětí v MŠ k 30. 06. 2018 

 

 

 

 

Legenda: PO – podpůrné opatření, stupeň 

 

Mateřská škola Počet 

tříd 

Počet 

dětí 

Zaměření 

Mateřská škola 

běžná 

2 43 2 běžné třídy, kde je individuálně integrováno 7 dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

Mateřská škola 

speciální 

2 14 1 třída pro děti s autismem   

1 třída pro děti s MP a KV 

Celkem 4 57 k 30. 06. 2018 

Třída Počet dětí Integrované děti 

Korálek 7 7 – 3 děti PO st. 5, 4 děti  PO st. 3 

Zvoneček 7 7 – 6 dětí PO st. 5, 1 dítě PO st. 3 

Květinka 22 3 -  1 dítě  PO st. 4,  1 dítě PO st. 3, 1 dítě PO st. 2 

Sluníčko 21 4 -  3 děti PO st. 4,  1 dítě PO st. 3 

Celkem 57 21 
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Údaje o přijímacím řízení do mateřské školy na školní rok 2018/19 

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

1. Děti nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání (do 31. 8. 2018 dosáhnou nejméně 5. 

roku věku) ve školském obvodu mateřské školy.  

2. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučením školského poradenského zařízení  

3. Děti ve školském obvodu mateřské školy dle věku (seřazení dle dat narození) – přijímány 

budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší  

4. Ostatní děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst v MŠ 

Počet zapsaných dětí   18, se SVP 3 

Počet přijatých dětí  17, se SVP 3 

Počet nepřijatých dětí    0  

 

Ve školním roce 2017/18 docházelo do MŠ 22 předškoláků, z toho 9 s OŠD.  

Do ZŠ odejde 16 dětí, 4 děti budou mít ve šk. roce 2018/19 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.  

 

Dětem a zaměstnancům vytváříme takové podmínky, aby se v nich cítili bezpečně. Navzájem jsme 

sobě partnery. K dětem přistupujeme empaticky, negativní projevy dítěte řešíme vždy citlivě a 

zaměřujeme se na posilování jeho kladných stránek pomocí názoru, přehrávání situací a dramatizace. 

 

Všechny třídy jsou heterogenní, společně se zde vzdělávají děti od 2,5 do 7 let. Harmonogram dne je 

přizpůsoben potřebám dětí. Ve věkově smíšených třídách se děti učí nápodobou od svých starších 

kamarádů. Vzájemně si předávají zkušenosti jednodušší a pro ně srozumitelnější formou na základě 

prožitku.  

 

Do procesu tvorby zdravého prostředí zapojujeme děti, které vytváří pravidla chování. Vzájemně si 

jsou oporou, pomáhají si a upozorňují na nevhodné chování. Dětem necháváme část odpovědnosti, 

aby se dokázaly samy o sebe postarat. 

 

V průběhu dne se vyváženě střídají řízené, spontánní, pohybové a klidové činnosti dětí. Nároky na 

jednotlivé děti jsou diferencovány podle jejich vývojové úrovně, která není vždy shodná 

s kalendářním věkem dítěte. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je přístup pedagogů na 

základě doporučení příslušného školského poradenského zařízení. 

 

Intenzivně se věnujeme rozvoji řečových schopností a komunikačních dovedností dětí jak formou 

skupinových činností, tak individuálně. Předpokladem je dobrá spolupráce s logopedy a 

poradenskými pracovníky školských poradenských zařízení. 

 

V běžných třídách se komunikace u dětí zlepšila v lexikálně-sémantické a morfologicko-syntaktické 

rovině. U dětí převládá pasivní slovní zásoba nad aktivní. Část dětí je v péči klinické logopedky, kde si 
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průběžně zdokonalují správnou výslovnost jednotlivých hlásek. Pragmatická rovina je rozvinutá u 

všech dětí. Komunikují s dospělým a vzájemně se dorozumívají mezi sebou. Dokážou sdělit, co 

potřebují, reprodukují krátkou básničku, říkanku, písničku. Starší děti dokážou vyprávět příběh, 

zážitky a dramatizovat pohádku.  

Ve speciálních třídách, kde mají děti výrazně narušené komunikační schopnosti, využíváme k rozvoji 

komunikace alternativní komunikaci VOKS, komunikátory a iPady. Děti se naučily komunikovat 

pomocí větného proužku, pomocí vizuální podpory si osvojily mnoho říkadel a písní, naučily se 

vyprávět známé pohádky. 

 

Jako zdravá MŠ se zaměřujeme na prevenci a řešení společenských problémů, jako jsou obezita a 

nedostatek pohybu. Nabídkou programů a aktivit se děti dovídají o prospěšnosti zdravého stravování, 

jak předcházet nemocem, postarat se sám o sebe a posilovat svoji sebedůvěru. Klademe důraz na 

samostatnost, sebeobslužnost a pohybovou aktivitu. Každý den mají děti možnost volného pohybu 

v přírodním prostoru, překonávat překážky a posouvat hranice fyzického výkonu. 

 

Při pobytu venku jsou děti motivovány k různým pohybovým aktivitám na školní zahradě i v blízkém 

okolí na hřištích a v přírodním terénu. Jsou také vedeny k poznávání a ochraně přírody na vycházkách 

do Arboreta a Frýdeckého lesa. 

 

U dětí vytváříme zdravý přístup k jídlu a učíme správné stravovací návyky. Dbáme na pitný režim dětí, 

ke kterému mají děti volný přístup po celý pobyt v MŠ. Při stolování jsou děti vedeny k samostatnosti, 

vedeme je k tomu, aby nové jídlo alespoň ochutnaly a udržovaly své okolí v čistotě. 

