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II..    ÚÚvvoodd  

  

11..  ÚÚddaajjee  oo  ppřřeeddkkllaaddaatteellii  VVýýrrooččnníí  zzpprráávvyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001155//22001166::  

  

  NNáázzeevv  šškkoollyy::    ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  FFrrýýddeekk  --  MMíísstteekk,,11..  mmáájjee  11  770000  

  IIddeennttiiffiikkááttoorr  šškkoollyy::    660000113333773377  

  AAddrreessaa::    11..mmáájjee  11  770000,,  773388  0022  FFrrýýddeekk--MMíísstteekk  

  PPrráávvnníí  ffoorrmmaa::    ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  ((IIČČ::  6688115577886600))    

  ZZaassttoouuppeenníí  šškkoollyy      MMggrr..  IIvveettaa  ZZeecchhoovváá,,  řřeeddiitteellkkaa  šškkoollyy  

  

VVeeddeenníí  šškkoollyy::  

  

řřeeddiitteellkkaa  šškkoollyy::      MMggrr..  IIvveettaa  ZZeecchhoovváá  

zzáássttuuppkkyynněě  řřeeddiitteellkkyy::      MMggrr..  HHaannaa  WWeeiissssmmaannnnoovváá  

  

ÚÚddaajjee  pprroo  ddáállkkoovvýý  ppřřííssttuupp::  wwwwww..77zzssffmm..cczz  

  

ÚÚddaajjee  oo  šškkoollsskkéé  rraadděě::  

  

PPřřeeddsseeddaa::                            BBcc..  PPeettrr  AAddáámmeekk  

ČČlleennoovvéé::        IInngg..  PPaavveell  OOssiinnaa  

          BBcc..  PPeettrraa  RRaaššoovvsskkáá  

          TToommáášš  SSttrraakkaa    

          MMggrr..  JJiiřříí  SSeemmeennsskkýý  

          MMggrr..  IIvvoo  ŘŘeehhaa  

              

ŠŠkkoollaa  ssddrruužžuujjee::    

  SSoouuččáásstt    IIZZOO    KKaappaacciittaa  

  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa    110022008800556699    773300  žžáákkůů  

  ŠŠkkoollnníí  ddrruužžiinnaa    111199660000118888      115500  žžáákkůů  

  ŠŠkkoollnníí  jjííddeellnnaa  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy    110033000088668833      669900  jjííddeell  

  

  

22..  NNáázzeevv  aa  aaddrreessaa  zzřřiizzoovvaatteellee  šškkoollyy::  

  

  ZZřřiizzoovvaatteell  ::    SSttaattuuttáárrnníí  mměěssttoo  FFrrýýddeekk--MMíísstteekk,,  RRaaddnniiččnníí  11114488  

  773388  2222  FFrrýýddeekk--MMíísstteekk  ((IIČČ::  0000229966664433))  

  

http://www.7zsfm.cz/
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33..  OOrrggaanniizzaaččnníí  ssttrruukkttuurraa  šškkoollyy  vvččeettnněě  zzáákkllaaddnníícchh  ppeerrssoonnáállnníícchh  úúddaajjůů::  
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ŠŠkkoollaa  zzaamměěssttnnáávvaallaa  2299  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů,,  55  vvyycchhoovvaatteelleekk  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy,,  11  aassiisstteennttaa  

ppeeddaaggooggaa,,  77  sspprráávvnníícchh  zzaamměěssttnnaannccůů,,  22  tteecchhnniicckkoo––hhoossppooddáářřsskkéé  pprraaccoovvnnííkkyy  aa  55  zzaamměěssttnnaannccůů  šškkoollnníí  

jjííddeellnnyy..  

  

NNaa  11..  ssttuuppnnii  vvyyuuččoovvaalloo  1155  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  ss    vvyyssookkoošškkoollsskkýýmm  vvzzdděělláánníímm..  

  

NNaa  22..  ssttuuppnnii  vvyyuuččoovvaalloo  1144  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů  ss    vvyyssookkoošškkoollsskkýýmm  vvzzdděělláánníímm..    

  

VVýýuukkaa  ppřřeeddmměěttůů,,  pprroo  kktteerréé  nneemmáá  šškkoollaa  zzaajjiiššttěěnnoouu  ppllnnoouu  aapprroobboovvaannoosstt    zz  hhlleeddiisskkaa  kkvvaalliiffiikkaaččnníícchh  

ppřřeeddppookkllaaddůů  ddaannýýcchh  šškkoollsskkýýmm  zzáákkoonneemm,,  jjee  zzaajjiiššttěěnnaa  ppeeddaaggooggyy  ss  bbllíízzkkoouu  aapprroobbaaccíí  nneebboo  ttěěmmii,,  kktteeřříí  

aabbssoollvvoovvaallii  kkuurrzzyy  vv  rráámmccii  DDVVPPPP..  PPrroo  vvýýuukkuu  iinnffoorrmmaattiikkyy  bbyyllii  vvyyuuččuujjííccíí  pprroošškkoolleennii  vv  oobbllaassttii  SSIIPPVVZZ..  

  

VVee  šškkoollee  pprraaccuujjíí  ddvvěě  vvýýcchhoovvnnéé  ppoorraaddkkyynněě  aa  jjeeddnnaa  šškkoollnníí  mmeettooddiiččkkaa  pprreevveennttiivvnníícchh  aakkttiivviitt..  VVýýcchhoovvnnáá  

ppoorraaddkkyynněě  vv    kkaarriiéérroovvéé  oobbllaassttii  aa  ddrruuhháá  vv  oobbllaassttii  vvýýuukkoovvýýcchh  aa  vvýýcchhoovvnnýýcchh  pprroobblléémmůů..    

  

44..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  šškkoollyy  

  

VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001155//22001166  nnaavvššttěěvvoovvaalloo  šškkoolluu  445599  žžáákkůů..  NNaa  pprrvvnníímm  ssttuuppnnii  229955  aa  nnaa  ddrruuhhéémm  ssttuuppnnii  

116644  žžáákkůů..  PPrrůůmměěrrnnáá  nnaappllnněěnnoosstt  ttřříídd  nnaa  11..  ssttuuppnnii  bbyyllaa  2222,,3388  nnaa  ddrruuhhéémm  ssttuuppnnii  2233,,2299..  ŠŠkkoolluu  nnaavvššttěěvvuujjíí  

ii  žžááccii,,  kktteeřříí  jjssoouu  ččlleennyy  ffoollkklloorrnnííhhoo  ssoouubboorruu  OOssttrraavviiččkkaa  aa  HHookkeejjoovvééhhoo  kklluubbuu  HHCC  FFrrýýddeekk  ––  MMíísstteekk..  

VVee  šškkoollee  pprraaccoovvaalloo  55  oodddděělleenníí  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy..    

  

44..11..  VVyybbaavveenníí  šškkoollyy  

AArreeááll  šškkoollyy  sseessttáávváá  zzee  44  ppaavviilloonnůů,,  ddvvoouu  ttěěllooccvviiččeenn,,  bbuuddoovvyy  šškkoollnníí  jjííddeellnnyy  aa  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy..  KKmmeennoovvéé  

ttřřííddyy  jjssoouu  rroozzmmííssttěěnnyy  vvee  ttřřeecchh  ppaavviilloonneecchh,,  kktteerréé  vvzzáájjeemmnněě  pprrooppoojjuujjíí  ssppoojjoovvaaccíí  cchhooddbbyy  aa  jjssoouu  ssppoojjeennyy  

ss  hhllaavvnníímm  ppaavviilloonneemm,,  vv  nněěmmžž  jjssoouu  ooddbboorrnnéé  uuččeebbnnyy,,  ssbboorroovvnnaa  aa  kkaanncceelláářřee  vveeddeenníí  šškkoollyy..  PPaavviilloonnyy  mmaajjíí  

ttřřii  ppooddllaažžíí  aa  nnáálleežžíí  kk  nniimm  ččáássttii,,  kkddee  jjssoouu  uummííssttěěnnyy  ššaattnnyy..  CCeellýý  kkoommpplleexx  jjee  pprrooppoojjeenn  ss  bbuuddoovvaammii  ddvvoouu  

ttěěllooccvviiččeenn  aa  šškkoollnníí  jjííddeellnnyy  ssee  šškkoollnníí  ddrruužžiinnoouu..  UUzzaavvřřeennéé  nnááddvvoořříí  šškkoollyy  jjee  vvyyuužžíívváánnoo  žžáákkyy  kk  rreellaaxxaaccii  

bběěhheemm  hhllaavvnníícchh  ppřřeessttáávveekk  aa  zzaa  ppřříízznniivvééhhoo  ppooččaassíí  zzddee  pprroobbííhháá  ii  vvýýuukkaa  vvýýttvvaarrnnéé  vvýýcchhoovvyy..  OO  uuddrržžoovváánníí  

aarreeáálluu  ssee  ssttaarraajjíí  žžááccii  vv  rráámmccii  vvýýuukkyy  pprraaccoovvnníícchh  ččiinnnnoossttíí  --  ppěěssttiitteellssttvvíí..  KKee  šškkoollee  ppaattřříí  ppaarrkkoovváá  zzeelleeňň  aa  

oopplloocceennéé  šškkoollnníí  ssppoorrttoovviiššttěě,,  kktteerréé  bbyylloo  rroovvnněěžž  zzrreekkoonnssttrruuoovváánnoo  nnaa  ppooddzziimm  rrookkuu  22000066..  CCeellýý  aarreeááll  jjee  

oobbkkllooppeenn  zzeelleenníí..  

VVýýuukkaa  pprroobbííhhaallaa  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001155//22001166  vvee  2200  kkmmeennoovvýýcchh  ttřřííddáácchh  aa  1111  ooddbboorrnnýýcchh  uuččeebbnnáácchh..  

NNaa  11..  ssttuuppnnii  jjssoouu  vvyyuužžíívváánnyy  žžáákkyy  ooddbboorrnnéé  uuččeebbnnyy  pprroo  vvýýuukkuu  cciizzíícchh  jjaazzyykkůů,,  iinnffoorrmmaattiikkyy,,  hhuuddeebbnníí  

vvýýcchhoovvyy  aa  vvýýttvvaarrnnéé  vvýýcchhoovvyy..  TTřřííddyy  11..  ––  55..  rrooččnnííkkůů  jjssoouu  vvyybbaavveennyy  llaavviicceemmii  ooddppoovvííddaajjííccíí  nnoorrmmáámm  EEUU..  

HHooddnněě  ooppoottřřeebboovvaannéé  ttaabbuullee  bbyyllyy  nnaahhrraazzeennyy  mmooddeerrnníímmii  ppyylloonnoovvýýmmii  ttaabbuulleemmii..  KKaažžddáá  kkmmeennoovváá  ttřřííddaa  

11..  ssttuuppnněě  mmáá  vvyyttvvoořřeennyy  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  vvzzdděělláávváánníí  mmooddeerrnníímm  aa  iinnoovvaattiivvnníímm  zzppůůssoobbeemm,,  jjee  vvyybbaavveennaa  

PPCC,,  ddaattaapprroojjeekkttoorreemm,,  pprroojjeekkččnníímm  ppllááttnneemm,,  uuččeebbnnyy  jjssoouu  oozzvvuuččeennéé..  VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001144//22001155  nnoovvěě  

vvzznniikkllaa  uuččeebbnnaa  cciizzíícchh  jjaazzyykkůů..  
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NNaa  22..  ssttuuppnnii  jjssoouu  ooddbboorrnnéé  uuččeebbnnyy  ppřříírrooddooppiissuu,,  ffyyzziikkyy,,  cchheemmiiee,,  zzeemměěppiissuu,,  pprraaccoovvnníícchh  ččiinnnnoossttíí  ((nnoovvěě  

vvyybbaavveennáá  šškkoollnníí  ddííllnnaa,,  uuččeebbnnaa  pprroo  vvýýuukkuu  kkeerraammiikkyy)),,  hhuuddeebbnníí  vvýýcchhoovvyy,,  22  jjaazzyykkoovvéé  uuččeebbnnyy,,  uuččeebbnnaa  

iinnffoorrmmaattiikkyy,,  vvýýttvvaarrnnéé  vvýýcchhoovvyy  aa  mmuullttiimmeeddiiáállnníí  uuččeebbnnaa..  KKmmeennoovvéé  ttřřííddyy  22..  ssttuuppnněě  bbyyllyy  kkoommpplleettnněě  

oopprraavveennyy  aa  zzmmooddeerrnniizzoovváánnyy..  VVee  vvššeecchh  ttřřííddáácchh  bbyyllyy  oopprraavveennyy  hhyyggiieenniicckkéé  kkoouuttyy  ––  nnoovváá  uummyyvvaaddllaa,,  

vvooddoovvooddnníí  bbaatteerriiee,,  oobbkkllaaddyy,,  bbyyllyy  vvyymměěnněěnnyy  rroozzvvooddyy  vvooddyy  vv  cceelléémm  ppaavviilloonnuu,,  bbyyllaa  ppoolloožžeennaa  nnoovváá  

ppooddllaahhoovváá  kkrryyttiinnaa  vvee  vvššeecchh  ttřřííddáácchh  ii  kkaabbiinneetteecchh,,  bbyyll  pprroovveeddeenn  nnááttěěrr  zzáábbrraaddllíí  sscchhooddiiššttěě  vv  ppaavviilloonnuu..  

VV  kkaažžddéé  ttřříídděě  ttoohhoottoo  ppaavviilloonnuu  bbyyllyy  zzaakkoouuppeennyy  aa  nnaaiinnssttaalloovváánnyy  ppyylloonnoovvéé  ttaabbuullee,,  ttřřííddyy  jjssoouu  vvyybbaavveennyy  

PPCC,,  ddaattaapprroojjeekkttoorreemm,,  pprroojjeekkččnníímm  ppllááttnneemm  aa  jjssoouu  oozzvvuuččeennyy..  

  

UUččiitteelléé  vvyyuužžíívvaajjíí  pprroo  vvýýuukkuu  mmooddeerrnníí  tteecchhnnoollooggiiee  ((aauuddiioo,,  vviiddeeoo,,  TTVV,,  DDVVDD,,  ttaabblleettyy,,  vvýýuukkoovvéé  pprrooggrraammyy,,  

iinntteerrnneett))..  

KKaabbiinneettyy  vvyyuuččuujjííccíícchh  jjssoouu  vvyybbaavveennyy  nnáábbyyttkkeemm  aa  ppooččííttaaččeemm..  VVššiicchhnnii  uuččiitteelléé  ttaakk  mmoohhoouu  vvyyuužžíívvaatt  pprroo  

vvýýuukkuu  ii  iinnffoorrmmaaccee  zzíísskkaannéé  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  iinntteerrnneettuu..  

  

PPřřeedd  nněěkkoolliikkaa  lleettyy  bbyyllaa  pprroovveeddeennaa  rreekkoonnssttrruukkccee  ssttaarréé  ttěěllooccvviiččnnyy,,  ssoocciiáállnnííhhoo  zzaařříízzeenníí  nnaa  vvššeecchh  

ppaavviilloonneecchh  aa  šškkoollnníí  jjííddeellnnyy  pprroo  pprroovvoozz  ppooddllee  nnoorreemm  EEUU..  

VVeellkkáá  ttěěllooccvviiččnnaa  jjee  vvyybbaavveennaa  ttrriibbuunnoouu  pprroo  ddiivváákkyy,,  pprroottoo  zzddee  pprroobbííhhaajjíí  kkrroomměě  ssppoorrttoovvnníícchh  uuttkkáánníí  ttaakkéé  

kkuullttuurrnněě  --  vvzzdděělláávvaaccíí  aakkccee  aa  sshhrroommáážždděěnníí  žžáákkůů  ppřřii  ssllaavvnnoossttnníícchh  ppřříílleežžiittoosstteecchh..  TTěěllooccvviiččnnyy  jjssoouu  hhooddnněě  

vvyyuužžíívváánnyy  ii  vv  ddoobběě  mmiimmoo  vvýýuukkuu  nneejjeenn  žžáákkyy  šškkoollyy  ((zzáájjmmoovvéé  úúttvvaarryy)),,  aallee  ii  vveeřřeejjnnoossttíí..  

    

44..22..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  žžáákkůů  

  

ŠŠkkoolluu  nnaavvššttěěvvuujjíí  zzeejjmméénnaa  žžááccii  zzee  ssííddlliiššttěě  RRiivviiéérraa  aa  nneejjbblliižžššííhhoo  ookkoollíí..  PPřřiibblliižžnněě  1155  %%  žžáákkůů  ddoojjíížžddíí  

zz  ppřřiilleehhllýýcchh  ččáássttíí  ii  zzee  vvzzddáálleenněějjššíícchh  oobbccíí..  NNeejjvvííccee  žžáákkůů  ddoojjíížžddíí  zz  bbllíízzkkéé  ssppááddoovvéé  oobbccee  BBaašškkaa,,  KKuunnččiiččkkyy  

uu  BBaašškkyy  aa  HHooddooňňoovviiccee..  VVee  šškkoollee  jjssoouu  ttaakkttééžž  vvzzdděělláávváánnii  žžááccii  jjiinnýýcchh  nnáárrooddnnoossttíí..  PPrroo  žžáákkyy  ssee  

ssppeecciiáállnníímmii  vvzzdděělláávvaaccíímmii  ppoottřřeebbaammii  ((iinntteeggrroovvaannéé  žžáákkyy))  jjee  zzaajjiiššttěěnnaa  vvýýuukkaa  vvyyšškkoolleennýýmmii  vvyyuuččuujjííccíímmii..  