 

Děti jsou vedeny k respektování každého jednotlivce, přijímat jinakost jako samozřejmost. Úspěšně 

začleňujeme děti se SVP do běžných tříd. Toto začleňování probíhá nenásilnou formou postupně. Děti 

se SVP navštěvují herny v běžných třídách, účastní se společných akcí, výletů a vycházek. 

 

 

Spolupráce s rodiči  

 

Spolupráce s rodiči je na kvalitní úrovni. Společně se zaměřujeme na udržení dobrých vztahů mezi 

rodiči a pedagogy. Podporujeme také vzájemné vazby mezi rodiči prostřednictvím společných akcí a 

tematických setkáváních. Rodiče se dle svých možností zapojují do dění ve třídě a pomáhají 

s přípravami a organizací různých akcí v rámci mimoškolní činnosti mateřské školy. Rodiče dětí ze 

speciálních tříd se třídních a společných akcí MŠ účastní jen výjimečně. 

 

Setkání s rodiči probíhá 3x ročně na třídních a konzultačních schůzkách. Dle zájmu rodičů na 

individuálních pohovorech s učitelkami na třídách, případně s vedoucí učitelkou. 

 

Povinnost omlouvání absence u předškolních dětí plní většina rodičů. 

 

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se rodiče podílejí na tvorbě a vyhodnocení 

individuálních vzdělávacích plánů, případně individuálních plánů rozvoje. 
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Také v tomto školním roce se rodiče dětí s poruchou autistického spektra setkávali v rámci projektu 

Šablony do škol I. Tato setkání byla zaměřena na roli asistenta v MŠ, přípravu dítěte na vstup do 

školy, školní zralost, rozvoj jednotlivých oblastí vývoje osobnosti dítěte, který by mělo dítě před 

nástupem do školy zvládat. Probíhala vzájemná výměna zkušeností, společná diskuze ve výchově 

dítěte a reflexe školního roku v MŠ z pohledu rodičů. 

 

O dění v MŠ jsou rodiče informování prostřednictvím informačních nástěnek v šatnách MŠ, na 

webových stránkách MŠ a při individuálních konzultacích. 

 

Hodnocení projektu prevence sociálně patologických jevů za školní rok 2017/2018 

 

Do projektu prevence sociálně patologických jevů se zapojily všechny běžné i speciální třídy. Na jeho 

realizaci se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. O aktivitách MŠ v oblasti primární prevence 

sociálně patologických jevů byli zákonní zástupci informováni na třídních schůzkách. 

V tomto školním roce byla primární prevence zaměřena na posílení sebevědomí dětí, zvládání 

sebeobsluhy a snižování závislosti na dospělém. Jednotlivá témata v oblasti prevence byla průběžně 

vřazována do tematického výchovného plánu. 

V rámci projektu proběhla v MŠ přednáška o bezpečnosti pracovníky Městské policie Frýdek-Místek a 

Státní policie ČR. Děti navštívily dětské oddělení a stanici zdravotnické záchranné služby ve frýdecko-

místecké Nemocnici. Předškolní děti se zúčastnily exkurze na oddělení Policie ČR.  

Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou ve Frýdku-Místku se děti z běžných i speciálních tříd 

zúčastnily prožitkového kurzu první pomoci.  

Aktivity MŠ 

Divadelní představení v MŠ, 1 představení v Divadle loutek v Ostravě 

 

25. 09. Babička a neposlušný kocourek 

20. 10. Skřítek a autíčko 

06. 11. Kouzelník Aleš 

20. 11. Pohádka s kozíma rohama 

06. 12. Vánoční pohádka o ježkovi a myšce 

11. 12. Čarodějné Vánoce 

05. 01. O víle menší než zrnko máku – Divadlo loutek v Ostravě 

18. 01. Království na severním pólu 

07. 02. Zimní překvapení  

08. 03. Jak se naučit hezky chovat v přírodě  

19. 04.  V nouzi poznáš přítele 

04. 05.  Vlk a bolavý zoubek 

01. 06. Průzkumníci v Africe 

Slavnosti 

05. 12. Mikulášská nadílka 

14. 12. Vánoční zpívání s rodiči 

19. 12. Posezení u stromečku 

20. 02. Karneval 

19. 03. Velikonoční dílny s Domovinkou, Květinka 



Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/18 

 

43 

 

20. 03. Velikonoční dílny s rodiči 

03. 05. 

17. 05.  

18. 05. 

Den matek – akce pro rodiče 

13. 06. Zahradní slavnost – akce s rodiči 

 

Projektová výuka a další akce 

27. 09. Vláček přátelství 

24. 10. 

31. 10. 

Návštěva městské knihovny 

25. 10. Hájenka – environmentální výchova 

30. 10. ZŠ čte dětem – Projekt Celé Čeko čte dětem 

07. 11. Uspávání zahrady – akce s rodiči 

13. 11. Bílý den – projektový den Sv. Martin, Květinka 

21. 11. Beseda s Městskou policií 

24. 11. Beseda s lesníkem 

15. 12. ZŠ čte dětem 

20. 12. Muzeum Beskyd – výstava betlémů, Květinka 

11. 01. Plšíkův zimní spánek – environmentální výchova 

16. 01. Geometráček – vzdělávací program, Svět techniky 

19. 01. 

23. 01. 

Návštěva Nemocnice Frýdek-Místek 

05. 02. Trampolínový park 

08. 02. Beseda s policií ČR 

09. 02. ZŠ čte dětem 

21. 03. Vítání jara – „Zelený den“ 

23. 03.  Kamínkový den 

28. 03. Velikonoční vystoupení žáků ZŠ Naděje 

04. 04. Návštěva Městské knihovny Frýdek 

09. 04. Muzikoterapie 

20. 04. Den Země 

21. 04. Výlet s rodiči 

23. 04. Návštěva předškoláků v ZŠ Naděje 

24. 04. ZŠ čte dětem 

2. a 3. 05. Fotografování dětí 

22. 05. Vystoupení pro sponzory, Květinka 

23. 05. Výlet na farmu do Lískovce, třídy Sluníčko, Zvoneček 

28. 05. Výlet na Dětský ranč Hlučín 

30. 05. Beseda se stopaři „Když se někdo ztratí“ 

01. 06. Den dětí 

05. 06. Planetárium – „Karkulka a babiččin dalekohled“ 

18. 06. Exkurze na stanici Zdravotnické záchranné služby 

19. 06. Prožitková ukázka první pomoci – se studentkami SZŠ 

20. 06. Návštěva budovy Policie ČR 
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Metoda dobrého startu p. uč. Mgr. V. Flachsová, D. Kolečkářová 

 

26. 4. – 28. 6. Plavecký výcvik – 14 dětí 

 

Hodnocení podmínek vzdělávání 

K hodnocení podmínek MŠ za školní rok 2017/18 jsme použili nástroj INDI MŠPZ.   

Jedná se o hodnocení integrujících principů a zásad z hlediska podpory zdraví. Hodnocení provedlo 

osm učitelek a pět asistentek pedagoga, použita hodnotící škála 1–4 (4 -  nejvyšší hodnocení).  

Integrující principy 

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti  91% 

Rozvíjení komunikace a spolupráce.      87% 

 

Zásady podpory zdraví  

 

učitelka podporující zdraví    3,65 

věkově smíšené třídy     3,86 

rytmický řád života a dne    3,45 

tělesná pohoda a volný pohyb    3,62 

správná výživa      3,34 

spontánní hra      3,62 

podnětné věcné prostředí    3,71 

bezpečné sociální prostředí    3,82 

participativní a týmové řízení    3,88 

partnerské vztahy s rodiči    3,45 

spolupráce mateřské školy se základní školou  3,25  

začlenění mateřské školy do života obce  2,96 

 

Metodické porady  

V tomto školním roce se uskutečnilo 6 metodických porad, zabývali jsme se těmito tématy: 

Legislativní změny – novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných; RVP PV 

Hlavní a specifické úkoly ČŠI, kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledů vzdělávání na školní 

rok 2017/2018 

Podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Seznámení se závěry inspekční zprávy 

Čerpání šablon v roce 2018 

Krizová intervence – jednotné řešení problémových situací u dětí 

Příprava třídních schůzek na téma školní zralost 

Předávání informací ze seminářů a školení 

Předáváním poznatků ze samostudia odborné literatury a odborných časopisů 

Příprava akcí 

 

MŠ spolupracuje s těmito organizacemi 

SPC Kpt. Vajdy Ostrava pro děti s PAS konzultace, intervence ve třídách  

SPC Kpt. Vajdy pro děti s vadami řeči konzultace, intervence ve třídách 
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SPC Nový Jičín pro děti s více vadami konzultace, intervence ve třídách  

SPC Frýdek-Místek pro děti s tělesným postižením konzultace 

SPC Frýdek-Místek  pro děti s vadami řeči a sluchu konzultace, intervence ve třídách  

Logopedie Mgr. Vítková 3x měsíčně 

Podané ruce, z. s. – canisterapie 2x měsíčně – speciální třídy 

 

Sdružení rodičů při MŠ 

Složení výboru: předseda   paní Albína Miloševská 

                            členové   paní Naďa Chýlková, paní Lucie Olšovská 

Program schůzky zástupců ze dne 14. 09. 2017 

Informace o čerpání finančních prostředků za školní rok 2016/2017 

Informace o zůstatku finančních prostředků za školní rok 2016/2017 

Návrh čerpání příspěvku (schválená výše příspěvku 350,- Kč na pololetí pro školní rok 2017/2018). 

Program schůzky zástupců ze dne 29. 05. 2018 

Zhodnocení akcí konaných ve školním roce 2017/2018 

Plán akcí do konce školního roku 2017/2018 

Zahradní slavnost – projednání programu a pasování odcházejících dětí, organizace a průběh zahradní 

slavnosti, zajištění vstupu a prodeje občerstvení. 

MŠ se pravidelně prezentuje na webových stránkách i v regionálním tisku. 
Zpracovala: Mgr. Věra Flachsová, vedoucí učitelka MŠ 

 

16. Zájmové vzdělávání  - školní družina 
 
Počet oddělení:         4 

Počet vychovatelek:  4     Zdenka Rusková, Mgr. Markéta Maďová,  

                                             Romana Gaurová,  Michaela Frejová,    

Vedoucí vychovatelka:   Zdenka Rusková 

Pracovní doba:                  ranní              6:00 - 8:00 hod.  (pracoviště 5. ZŠ E. Krásnohorské 139) 
                   ranní               6:00 - 8:00 hod.  (pracoviště na ul. Škarabelova 562) 
                  odpolední  11:30 -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. 
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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 9 žáků, ve 2. pololetí 10 žáků. 
Veškeré informace týkající se platby školného ve školní družině jsou zpracovány ve Směrnici o výši 
úplaty.  
Na potřeby a pomůcky pro ŠD byla v letošním školním roce čerpána částka 26 400,- 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 tomto ročníku nikdo z nich nezískal žádné 
ocenění. 
Spolupráce s organizacemi: 
Vychovatelky několikrát využily nabídky filmových představení pro školní družiny, které nám 
pravidelně zasílají pracovnice Nové scény Vlast v Místku. 
Spolupráce s rodiči: 
Proběhly individuální pohovory s rodiči, byly řešeny výchovné i osobní problémy žáků. 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 2017/2018:  
V tomto školním roce proběhly 4 schůzky v těchto termínech.: 28. 8.,  4. 9.,  16. 1.,   18. 4.,  
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 a 
připomínky k ŠVP, návrhy na změny od příštího školního roku.    
 