  

NNeejjvvěěttššíí  úúbbyytteekk  žžáákkůů  zzaazznnaammeennáávváá  šškkoollaa  ppoo  sseeddmméémm  rrooččnnííkkuu,,  kkddyy  žžááccii  ppřřeecchháázzeejjíí  nnaa  ššeessttiilleettéé  

ggyymmnnáázziiuumm  aa  ppřřiirroozzeennoouu  mmiiggrraaccíí  oobbyyvvaatteellssttvvaa  zzaa  úúččeelleemm  zzíísskkáánníí  pprrááccee..  

  

44..33..  DDlloouuhhooddoobbéé  pprroojjeekkttyy,,  mmeezziinnáárrooddnníí  ssppoolluupprrááccee  

  

ŠŠkkoollaa  ppookkrraaččuujjee  vv  pprroojjeekkttuu  BBAALLTTÍÍKK  ((IICCTT))..  PPeeddaaggooggiiččttíí  pprraaccoovvnnííccii  bbyyllii  zzaappoojjeennii  ddoo  pprroojjeekkttůů    

FFMM  --  EEDDUUCCAATTIIOONN,,  UUČČÍÍMMEE  OOBBRRAAZZEEMM,,  SSUUPPEERRVVIIZZEE  DDOO  ŠŠKKOOLL,,  RReeggiioonn44TTeecchh,,  EEUU  PPeenníízzee  šškkoolláámm  ––  

„„ŠŠaabblloonnyy,,““  TTeecchhnniikkaa  nnááss  bbaavvíí,,  rroovvnněěžž  jjssoouu  zzaappoojjeennii  ddoo  pprroojjeekkttuu  nnaa  ppooddppoorruu  tteecchhnniicckkýýcchh  oobboorrůů  MMSSKK  

NNaattTTeecchh  22001133..  VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001144//22001155  ssee  šškkoollaa  zzaappoojjiillaa  ddoo  pprroojjeekkttůů  EEUU..  ZZíísskkaallaa  ttaakk  ddoottaaččnníí  

pprroossttřřeeddkkyy  vv  cceellkkoovvéé  vvýýššii  ookkoolloo  11  550000  000000,,--  KKčč..  JJeeddnnaalloo  ssee  oo  pprroojjeekkttyy::  „„RRoozzvvoojj  aa  ppooddppoorraa  šškkooll  pprroo  

vvyyuužžiittíí  mmoobbiillnníí  IICCTT  vvee  vvýýuuccee““  ((„„TTaabblleettyy  ddoo  šškkooll““))  aa  „„SSppoolleeččnněě  ddoo  EEUU““  ((ppooddppoorraa  vvýýuukkyy  cciizzíícchh  jjaazzyykkůů  

žžáákkůů  šškkoollyy  aa  ppooddppoorraa  ddaallššííhhoo  vvzzdděělláávváánníí  uuččiitteellůů  vv  oobbllaassttii  cciizzíícchh  jjaazzyykkůů))..  
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DDaallššíí  pprroojjeekkttyy,,  ddoo  nniicchhžž  jjssoouu  žžááccii  zzaappoojjeennii,,  jjssoouu  ppřřeeddeevvššíímm::  

VV  oobbllaassttii  „„IInnffoorrmmaaččnníí  aa  kkoommuunniikkaaččnníí  tteecchhnnoollooggiiee““  pprroojjeekktt  „„TTvvoořřiivváá  iinnffoorrmmaattiikkaa..““  

VV  oobbllaassttii  „„EEnnvviirroonnmmeennttáállnníí  vvýýcchhoovvyy““  pprroojjeekkttyy  „„TTřřííddíímmee  ooddppaadd““  --  ssbběěrr  ppllaassttůů,,  RReeccyykklloohhrraanníí    

aa  „„SSbbíírráámmee  ––  cchhrráánníímmee  lleessyy““  ––  ssbběěrr  ssttaarrééhhoo  ppaappíírruu..  

VV  oobbllaasstteecchh  „„OOssoobbnnoossttnníí  aa  ssoocciiáállnníí  vvýýcchhoovvaa““,,  „„VVýýcchhoovvaa  ddeemmookkrraattiicckkééhhoo  oobbččaannaa““  aa  „„MMuullttiikkuullttuurrnníí  

vvýýcchhoovvaa““  pprroojjeekktt  ––  „Proměňujeme dětské slzy v úsměv“ – „Jarní vernisáž“ na podporu onkologické 

sbírky pro Centrum HAIMA Ostrava..  

NNaa  ppooddppoorruu  ččtteennáářřsskkéé  ggrraammoottnnoossttii  „„  CCeelléé  ČČeesskkoo  ččttee  dděětteemm““..  

  

PPoořřááddáámmee  pprroo  žžáákkyy  tteemmaattiicckkyy  oorriieennttoovvaannéé  eexxkkuurrzzee,,  llyyžžaařřsskkéé  zzáájjeezzddyy  pprroo  žžáákkyy  II..  aa  IIII..  ssttuuppnněě,,  šškkoollyy  

vv  ppřříírroodděě,,  ttřřííddeennnníí  ppooddzziimmnníí  ppoobbyyttyy  vv  ppřříírroodděě,,  ttaakkéé  aaddaappttaaččnníí  ppoobbyyttyy  pprroo  žžáákkyy  66..  ttřříídd..  

    

ŠŠkkoollaa  ssee  ssppoolluuppooddííllíí  nnaa  oorrggaanniizzaaccii  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  ffoollkkllóórrnnííhhoo  ffeessttiivvaalluu  ppoořřááddaannééhhoo  DDFFSS  OOssttrraavviiččkkaa  

ssppoolleeččnněě  ss  ddaallššíímmii  iinnssttiittuucceemmii..  

  

44..44..  SSppoolluupprrááccee  ss  rrooddiiččii  aa  jjiinnýýmmii  iinnssttiittuucceemmii  

  

PPřřii  šškkoollee  pprraaccuujjee  SSddrruužžeenníí  rrooddiiččůů  sslloožžeennéé  zzee  zzáássttuuppccůů  rrooddiiččůů  vvššeecchh  ttřříídd..  SSeezznnaammuujjee  vveeddeenníí  šškkoollyy  

ss  ppřřiippoommíínnkkaammii  rrooddiiččůů  vvzznneesseennýýcchh  nnaa  ttřřííddnníícchh  sscchhůůzzkkáácchh..  SSppoolluuppooddííllíí  ssee  nnaa  ffiinnaannccoovváánníí  nněěkktteerrýýcchh  

ppoommůůcceekk  pprroo  vvýýuukkuu,,  ppřřiissppíívváá  nnaa  nnáákkuupp  vvěěccnnýýcchh  cceenn  pprroo  žžáákkyy  rreepprreezzeennttuujjííccíí  šškkoolluu  vv  ssoouuttěěžžíícchh  aa  

oollyymmppiiááddáácchh,,  ffiinnaannccuujjee  ddoopprraavvuu  žžáákkůů  77..  ttřříídd  nnaa  llyyžžaařřsskkýý  vvýýccvviikk,,  ddoo  ddiivvaaddeell,,  nnaa  eexxkkuurrzzee,,  ppooddííllíí  ssee  nnaa  

oorrggaanniizzaaccii  šškkoollnnííhhoo  jjaarrmmaarrkkuu,,  ttzzvv..  „„SSttrraaššiiddeellnnéé  šškkoollyy““  aa  ddaallššíícchh  aakkttiivviittáácchh  šškkoollyy..  

  

FFoorrmmyy  ssppoolluupprrááccee  ss    rrooddiiččii  jjssoouu  ssppeecciiffiikkoovváánnyy  vvee  šškkoollnníímm  řřáádduu..  RRooddiiččee  ddoossttáávvaajjíí  iinnffoorrmmaaccee  oo  

vvýýsslleeddccíícchh  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkaa  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  eelleekkttrroonniicckkýýcchh  žžáákkoovvsskkýýcchh  kknníížžeekk,,  nnaa  ttřřííddnníícchh  sscchhůůzzkkáácchh,,  

vv  kkoonnzzuullttaaččnníícchh  ddnneecchh,,  ppřřííppaaddnněě  oossoobbnněě  ččii  tteelleeffoonniicckkyy  ddllee  ddoommlluuvvyy  mmeezzii  rrooddiiččeemm  ((zzáákkoonnnnýýmm  

zzáássttuuppcceemm))  aa  šškkoolloouu..  PPrroo  rrooddiiččee  bbuuddoouuccíícchh  pprrvvňňááččkkůů  ii  vvššeecchh  oossttaattnníícchh  žžáákkůů  jjssoouu  ppoořřááddáánnyy  DDnnyy  

ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí,,  rrooddiiččůůmm  vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů  jjee  uummoožžnněěnnoo  vvýýcchhoovvnnýýmm  ppoorraaddcceemm  sseettkkáánníí  ssee  zzáássttuuppccii  

ssttřřeeddnníícchh  šškkooll..  VVššiicchhnnii  rrooddiiččee  ssee  mmaajjíí  mmoožžnnoosstt  vvyyjjááddřřiitt  kkee  vvššeemm  zzáálleežžiittoosstteemm  ttýýkkaajjííccíícchh  ssee  cchhoodduu  

šškkoollyy..  

  

VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001155//22001166  ppookkrraaččoovvaallaa  ssppoolluupprrááccee  ss  HHookkeejjoovvýýmm  cclluubbeemm  FFrrýýddeekk  ––  MMíísstteekk,,  NNaa  

PPřřííkkooppěě  33116622,,  773388  0011  FFrrýýddeekk  ––  MMíísstteekk,,  IIČČ::  6666774400000022..  SSppoolluupprrááccee  bbyyllaa  zzaahháájjeennaa  vv  rrooccee  22000088..      

  

VV  rráámmccii  „„MMiinniimmáállnnííhhoo  pprreevveennttiivvnnííhhoo  pprrooggrraammuu,,““  kktteerréémmuu  jjee  vvěěnnoovváánnaa  zzvvýýššeennáá  ppééččee,,  šškkoollaa  

pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  vvýýcchhoovvnnýýcchh  ppoorraaddccůů  eeffeekkttiivvnněě  ssppoolluupprraaccuujjee  ss  PPeeddaaggooggiicckkoo--ppssyycchhoollooggiicckkoouu  ppoorraaddnnoouu,,  

ss  CCeennttrreemm  nnoovvéé  nnaadděějjee  ––  oobbččaannsskkýýmm  ssddrruužžeenníímm  FFrrýýddeekk  ––  MMíísstteekk,,  ss  RReennaarrkkoonneemm  ––  oobbeeccnněě  

pprroossppěěššnnoouu  oorrggaanniizzaaccíí  OOssttrraavvaa,,  RReessoocciiii    PPřřeerroovv  oo..ss..,,  ssee  SSttřřeeddiisskkeemm  vvýýcchhoovvnnéé  ppééččee  FF--MM  aa  ss  OOddbboorreemm  

ssoocciiáállnněě--pprráávvnníí  oocchhrraannyy  dděěttíí..    
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VVýýcchhoovvnnáá  ppoorraaddkkyynněě  ddvvaakkrráátt  rrooččnněě  pprroovvááddíí  ddoottaazznnííkkoovváá  ššeettřřeenníí  oo  cchhoovváánníí  aa  vvzzttaazzíícchh  mmeezzii  žžáákkyy  

ss  oohhlleeddeemm  nnaa  vvyyhhlleeddáávváánníí  ppřřííppaaddnnýýcchh  pprroojjeevvůů  rrůůzznnýýcchh  ffoorreemm  ššiikkaannyy..  TTyyttoo  ddoottaazznnííkkyy  nnáásslleeddnněě  

vvyyhhooddnnooccuujjee,,  sseezznnaammuujjee  ss  nniimmii  ttřřííddnníí  uuččiitteellee  aa  vveeddeenníí  šškkoollyy..  PPooččeett  rriizziikkoovvýýcchh  pprroojjeevvůů  cchhoovváánníí  vvee  

šškkoollee  jjee  nníízzkkýý..  

DDáállee  šškkoollaa  ssppoolluupprraaccuujjee  ss  CCAATT  ––  vvzzdděělláávvaaccíí  aaggeennttuurroouu  vv  oobbllaassttii  sseexxuuáállnníí  vvýýcchhoovvyy  aa  oossvvěěttyy  pprroo  ZZŠŠ  aa  

SSŠŠ  OOssttrraavvaa,,  OObbččaannsskkýýcchh  ssddrruužžeenníímm  AAVVEE  ČČeesskkýý  TTěěššíínn..  

ŠŠkkoollaa  aakkttiivvnněě  vvyyuužžíívváá  nnaabbííddkkyy  OOkkrreessnnííhhoo  ssoouudduu  vvee  FF--MM  kk  úúččaassttii  žžáákkůů  ddeevvááttýýcchh  rrooččnnííkkůů  nnaa  ssoouuddnníícchh  

ppřřeellííččeenníícchh  aa  nnáásslleeddnnýýcchh  ddiisskkuussíí  ssee  ssoouuddcceemm  OOkkrreessnnííhhoo  ssoouudduu..  

ŠŠkkoollaa  zzaajjiiššťťuujjee  ssvvýýmm  žžáákkůůmm  kkaarriiéérrnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  aa  iinnffoorrmmaaccee  oo  mmoožžnnoosstteecchh  ddaallššííhhoo  ssttuuddiiaa  vvččeettnněě  

jjeejjiicchh  ssttuuddiijjnníícchh  ppřřeeddppookkllaaddůů  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  IInnffoorrmmaaččnníímm  aa  ppoorraaddeennsskkýýmm  ssttřřeeddiisskkeemm  kk  vvoollbběě  ppoovvoolláánníí  

ppřřii  ÚÚřřaadduu  pprrááccee  FF--MM  aa  ss  mmííssttnníímmii  ssttřřeeddnníímmii  šškkoollaammii..  VV  rráámmccii  ppooddppoorryy  rroozzvvoojjee  zzáájjmmuu  oo  tteecchhnniicckkéé  oobboorryy  

ppoořřááddáá  pprroo  vvyycchháázzeejjííccíí  žžáákkyy  eexxkkuurrzzee  ddoo  ssttrroojjíírreennsskkýýcchh  zzaařříízzeenníí  vv  rreeggiioonnuu,,  úúččaassttnníí  ssee  ttzzvv..  pprroojjeekkttoovvýýcchh  

„„  DDnnůů  nnaa  šškkoollee““,,  zzaappoojjuujjee  ssee  ddoo  pprroojjeekkttůů  aa  ssoouuttěěžžíí  nnaa  ppooddppoorruu  tteecchhnniicckkýýcchh  oobboorrůů..  

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

VV  rráámmccii  eennvviirroonnmmeennttáállnníí  vvýýcchhoovvyy,,  kktteerráá  ssee  nnaa  nnaaššíí  šškkoollee  úússppěěššnněě  rroozzvvííjjíí,,  jjssoouu  pprrvvkkyy  EEVVVVOO  vvččlleeňňoovváánnyy  

nneejjeenn  ddoo  výuky integrovaným přístupem ve všech oborech vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ - 

přírodovědy, vlastivědy, prvouky a „Člověk a příroda“ - přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu, ale 

také ve velké míře jsou začleněny do jazyků, rodinných a výtvarných výchov i do volitelných předmětů, 

zejména praktik z přírodopisu, seminářů, praktik z fyziky a informatiky, popř. kroužků. Dále je součástí 

výuky pracovních činností při práci na nádvoří a na úpravě školy, tak jako připomínka významných 

dnů, školní časopis, výstavky prací žáků, prezentace žáků na téma globální ekologické problémy, 

biopotraviny, zdravý životní styl, ekologizace provozu školy (třídění odpadů, zdravá výživa ve školní 

jídelně, oboustranné kopírování, šetření energiemi ...), úprava květinové výzdoby ve škole a 

ošetřování zeleně na školním nádvoří. 

Environmentální výchova je na naší škole realizována pomocí všech těchto dostupných nástrojů a 

zdrojů a je zajištěna následujícími metodami a formami:  

 

EXKURZE 

-  přečerpávací  elektrárna Dlouhé Stráně a ruční papírna Velké Losiny 

-  Zoocentrum 

-  Planetárium Ostrava 

-  Zdravotnické záchranářské centrum 

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY 

Výukové programy s ekologickou tématikou byly začleněny do běžné výuky a realizovaly se přímo ve 

škole nebo v terénu: 

- Zaefyrus (představení s živými dravci a sovami) 

- ZOO Ostrava 

- Planeta Země  
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SOUTĚŽE 

-  Biologická olympiáda kat. C a D (školní a okresní kolo) 

-  Mladý zahrádkář (školní a okresní kolo) 

-  zeměpisná soutěž „Eurorebus“ 

-  Zeměpisná olympiáda kat. A, B, C 

-  Přírodovědný Klokan 

-  Mladý zdravotník (školní a okresní kolo) 

 

SBĚROVÉ AKCE 

Sběrové akce plastových víček, PET lahví, lesních plodů, papíru, baterií, akumulátorů a 

elektrospotřebičů. 

Na škole třídíme plastový odpad do nádob, které jsou umístěny na chodbách školy. Pro sběr víček 

máme vyhlášen sběrový kalendář a žáci mohou víčka pravidelně odevzdávat. Víčka jsme použili na 

charitativní účely pro nemocnou dívku. Výtěžek z odkupu víček bude použit na její speciální zdravotní 

péči. Letos jsme předali téměř 140000 ks víček.  

V rámci Recyklohraní jsme celý rok vybírali vybité baterie, do tříd byly zavedeny boxy, kde mohli žáci 

baterie odevzdávat. Zúčastnili jsme se akce - „1. evropský den recyklace baterií“, „Ukliďme svět, 

ukliďme Česko“. 