Dle celoročního plánu proběhly tyto akce školní družiny:  
 
12. 10.   Lehkoatletický trojboj 
20. 10.   Nová scéna  Vlast, film pro ŠD -  Až na Severní pól 
01. 11.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
08. 11.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
24. 11.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Balerina 
15. 11.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
27. 11.   Celodružinová  soutěž v Pexesu 
29. 11.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
01. 12.   Muzikoterapie - odpoledne s písničkou 
08. 12.   Vánoční turnaj ve hře Kloboučku hop!  
13. 12.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
19. 12.   Loutkové divadelní představení s vánoční tématikou 
20. 12.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
22. 12.   Posezení u vánočního stromečku - tradice, zvyky a obyčeje, zpívání koled 
10. 01.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka      
17. 01.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
19. 01.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Esa z pralesa 
24. 01.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
30. 01.   Celodružinový turnaj v Puzzliádě. 
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07. 02.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
21. 02.   Výtvarná soutěž městských ŠD na 5. ZŠ  
23. 02.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Maxinožka  
07. 03.   Návštěva dětského centra Bambulka 
14. 03.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
23. 03.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Ferdinand  
28. 03.   Návštěva dětského zábavního centra Bambulka 
06. 04.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Čertoviny 
17. 04.   Zpívá celá družina - pěvecká soutěž 
02. 05.   Den matek - výroba přáníček a drobných dárečků pro maminky 
04. 05.   Nová scéna Vlast, film pro ŠD - Coco 
22. 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 
Zapsala: Zdenka Rusková, vedoucí vychovatelka 

 
 

17. Základní údaje o hospodaření školy  

 

Rozpočet  na rok 2017 

Zřizovatel: 

Mateřská škola 

MŠ                          781 000,00  Kč   na provoz 

MŠ                  193 051,20 Kč    Projekt Šablony do škol I. 

Celkem MŠ                  974 051,20 Kč    zaokr.    974 060,00 Kč 

MŠ – investiční transfer na obnovu zahrady       600 000,00 Kč 

 

Základní škola 

ZŠ na provoz                   1 211 500,00  Kč  

ZŠ  projekt Šablony                           270 352,20 Kč 

ZŠ  lavice, židle                                    40 000,00 Kč 

ZŠ pomůcky pro žáky se SVP             67 000,00 Kč 

ZŠ obnova výpoč.techniky               110 000,00 Kč 

ZŠ psycholog                                         65 000,00 Kč                

Celkem ZŠ                  1 763 852,20 Kč   zaokr.   1 763 860,00 Kč 

 

Celkový příspěvek zřizovatele    3 337 903,40 Kč zaokr.   3 337 920,00 Kč. 

 

Státní rozpočet: 

ÚZ 33353                   25 614 479,00 Kč – rozpočet na platy, odvody, FKSP, náhrady, ONIV 

ÚZ 33073              109 655,00  Kč – Zvýšení platů neped. zaměstnanců reg. školství 

ÚZ 33052              536 333,00 Kč – Zvýšení platů ped.prac. a neped. zaměst. regionálního školství  

 

Celkem SR   přiděleno   26 260 461,00 Kč /z tohoto vratka ve výši 17 426,00 Kč/  

Celkem           26 243 041,00  Kč. 
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Státní rozpočet 

Organizace obdržela celkem 3 příspěvky od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: 

ÚZ 33353 – přidělen na prostředky na platy, odvody, náhrady mezd, ONIV 

ÚZ 33052 – přidělen na Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických  

                    zaměstnanců regionálního školství 

ÚZ 33073 – přidělen na Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství 

 

Závazný ukazatel – limit počtu zaměstnanců ze státního rozpočtu činil 60,62.  

 

Čerpání jednotlivých ÚZ státního rozpočtu:                                                                                                                                                

v tis. Kč 

          Platy     Ostatní 

/pojistné+ONIV/ 

                Celkem  

ÚZ 33353        18 124                  7 491 25 615 

ÚZ 33052             394                      142 536 

ÚZ 33073               68                       24 92 

Celkem        18 586                  7 657  26 243 

 

V částce na platy a odvody a FKSP ze státního rozpočtu byly zahrnuty i finance na podpůrná opatření 

pro asistenty pedagoga k žákům se SVP. Z ONIV byly hrazeny ve větší míře učebnice, náhrady mezd, 

cestovní příkazy, účastnické poplatky za školení,  preventivní prohlídky zaměstnanců, vybavení 

učebními pomůckami.  

V ONIV ve výši 966 194,- Kč byly zahrnuty i finance na podpůrná opatření pro žáky se SVP. 

V plánovaném rozpočtu na rok 2017 se takto navýšila spotřeba, nákup DDHM, dále se výrazněji 

navýšil rozpočet na platy a odvody a FKSP /dvojí zvýšení platů zaměstnanců v roce 2017/.  

Rozpočet zřizovatele 

Příspěvek z rozpočtu města byl rozdělen na mateřskou školu a základní školu. 