Ve sběru papíru byl pro nás letošní rok velmi úspěšný. Nasbírali jsme celkem 13 820,5 kg papíru. 

Zapojilo se celkem 76 sběračů.  

 

VÝUKA 

Do výuky jsou zařazovány projekty s ekologickou problematikou, besedy s odborníky. Pro získávání 

znalostí, vědomostí a dovedností je používán ve všech učebnách internet, výukové programy a 

pracovní listy. 

V rámci výuky připomínáme ekologicky významné dny: Světový den vody, Světový den zdraví, 

Mezinárodní den nekuřáků, Světový den životního prostředí, Mezinárodní den ptactva atd. 

Do výuky přírodopisu jsou zaváděny interaktivní učebnice, pracovní listy a testy. Pro 6. ročník 

využíváme učebnice flexibooks. Do výuky EKOLOGIE interaktivní učebnice.  

 

DLOUHODOBÉ POBYTY V PŘÍRODĚ 

- adaptační pobyt na Morávce (6. ročník) 

- podzimní pobyt žáků v přírodě – hotel KAM Malenovice (2., 4., 5. ročník) 

- škola v přírodě - hotel Bauer na Bílé 

- ozdravný pobyt v Karlově pod Pradědem – Jeseníky (5. a 6. ročník) 

 

VYCHÁZKY, VÝLETY, PŘEDNÁŠKY, BESEDY, PROGRAMY 

- celodenní přírodovědná vycházka do Beskyd „Výšlap na Lysou Horu“ (3. ročník) 
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- celodenní vycházka do okolí přehrady Olešná (3. ročník) 

- přírodovědná vycházka – „výšlap na Lysou Horu“  

- tematické vycházky do okolí Frýdku-Místku 

- školní výlet Rožnov pod Radhoštěm 

- školní výlet Ranč Moncheri Hnojník 

- školní výlet Hukvaldy 

- školní výlet Ondřejník 

- vánoční dílny a besídky 

- beseda „Šelmy“ 

 

PROJEKTY A AKCE 

- Den Zdraví (zdravá strava a životospráva, lidské tělo, psychohygiena) 

- Den Země (program Střediska volného času Klíč - 1.st., Muzeum Beskyd, Svět techniky, Lysá Hora - 

2.st.) 

- Dny otevřených dveří 

- Vánoční jarmark 

- akce „Májová vernisáž“ na podporu onkologické sbírky 

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

- výzdoba školy 

- ovoce do škol (žáci dostávají zdarma ovocnou svačinu) 

- úprava květinové výzdoby 

- ošetřování zeleně na školním nádvoří 

- ekologicky zaměřené nástěnky 

- ekologizace provozu školy (šetření energiemi a materiály, zdravá výživa ve školní jídelně, 

oboustranné kopírování, třídění odpadů) 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

- přírodní vědy na základní škole 

- geografický seminář 

- letní škola koordinátorů EVVO 

 

SPOLUPRÁCE 

- ZOO Ostrava 

- rodiče a odborníci 

- Středisko volného času Klíč 

- Muzeum Beskyd 

- Technické služby Frýdek-Místek 

- škola je zařazena do sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu M. R. K. E. V  
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MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

- získání podpory z fondů EU a Odboru životního prostředí (zajištění dotace na exkurze s náplní 

EVVO a dotace na ozdravný pobyt) 

 

CHOV ZVÍŘÁTEK 

- chov měkkýšů a morčat 

Zpracovala Mgr. Eva Sochová 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

Dopravní výchově se věnuje značná pozornost i na naší škole, kde jsme si vytýčili tyto cíle: 

- bezpečné chování dětí v silničním provozu 

- předvídat rizika, správně vyhodnocovat situace a vhodně jednat 

- získání a utváření návyků v dopravě do budoucna 

- naučit děti vážit si života a chránit jej - první pomoc 

- získání pozitivního životního stylu na silnicích 

Výuka je integrována v 1. - 3. ročníku v Prvouce, ve 4. - 5. r. ve Vlastivědě a Přírodovědě s využitím 

materiálů zaslaných BESIPEM. 

Nedílnou součástí dopravní výchovy byla koncem dubna výuka na dopravním hřišti, dále 

součástí dopravní výchovy byly besedy - přednášky ve spolupráci s městskou policií jak pro 1., tak i 

pro 2. stupeň. Na závěr besed byla městskou policií úroveň znalostí vyhodnocena a žáci s ní 

bezprostředně seznámeni. 

Prvky dopravní výchovy byly taktéž začleněny v rámci „Týdne zdraví“ ke konci školního roku. 

26. května se uskutečnila pro čtvrté třídy na nádvoří školy soutěž v jízdě zručnosti.                           

Na základě výsledků jízdy zručnosti a všeobecných dopravních znalostí byla vybrána do okresního 

kola dvě družstva, která se zúčastnila dne 16. 6. dopravní soutěže pro 4. třídy pořádaná městskou 

policií: „O nejlepší družstvo dopravního hřiště.“   

V konkurenci třiadvaceti družstev v rámci okresu se družstva naší školy zařadila: 4.B na 9. a 4.A na 

10. místo. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že vytýčené cíle dopravní výchovy na naší škole se 

nám plnit daří. V příštím školním roce plánujeme spolupracovat s městskou policií nadále a udržet 

výuku dopravní výchovy stále na dobré úrovni. 

           Mgr. Jiří Semenský 

 

DDaallššíímmii  ssuubbjjeekkttyy  ss  nniimmiižž  šškkoollaa  ssppoolluupprraaccuujjee  jjssoouu:: 

--  MMaatteeřřsskkéé  šškkoollkkyy  vv  ppřřiilleehhlléémm  ookkoollíí  ZZŠŠ  

--  ZZddrraavvoottnníí  úússttaavv,,  ppoobbooččkkaa  FF--MM  ppřřii  KKHHSS  OOssttrraavvaa  

--  PPoolliicciiee  ČČRR    

--  MMěěssttsskkáá  ppoolliicciiee  vvee  FF--MM  

--  HHaassiiččsskkýý  zzáácchhrraannnnýý  ssbboorr  ČČRR  vvee  FF--MM  

--  MMaaggiissttrráátt  mměěssttaa  FFrrýýddkkuu  ––  MMííssttkkuu  

--  DDFFSS  OOssttrraavviiččkkaa  FF--MM  
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--  MMuuzzeeuumm  BBeesskkyydd  FF--MM  

--  MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  FF--MM  

--  DDůůmm  sseenniioorrůů  FF--MM  

--  SSttaanniiccee  mmllaaddýýcchh  ttuurriissttůů,,  ssttřřeeddiisskkoo  HHaattěě  

--  NNáárrooddnníí  ddiivvaaddlloo  lloouutteekk  OOssttrraavvaa  

--  DDůůmm  dděěttíí  aa  mmllááddeežžee  FF--MM  

--  CCeennttrruumm  ssppoorrttuu  FF--MM  

--  KKVVIICC  NNoovvýý  JJiiččíínn,,  ppoobbooččkkaa  FF--MM  

--  TTěěššíínnsskkéé  ddiivvaaddlloo  ČČeesskkýý  TTěěššíínn  

--  SSbběěrrnnéé  ddvvoorryy  SSvviiaaddnnoovv    

--  FFrrýýddeecckkáá  sskkllááddkkaa    

--  ZZáácchhrraannnnáá  ssttaanniiccee  BBaarrttooššoovviiccee  

--  ZZOOOO  OOssttrraavvaa  

--  BBiioossttaanniiccee  TTřřaannoovviiccee  

  

55..  ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa  

  

ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa,,  ttvvoořřeennaa  zzáássttuuppccii  rrooddiiččůů,,  pprraaccoovvnnííkkůů  šškkoollyy  aa  zzřřiizzoovvaatteellee  šškkooll,,  ssee  řřííddíí  ssvvýýmm  jjeeddnnaaccíímm  

řřááddeemm..  KKoonnttrroolluujjee  aa  sscchhvvaalluujjee  pprrááccii  šškkoollyy,,  sseezznnaammuujjee  ssee  aa  sscchhvvaalluujjee  ddookkuummeennttyy  šškkoollyy..  DDoo  jjeejjiicchh  

ppřříípprraavvyy  nneezzaassaahhuujjee..  

VV  uuppllyynnuulléémm  šškkoollnníímm  rrooccee  ssee  sseeššllaa  ŠŠRR  ddvvaakkrráátt..  NNaa  ssvvýýcchh  jjeeddnnáánníícchh  pprroojjeeddnnaallaa  aa  sscchhvváálliillaa  VVýýrrooččnníí  

zzpprráávvuu  vvččeettnněě  vvýýsslleeddkkůů  hhoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001144//22001155,,  ŠŠkkoollnníí  řřáádd  aa  PPrraavviiddllaa  pprroo  

hhooddnnoocceenníí  vvýýsslleeddkkůů  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů..  ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa  jjee  oopprráávvnněěnnaa  řřeeššiitt  ppooddnněěttyy  rrooddiiččůů..  VV  uuppllyynnuulléémm  

oobbddoobbíí  žžááddnnéé  ppooddnněěttyy  nneebbyyllyy  vvzznneesseennyy..    

  

IIII..    PPřřeehhlleedd  oobboorrůů  vvzzdděělláávváánníí    

  

PPřřeehhlleedd  uuččeebbnníícchh  ddookkuummeennttůů,,  ppooddllee  nniicchhžž  ssee  šškkoollaa  řřííddiillaa  nnaa  11..  aa  22..  ssttuuppnnii  ZZŠŠ  

ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  

TTřřííddaa  VVzzdděělláávvaaccíí  pprrooggrraamm,,  mmooddeelloovvýý  uuččeebbnníí  pplláánn  

  II..  AA  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  II  ..BB  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  IIII..AA  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  IIII..BB  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  IIII..CC  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  IIIIII..AA  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  IIIIII..BB  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  
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  IIIIII..CC  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  IIVV..AA  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí    

  IIVV..BB  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí  

  IIVV..CC  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí  

  VV..AA  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí    

  VV..BB  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí  

  VVII..AA  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  VVII..BB  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  VVIIII..AA  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  VVIIII..BB  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  VVIIIIII..AA  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  VVIIIIII..BB  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  IIXX..AA  ŠŠVVPP  ZZVV  „„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí““  

  

IIIIII..    PPřřeehhlleedd  oorrggaanniizzaaccee  šškkoollyy  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001155//22001166  

  

11..  PPooččeett  žžáákkůů  šškkoollyy,,  ttřříídd  aa  vvyyuuččoovvaaccíícchh  hhooddiinn  

  

PPooččeett  žžáákkůů  ppřřiijjaattýýcchh  ddoo  11..  ttřříídd  kk  ppllnněěnníí  ppoovviinnnnéé  šškkoollnníí  ddoocchháázzkkyy::  

zzaappssaannýýcchh::  6666  ooddkkllaaddůů::  77      nnaassttoouuppiilloo::  5555  

  

((44  žžááccii  ssee  ppřřeess  pprráázzddnniinnyy  ppřřeessttěěhhoovvaallii,,  nneebboo  zzvvoolliillii  jjiinnoouu  šškkoolluu))  

  

  TTřřííddyy    11..  ssttuuppeeňň    22..  ssttuuppeeňň    CCeellkkeemm  

  PPooččeett  žžáákkůů  229955  116644  445599  

  PPooččeett  ttřříídd  1133  77  2200  

  ØØ  PPooččeett  žžáákkůů  nnaa  ttřříídduu    2222,,3388                    2233,,2299  2222,,7700  

  

      ppooččeett  hhooddiinn        ppooččeett  

vvyyuuččoovvaaccíí  hhooddiinnyy  11..ssttuuppeeňň  332255  OOdddděělleenníí  ŠŠDD  55  

zz  ttoohhoo  ppřřeessččaass                                            00  DDěěttii  vv  ŠŠDD  115500  

VVyyuuččoovvaaccíí  hhooddiinnyy  22..ssttuuppeeňň  224499  ŠŠkkoollnníí  kklluubbyy  00  

zz  ttoohhoo  ppřřeessččaass  00  DDěěttii  vvee  šškkoollnníícchh  kklluubbeecchh  00  
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22..  PPeerrssoonnáállnníí  zzaabbeezzppeeččeenníí  šškkoollyy  

SSkkuutteeččnnáá  mmíírraa  vvyyuuččoovvaaccíí  ppoovviinnnnoossttii  uuččiitteellůů    

  pprraaccoovvnníí  zzaařřaazzeenníí  ppooččeett  
hhooddiinn  ppřříímméé  vvyyuučč..  

ppoovviinnnnoossttii  

ppřřeeppooččeett  vv  ddeess..  ččííssllee  

  ((nnaa  22  ddeess..  mmííssttaa))  

  řřeeddiitteellkkaa  šškkoollyy  11  55  11,,0000  

  zzáássttuuppccee  řřeeddiitteellee  ((vvýýcchhoovvnnýý  ppoorraaddccee))  11  88  11,,0000  

  uuččiitteelléé  11..  ttřříídd    22  4422  22,,0000  

  vvýýcchhoovvnnýý  ppoorraaddccee    22  4422  22,,0000  

  mmeettooddiikk  iinnffoorrmmaaččnníícchh  aa  kkoommuunniikkaaččnníícchh      

  tteecchhnnoollooggiiíí  

22  4400  22,,0000  

  uuččiitteelléé  ssee  ssttuuddiijjnníímmii  úúlleevvaammii  00  00  00,,0000  

  oossttaattnníí  ppeeddaaggooggiiččttíí  pprraaccoovvnnííccii  2211                                                              443377  1199,,8866  

  CCeellkkeemm  2299  557744                        2288,,4499  

  ppeeddaaggooggiicckkýý  aassiisstteenntt  11  2255  00,,6633  

                                                                                              

  
ffyyzziicckkýý  ppooččeett  

pprraaccoovvnnííkkůů  

ppřřeeppooččtteennéé  úúvvaazzkkyy  

vv  ddeess..  ččííssllee  

  11..  ssttuuppeeňň  1155                                        1155,,0000  

  22..  ssttuuppeeňň  1144  1122,,8866  

AAssiisstteenntt  ppeedd..  11  00,,6633  

  CCeellkkeemm  3300  2288,,4499  

  ŠŠDD  55  44,,5522  

  PPrroovvoozznníí,,  TTHHPP  99**  77,,0000  

  ŠŠJJ  55  55,,0000  

CCeellkkeemm  šškkoollaa  

vvččeettnněě  AAPP  
4499  4455,,6633  

++**22  zzaamměěssttnnaannccii  hhrraazzeennii  zzee  mmzzddoovvýýcchh  pprroossttřřeeddkkůů  oodd  zzřřiizzoovvaatteellee  ((jjeeddnnáá  ssee  oo  sspprráávvccee  aa  uukkllíízzeeččkkuu  

ttěěllooccvviiččnnyy))  

  

VVěěkkoovváá  ssttrruukkttuurraa  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  zzaamměěssttnnaannccůů  vvččeettnněě  ŠŠDD  ((ffyyzziicckkýý  ppooččeett))::  

    PPeeddaaggooggiiččttíí  pprraaccoovvnnííccii  MMuužžii  ŽŽeennyy  CCeellkkeemm  %%  
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  ddoo  3300  lleett  11  33  44    1111,,4422  

  3311--  4400  lleett  22  55  77  2200,,0000  

  4411--  5500  lleett  00  99                99  2255,,7711  

  nnaadd  5500  lleett  11          1133  1144  4400,,0000  

  vv  ddůůcchhooddoovvéémm  vvěěkkuu  11  00  11    22,,8855  

CCeellkkeemm  55  3300  3355  110000  

  

PPřřeehhlleedd  ooddbboorrnnoossttii  vvýýuukkyy  vv  11..  --  55..  rrooččnnííkkuu  

PPřřeeddmměěttyy  

ppooččeett  

uuččiitteellůů  

ppřřeeddmměěttuu  

zz  ttoohhoo  

aapprroobboovvaannýýcchh  

ttýýddeennnníí  

ppooččeett  

hhooddiinn  

zz  ttoohhoo  

aapprroobboovvaanněě  

%%  

aapprroobboovvaannoossttii  

  PPoovviinnnnéé  ppřřeeddmměěttyy::  

  ČČeesskkýý  jjaazzyykk  aa  lliitteerraattuurraa  1133  1133  110044  110044  110000  

  AAnngglliicckkýý  jjaazzyykk  1122  77**  4466  3344  7733,,9911  

  MMaatteemmaattiikkaa                1133  1133  6633  6633  110000  

  VVllaassttiivvěěddaa  33  33  1100  1100  110000  

  PPrrvvoouukkaa  88  88  1199  1199  110000  

  PPřříírrooddoovvěěddaa  11  11  77  77  110000  

  IInnffoorrmmaattiikkaa  11  00  22  00  00  

  VVýýttvvaarrnnáá  vvýýcchhoovvaa  1122  1122  1199  1199  110000  

  HHuuddeebbnníí  vvýýcchhoovvaa  88  88  1133  1133  110000  

  PPrraaccoovvnníí  ččiinnnnoossttii  1122  1122  1133  1133  110000  

  TTěělleessnnáá  vvýýcchhoovvaa  99  99  2299  2299  110000  

CCeellkkeemm      332255  331111  9955,,6699  

  

  

PPřřeehhlleedd  ooddbboorrnnoossttii  vvýýuukkyy  vv  66..  --  99..  rrooččnnííkkuu  

PPřřeeddmměěttyy  

ppooččeett  

uuččiitteellůů  

ppřřeeddmměěttuu  

zz  ttoohhoo  

aapprroobboovvaannýýcchh  

ttýýddeennnníí  

ppooččeett  

hhooddiinn  

zz  ttoohhoo  

aapprroobboovvaanněě  

%%  

aapprroobboovvaannoossttii  

  PPoovviinnnnéé  ppřřeeddmměěttyy::  

  ČČeesskkýý  jjaazzyykk  aa  lliitteerraattuurraa  33  33  3322  3322                    110000  

  AAnngglliicckkýý  jjaazzyykk  44  44**  3333  3333                    110000  

  DDaallššíí  cciizzíí  jjaazzyykk  44  44  1188  1188                    110000  
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  DDěějjeeppiiss  22  11  1144  44                    2288,,5577  

  VVýýcchhoovvaa  kk  oobbččaannssttvvíí  aa  kkee  

  zzddrraavvíí  
44  22  1133  66                    4466,,1155  

  ZZeemměěppiiss  33  22  1133  1111                    8844,,6611  

  MMaatteemmaattiikkaa  33  33  3322  3322  110000  

  PPřříírrooddooppiiss  11  11  1144  1144  110000  

  FFyyzziikkaa  22  11  1122  1100  8833,,3333  

  CChheemmiiee  11  11  66  66  110000  

  HHuuddeebbnníí  vvýýcchhoovvaa  11  11  77                      77  110000  

  VVýýttvvaarrnnáá  vvýýcchhoovvaa  33  33  1111  1111  110000  

  PPrraaccoovvnníí  ččiinnnnoossttii    33  22  1133  88  6611,,5533  

  TTěělleessnnáá  vvýýcchhoovvaa  22  22  1166  1166  110000  

  IInnffoorrmmaattiikkaa  22  00  44  00  00  

PPoovviinnnněě  vvoolliitteellnnéé  ppřřeeddmměěttyy::  

  SSppoorrttoovvnníí  hhrryy  22  22  44  44  110000  

  KKoonnvveerrzzaaccee  vv  AAjj  11  11  11  11  110000  

  CCvviiččeenníí  zz  ččeesskkééhhoo  jjaazzyykkaa  11  11  11  11  110000  

  PPrraakkttiikkuumm  zz  ppřříírrooddooppiissuu  11  11  22  22  110000  

TTeecchhnniicckkéé  ččiinnnnoossttii  11  11  22  22  110000  

  CCvviiččeenníí  zz  mmaatteemmaattiikkyy  11  11  11  11  110000  

  CCeellkkeemm      224499  221199  8877,,9955  

**  PPoozznnáámmkkaa::  VVyyuuččuujjííccíí  ((ss  jjiinnoouu  aapprroobbaaccíí))  ssii  rroozzššíířřiillii  kkvvaalliiffiikkaaccii  pprroo  vvýýuukkuu  aanngglliicckkééhhoo  jjaazzyykkaa  sslloožžeenníímm    

jjaazzyykkoovvéé  zzkkoouušškkyy..  

33..  ZZpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  vvýýcchhoovvnnýýcchh  ppoorraaddccůů  šškkoollyy  aa  šškkoollnnííhhoo  mmeettooddiikkaa  pprreevveennccee  

VV  ttoommttoo  šškkoollnníímm  rrooccee  ddooššlloo  kkee  zzmměěnněě  vvýýcchhoovvnnéé  ppoorraaddkkyynněě..  NNoovvěě  nnaassttoouuppiillaa  MMggrr..  ŠŠáárrkkaa  KKaaddlluubbccoovváá,,  

kktteerráá  ssee  zzaabbýývvaallaa  řřeeššeenníímm  vvýýcchhoovvnnýýcchh  aa  vvýýuukkoovvýýcchh  pprroobblléémmůů..  OObbllaasstt  kkaarriiéérrnnííhhoo  ppoorraaddeennssttvvíí  řřeeššiillaa    

MMggrr..  HHaannaa  WWeeiissssmmaannnnoovváá  aa  ffuunnkkccii  mmeettooddiikkaa  pprreevveennccee  pprroojjeevvůů  rriizziikkoovvééhhoo  cchhoovváánníí  zzaassttáávvaallaa  

MMggrr..  KKaatteeřřiinnaa  TTeerreešškkoovváá..  

  

33..11..  OObbllaasstt  vvýýcchhoovvnnýýcchh  aa  vvýýuukkoovvýýcchh  pprroobblléémmůů  

               

Práce výchovné poradkyně vycházela z plánu práce na daný školní rok a opírala se o úzkou 

spolupráci s vedením školy, metodičkou prevence, učiteli (zejména třídními učiteli), zákonnými 

zástupci žáků a odborníky – např. z PPP, SPC, Asociace VP, ÚP Frýdek-Místek, CNN Frýdek-Místek, 

OSPODu Magistrátu města Frýdek-Místek, Charita F-M, PČR a dětskými lékaři.  
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V průběhu školního roku bylo zasláno celkem 18 zpráv a hlášení pomocí SVI, 2 případy byly 

postoupeny k řešení PČR.  

Během roku se pravidelně konaly schůzky výchovné poradkyně s vedením školy a metodičkou 

prevence, aktuální problémy se řešily ihned ve spolupráci s TU, vedením školy, MP, zákonnými 

zástupci, odborníky.  

Poradenské a konzultační služby byly poskytnuty žákům, zákonným zástupcům i učitelům, které 

vých. poradkyně zároveň vede, a to rovněž v rámci Sekce třídních učitelů. S rodiči bylo jednáno 

osobně v šestnácti případech (viz. zápisy z jednání, další případy bez zápisu nebo telefonicky), se 

žáky 17x a 3x prostřednictvím schránky důvěry. Předmětem jednání s rodiči byly nejčastěji výchovné a 

výukové problémy dětí, s žáky pak chování mezi spolužáky a osobní problémy. Nezralost dítěte na 

školu byla projednávána se zástupcem PPP. Nově jsme řešili pořizování a zveřejňování 

audiovizuálních záznamů a pomluvu učitele na internetu.   

Výchovná poradkyně vedla evidenci žáků, kteří jsou v péči PPP a SPC (aktuálně 38 žáků), 

napomáhala při uplatňování doporučení z vyšetření, spolupracovala s učiteli, zákonnými zástupci a 

jednala s žáky.  

Zpracovala: Mgr. Šárka Kadlubcová 

 

3.2. Oblast kariérního poradenství  

 

Ve školním roce 2015/2016 podalo přihlášku na střední školy celkem 29 žáků 9. ročníku. Na čtyřletá 

gymnázia (K) byli přijati 4 žáci (z toho 3 dívky), na SOŠ (M) maturitní obor 17 žáků (z toho 8 dívek), na 

SOS (L) učební obor s maturitou 2 žáci (z toho1 dívka) a na SOU (H) učební obor 5 žáků (z toho 2 

dívky) a 1 žákyně na (E) učební obor. 

Ze sedmých tříd na šestiletá gymnázia podalo přihlášku celkem 10 žáků (z toho 6 dívek). Přijato bylo 

8 žáků (z toho 5 dívek).  

V průběhu školního roku 2015 – 2016 byla poskytována metodická pomoc žákům devátých tříd při 

sledování jejich předpokladů a zájmů o budoucí povolání. 

TU byla poskytována poradenská pomoc při orientaci v systému přijímacího řízení. Informační 

materiály o studijních a učebních oborech byly žákům předávány osobně v době konzultačních hodin i 

mimo ně.  

Žáci byli seznámeni s atlasem školství a portály, které nabízejí seznam gymnázií, škol s talentovou 

zkouškou, SOŠ a SOU spolu s informacemi týkajícími se přijímacího řízení a dnů otevřených dveří 

v rámci informačních schůzek i nástěnky VP.  

Rodičům i žákům bylo doporučeno navštěvovat dny otevřených dveří, proběhly osobní konzultace 

s rodiči, žáky i TU. Ke konci listopadu podala 1 žákyně přihlášku na střední školu s talentovou 

zkouškou.  

Byly organizovány, tak jako v  minulých letech, besedy se zástupci středních škol a středních 

odborných učilišť. Např. SZdŠ F-M, SPŠOA a JŠ F-M, PriMat F-M apod. Proběhla rovněž beseda se 

zástupci Gymnázia EDUCAnet Ostrava obohacena o výukové prvky historie. Dále následovala účast 
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žáků na 5. ročníku soutěže v oblasti ICT na SŠInfoTech ve F-M a také na projektových dnech „Plasty 

v našem životě“, které pro naše žáky v rámci dlouholeté spolupráce připravila SŠED ve F-M.  

Opět jsme využili nabídky některých středních škol a strávili s  žáky tzv. „ Den na škole“. Tentokrát na 

Střední odborné škole Frýdek -Místek, kde jsme se seznámili s obory studia nejen ve škole Na Hrázi, 

ale také ve škole na ul. Lískovecká. Takto se každoročně seznamují naši žáci téměř se všemi 

středními školami sídlícími ve F - M a blízkém okolí. 

V předmětu Svět práce a v rámci předmětu VOZ, byli žáci průběžně seznamováni se všemi studijními 

a učebními obory, které jim školy v regionu nabízí. Ostatním pedagogickým pracovníkům byly 

předávány informace VP na pedagogických a provozních poradách nebo mimořádných poradách. 

Realizovány byly již tradiční návštěvy a besedy na IPS (Informačním a poradenském středisku) při 

Úřadu práce ve F-M pro žáky 8. ročníku.   

Tak jako každý rok jsme se i v tomto školním roce zúčastnili exkurze do strojírenského závodu 

Vítkovice a.s. Ostrava. Nadále pokračovala spolupráce se subjekty projektu na podporu technických 

oborů. Navštívili jsme nedaleký automobilový závod „Hyundai“ v Nošovicích a strojírenský závod 

„Huisman“ ve Sviadnově. Návštěva Dolní oblasti Vítkovice byla další z mnoha akcí, kterých se žáci 

v rámci příprav na své budoucí povolání zúčastnili. 

Žákům byly po obdržení vysvědčení za I. pololetí vytištěny přihlášky na střední školy, zákonným 

zástupcům předány zápisové lístky. V případě nepřijetí poskytnuty potřebné informace a kontakty.  

V následujícím školním roce 2016 – 2017 chceme nadále pokračovat v dobré spolupráci s rodiči žáků 

při rozhodování o výběru středních škol a tím jejich budoucím povolání, prohloubit spolupráci se 

zástupci středních škol a jednotlivých závodů regionu a +účastnit se dalších projektů.  

                                                                            Zpracovala Mgr. Hana Weissmannová  

           

33..33..  OObbllaasstt  pprreevveennccee  pprroojjeevvůů  rriizziikkoovvééhhoo  cchhoovváánníí  

 

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně – patologickým jevům. 

Vedeme žáky ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. V letošním školním roce bylo 

základním principem preventivní strategie osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého 

životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů 

sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Všichni pedagogičtí pracovníci 

školy se snaží posilovat pozitivní vztahy v třídních kolektivech. 

Preventivní programy organizací (o.s. AVE, Renarkon Ostrava, terénní služba Rebel charita F-M) 

nabízejí žákům zdravý způsob fungování a orientace v dnešní složité společnosti. 

Primární prevenci na 1. stupni realizují třídní učitelé především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. 

Žáci 1. ročníku v lednu a v březnu pracovali s loutkou EDI se svými emocemi v programu EDI 

pořádaném Občanským sdružením AVE. 

Prostřednictvím loutek se děti učí vnímat své emoce a propojovat je se svými životními zkušenostmi. 

Žáci 2. a 3. ročníků se účastnili Dlouhodobého preventivního programu Buď OK – Renarkon Ostrava. 

V průběhu října až prosince absolvovali 3 bloky prožitkových programů zaměřených na spolupráci a 
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vztahy v třídním kolektivu, na podporu sebeuvědomění, na konfrontaci reálného světa s virtuálním, 

program zaměřený na otázky zdravého životního stylu. 

V červnu se zúčastnili programu PO Hasík. 

Žáci 4. a 5. tříd absolvovali v prosinci a v březnu programy specifické primární prevence rizikového 

chování s o.s. AVE. Programy byly zaměřeny na vztahy ve třídě, komunikaci a respekt k ostatním 

spolužákům, podporu zdravého klimatu a vytváření dobrých vztahů ve třídách. Žáci 4. C třídy se  

zúčastnili dalšího preventivního programu  zaměřeného na podporu dobrých vztahů v kolektivu Škola 

do života, Rosteme spolu II - organizovaného Občanským sdružením AVE. Program byl zaměřen na 

prevenci a minimalizaci šikany v kolektivu. Program se uskutečnil ve 3 blocích, konaných v březnu, 

dubnu a květnu. 

V Týdnu zdravé školy si žáci připomněli návyky vedoucí ke správnému životnímu stylu, prostor byl 

věnován také dopravní výchově. 

Na 2. stupni se s tématy z oblasti prevence pracuje v předmětech občanská a rodinná výchova, 

přírodopis, chemie. Třídní učitelé využívají třídnických hodin k posilování pozitivního klimatu v třídních 

kolektivech. 

V říjnu vyjeli žáci 6. tříd s třídními učiteli na adaptační pobyt na Morávce. Pobyt přispěl k posílení 

dobrých vztahů a pozitivního klimatu v třídních kolektivech. 

V říjnu se žáci 6. třídy zúčastnili dlouhodobého preventivního programu BUĎ OK pořádaného 

Renarkonem Ostrava zaměřeného na šikanu. 

Žáci 7. a 8. tříd absolvovali rovněž v říjnu program věnovaný problematice netolismu, žáci 9. třídy 

besedu na téma sexualita a partnerské vztahy. Všechny tyto programy byly součástí dlouhodobého 

preventivního programu BUĎ OK, vedené lektory z Renarkonu Ostrava. 

V listopadu se žáci 7. a 8. ročníků zúčastnili programu všeobecné primární prevence zaměřeného na 

omezování výskytu rizikového chování, na vztahy mezi chlapci a děvčaty, pořádaného o.s. AVE. 

Žáci 9. třídy absolvovali program Mapování kompetencí zaměřený na pochopení a posouzení sebe 

sama na pozadí vlastních kompetencí, povědomí o pracovním trhu a svém potenciálu. Taktéž 

pořádaný o.s AVE. 

Děvčata 6. tříd byla v březnu na přednášce Čas proměn – Always seznamována s problematikou 

dospívání, s intimní hygienou a možností využití různých hygienických potřeb, které tato firma nabízí. 

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili přednášky Zdravá integrace sexuality. Přednášku pořádá Škola 

osobního života. Centrum pro rodinu, Ostrava. Přednáška byla rozdělena do 2 bloků, věnována 

odpovědnému přístupu k pohlavnímu životu, plánovanému rodičovství. 

V březnu navštívili žáci 8. třídy pracovní úřad IPS ve F–M. Ve zdravém týdnu se žáci II. stupně 

zúčastnili preventivních programů pořádaných Renarkonem Ostrava. Problematice zdravého životního 

stylu byl věnován program pro žáky 6. ročníků, beseda vedená hravou formou na téma drogy byla 

připravena pro žáky 7. ročníků, programy zaměřené na poruchy příjmu potravy byly připraveny pro 

žáky 8. a 9. ročníků, poruchy příjmu potravy probírali také žáci 9. ročníku. 

Pomoci uvědomit si trestní odpovědnost mladistvých měla návštěva soudního přelíčení u Okresního 

soudu ve F-M v měsíci květnu. V červnu se žáci 9. ročníku zapojili do interaktivního webináře 

pořádaného Českou společností AIDS, zaměřeného na onemocnění AIDS.  
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V červnu měli žáci 6. tříd přednášku Jak neskončit v pasťáku, žáci 7. tříd Nebezpečí na internetu 

pořádané místním sdružením REBEL. 

Na konci školního roku absolvovali žáci 6. tříd program PO Hasík. 

  

Vzhledem k tomu, že se množí počet útoků ve společnosti, zúčastnili se všichni pedagogové naší 

školy v březnu školení pod vedením zkušeného lektora Mgr. Štěpána Klena – Zvládání situací 

přímého útoku v prostorách školy. 

Pedagogové absolvovali také simulovaný útok ve škole. 

                                Zpracovala: Mgr. Kateřina Terešková 

  

  

44..  ZZpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollnníí  ddrruužžiinnyy  

  
Ve školním roce 2015/2016 bylo otevřeno 5 oddělení školní družiny. V průběhu roku navštěvovalo 

školní družinu 135 – 150 žáků.  

Zájmové vzdělávání v družině probíhalo na téma: „Svět kolem nás, Cestománie.“ Děti se při zábavných 

činnostech seznamovaly se zajímavostmi našeho kraje, ale také získávaly vědomosti o životě a 

oblastech České republiky. Děti se svými vychovatelkami podnikaly vycházky a exkurze do přírody 

v rámci města Frýdku-Místku, ale i do jeho okolí. Cestovaly prostřednictvím encyklopedií, zeměpisných 

map po světě a povídaly si o tom při besedách.  

Ve školní družině byly pro děti připravovány různé činnosti dle jejich zájmu: 

Kroužek s názvem „Kašpárek“ vedla Bc. Bronislava Matýsková. Děti nastudovaly několik pohádek a 

nejúspěšnější pohádky byly odehrány při veřejném vystoupení rodičům. 

V kroužku „Kuchtík“ pod vedením Evy Laníkové se děti učily pravidla slušného stolování, ale také 

připravovat jednodušší jídla a péct slané pečivo, cukroví a různé moučníky. 