Příspěvky byly čerpány na provozní náklady budov K Hájku, Škarabelova, odl. prac. El. Krásnohorské.                                                                                                                                                 

      v tis. Kč 

Mateřská škola neinvestiční příspěvek na provoz         781  

 neinvestiční transfer projekt Šablony    193 

Investiční transfer na obnovu zahrady    600 

Celkem 1 574 

 

                                                                                                                                                     v tis. Kč 

Základní škola neinvestiční příspěvek na provoz 1 211 

 neinvestiční transfer projekt Šablony    270 

příspěvek na lavice     40 

příspěvek na pomůcky pro žáky se SVP     67 

příspěvek na obnovu výpočetní techniky  110 

příspěvek na psychologa    65 

Celkem 1 763 
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Účtová třída 5 – náklady 

 

501 spotřeba materiálu 

                 v tis. Kč 

spotřební materiál, materiál na provoz a údržbu, čistící prost. 272 

potraviny 569 

nákup DrHM 280 

Knihy- učitelská knihovna 2 

nákup DrNM 152 

úklidové prostředky 15 

Čisticí prostředky a potraviny byly čerpány do výše stanoveného limitního příslibu.   

Materiál na údržbu byl nakupován dle potřeb na budovách školy.  

 

Nákup DrHM 

Budova Škarabelova a budova E. Krásnohorské – učební pomůcky ze státního rozpočtu a z podpůr-

ných opatření pro žáky se SVP /míčky, mapy, zátěžová vesta, stavebnice, mag-pady, chemie obrazy, 

fyzika obrazy atd./, dále se nakoupily z provozních prostředků školy hračky do školní družiny, byly 

zakoupeny lavice a židle z účelového příspěvku města ve výši 40 000,- Kč, koberec apod. Byly 

nakoupeny učební pomůcky z příspěvku města ve výši 67 000,- na podpůrná opatření pro žáky se SVP 

/rozděleno v majetku dle ceny do DrHM a DDHM/.  

Budova K Hájku – hračky, iPad a učební pomůcky pro žáky se SVP, dále hračky hrazené z provozních 

prostředků, router, vánoční stromek, potah na sedačku do třídy, laminátor, schránka na dopisy apod.  

Z rozpočtu školy – z příspěvků na úplatu ŠD byly zakoupeny hračky, např. lega, mechanik, stolní 

fotbal, stavebnice play mobil, přenosný domeček pro panenky, kouzelná tabule, kuličková dráha. 

 

Z rozpočtu školy – z příspěvků na úplatu MŠ byly zakoupeny hračky, např. vlaková dráha, 3 kočárky, 

hra situace a pozice, tangram kids apod.. Další hračky byly zahrnuty dle ceny do podrozvahové 

evidence školy, např. dopravní semafor, auta, nářadí, policie, puzzle apod..  

 

Nákup DrNM 

Budova Škarabelova a budova El. Krásnohorské – byly zakoupeny výukové programy do počítačů a 

tabletů /např. česká písanka, chytré dítě, IQ hry, logopedie, angličtina pro děti – logické hry, čeština 

do kapsy, dopravní výchova, mentio – slovní zásoba, paměťové cvičení, dějepis, chemie, hádanky 

apod./z prostředků státního rozpočtu pro žáky se SVP a ONIV.  

Budova K Hájku – byly také zakoupeny výukové programy z prostředků státního rozpočtu pro žáky se 

SVP a ONIV /MS-Office, Tobík uklízí, Moje první myš, Chytré dítě – IQ hry, pro nejmenší, slabikář, My 

mozaik, logopedie, hravé učení, počítání pro prvňáky. 

 

502 spotřeba energií 

                  v tis. Kč 

elektřina 185 

tepelná energie  331 

teplá voda 89 

studená voda 42 
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Porovnání nákladů na energie za poslední tři kalendářní roky: 

Spotřeba 

energie: 

účet 502 

rok 2015 rok 2016 rok 2017 

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

Teplo 507 GJ 313961 542 GJ 342357,4 546 GJ 344337,4 

Elektrická 

energie 35,0848MWh 

186 

471,17 35,401MWh 185676 36,109MWh 186500,71 

Plyn 0 0 0 0 0 0 

Voda 631 m3 72703,6 558 m3 68558,51 555 m3 68239,2 

C e l k e m X 573135,77 X 596591.91 X 599076,6 

 

U tepelné energie náklady i spotřeba vyšší než v roce 2016, ale velmi nepatrně. Je zapříčiněno 

klimatickými podmínkami a cenami energií. Menší problémy diagnostiky-regulace v budově K Hájku 

2972.   

Navýšení v plánovaném rozpočtu u vody – je převod účtování studené vody ze služeb do energií, tj. 

účet 502. Rovněž se projevil celoroční odběr teplé vody v budově K Hájku. V předchozím období byly 

ještě část roku elektrické bojlery.  

 

511 opravy a udržování                                                          

                        v tis. Kč 

Opravy a udržování        202 

Opravy budova K Hájku – oprava elektrického otvírače ŠJ, oprava dveří, oprava zvonkového systému, 

malování horních chodeb.                              

Opravy budova Škarabelova – ve velké míře opravy auta Ducato, malování tříd. 

Oprava budova 5. ZŠ – malování tříd. 

 

513 fond reprezentace 

                                                                                                                                                     v tis. Kč 

Fond reprezentace           3 

 

518 ostatní služby  

                                                                      v tis. Kč 

poštovné 3 

telefony /3 budovy/ 43 

Internet /3 budovy/ 23 

revize  74 

zabezpečovací zařízení 5 

přeprava obědů 37 

odvoz odpadů 31 

stočné 26 

služby - ostatní 118 

praní prádla pro MŠ 11 

bankovní poplatky+ vedení účtu 11 

Služby -   technická prohlídka apod. auto Ducato  7 



Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/18 

 

51 

 

Revize na budově K Hájku- hasicích přístrojů, výtahů, herních prvků, zabezpečovacího systému, revize 

elektro a  elektrospotřebičů.  

Revize na budově Škarabelova - elektrospotřebičů, výtahů a plošiny, herních prvků, hasicích přístrojů, 

zabezpečovacího systému /zde provedena výměna zabezpečení/. 

Revize na odl.pr. 9. ZŠ -  plošiny, elektrospotřebičů. 

Služby ostatní -  obsluha mzdového programu, účetního programu, programu majetek, správa 

domény, aktualizace programů AVG, aktualizace ATRE, aktualizace Bakaláři, čištění koberců MŠ, 

servis sekaček, čištění koberců ZŠ, MŠ, ostření nožů pro ŠJ, kácení stromů, praní prádla v MŠ, převozy 

obědů mezi budovami apod.. Výše nákladů za internet – byla ukončena smlouva s MCNet a nově 

zřízen internet u Technických služeb Frýdek-Místek.  

 

521 mzdové náklady – včetně SR 

                                                   v tis. Kč 

Mzdy z rozpočtu školy 117 

Mzdy ze státního rozpočtu 18 589 

Mzdy z projektu Šablony 97 

 

Mzdy z rozpočtu školy /města/ byly čerpány na úvazek 0,25 řidič silničního motorového vozidla 

v měsících leden až červen a úvazek 0,50 psychologa na období září až prosinec 2017. 

 

524 zákonné sociální a zdravotní pojištění            v tis. Kč                                                               

pojištění hrazené z rozpočtu školy 33 

pojištění hrazené ze státního rozpočtu 1 678 

Jedná se o srážky zdravotního a sociálního pojištění z mezd a také z finančních odměn z FKSP u 

příležitostí pracovního výročí a životních výročí. 

 

525 Jiné soc. pojištění - Kooperativa             v tis. Kč                                                                

Kooperativa – zákonné pojištění  z mezd hrazených 

z rozpočtu školy i SR 

75   

 

527 Zákonné sociální náklady 

                                                                                                                            v tis. Kč 

Osobní ochranné pomůcky 10    

Vstupní a preventivní prohlídky 13         

Školení  137     

 

Vstupní a preventivní prohlídky byly provedeny celkem u 34 zaměstnanců. Vstupní prohlídky byly 

hrazeny z provozních prostředků školy a preventivní prohlídky byly hrazeny ze státního rozpočtu.  

 

Školení z města bylo hrazeno pro účetní, mzdovou účetní a vedoucí ŠJ. Ostatní čerpání školení bylo 

pro pedagogy a asistenty pedagogů ze státního rozpočtu. Zaměstnanci mateřské školy se zúčastnili 

školení z projektu Šablony.  
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551 odpisy budov a DHM                            

                     v tis. Kč 

odpis budova Škarabelova  499 

odpis budova 5. ZŠ 15 

odpis stavba K Hájku 7 

odpis budova K Hájku 483 

DHM Škarabelova /+ majetek odl. prac. El. Kránohorské/ 32 

DHM K Hájku 52 

C e l k e m 1 088 

 

V roce 2017 byl obdržen investiční příspěvek ve výši 600 000,- Kč na obnovu zahrady mateřské školy. 

Tento byl využit na stavbu herních prvků zahrady. Z IF bylo doplaceno na tuto akci 6 748,- Kč. Navýšily 

se takto celkové odpisy.  

Rovněž byly pořízeny dvě interaktivní tabule na odloučené pracoviště El. Krásnohorské, kdy částka 

41 804,- Kč byla hrazena z investičního fondu školy a částka 152 978,- Kč z účelového investičního 

transferu od Vítkovice Steel. Navýšily se takto v celkové částce odpisy DHM. 

 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

                                                                         v tis. Kč 

DDNM budova K Hájku 0 

DDNM budova Škarabelova 0 

DDHM budova K Hájku 245 

DDHM budova Škarabelova 452 

 

Nákup DDHM: 

Budova Škarabelova a El. Krásnohorské – ve velké míře počítače, iPady, klávesnice, laminátor, 

monitor, pc sestavy hrazených převážně z podpůrných opatření pro žáky se SVP, dále telefonní 

ústředna, lednička, myčka, kávovar do sborovny, skříňky do tříd.   

 

Budova K Hájku – např.  router, zátěžová vesta, tablety, počítače, koberce, lednička, stavebnice, 

učební pomůcky, tiskárna. Výpočetní technika byla rovněž financována převážně z podpůrných 

opatření pro žáky se SVP ze státního rozpočtu.   

 

Účtová třída 6 – výnosy         

                     v tis.Kč 

školné školní družina 69 

školné mateřská škola 160 

stravné  571 

nájmy 6 

čerpání fondů školy i sponzorských příspěvků /účet 648/ 137 

ostatní výnosy /účet 649/ 463 

úroky 2 
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Pronájmy – v budově K Hájku:  Mgr. Vítková – ordinace klinické logopedie 

                 -  v budově Škarabelova pronájem není – nejsou volné prostory 

Školné ŠD – platby žáků za školné ve školní družině. Počet dětí platících úplatu za ŠD byl v průměru 

36 žáků, osvobozeno bylo 10 žáků.  

Školné MŠ -  platby dětí za školné mateřské školy. Počet platících dětí byl v průměru 31, počet 

předškolních dětí byl 22, osvobozeno od úplaty bylo 1 dítě.  

Stravné ve ŠJ – Počet uvařených jídel činil  19 048 obědů. 

 

Rozpis čerpání účtu 648: 

čerpání – na učební pomůcky pro žáky a nábytek do tříd. 

Rozpis čerpání účtu 649: 

Věcné dary v roce 2017 nebyly, příjem na účet 649 – od jiných organizací na pomůcky a dále byl 

proúčtován nekrytý IF v celkové výši 448 312,51 Kč. 

 

Čerpání fondů: 

411 – Fond odměn – čerpán na odměny pro zaměstnance hrazeného z rozpočtu města na 

psychologa. 