„Družinová talentmánie“ – celoroční soutěž, kdy dobrovolníci předváděli svůj talent (např. hru na housle, 

flétnu, tanec, zpěv, recitaci, hlasy a pohyby zvířat, divadelní scénky.) Postupně se přidávali i nesmělí 

žáčci. 

Pravidelné návštěvy bowlingu a uspořádání závěrečného turnaje s oceněním nejlepších hráčů. 

Pravidelné návštěvy sauny a sportování v tělocvičně a na sportovišti školy. 

Zapojení se do projektů městské knihovny a její pravidelné návštěvy. 

Pořádání soutěží: Puzzliáda, Člověče, nezlob se, Piškvorkiáda, Kadeřnická soutěž, Šachový král, 

Kostkovaná aj. 

Poznávání jednotlivých profesí rodičů – v rámci tohoto projektu děti navštívily Hasičskou stanicí na ul. 

Pavlíkově v Místku, vlakové nádraží ve Frýdku-Místku s ukázkou řízení lokomotivy, statek ve Starém 

Městě. Zajímavé setkání proběhlo se záchranáři, kdy si děti vyzkoušely své znalosti z oblasti první 

pomoci a měly možnost si prohlédnout vnitřek sanitního vozu. Při „Adventních dílnách“ ve škole pod 

vedením paní Koloničné se seznámily společně s rodiči, co všechno umí zahradnice, květinářka či 

zahradní architekt. Kdo je ilustrátorka knih a jak se to naučila, dětem ukázala malířka paní Jelizaveta 

Stýskalová z Ostravice. 

Úspěšně pokračuje spolupráce školní družiny s rodiči a veřejností: 
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Adventní dílny“ rodiče pozitivně hodnotili a přáli si další pokračování. Děti vystoupily před vánočními 

svátky v Domovech seniorů a svým vystoupením v pohádce „O perníkové chaloupce“ udělaly velikou 

radost seniorům. Na závěr jim darovaly vlastnoručně vyrobené dárky. 

Každý rok se naše školní družina zúčastňuje různých soutěží městských školních družin: 

V prosinci na 1. ZŠ - Vánoční turnaj ve florbalu s družstvem dětí: Bruno Volný, Jan Ostřížek, Dominik 

Švehla, Eliška Kalivodová, Barbora Mitášová, Anička Štěpánková, Tadeáš Bernatík, Adam Ziaja, 

Vítězslav Kaloč, Daniel Jiřík. 

V únoru na 5. ZŠ - Výtvarná soutěž městských školních družin: Ema Hauslerová, Veronika Žižková 

(3.místo), Hana Otipková, Anna Nguyen, Natálie Žvaková (2. místo). 

V dubnu proběhla pěvecká soutěž „Skřivánek“ v klubu Prostor: Agáta Mitregová, Jakub Ševčík 

(2.místo), Nikol Babišová, Tereza Stošková (2. místo), Natálie Žvaková (1. místo). 

V červnu se konal na 11. ZŠ atletický trojboj a naše děti byly velmi úspěšnou skupinou: Marie 

Bizoňová (3. místo), Lukáš Volný (3. místo), Veronika Žižková (1. místo), Samuel Janík (3. místo), 

Karin Babišová, Pavel Ebr, Zuzana Jarošová  

(2. místo), Jan Adámek (1. místo), Natálie Žvaková.  

 

Zpracovala: Eva Laníková, vedoucí vychovatelka školní družiny 

  

  

IIVV..    PPrroossppěěcchh  žžáákkůů  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001155--22001166   
  

II..  ppoolloolleettíí  

  

  

RRooččnnííkk  
PPooččeett    

žžáákkůů  

PPrroossppěělloo  

ss  

vvyyzznnaammeennáánn

íímm  

PPrroossppěělloo  NNeepprroossppěělloo  
NNeehhooddnnoocceenn//  

UUvvoollnněěnnoo  

PPllnněěnníí  šškkoollnníí  

ddoocchháázzkkyy  ddllee    

§§  4411  

šškkoollsskkééhhoo  

zzáákkoonnaa  

PPllnněěnníí  šškkoollnníí  

ddoocchháázzkkyy  ddllee    

§§  3388  

šškkoollsskkééhhoo  

zzáákkoonnaa  

11..  5544  5544  00  00  00  00  00  

22..  6677  5599  77                    00                            11  11  11  

33..  7700  6666  44  00    00  00  00  

44..  5599  3399  2200  00                            00  00  00  

55..  4444  2200  2222  11                            11  00  11  

66..  4466  2233  2222  11  00  00  00  

77..  5511  1188  3322  11  00  00  00  

88..  4444  1122  2299  22                            11  00  00  

99..  2288  1122  1133  11                            22  00  11  

CCeellkkeemm  446633  330033  114499  66  55  11  33  
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IIII..  ppoolloolleettíí  

  

PPooččttyy  žžáákkůů  ssee  ssnníížžeennýýmm  ssttuuppnněěmm  zz  cchhoovváánníí  aa  nneeoommlluuvveennáá  aabbsseennccee::  

PPooččeett  žžáákkůů  
SS  ddrruuhhýýmm  ssttuuppnněěmm  zz  

cchhoovváánníí  

SS  ttřřeettíímm  ssttuuppnněěmm  zz  

cchhoovváánníí  
PPooččeett  nneeoommlluuvveennýýcchh  hhooddiinn  

  11..  ppoolloolleettíí  00  22  227744  

  22..  ppoolloolleettíí  55  33  887766  

  

PPooččttyy  ppoocchhvvaall  aa  ooppaattřřeenníí  kk  ppoossíílleenníí  kkáázznněě::  

  PPoocchhvvaallaa  TTUU  PPoocchhvvaallaa  ŘŘŠŠ  NNaappoommeennuuttíí  TTUU  DDůůttkkaa  TTUU  DDůůttkkaa  ŘŘŠŠ  

  11..  ppoolloolleettíí  9922  00  2299  1133  99  

  22..  ppoolloolleettíí  111177  22  2299  99  44  

  

ŽŽááccii  bbyyllii  hhooddnnoocceennii  vv  ssoouullaadduu  ss  PPrraavviiddllyy  pprroo  hhooddnnoocceenníí  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů  kkllaassiiffiikkaaččnníímmii  ssttuuppnnii..    

RRooččnnííkk  
PPooččeett    

žžáákkůů  

PPrroossppěělloo  

ss  

vvyyzznnaammeennáánn

íímm  

PPrroossppěělloo  NNeepprroossppěělloo  
NNeehhooddnnoocceenn//  

UUvvoollnněěnnoo  

PPllnněěnníí  šškkoollnníí  

ddoocchháázzkkyy  ddllee    

§§  4411  

šškkoollsskkééhhoo  

zzáákkoonnaa  

PPllnněěnníí  šškkoollnníí  

ddoocchháázzkkyy  ddllee    

§§  3388  

šškkoollsskkééhhoo  

zzáákkoonnaa  

11..  5555  5533  11  11  00  00  00  

22..  6633  5544  99  00                            00  11  11  

33..  6699  5588  1111  00  00  00  00  

44..  5566  3388  1188  00                            00  00  00  

55..  4455  2222  2211  22                            00  00  11  

66..  4455  2233  2222  00    00  00  00  

77..  5522  2277  2244  11    00  00  00  

88..  4411  1111  2288  22                            00  00  00  

99..  2299  1100  1188  11                            00  00  11  

CCeellkkeemm  445555  229966  115522  77  00  11  33  
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Uskutečnily se komisionální zkoušky (přezkoušení) – jedna žákyně 2. ročníku plnící povinnou školní 

docházku individuálním vzděláváním (§ 41) a přezkoušení tří žáků plnících povinnou školní docházku 

v zahraničí (§ 38). 

Dva žáci opakují 5. ročník, z toho jedna dívka. Jedna žákyně ukončila vzdělávání v 7. ročníku, jedna 

v devátém a dva v 8. ročníku, všichni tito žáci nezískali základní vzdělání.  

 

 

VV..    VVýýsslleeddkkyy  ppřřiijjíímmaaccííhhoo  řříízzeenníí  aa  uummííssttěěnníí  žžáákkůů  šškkoollyy  ddoo    jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ttyyppůů  šškkooll  

  

V tomto školním roce podalo přihlášku na střední školy celkem 29 žáků 9. ročníku.  

Ze sedmých tříd na šestiletá gymnázia podalo přihlášku celkem 10 žáků (z toho 6 dívek). Přijato bylo 

8 žáků (z toho 5 dívek).   

Devátý ročník 

9. A tř. uč. Mgr. Hana Šuláková 

Obor  Celkem Z toho dívek 

K-Gymnázium 4 3 

M-SOŠ- maturitní obor 17 8 

L-SOŠ-učební obor s maturitou 2 1 

H- SOU – učební obor 6 3 

Celkem 29 žáků 15 

                   

Dvě žákyně 9. A nepodaly přihlášku do prvního kola přijímacího řízení:  

Ve druhém kole přijímacího řízení byly přijaty na H - obor. 

Z 8. ročníku vychází 2 žáci. Ze 7. ročníku vychází 1 žákyně.                 

UMÍSTĚNÍ : 

Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410 

K – Gymnázium         1 žák     

M – maturitní obor        2 žákyně    

 

Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí, nám. T.G.Masaryka 1260 

K – Gymnázium          2 žákyně    

 

Sportovní gymnázium D. a E. Zátopkových, Ostrava-Zábřeh 

K – Gymnázium se sportovní přípravou             1 žákyně   

 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

Frýdek-Místek, 

Střední průmyslová škola 

M – maturitní obor           4 žáci      
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Obchodní akademie  

M – maturitní obor          2 žákyně    

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava - Vítkovice 

M – maturitní obor         1 žákyně     

 

Střední zdravotnická škola, p.o., Frýdek-Místek 

M – maturitní obor          2 žákyně     

 

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek 

M  – maturitní obor         1 žákyně    

L -   učební obor s maturitou      1 žákyně                

H –  učební obor           3 žákyně  

              

Střední odborná škola, Frýdek-Místek 

L – učební obor s maturitou        1 žák    

H – učební obor                2 žáci    

 

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm 

H – učební obor         1 žák  

   

Střední škola informačních technologií, s. r. o., Frýdek-Místek 

M – maturitní obor          3 žáci   

         

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava-Zábřeh 

M – maturitní obor         1 žák   

  

Třinecká obchodní akademie, spol. s. r. o. 

M – maturitní obor         1 žák   

 

VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302  

H – učební obor       1 žák   

 

VVII..    PPllnněěnníí  pplláánnuu  DDVVPPPP  

  

ŠŠkkoollaa  mmáá  zzpprraaccoovváánn  pplláánn  DDVVPPPP  ((ddaallššííhhoo  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggiicckkýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů)),,  vv  nněěmmžž  ssii  ssttaannoovvuujjee  

pprriioorriittyy  aa  ccííllee..  

ŠŠkkoollaa  ttaakkéé  vv  ttoommttoo  šškkoollnníímm  rrooccee  vvyyuužžíívvaallaa  pprroo  DDVVPPPP  ppřřeeddeevvššíímm  nnaabbííddkkyy  vvzzdděělláávvaaccíícchh  sseemmiinnáářřůů  KKVVIICC  

NNoovvýý  JJiiččíínn  ppoobbooččkkyy  FFrrýýddeekk  ––  MMíísstteekk,,  KKVVIICC  OOssttrraavvaa,,  NNIIDDVV  OOssttrraavvaa,,  nnaakkllaaddaatteellssttvvíí  FFRRAAUUSS,,  RReennaarrkkoonn  

OOssttrraavvaa,,  EESSFF  --  IInnvveessttiiccee  ddoo  rroozzvvoojjee  vvzzdděělláávváánníí..    
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PPeeddaaggooggoovvéé  ssee  zzúúččaassttňňoovvaallii  zzeejjmméénnaa  bbeezzppllaattnnýýcchh  šškkoolleenníí,,  kktteerréé  bbyyllyy  hhrraazzeennyy  zz  ddoottaaččnníícchh  ppeenněězz  EEUU..  

  

Přehled seminářů a vzdělávacích akcí, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili: 

Oblast vzdělávání Název semináře Účast 

1) Rovnost příležitostí ke 

vzdělání 

Profesní orientace- uplatnění absolventů 

Řešení problémových situací z pohledu 

práva            

Mgr. Šárka Kadlubcová 

Mgr. Hana Weissmannová 

Konference prevence rizikových forem 

chování + legislativa ve školní praxi 

Mgr. Kateřina Terešková  

Základní vzdělávání z pohledu ČSI 

Školní družina v právních normách 

Mgr. Hana Weissmannová 

Eva Laníková 

Nebezpečí virtuální sítě  

Národní systém inspekčního hodnocení 

vzdělávací soustavy v ČR 

Společné vzdělávání a OP VVV 

Mgr. Šárka Kadlubcová 

Mgr. Hana Weissmannová 

 

Mgr. Hana Weissmannová 

2) Specializační studium Studium Aj na OU 

Specializační studium pro VP 

Letní škola EVVO 

Mgr. Jan Volf 

Mgr. Šárka Kadlubcová 

Mgr. Eva Sochová 

  
    3) Informační gramotnost Technologie zítřka v dnešní škole Mgr.Ivo Řeha 

  
   

 

4) Jazykové vzdělávání a 

metodické semináře  

 

Jazykový kurz Aj 

 

Soutěže v DCJ 

 

 

Mgr. Magda Marková  

Mgr. Jarmila Petrová 

Mgr. Kateřina Terešková 

Mgr. Dagmar Damková 

5) Klíčové kompetence 

učitele, mezilidská 

komunikace, týmová 

spolupráce 

Konflikty a jejich řešení ve školní praxi 

Role a kompetence učitele 

Role a kompetence učitele versus žák 

Zvládání situací přímého útoku 

v prostorách školy 

Mgr. Šárka Kadlubcová 

Mgr. Šárka Kadlubcová 

Mgr. Šárka Kadlubcová 

všichni ped. pracovníci 

sborovna 

    

6) Praktické činnosti a 

metodické semináře 

Reedukace dysgrafie 

Ochrana člověka za mimořádných 

událostí a běžných rizik 

Eva Laníková 

Mgr. Zuzana Škrobalová 

Mgr. Hana Weissmannová 

Příprava občanů k obraně vlasti 

„POKOS“ 

Mgr. Hana Weissmannová 
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Geografický seminář 

 

Dnešní svět v souvislostech 

Čtenářské dílny pro I. stupeň 

 

Celokrajská konference EVVO 

"Biotechnologie v lesnictví 2016" 

Jak a proč využívat tanec při práci 

s dětmi 

Velikonoční dekorativní tvoření 

Výtvarný projev jako možnost poznání 

dítěte v pedagogické praxi 

Tradiční materiály - netradičně 

Mgr. Jana Buksová 

Mgr. Jana Bartončíková 

Mgr. Hana Weissmannová 

Mgr. Svatava Přidalová 

Mgr. Monika Karpalová 

Mgr. Eva Sochová 

 

Hana Bumbalová 

 

Dagmar Gavorová 

Dagmar Gavorová 

 

Eva Laníková 

Bronislava Matýsková 

Relaxace pro děti 

Děti v pohybu – zdravé, šťastné, rostoucí 

Mgr.Martina Kolaříková 

Mgr. Jana Buksová 

  

VVIIII..    ÚÚddaajjee  oo  zzáájjmmoovvýýcchh  úúttvvaarreecchh  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001155––  22001166  

 
 

název kroužku vedoucí ročník 

Florbal Mgr. J. Semenský 6. - 7. 

Florbal Mgr. J. Bartončíková 2. – 5. 

Baseball  Mgr. I. Řeha 1. - 5. 

Pohybová průprava Mgr. M. Prokopová 1.- 3. 

Vybíjená Mgr. M. Prokopová 2.-5. 

Beskyďáček Mgr. J. Bartončíková 1. – 2. 

Beskyďáček Mgr. J. Bartončíková 3.– 5. 

Turistický kroužek Mgr. J. Bartončíková 6. – 9. 

Sborový zpěv I Mgr. Z. Poledníková 2.- 3. 

Sborový zpěv II Mgr. Z. Poledníková 4.- 5. 

Kreativ Mgr. M. Prokopová 3. – 5. 

Přírodovědný kroužek Mgr. E. Sochová 5. – 9. 

Hra na kytaru Mgr. P. Grabacki 6. – 9. 

Dramatický kroužek Mgr. Š. Kadlubcová 6.třída 

Sedmík Mgr. Petr Grabacki 6. – 9. 
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 Keramický kroužek Mgr. A. Doubková 1.třída 

 Počítačový kroužek Mgr. S. Přidalová 3. 

 Anglický jazyk na PC Mgr. J. Petrová 3.– 5. 

 Anglický jazyk na PC Mgr. J. Petrová 3.– 5. 

 Taneční H. Bumbalová pro děti ŠD 

Taneční H. Bumbalová 6. – 9. 

 

VVIIIIII..  ZZáákkllaaddnníí  ppřřeehhlleedd  oo  pprrůůbběěhhuu  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu    22001155--22001166  vvččeettnněě  mmiimmoošškkoollnníícchh  

aakkccíí  „„SSeeddmmiiččkkoovvýý  kkaalleennddáářř““  

  

Měsíc Den Akce Třída 

z
á

ří 

1. 