412 FKSP – na stravování zaměstnanců, pracovní výročí, životní výročí, pohoštění Den učitelů a 

slavnostní posezení u příležitosti Konce kalendářního roku 2017, nestravenkové poukázky Sodexo 

pass pro zaměstnance. 

413 Rezervní fond – nebyl čerpán. 

414 Rezervní fond z ostatních titulů – čerpání sponzorských darů na učební pomůcky, nábytek do tříd. 

416 Investiční fond – tvorba IF díky odpisům 926 010,- Kč, investičnímu příspěvku Vítkovice Steel ve 

výši 152 978,- Kč na 2 ks interaktivní tabule, investičnímu transferu města ve výši 600 000,- na 

obnovu zahrady MŠ. 

Snížení IF: o částku nekrytí IF ve výši 448 312,51. 

 

Rovněž byla provedena investice do nových bran v mateřské škole ve výši 177 225,- Kč, čerpaly se  

účelové investiční prostředky od Vítkovice Steel na 2 interaktivní tabule: ve výši 152 978,- Kč a částka 

ve výši 41 806,- Kč do výše celkové ceny těchto tabulí byla doplacena z investičního fondu. Rovněž byl 

použit účelový investiční transfer města na obnovu zahrady K Hájku ve výši 600 000,-Kč, částku do 

celkové ceny obnovy zahrady ve výši 6 748,- jsme doplatili z investičního fondu.  

 

Hospodářský výsledek za IČ činil:  

HV z hlavní činnosti - 6 192,- 

HV z doplňkové činnosti  6 192,-  

HV za IČO 0,-  
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ROZBOR TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31. 12. 2017 

         v Kč 

Název položky dle výkazu rozvaha 

Počáteční 
stav 

Příjmy  Výdaje  Konečný stav 

  1. 1. 2017 rok 2017 rok 2017   31. 12. 2017 

Fond kulturních a sociálních potřeb  72 342,63 375 984,72 292 295,00 156 032,35 

Fond odměn  16 000,00 0,00 5 300,00 10 700,00 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 
VH  

292 223,14 
0,00 0,00 

292 223,14 

Rezervní fond z ostatních titulů  88 000,00 333 254,80 132 525,92 288 728,88 

z toho: dary 88 000,00 166 203,00 132 525,92 121 677,08 

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

0,00 
167 051,80 0,00 

167 051,80 

Fond reprodukce majetku,  investiční 
fond  

1 109 975,77 
1 678 988,00 1 427 069,51 

1 361 894,26 

Celkem 1 578 541,54 2 388 227,52 -1 857 190,43 2 109 578,63 

 

 

ROZBOR NÁKLADŮ, VÝNOSŮ A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA 

ROK 2017 
 

  
        v tis. Kč 

Název položky dle výkazu zisku a 

ztráty 

Skutečnost Upravený Skutečnost  Skutečnost  

Plnění v 

% 

k 31. 12. 2016 finanční plán hlavní činnost celkem  sl.5:sl.2 

    k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2017   

  1. 2. 3. 5. 6. 

A. Náklady celkem 26303 30962 30384 30384 98,13% 

I. Náklady z činnosti 26303 30962 30384 30384 98,13% 

Spotřeba materiálu celkem (501) 1032 1731 1436 1436 82,96% 

z toho: spotřeba materiálu 358 1031 867 867 84,09% 

            spotřeba potravin 585 550 569 569 103,45% 

Spotřeba energie celkem (502) 591 585 647 647 110,60% 

z toho: spotřeba tepla 326 323 330 330 102,17% 

            spotřeba el. energie 185 191 185 185 96,86% 

            spotřeba plynu 0 0 0 0   

            spotřeba vodné - teplá i studená 81 71 132 132 185,92% 

Prodané zboží (504) 0 0 0 0   

Opravy a udržování (511) 533 387 202 202 52,20% 

Cestovné (512) 15 15 15 15 100,00% 

Náklady na reprezentaci (513) 1 2 3 3 150,00% 

Ostatní služby celkem (518) 510 533 445 445 83,49% 

z toho: výkony spojů (telefony a internet) 74 85 66 66 77,65% 

Mzdové náklady celkem (521) 16216 18684 18871 18871 101,00% 

Zákonné sociální pojištění (524) 5519 6357 6374 6374 100,27% 

Jiné sociální pojištění (525) 64 80 74 74 92,50% 

Zákonné sociální náklady (527) 312 573 536 536 93,54% 

Jiné sociální náklady (528) 0 0 0 0   
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Daň silniční (531) 2 2 2 2 100,00% 

Jiné daně a poplatky (538) 0 0 0 0   

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

(541) 0 0 0 0   

Jiné pokuty a penále (542) 0 0 0 0   

Dary a jiná bezúplatná plnění (543) 0 0 0 0   

Manka a škody (547) 0 0 0 0   

Ostatní náklady z činnosti (549) 9 0 1 1   

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 1056 1088 1088 1088 100,00% 

z toho:odpisy budov 987 995 1002 1002 100,70% 

            odpisy DHM, DNM 69 93 86 86 92,47% 

Zůstatková cena prodaného DNM  

(552) 0 0 0 0   

Zůstatková cena prodaného DHM 

(553) 0 0 0 0   

Tvorba a zúčtování opravných položek 

(556) 0 0 0 0   

Náklady z vyřazených pohledávek 

(557) 0 0 0 0   

Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku (558) 443 925 696 696 75,24% 

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 26303 30962 30378 30384 98,13% 

I. Výnosy z činnosti 1536 1840 1400 1406 76,41% 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 

(601) 0 0 0 0   

Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 786 774 800 800 103,36% 

z toho:   stravné (602) 554 550 571 571 103,82% 

             poplatek v MŠ, ŠD a ŠK (602) 232 224 229 229 102,23% 

             úhrada za poskytnuté služby 

(602) 0 0 0 0   

Výnosy z pronájmu (603) 6 6 0 6 100,00% 

Prodej materiálu, DNM, DHM 

(644,645,646) 0 0 0 0   

Čerpání fondů (648) 34 80 137 137 171,25% 

Ostatní výnosy z činnosti (649) 710 980 463 463 47,24% 

II. Finanční výnosy 2 2 2 2 100,00% 

z toho:  úroky (662) 2 2 2 2 100,00% 

IV. Výnosy z transferů  24765 29120 28976 28976 99,51% 

Výnosy vybraných míst. vlád. institucí 

z trans. (672) 24613 28987 28976 28976 99,96% 

z toho: příspěvek SMFM 2447 2276 2275 2275 99,96% 

           příspěvek z fondů SMFM 0 26242 0 0 0,00% 

           příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV 

atd.) 22166 0 26242 26242   

          dotace z EU proúčt.transf.podílů 152 139 163 163 117,27% 

          ostatní dotace 0 463 296 296 63,93% 
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C. Výsledek hospodaření  0 0 -6 0   

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 0   

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 0 0 0 0   

Dotace SMFM na investice 0 600 600 600   

 

Rozpis čerpání FKSP za rok 2017 

 

Konečný stav k 31. 12. 2016      72 342,63  Kč 

412 11 – příděl do fondu    375 984,72  Kč 

412 22 – stravování zaměstnanců             106 880,00  Kč 

412 24 – kultura       41 415,00  Kč 

412 26 – jubilea, výročí       21 000,00  Kč 

412 29 – ostatní užití fondů    123 000,00  Kč 

Konečný stav k 31. 12. 2017    156 032,35  Kč 

 

  

 

18. 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 přizpůsoben podmínkám naší mateřské školy tak, aby vyhovoval dětem zdravými i dětem 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zapracován do školního vzdělávacího programu Okolo 

Frýdku cestička. Projekt pokračoval ve šk. roce 2017/18.  Na konci školního roku byl písemně 

potvrzen Státním zdravotním ústavem pro další rok v nezměněné podobě z důvodu změny vedoucí 

učitelky mateřské školy.  

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 se respektu, toleranci a spolupráci. Vede děti ke správnému životnímu stylu. 
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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 spolufinancování 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. V projektu i nadále pracuje Mgr. 

Věra Flachsová a Mgr. Adéla Bosáková. 

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. 

 

3. Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií  - Evropským sociálním fondem v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba realizace aktivit je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 

2020. Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569. 
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. 
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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. 

Ve školním roce 2017/18 jsme splnili tyto aktivity: 

Školní klub – čtenářský kroužek pro žáky se sociálním znevýhodněním 

Doučování  - pro žáky se školním neúspěchem  

Besedy rodičů žáků s odborníkem –  rodičovské skupiny – besedy rodičů s psychologem Mgr. 

Přemyslem Mikolášem  

Besedy rodičů dětí MŠ s odborníkem – besedy a osvěta pro rodiče dětí s PAS – vedené Mgr. Lenkou 

Gwóźdźowou 

Nové metody ve výuce – výuka učitelů expertů pro nové učitele a asistenty pedagoga 

DVPP – kurzy anglického jazyka pro učitele – celkem se účastnilo 11 učitelů školy 

DVPP – semináře prematematického období dětí v MŠ – celkem se účastnilo 11 učitelů a asistentů 

MŠ  

 
 
 
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. 

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

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku 
Speciálně pedagogická centra: 
SPC pro žáky s tělesným postižením, 28. října, Frýdek-Místek 
SPC pro žáky s mentálním postižením, U studia 4, Ostrava 
SPC pro žáky s poruchami autistického spektra, Kpt. Vajdy, Ostrava 
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SPC pro žáky zrakově postižené, Opava 
SPC pro žáky s vadami řeči, Kpt. Vajdy, Ostrava. 
SPC pro žáky s vadami sluchu, J. z Poděbrad, Frýdek-Místek 
SPC pro žáky s více vadami, Komenského, Nový Jičín 
SPC pro žáky s vadami řeči, Karviná 

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

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

5. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel Naděje, z. s.  
6. 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. 

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

8. Spolupráce s Městskou policií – asistenti prevence kriminality pomáhali jako preventisté 
negativních jevů ve výuce u žáků s poruchami chování. 

9. Úzká spolupráce s OSPOD  FM – zejména řešení žáků pro porušování školního řádu, kázně, 
agrese, fyz. napadání spolužáků ap., spojeno s dokladováním pro SZ. 

10. Spolupráce s terénním sociálním zařízením pro romské etnikum Pramínek, které pracuje ve 
vyloučených lokalitách města. 

11. Úzká spolupráce s Asociací speciálních pedagogů – v návaznosti na aplikaci nové legislativy 
společného vzdělávání v praxi. 

12. V roce 2017/18 poskytla škola praxi studentům: 
 

Instituce Celkový počet 

Ostravská univerzita 10 + 37 

Masarykova univerzita Brno 2 

Univerzita Palackého Olomouc 1 

UJEP Ústí nad Labem 1 

SCHOLA Education - Prostějov 4 

 Nad. Fond RYTMUS 3 

Gymnazium a SOŠ FM  2 

DDM a DVPP Uherský Brod 3 

VOŠ Havířov 1 

Soukromá SOŠ FM 2 

Celkem 66 

 

Odborová organizace na naší základní škole není organizována. 
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Za školní rok 2017/2018 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 

2017/2018 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:                08. 10. 2018 

VZŠ byla projednána a schválena školskou radou dne     10. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Dana Zemánková 

ředitelka školy  