Zahájení školního roku   

Pasování žáků 1. tříd 1. třídy 

Nábor do tanečního kroužku p. Matýska 2. - 9. třídy 

Zápis do ŠD  ŠD 

2. 
Nábor do jazykové školy SCHÄFER SCHOOL- "Jazyky hrou" 

 
Nábor do skautu 

 
3. Začátek výuky plavání 3. A, 3. C 

7. Nábor do sportovního kroužku "Beskyďáček" 1. třídy 

8. 
Dopravní výchova  4. C 

Třídní schůzka 1. třídy 

10. Štafetový běh učitelů a žáků k 50. výročí založení školy celá škola 

11. Divadelní představení "Sylphide" - divadlo A. Dvořáka Ostrava 4. - 5. třídy 

12. Schůzka Žákovského parlamentu - volba samosprávy 
 

16. Dopravní výchova  4. A, 4. B 

17. Třídní schůzka 8. B 

21. 
Piškvorkiáda - akce ŽP  3. - 5. třída 

Sudoku - akce ŽP  6. - 9. třída 

22. Třídní schůzky 
2. - 7. třída, 8. 

A, 9. A 

23. 

Přírodovědná exkurze - Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně + 
Ruční papírna Velké Losiny 

8. - 9. třídy 

Přespolní běh - okrskové kolo  
10 žáků II. 

stupně 

25. 

XIX. Sportovní olympiáda pro mládež s mentálním postižení - TJ 
Slezan F-M  

7.B 

Fotografování žáků 1. třídy 

Filmové představení v kině Vlast "Asterix" 
děti ŠD - 1., 

3., 4. oddělení 
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říje
n

 

1. 

Přespolní běh - okrskové kolo  
10 žáků 
I. stupně 

Přespolní běh - okresní kolo  
10. žáků 
II. stupně 

2. 

Prožitkový program "Buď OK" - Adaptace, podpora sebevědomí, 
schopnosti navazování vztahů, tolerance k druhým 

2. třídy 

Prožitkový program "Buď OK" - Rozvoj komunikačních dovedností, 
řešení konfliktních situací, dosažení kompromisu 

3. třídy 

5. - 7. Adaptační pobyt žáků - Penzion U přehrady Morávka 6. třídy 

5. 

Schůzka ŽP - příprava celoškolních akcí 
 

Knihovna - děti ŠD ŠD 

Turnaj v kopané "Coca-cola Cup" - stadion Stovky F-M I.stupeň 

7. Tělocvična - děti MŠ Myslivečka 
 

8. 

Talent pěvecká soutěž - E. Hozáková (3.C), A. Prokopová (8.B) 
 

Bowling - děti ŠD ŠD 

Exkurze do stanice Hasičského záchranného sboru F-M - děti ŠD ŠD 

9. Filmové představení "Konečně doma" - děti ŠD ŠD 

12. Divadelní představení "Kráska a zvíře" - Divadlo loutek Ostrava 3. - 4. třídy 

14.  
Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

Přírodovědný klokan 8. - 9. třídy 

15. Exkurze do stanice Hasičského záchranného sboru F-M - děti ŠD ŠD 

19. 

Prožitkový program "Buď OK" - Problematika šikany 6. třídy 

Prožitkový program "Buď OK" - Netolismus 7. třídy 

Prožitkový program "Buď OK" - Partnerské vztahy 9. A 

Projektový týden k 50. výročí školy "Sedmička má narozeniny" celá 

Začínáme ……… škola 

20. Setkání k 50. výročí školy - velká tělocvična celá škola 

21. 

Žijeme oslavami - tvoříme bannery, zdobíme naši školičku, těšíme 
se …. 

celá škola 

Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

22. 

Bowling - děti ŠD ŠD 

Generální zkouška k akademii - velká tělocvična celá škola 

Výzdoba kina P. Bezruče 
 

23. Slavnostní akademie k 50. výročí školy celá škola 

25. - 31. 
Jazykový pobyt žáků a učitelů v Anglii "Londýn a stará dobrá 
Anglie" 

II.stupeň 

26. - 27. Podzimní pobyt žáků v přírodě KAM Malenovice 
4. B, 4. C, 5. 

A, 5. B 

26. Bruslení - hala Polárka - žáci II. stupně II.stupeň 

lis
to

p
a

d
 

2. 

Prožitkový program "Buď OK" - Spektrum volnočasových aktivit, 
smysluplné využití volného času 

2. třídy 

Prožitkový program "Buď OK" - Utváření zdravých vztahů v 
kolektivu, dodržování pravidel 

3. třídy 

Schůzka ŽP 
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3. - 4. Podzimní pobyt žáků v přírodě KAM Malenovice 2. ABC 

3. 
Nábor - házená (chlapci) 3. - 4. třídy 

Nábor - volejbal (chlapci) 7. třídy 

4. Informační schůzka k profesní orientaci 9. A 

5. Exkurze - Vlakové nádraží a depo F-M - děti ŠD ŠD 

10. 

Trh vzdělávání (přehlídka SŠ) - ND F-M – profesní orientace 9. A 

SCIO testy - Čj, M, OSP 9. A 

Konzultace - informace o prospěchu a chování 
 

Třídní schůzky 
1. A, 1. B, 8. 

B 

11. Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

12. Bowling - děti ŠD ŠD 

  Beseda - PriMat F-M – profesní orientace 9. A 

13. 

Den na škole "SOŠ F-M" 9. A 

Celodenní přírodovědná vycházka do Beskyd "Výšlap na Lysou 
horu" 

3. B + rodiče 
žáků 

16. Celodenní přírodovědná vycházka do okolí přehrady Olešná 3. A, 3. C 

18. 
Florbal - okrskové kolo - družstvo žáků 4. - 5. třídy 

Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

20. Matematická soutěž "Náboj" - Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí 
4 žáci 9. A,  4 

žáci 8.třídy 

23. Čtenářské dílny - akce ŽP - MMU 
 

24. 

Zážitkový program OS AVE - Vztahy v kolektivu 5. A, 5. B 

Zážitkový program OS AVE - Kluci x holky 7. A, 7. B 

Pedagogická rada - Hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí 
 

25. 

Zážitkový program OS AVE - Kluci x holky 8. A, 8. B 

Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

Knihovna - dramatické čtení "KNIHRY" - děti ŠD ŠD 

Beseda se zástupci SPŠOA a JŠ F-M - profesní orientace 9. A 

26. Bowling - děti ŠD ŠD 

27. 

Šachy - školní kolo - ve ŠJ 
 

Adventní dílny pro rodiče a děti pod vedením Mgr. Liškové - akce 
ŠD 

ŠD 

30. Schůzka ŽP  
 

p
ro

s
in

e
c
 

1. 

Zážitkový program OS AVE - Vztahy v kolektivu 4. třídy 

Zážitkový program OS AVE - Mapování kompetencí 9. A 

Šachy - okresní kolo - žáci I. stupně - vítězové ŠK - SVČ Klíč F-M I.stupeň 

2. 

Vánoční fotografování - MMU I.stupeň 

Celorepublikový turnaj ČP ve florbalu - ZŠ Paskov I.stupeň 

Vánoční turnaj ve florbalu městských ŠD - 1. ZŠ F-M ŠD 

Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

Beseda se zástupci SZdŠ F-M - profesní orientace 9. A 

3. Matematická soutěž - "Cihla" - Gymnázium SOŠ F-M, ul. Cihelní 2. stupeň 
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4. 

Prožitkový program "Buď OK" - Bio-psycho-sociální model zdraví 
2. A, 2. B, 2. 

C 

Prožitkový program "Buď OK" - Posilování kladného sebepojetí 
3. A, 3. B, 3. 

C 

5. ročník soutěže v oblasti ICT - SŠINFOTECH F-M – profesní 
orientace 

8. - 9. třídy 

Filmové představení v kině Vlast "Mimoni" - děti ŠD ŠD 

7. 
Bruslení I. stupeň 

3. + 5. třídy, 
2. + 4. třídy 

Workshop "Origami" - akce ŽP ve třídě 3. A 3. A 

8. 
Beseda s prvky historie - zástupci Gymnázia EDUCAnet Ostrava -  
profesní orientace 

9. A 

9. 
Pěvecká soutěž "Vánoční nóta" - ZUŠ Místek I.stupeň 

Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

10. Generální zkouška na vystoupení na "Vánoční jarmark" celá škola 

11. Celoškolní akce "Vánoční jarmark" celá škola 

14. 

Vánoční vystoupení v Domově seniorů - Divadelní kroužek dětí 
ŠD, Pěvecký sbor p. uč. Z. Poledníkové 

ŠD 

Dějepisná olympiáda (školní kolo) - žáci II. stupně ZŠ II.stupeň 

Školní kolo v německém jazyce  8. - 9. třídy 

15. 

Divadelní představení - Divadlo Č. Těšín "Noc na Karlštejně" 3. třídy 

Exkurze - Vítkovice - profesní orientace 9. A 

Vánoční vystoupení v Domově seniorů - Divadelní kroužek dětí 
ŠD, Pěvecký sbor p. uč. Z. Poledníkové 

ŠD+ pěvecký 
sbor 

16. 

Tělocvična - děti MŠ Myslivečka 
 

Výchovný koncert hudební skupiny "Réva"  Celá škola 

Olympiáda ČJ (školní kolo) II.stupeň 

17. Bowling - děti ŠD ŠD 

18. 
Přírodovědná exkurze - "Planetárium Ostrava" 6. třídy 

Bowling - děti ŠD ŠD 

21. Vánoční laťka 5. - 9. třídy 

22. 
Vánoční besídky I.stupeň 

Divadelní představení - Divadlo Č. Těšín "Hrátky s čertem" 1. - 2. třídy 

23. - 3. Vánoční prázdniny 
 

le
d

e
n

 

4. - 8. 
Zájezdový lyžařský kurz na Bílé pro žáky I. stupně "Lyžujeme se 
sluníčkem" 

I.stupeň 

5. Knihovna - děti ŠD ŠD 

6. Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

11. 

Bruslení  6. - 8. třídy 

Konverzace v Aj kat. A1 - ŠK 7. B 

Schůzka ŽP  
 

12. Vystoupení dětí ŠD kroužku "Kašpárek" ve ŠD ŠD 

13. Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

14. Dopravní výchova - teorie ve třídách 4. A, 4. B 
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Bowling - děti ŠD ŠD 

18. 
Dějepisná olympiáda - OK - 11. ZŠ F-M - Š. Švarný (7.B) 

 
Zážitkový program AVE Č. Těšín - Emoce 1. A, 1. B 

20. "Den pro MŠ" - návštěva dětí z MŠ Sv. Čecha 
 

21. 

"Den pro MŠ" - návštěva dětí z MŠ Ke Splavu 
 

Bowling - děti ŠD ŠD 

Konverzační soutěž v Aj - 2. kolo  8. - 9. třídy 

22. 
Biologická olympiáda - ŠK - učebna Př II.stupeň 

Filmové představení v kině Vlast "Uuups! Noe zdrhnul" - děti ŠD ŠD 

25. Bruslení I. stupeň I.stupeň 

26. 

"Den pro MŠ" - návštěva dětí z MŠ Myslivečka MŠ 

DOD pro rodiče budoucích prvňáků a šesťáků 
 

Klasifikační porada - Hodnocení práce za I. pololetí 
 

27. "Den pro MŠ" - návštěva dětí z MŠ J. Lady MŠ 

28. 

Filmové představení "Transylvánie II" - Cinestar Ostrava 1. - 5. třídy 

Zeměpisná olympiáda - školní kolo - kategorie A, B, C II.stupeň 

Vyhodnocení práce žáků za I. pololetí - slavnostní předávání 
"Výpisu z vysvědčení"  

ú
n

o
r 

1. - 2. Zápis do 1. tříd 
 

2. Exkurze do závodu Hyundai – profesní orientace 9. A 

3. 

Konverzační soutěž v NJ - OK - SVČ Klíč F-M - K. Peréz (9. A) 
 

Porada vedení 
 

Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

4. 
Plavání 

2. A, 2. B, 2. 
C, 3. B 

Beseda s ilustrátorkou dětských knih (J. Stýskalová) - pro děti ŠD ŠD 

8. 
OČJ OK - Gymnázium F. n. O. - A. Žáková (9. A) 

 
Bruslení  6. - 8. třídy 

11. Bowling - děti ŠD ŠD 

12. Sauna MŠ Sněženka - děti ŠD ŠD 

15. 

Dopravní výchova  - ve třídách 
1. A, 1. B, 4. 

C 

Divadlo Bonbón - J. Trnka Zahrada I.stupeň 

Recitační soutěž - školní kolo -  I. stupeň 

Schůzka ŽP  
 

16. 
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - 6. ZŠ F-M - K. Liczmanová 
(6. B), M. Raškovský (7. A), D. Szotkowski (8. A) 

II.stupeň 

17. 

Šplh - 11. ZŠ F-M 
 

Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

"Krocení literární múzy" - Památník písem. Brno - Muzeum 
Ostrava - A. Žáková, V. Bobková (= 9. A)  

19. Dopravní výchova - ve třídách 
3. A, 3. B, 3. 
C, 5. B, 5. A 
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Sauna MŠ Sněženka - děti ŠD ŠD 

22. Bruslení I. stupeň 
3. + 5. třídy,         
2.+ 4. třídy 

23. 

Pěvecká soutěž "Loutnička" - školní kolo I.stupeň 

Recitační soutěž - okrskové kolo - 8. ZŠ F-M I.stupeň 

Miniolympiáda v Aj  5. třídy 

24. 

"Výtvarná soutěž městských ŠD" - 5. ZŠ F-M ŠD 

Šplh - OK - žáci I. st. - 11. ZŠ F-M I.stupeň 

Matematická soutěž "Pangea" - 70 žáků II. Stupně - ve ŠJ II.stupeň 

Knihovna - dramatické čtení z knihy "Pohoršovna" - pro děti ŠD ŠD 

25. Bowling - děti ŠD ŠD 

26. 
Sauna MŠ Sněženka - děti ŠD ŠD 

Dětský karneval - akce SR - velká tělocvična - pro žáky I. stupně I.stupeň 

29. 
Konverzační soutěž v Rj - ŠK  

 
Schůzka ŽP  

 

b
ře

z
e

n
 

1. 
Zážitkový program Ave 4. ABC, 5.AB 

Knihovna - děti ŠD ŠD 

2. Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

4. 

Vzdělávací program "Balada" - velká tělocvična - žáci II. stupně II.stupeň 

Sauna MŠ Sněženka - děti ŠD ŠD 

Filmové představení v kině Vlast "Proč jsem nesnědl svého taťku" 
děti ŠD 

ŠD 

14. Exkurze do závodu Huisman Sviadnov – profesní orientace 9. A 

15. Návštěva IPS při Úradu práce F-M – profesní orientace 8. B 

16. 

Návštěva IPS při Úradu práce F-M – profesní orientace 8. A 

Přehazovaná - družstvo žáků 4. - 5. třídy 

Tělocvična - děti MŠ Myslivečka MŠ 

17. - 18. Noc plná pohádek aneb Noc s Andersenem 3. A, 3. B 

17. 
Recitační soutěž - ZUŠ F-M - B. Helvínová 

 
"Tonda obal"- akce v rámci EVVO pro žáky I. stupně I.stupeň 

18. 

Matematický klokan  5. - 9. třídy 

Návštěva knihovny 3. B, 3. A 

Bowling - děti ŠD ŠD 

Sauna MŠ Sněženka - děti ŠD ŠD 

21. 
Bruslení pro žáky II. stupně II.stupeň 

Schůzka ŽP  
 

22. 

Preventivní program 1. blok - "Škola osobního života - pohled sám 
na sebe - vztahy já a ty - rodičovství - zdravá integrace sexuality"  

8. A, 8. B, 9. 
A 

Velikonoční dílny s rodiči a dětmi - děti ŠD  ŠD 

23. 

Fyzikální olympiáda - okresní kolo (N. Čajková, D. Szotkowski - 8. 
A, Rožek D. - 9. A)  

Pythagoriáda - OK (O. Fusek 5. B) 
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Beseda "Dospívání" (dívky) 6. třídy 

Pěvecká soutěž "Loutnička" - obvodní kolo 
 

29. 
DOD  

 
Konzultace 

 

30. 
Preventivní program 2. blok - "Škola osobního života - pohled sám 
na sebe - vztahy já a ty - rodičovství - zdravá integrace sexuality 

8. A, 8. B, 9. 
A 

31. 
Pythagoriáda 6. - 8. třídy 

Bowling - děti ŠD ŠD 

d
u

b
e
n

 

4. 

Exhibiční hokejové utkání hvězdného týmu HC Olymp Praha - 
charitativní akce - hala Polárka 

celá škola 

Knihovna - děti ŠD ŠD 

5. 

Matematická olympiáda - okresní kolo 
5 žáků         

6., 7. tříd 

SCIO testy "Stonožka" - Čj, M, OSP 5. A, 5. B 

Knihovna - děti ŠD ŠD 

Koncert vítězů Loutničky (E. Hozáková 3. C, N. Žvaková 5. B, J. 
Ševčík 2. A)  

6. 

Vzdělávací program "Přemyslovci na českém trůně" - knížata - 
Agentura Pernštejni 

4. - 5. třídy 

RBP Street Hockey Polar - florbalové utkání o postup do finále 
 

7. 

Zážitkový program AVE  4. C 

SCIO testy "Stonožka" - Čj, M, OSP 5. B 

Miniolympiáda v Aj  5. třídy 

8. 
Vybíjená - ŠK 4. třídy 

Zážitkový program AVE Emoce 2. lekce 1. A, 1. B 

11. - 25. 
Ozdravný pobyt s přírodovědnou tématikou v rámci projektu 
"Dnes my pro přírodu, zítra příroda pro nás"  

30 žáků školy 

12. 
Knihovnická lekce 6. A 

Pedagogická a provozní porada - hodnocení práce za III. čtvrtletí 
 

13. 

Biologická olympiáda - okresní kolo - kat. C-D (D. Rožek 9. A, D. 
Szotkowski 8. A)  

Projekt SŠED F-M "Plasty v našem životě"- profesní orientace 7. třídy 

14. 
Vybíjená - ŠK 5. třídy 

Bowling - děti ŠD ŠD 

15. 

Přijímací zkoušky na SŠ  9. A 

Exkurze - Dolní oblast Vítkovic  2. třídy 

Sauna - děti ŠD ŠD 

18. 
Přijímací řízení 7. třídy 

Divadlo loutek Ostrava "Marvin" 5. třídy 

19. 

Vzdělávací program z cyklu Planeta Země 3000 - "Filipíny - za 
obry a trpaslíky" - žáci II. stupně 

II.stupeň 

Vybíjená - okrskové kolo I.stupeň 

21. 
Biologická olympiáda - OK kat. D (A. Escalante 6. A, D. Růžička 7. 
A, D. Jagoš 7. B)  
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Dopravní hřiště - u SVČ Klíč F-M 4. A, 4. B 

22. 

Celoškolní projektový den ke "Dni Země" 5. A, 6. A 

Dolní oblast Vítkovic – profesní orientace  8. třídy 

Přírodovědná vycházka - Výšlap na Lysou horu 9. A 

Sauna - děti ŠD ŠD 

23. Krajské kolo zeměpisné soutěže "Eurorebus" 
družstvo    8. 

A 

25. 
Vybíjená - OK  

 
Schůzka ŽP - pomoc při přípravách na "Májovou vernisáž" 

 

26. - 28. Třídenní exkurze Praha 
46 žáků 4.,5. 

tříd 

27. Pěvecká soutěž ŠD "Skřivánek" klub Prostor F-M -  děti ŠD ŠD 

28. 
Soutěž ČSČK "Mladý zdravotník – okresní kolo 

 
Bowling - děti ŠD ŠD 

29. 
"Den naruby" - akce ŽP - výuka žáků 9. A 1. - 4. třídy 

Filmové představení v kině Vlast "Žabák Ribit" - děti ŠD ŠD 

k
v

ě
te

n
 

2. Schůzka ŽP 
 

3. 

Knihovna - děti ŠD ŠD 

Ocenění žáků představiteli města (D. Szotkowski 8. A, F. Zikeš 7. 
B)  

5. 

Zážitkový program AVE 4. C 

Knihovna - děti ŠD ŠD 

Exkurze na statek ve Starém Městě - děti ŠD ŠD 

6. 

Archeopark Chotěbuz 6. třídy 

Celoškolní akce "Májová vernisáž" - dobročinná akce na podporu 
onkologicky nemocných dětí 

celá škola 

10. 

Testování žáků v oblasti sociální gramotnosti - v rámci 
"Výběrového zjišťování výsledků žáků" - ČSI 

6. třídy 

Konzultace 
 

11. Projekt SŠED F-M "Plasty v našem životě"- profesní orientace 7. třídy 

12. 

Testování žáků v oblasti sociální gramotnosti - v rámci 
"Výběrového zjišťování výsledků žáků" - ČSI 

6. třídy 

Zahrádkářská soutěž (M. Langer, A. Escalante, Š. Švarný, D. 
Jagoš,  
D. Szotkowski, D. Růžička) 

 

Bowling - děti ŠD ŠD 

13. Filmové představení v kině Vlast "Alvin a Chipmunkové" - děti ŠD ŠD 

16. - 20. Škola v přírodě - Hotel Bauer depandance Hořec a Javořina - Bílá 3. třídy +  4. A 

16. Pěvecká soutěž "Talent" 
 

17. 

Atletický čtyřboj 
10 žáků    II. 

stupně 

Divadelní představení "Šíleně smutná princezna" - Divadlo loutek 
Ostrava 

1. + 2. třídy 
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20. Školní výlet - Rožnov pod Radhoštěm 4. B, 4. C 

23. Soudní přelíčení 9. A 

24. 
Školní výlet - Rožnov pod Radhoštěm 5. A, 5. B 

Pěvecká soutěž "Talent" 
 

25. 

DNY ZDRAVÍ 
vycházky do okolí školy, aktivity k tématu zdravý životní styl, 
sportovní aktivity……. 

I. stupeň 

Pythagoriáda 
5. žáků 

II. stupně 

Hukvaldy 
Vycházka do okolí školy 

6. A            6. 
B 

Slezskoostravský hrad, hra Lasergame 7. A, 7. B 

Památník Hrabyně, zámek Raduň u Opavy                            
Vycházka do okolí školy 

8. A, 9. A  8. 
B 

Atletický trojboj ŠD ŠD 

26. 

DNY ZDRAVÍ 
vycházky do okolí školy, aktivity k tématu zdravý životní styl, 
sportovní aktivity……. 

I. stupeň 

Program "Buď OK" - Renarkon Ostrava - "Zdravý životní styl" 6. A, 6. B 

Program "Buď OK" - Renarkon Ostrava - "Co si myslím o drogách" 7. A, 7. B 

Program "Buď OK" - Renarkon Ostrava - "Poruchy příjmu potravy" 8. A, 8. B 

Program "Buď OK" - Renarkon Ostrava - "Poruchy příjmu potravy" 9. A 

Školení první pomoci - ČSČK - v 7. třídách 7. A, 7. B 

Dopravní soutěž - Jízda zručnosti 4. třídy 

Bowling - děti ŠD ŠD 

Pěvecká soutěž "Talent" 
 

27. Sportovní den - "Den dětí" celá škola 

30. Nábor do kroužku basketbalu v rámci Tv - chlapci 5. třídy 

31. Divadelní představení v Aj "ROXI THE WITCH" 7. třídy 
  

2. 

Webinář o HIV - interaktivní televizní přednáška pro studenty 
základních a středních škol  

9.A 

  Setkání se zdravotníky Záchranné služby F-M děti ŠD 

červen 

Školní výlet - Ranč Moncheri Hnojník 1. A, 1. B 

Nábor do kroužku basketbalu v rámci Tv - chlapci 4. třídy 

Návštěva knihovny děti ŠD 

4. Turistický výlet - Ostravice – Visalaje – akce ŽP II.stupeň 

6. 
Celostátní kolo zeměpisné soutěže Eurorebus (D. Szotkowski) 
Praha  

7. Zážitkový program REBEL "Jak neskončit v pasťáku" 6. třídy 

8. 
Zážitkový program REBEL "Nebezpečí internetu" 7. třídy 

Fotografování tříd 1.A, 1.B 

9. 
Třídní schůzky - setkání ŘŠ a TU s rodiči žáků budoucích 1. tříd   

Taneční vystoupení děti ŠD ŠD  

10. 
Nábor do volejbalu 4. třídy 

Bowling - děti ŠD ŠD  
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11. Turistický výlet – Bílá – akce ŽP I.stupeň  

14. - 20. 22. ročník MFF   

14. Vystoupení "Tanečního kroužku" dětí ŠD pro rodiče  ŠD 

14. - 15. Poznávací zájezd Praha 9.A 

16. 

Dopravní soutěž Policie ČR - hřiště SVČ Klíč F-M 
družstvo    4. 

tříd 

Mezinárodní folklórní festival  celá škola  

Atletický trojboj   

17. 
Filmové představení v kině "Robinson Crusoe" – děti ŠD ŠD  

Přírodovědná vycházka - návštěva rodinné farmy - Staré Město 3.B 

20. Knihovna "Interaktivní knihy" 3.B 

21. VP - Hasík HZS 2. třídy 

22. Výlet dětí ŠD - Ostravice   ŠD 

23. 

Bowling - děti ŠD  ŠD 

Klasifikační porada - hodnocení prospěchu a chování za  II. 
pololetí 

  

24. 
VP - Hasík HZS 6. třídy 

Školní výlet - Výstup na Ondřejník 8.B 

28. 
Ocenění žáků (soutěže, sběry, onkologie)                                  
Turnaj ve volejbale (učitelé x deváťáci) 

celá škola  

29. 
Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s vycházejícími 
žáky 

celá škola 

30. Slavnostní předávání vysvědčení celá škola  

  

IX. Úspěchy školy v soutěžích a olympiádách 

 

Soutěže 1. stupeň ( 1. – 5. ročník ) 

Název soutěže Účastníci Umístění 

Pythagoriáda 6.tř.– okresní kolo O. Fusek 6. místo 

Miniolympiáda v AJ – okrskové kolo O. Otáhal  8. místo 

Pěvecká soutěž „Loutnička“- okrskové kolo N. Žvaková 3. místo 

Pěvecká soutěž „Loutnička – okrskové kolo E. Hozáková 1. místo 

Pěvecká soutěž „Loutnička – okrskové kolo J. Ševčík 3. místo 

Dopravní soutěž družstvo 9. místo 

Dopravní soutěž družstvo 10. místo 

„Vánoční nóta“ – okrskové kolo J. Ševčík 1. místo 

Florbal – okrskové kolo družstvo 4. + 5.tříd 3. místo 

Přehazovaná – okresní kolo družstvo 3.místo 

Přespolní běh – okresní kolo L.Zikešová 1.místo 

Přespolní běh – okresní kolo D. Mohelník 2.místo 
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Přespolní běh – okresní kolo K. Bizoňová 3. místo 

Vybíjená – okresní kolo družstvo 4. místo 

  

Soutěže 2.stupeň (6. – 9. ročník) 

Název soutěže Účastníci Umístění 

Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo A. Escalante 5. místo 

Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo D. Jagoš 16. místo 

Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo D. Růžička 33. místo  

Biologická olympiáda kat. C - okresní kolo D. Rožek 9. místo 

Biologická olympiáda kat. C - okresní kolo D. Szotkowski 13. místo 

Fyzikální olympiáda kat. F – okresní kolo D. Szotkowski 1. místo 

Fyzikální olympiáda kat. F – okresní kolo N. Čajková 13. místo 

Fyzikální olympiáda kat. E – okresní kolo D. Rožek 23. místo 

Zeměpisná olympiáda kat. A – okresní kolo K. Liczmanová 5. místo 

Zeměpisná olympiáda kat. B – okresní kolo M. Rašovský  10. místo 

Zeměpisná olympiáda kat. C – okresní kolo D. Szotkowski 3. místo 

Zeměpisná soutěž Eurorebus – krajské kolo D. Szotkowski 6. místo 

Zeměpisná soutěž Eurorebus – celostátní kolo D. Szotkowski 26. místo 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo Š. Svarný 10.- 11. místo 

Olympiáda z Čj – okresní kolo A. Žáková 28. – 29. místo 

Recitační soutěž – okresní kolo B. Helvínová účast 

Matematická olympiáda F. Zikeš  1. místo 

Matematická olympiáda E. Polochová 5. místo 

Matematická olympiáda K. Uherková 6. místo 

Matematická olympiáda F. Murín 6. místo 

Matematická olympiáda K. Liczmanová 6. místo 

Matematická olympiáda L. Lautnerová 7. místo 

Matematická soutěž žáků 6.- 9.tříd – Zlatá cihla F. Zikeš 1.místo 

Matematická soutěž žáků 6.–9.tříd – Zlatá cihla F.Zikeš,,M.Fojtík,T.Vávrová 4.místo 

Matematická soutěž žáků 6.–9.tříd – Zlatá cihla A.Feranec,V.Míček,M.Kozel 8.místo 

Matematická soutěž - Pangea F. Zikeš 100%úspěšnost 

Matematická soutěž - Pangea D. Szotkowski 81%úspěšnost 

Matematický Klokan   F. Zikeš 2. místo 

Matematický Klokan   K. Bačová 7. místo 
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Přírodovědný Klokan – okresní kolo D. Szotkowski 1. místo 

Konverzace v AJ – okresní kolo – kategorie A1 K. Horklová 11.-12. místo 

Konverzace v AJ – okresní kolo – kategorie A2 D. Moricová 4. místo 

Konverzace v NJ – okresní kolo – kategorie A2 K. Peréz 8. místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo A. Escalante 3. místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo D. Rožek 5. místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo D. Szotkowski 7. místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo D. Jagoš 10. místo 

Mladý zdravotník- okresní soutěž družstev D. Szotkowski, K. Langrová 
D. Jagoš, D. Rožek 
N. Hájková 

2. místo 

Přespolní běh – okresní kolo – družstvo dívky A. Mynářová, T.Muchová, 
B. Buczková,  
K. Konečná, T.Vávrová 

2. místo 

Atletický čtyřboj – okresní kolo A.Mynářová, B. Buczková, 
T. Vávrová, V. Konečná,  
T. Muchová 

1. místo 

Atletický čtyřboj – okresní kolo J. Zeman, D. OČonnor 4. místo 

 

Jiné soutěže   

Název soutěže Počet žáků  

Přírodovědný Klokan 28 žáků  

Eurorebus – zeměpisná korespondenční soutěž 

Soutěž družstev – postup do krajského kola 

8. A  

O. Kachel, S. Staškivová, D. Szotkowski 

Vánoční laťka – skok vysoký 58 žáků 

Pěvecká soutěž Talent 3 žákyně postoupily do semifinále 

Klimšová, N. Žvaková, V. Švrčková 

Logická olympiáda Zapojeno 6 žáků školy 

Matematická soutěž – Junior náboj  Zapojeno 8 žáků 

  

XX..  KKvvaalliittaa  vvýýuukkyy  vvee  šškkoollee    

  

UUččiitteelléé  ssvvéé  vvyyuuččoovváánníí  pplláánnuujjíí  vv    ssoouullaadduu  ss  uuččeebbnníímmii  oossnnoovvaammii..  VVýýuukkoovvéé  ccííllee  jjssoouu  ssttaannoovveennyy  

ppřřiimměěřřeenněě  vvzzhhlleeddeemm  kk  vvěěkkuu  žžáákkůů..  CCííllůůmm  ooddppoovvííddáá  oobbssaahh,,  mmeettooddyy  aa  ssttrruukkttuurraa  vvyyuuččoovvaaccíí  hhooddiinnyy..  

UUččiitteelléé  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ppřřeeddmměětteecchh  aa  rrooččnnííccíícchh  vvyyuuččuujjíí  ppooddllee  tteemmaattiicckkýýcchh  pplláánnůů,,  kktteerréé  jjssoouu  

rroozzpprraaccoovváánnyy  ii  zz  ččaassoovvééhhoo  hhlleeddiisskkaa.. 
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ZZáákkllaaddnníí  oorrggaanniizzaaččnníí  jjeeddnnoottkkoouu  vvýýuukkyy  jjee  vvyyuuččoovvaaccíí  hhooddiinnaa..  VVýýuukkaa  ppřřeeddmměěttůů  ss  vvíícceehhooddiinnoovvoouu  ddoottaaccíí  jjee  

oorrggaanniizzoovváánnaa  jjaakkoo  ddvvoouuhhooddiinnoovvýý  bbllookk  ((vvýýttvvaarrnnáá  vvýýcchhoovvaa,,  nněěkktteerréé  ppoovviinnnněě  vvoolliitteellnnéé  ppřřeeddmměěttyy,,  

pprraaccoovvnníí  ččiinnnnoossttii))..    

  

VVee  vvyyuuččoovvaaccíícchh  hhooddiinnáácchh  jjssoouu  vvyyuužžíívváánnyy  ppřřeeddeevvššíímm  mmeettooddyy  řříízzeennééhhoo  rroozzhhoovvoorruu,,  ddiisskkuussee,,  ssaammoossttaattnnéé  

pprrááccee  žžáákkůů,,  mméénněě  ččaassttoo  mmeettooddyy  vvýýkkllaadduu  aa  sskkuuppiinnoovvéé  pprrááccee..    

  

UUččiitteelléé  pprrůůbběěžžnněě  hhooddnnoottíí  ssnnaahhuu,,  vvýýkkoonn,,  úússppěěššnnoosstt  žžáákkaa  vvzzhhlleeddeemm  kk  jjeehhoo  ddiissppoozziiccíímm  aa  oocceeňňuujjíí  ppookkrrookk..  

PPrroo  hhooddnnoocceenníí  ppoouužžíívvaajjíí  rrůůzznnéé  mmeettooddyy..  KKllaassiiffiikkaaccee  žžáákkůů  aa  iinnffoorrmmoovvaannoosstt  oo  zzppůůssoobbeecchh  aa  vvýýsslleeddccíícchh  

hhooddnnoocceenníí  pprroobbííhháá  vv  ssoouullaadduu  ss  pprraavviiddllyy  pprroo  hhooddnnoocceenníí  vvýýsslleeddkkůů  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů..  

  

VVššiicchhnnii  vvyyuuččuujjííccíí  ssee  ppooddííllíí  nnaa  hhooddnnoocceenníí  vvýýsslleeddkkůů  šškkoollyy  aa  vvyyuužžíívvaajjíí  ddoossttuuppnnéé  mmeettooddyy  aa  nnáássttrroojjee..    

VV  rráámmccii  ddůůlleežžiittoossttii  zzaařřaazzeenníí  ddoo  pprroojjeekkttuu  aauuttooeevvaalluuaaččnnííhhoo  ssyyssttéémmuu  šškkoollyy  aa  zzeejjmméénnaa  zzaajjiiššttěěnníí  jjeehhoo  

nnáávvaazznnoossttii  nnaa  ddaallššíí  eevvaalluuaaččnníí  nnáássttrroojjee,,  kktteerréé  šškkoollaa  ppoouužžíívváá  ppřřii  zzjjiiššťťoovváánníí  vvýýsslleeddkkůů  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů,,  

jjssmmee  vvyyuužžiillii  jjiižž  ttrraaddiiččnněě  ssttaannddaarrddiizzoovvaannéé  tteessttyy  SSCCIIOO    --  SSttoonnoožžkkaa  jjaakkoo  vvýýssttuuppnníí  tteessttyy  vv  55..  rrooččnnííkkuu,,  pprroo  

zzáájjeemmccee  zz  řřaadd  vvyycchháázzeejjííccíícchh  žžáákkůů  99..  ttřříídd  jjaakkoo  ppřříípprraavvuu  nnaa  ppřřiijjíímmaaccíí  zzkkoouušškkyy  aa  ddoottaazznnííkkoovvéé  ššeettřřeenníí. OOdd  

ssppoolleeččnnoossttii  SSCCIIOO  jjssmmee  oobbddrržžeellii  zzaa  nnaaššee  ddlloouuhhooddoobbéé  zzaappoojjeenníí  vv  ttěěcchhttoo  ffoorrmmáácchh  zzjjiiššťťoovváánníí  vvýýsslleeddkkůů  

vvzzdděělláávváánníí  oocceenněěnníí  „„ŠŠkkoollaa  ppeeččuujjííccíí  oo  vvzzdděělláávváánníí““..    

V tomto školním roce byla naše škola zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno „Výběrové 

zjišťování výsledků žáků 6. tříd“ v oblasti sociální gramotnosti prostřednictvím inspekčního systému 

elektronického testování InspIS SET. Účast naší školy v tomto výběrovém zjišťování výsledků byla 

realizována v režimu inspekční činnosti. S jednotlivými výsledky se mohli žáci i rodiče ihned seznámit.  

 

SCIO: 

5. ROČNÍK – Stonožka  

testováno 37 žáků 

Český jazyk: průměr, polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky 

Matematika: průměr, 60% zúčastněných škol mělo lepší výsledky 

Při porovnání s výsledky testů OSP je studijní materiál v obou předmětech využíván optimálně, 

výsledky testů odpovídají úrovni studijních předpokladů žáků. 

9. ROČNÍK – Stonožka 

testováno 10 žáků – proto nelze výsledky objektivně hodnotit  

Český jazyk: slabší průměr, 60% zúčastněných škol mělo lepší výsledky 

Matematika: nadprůměr, lepší výsledky než 70% škol 

Při porovnání s výsledky testů OSP je studijní materiál v obou předmětech využíván optimálně, 

výsledky testů odpovídají úrovni studijních předpokladů žáků. 
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XXII..    IImmaaggee  šškkoollyy  aa  pprreezzeennttaaccee  šškkoollyy  

  

VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001155//22001166  ssee  šškkoollaa  pprreezzeennttoovvaallaa  ppřřeeddeevvššíímm  vv  řřaadděě  ssoouuttěěžžíí  ii  jjiinnýýcchh  aakkccíícchh  

oorrggaanniizzoovvaannýýcchh  DDDDMM  vvee  FFrrýýddkkuu  --  MMííssttkkuu,,  kkddee  ssee  sseettkkáávváámmee  ss  vveellmmii  ddoobbrroouu  ssppoolluupprraaccíí..  

SSppoolluupprraaccuujjeemmee  ss  rrooddiiččii  aa  iinnssttiittuucceemmii  mměěssttaa  aa  kkrraajjee..  

VVyyssooccee  hhooddnnoottíímmee  ssppoolluupprrááccii  ss  rrooddiiččoovvsskkýýmm  ssddrruužžeenníímm,,  ŠŠkkoollsskkoouu  rraaddoouu,,  PPPPPP,,  SSPPCC,,  PPoolliicciiíí  

ČČRR,,  MMěěssttsskkoouu  ppoolliicciiíí,,  kkuurrááttoorryy  aa  OOddbboorreemm  ssoocciiáállnněě  ––  pprráávvnníí  oocchhrraannyy  dděěttíí  ppřřii  MMaaggiissttrrááttuu  mměěssttaa  FFrrýýddkkuu--

MMííssttkkuu..    

SSppoolluuppooddííllíímmee  ssee  nnaa  oorrggaanniizzoovváánníí  MMeezziinnáárrooddnnííhhoo  ffoollkkllóórrnnííhhoo  ffeessttiivvaalluu,,  zzaajjiiššťťuujjeemmee  ssttrraavvoovváánníí  pprroo  

úúččaassttnnííkkyy  ffeessttiivvaalluu,,  FFoollkklloorrnníí  ssoouubboorr  OOssttrraavviiččkkaa  mmáá  ppoo  ddoobbuu  kkoonnáánníí  ffeessttiivvaalluu  oorrggaanniizzaaččnníí  ššttáább  

vv  pprroossttoorráácchh  nnaaššíí  šškkoollyy..      

  

VV  ččeerrvvnnuu  ppřřiipprraavviillii  uuččiitteelléé  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  rrooddiiččii  ii  bbýývvaallýýmmii  žžáákkyy  nnaaššíí  šškkoollyy  „„SSppoorrttoovvnníí  oollyymmppiiáádduu““  uu  

ppřříílleežžiittoossttii  DDnnee  dděěttíí..  VV  řřííjjnnuu  22001155  šškkoollaa  uussppoořřááddaallaa  ““AAkkaaddeemmii  šškkoollyy““  uu  ppřříílleežžiittoossttii  5500..  vvýýrrooččíí  vvzznniikkuu  

šškkoollyy  pprroo  ššiirrookkoouu  vveeřřeejjnnoosstt,,  ““  kktteerráá  mměěllaa  oobbrroovvsskkýý  oohhllaass,,  vveellmmii  ssee  llííbbiillaa..  BByyll  vvyyddáánn  AAllmmaannaacchh  šškkoollyy..  

VVeellkkýý  zzáájjeemm  bbyyll  zzee  ssttrraannyy  vveeřřeejjnnoossttii  ii  oo  ttrraaddiiččnníí  „„VVáánnooččnníí  jjaarrmmaarrkk..““    

BByyll  ppoořřááddáánn  DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  vvee  šškkoollee  pprroo  bbuuddoouuccíí  pprrvvňňááččkkyy  aa  jjeejjiicchh  rrooddiiččee..  BByyllyy  vvyyhhrraazzeennyy  ii  ddnnyy  

pprroo  nnáávvššttěěvvuu  dděěttíí  zz  mmaatteeřřsskkýýcchh  šškkooll,,  kktteerréé  ddoopprroovváázzeellyy  jjeejjiicchh  uuččiitteellkkyy..    

  

  WWeebboovvéé  ssttrráánnkkyy  šškkoollyy  ((wwwwww..77zzssffmm..cczz))  jjssoouu  pprraavviiddeellnněě  aakkttuuaalliizzoovváánnyy  aa  vveellkkéé  oobblliibběě  ssee  ttěěššíí  ffoottooggaalleerriiee  

aa  vviiddeeoozzáázznnaammyy,,  kkddee  jjssoouu  zzáábběěrryy  zz  mmnnoohhaa  aakkccíí,,  kktteerréé  šškkoollaa  rreeaalliizzuujjee..  NNaa  ssttrráánnkkáácchh  šškkoollyy  jjee  uummííssttěěnnaa  

vviirrttuuáállnníí  pprroohhllííddkkaa  šškkoollyy  jjaakkoo  pprreesseennttaaccee  vvýýrraazznnýýcchh  zzmměěnn  vv  pprroossttřřeeddíí  šškkoollyy,,  kktteerréé  nnaassttaallyy  vvee  šškkoollee  zzaa  

ppoosslleeddnníícchh  nněěkkoolliikk  lleett..  

  

PPrreezzeennttuujjeemmee  ssee  vvee  ZZpprraavvooddaajjii  SSttaattuuttáárrnnííhhoo  mměěssttaa  FFrrýýddkkuu--MMííssttkkuu..  ŠŠkkoollaa  vvyyddáávváá  ssvvůůjj  ččaassooppiiss  

„„SSeeddmmííkk““  ss  iinnffoorrmmaacceemmii  pprroo  žžáákkyy  aa  rrooddiiččee  šškkoollyy..  OO  šškkoollee  aa  jjeejjiicchh  aakkttiivviittáácchh  ssee  mmoohhllaa  ddoozzvvěědděětt  ššiirrookkáá  

vveeřřeejjnnoosstt  ii  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  mmééddiiíí  nnaappřř..  TTVV  PPOOLLAARR,,  kktteerráá  ooddvvyyssííllaallaa  rreeppoorrttáážž  oo  zzaappoojjeenníí  šškkoollyy  ddoo  

pprroojjeekkttůů  EEUU::  „„TTeecchhnniikkaa  nnááss  bbaavvíí,,  ““  „„SSppoolleeččnněě  ddoo  EEUU,,““  „„TTaabblleettyy  ddoo  šškkooll““  aa  jjiinnéé..  VVeellmmii  vvííttaannýý  pprroojjeekktt  

rrooddiiččii  bbyyll  ss  nnáázzvveemm  „„DDnneess  mmyy  pprroo  ppřříírroodduu,,  zzííttrraa  ppřříírrooddaa  pprroo  nnááss!!““  ––  pprroojjeekktt  ss  eennvviirroonnmmeennttáállnníí  tteemmaattiikkoouu  

bbyyll  ffiinnaannccoovváánn  zzee  SSFFŽŽPP  ČČRR..  

ŠŠkkoollaa  ssee  ttaakkéé  pprreezzeennttuujjee  ššiirrookkoouu  nnaabbííddkkoouu  rrůůzznnýýcchh  zzáájjmmoovvýýcchh  ii  ssppoorrttoovvnníícchh  kkrroouužžkkůů..  NNaaddáállee  ttrrvváá  

ssppoolluupprrááccee  ss    HHookkeejjoovvýýmm  kklluubbeemm  FFrrýýddeekk  ––  MMíísstteekk,,  kkddyy  nnaaššii  žžááccii  jjssoouu  ččlleennyy  kklluubbuu  aa  šškkoollaa  jjiimm  úúpprraavvaammii  

rroozzvvrrhhuu  vvyyuuččoovvaaccíícchh  hhooddiinn  uummoožžňňuujjee  řřááddnněě  ssee  zzúúččaassttňňoovvaatt  hhookkeejjoovvýýcchh  ttrréénniinnkkůů..  

  

  BByyllyy  vvyyhhoottoovveennyy  pprrooppaaggaaččnníí  mmaatteerriiáállyy  zzeejjmméénnaa  pprroo  rrooddiiččee  bbuuddoouuccíícchh  pprrvvňňááččkkůů  aa  pprroo  DDnnyy  ootteevvřřeennýýcchh  

ddvveeřříí,,  kktteerréé  ppoořřááddáámmee..  

  

NNeezzaanneeddbbaatteellnnoouu  pprreezzeennttaaccíí  šškkoollyy  jjssoouu  ii  pprroonnáájjmmyy  vveellkkéé  ttěěllooccvviiččnnyy,,  kktteerrýýmm  ssee  vv  ppoosslleeddnníí  ddoobběě  „„ddaařříí,,““  

kkddyy  ssee  ss  pprroossttřřeeddíímm  aarreeáálluu  šškkoollyy  sseezznnaammuujjee  ssttáállee  vvěěttššíí  ookkrruuhh  lliiddíí  ii  mmiimmoo  mměěssttoo  FFrrýýddeekk--MMíísstteekk..  
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XXIIII..  ZZhhooddnnoocceenníí  hhllaavvnníícchh  úúkkoollůů  šškkoollyy  zzaa  šškkoollnníí  rrookk  22001144  ––  22001155..  

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

11..  ZZkkvvaalliittňňoovváánníí  vvýýcchhoovvnněě  vvzzdděělláávvaaccííhhoo  pprroocceessuu  

  

PPoossttuupp  rreeaalliizzaaccee  šškkoollnnííhhoo  vvzzdděělláávvaaccííhhoo  pprrooggrraammuu  ((ŠŠVVPP))    --  ssppllnněěnnoo..  

  

VVee  šškkoollnníímm  rrooccee  22000077  ––  22000088  ssee  zzaaččaalloo  vvyyuuččoovvaatt  vv  11..  aa  66..  rrooččnnííccíícchh  ppooddllee    ŠŠVVPP  ss  mmoottiivvaaččnníímm  nnáázzvveemm  

„„ŠŠkkoollaa  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  ootteevvřřeennáá,,  kkoommuunniikkuujjííccíí..““      

  

PPeeddaaggooggoovvéé  šškkoollyy  vvyyttvváářřeejjíí  mmeettooddiikkyy  kk  jjeeddnnoottlliivvýýmm  ppřřeeddmměěttůůmm  vvččeettnněě  pprreezzeennttaaccíí,,  ppoouužžíívvaajjíí  mmooddeerrnníí  

mmeettooddyy  vvýýuukkyy,,  bbyyllii  zzaappoojjeennii  vv  pprroojjeekkttuu  FFMM  ––  EEDDUUCCAATTIIOONN  aa  UUČČÍÍMMEE  OOBBRRAAZZEEMM,,  nnoovvěě  ssee  zzaappoojjiillii  ddoo  

pprroojjeekkttuu  EEUU  ––  ppeenníízzee  šškkoolláámm  ––  „„ŠŠaabblloonnyy““,,  ddáállee  pprroo  vvyyttvváářřeenníí  ppoozziittiivvnnííhhoo  kklliimmaattuu  ddoo  pprroojjeekkttuu  

SSUUPPEERRVVIIZZEE  DDOO  ŠŠKKOOLL,,  ddoo  pprroojjeekkttůů  „„Region4Tech“ a „Technika nás baví“ jehož hlavním cílem je 

motivovat žáky základních škol v Moravskoslezském kraji ke studiu technických oborů na středních a 

vysokých školách. TTyyttoo  aakkttiivviittyy  vveeddoouu  kkee  zzkkvvaalliittňňoovváánníí  vvýýcchhoovvnněě  vvzzdděělláávvaaccííhhoo  pprroocceessuu.. Nově se škola 

zapojila do projektů „„TTaabblleettyy  ddoo  šškkooll,,““  „„SSppoolleeččnněě  ddoo  EEUU““  ((vvýýzzvvaa  čč..  5566))  vv  rámci nichž získala škola 

finanční prostředky v celkové výši cca 1 500 000,-Kč. V rámci projektu EU „„SSppoolleeččnněě  ddoo  EEUU““  ssee  uuččiitteelléé  

vvzzdděělláávvaallii  vv  ddoobběě  hhllaavvnníícchh  pprráázzddnniinn  nnaa  jjaazzyykkoovvýýcchh  ssttáážžíícchh  vv  AAnngglliiii..   

 

22..  ZZkkvvaalliittňňoovváánníí  pprrááccee  vvýýcchhoovvnnýýcchh  ppoorraaddccůů  ––  ppllnněěnnoo  ((  vviizz..  kkaapp..  IIIIII..//33    VVýýrrooččnníí  zzpprráávvyy  šškkoollyy))  

  

33..  EEvvaalluuaaccee  vvýýsslleeddkkůů  ––  ppllnněěnnoo  

  

PPrroobběěhhlloo  tteessttoovváánníí  žžáákkůů  ((vviizz  kkaapp..  XX..  VVýýrrooččnníí  zzpprráávvyy  šškkoollyy))    

  

44..  PPééččee  oo  žžáákkyy  ssee  ssppeecciiffiicckkýýmmii  vvzzdděělláávvaaccíímmii  ppoottřřeebbaammii  aa  oo  nnaaddaannéé  žžáákkyy  ––  ppllnněěnnoo  

  

II  nnaaddáállee  ssee  ppookkrraaččuujjee  vv  ddoobbrréé  ssppoolluupprrááccii  ss  PPPPPP  aa  SSPPCC..  VVeellmmii  úúzzccee  ssppoolluupprraaccuujjíí  ppeeddaaggooggoovvéé  ss  rrooddiiččii  

žžáákkůů  ii  vvýýcchhoovvnnýýmmii  ppoorraaddccii  šškkoollyy..  22  ppeeddaaggooggiiččttíí  pprraaccoovvnnííccii,,  ss  nnáálleežžiittýýmm  oossvvěěddččeenníímm,,  ssee  vvěěnnuujjíí  

iinntteeggrroovvaannýýmm  žžáákkůůmm  nnaadd  rráámmeecc  vvyyuuččoovvaaccíícchh  hhooddiinn..  

NNaaddaanníí  žžááccii  uuppllaattňňuujjíí  ssvvéé  sscchhooppnnoossttii  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ssoouuttěěžžíícchh  jjeejjiicchhžž  vvýýččeett  jjee  ssoouuččáássttíí  ttééttoo  VVýýrrooččnníí  

zzpprráávvyy  šškkoollyy..  PPeeddaaggooggoovvéé  jjiimm  vvěěnnuujjíí  ččaass  ii  mmiimmoo  vvyyuuččoovvaaccíí  hhooddiinnyy..  

  

55..  RRoozzvvoojj  vvzzdděělláávváánníí  pprraaccoovvnnííkkůů  šškkoollyy  ––  ppllnněěnnoo..  

  

PPřřeessttoožžee  nneenníí  pprroo  šškkoollyy  zzee  ssttrraannyy  MMiinniisstteerrssttvvaa  šškkoollssttvvíí,,  mmllááddeežžee  aa  ttěělloovvýýcchhoovvyy  zzaajjiiššttěěnn  ddoossttaatteeččnnýý  

oobbjjeemm  ffiinnaannččnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  nnaa  ddaallššíí  vvzzdděělláávváánníí  ppeeddaaggooggůů,,  zzúúččaassttňňoovvaallii  jjssmmee  ssee  zzeejjmméénnaa  

bbeezzppllaattnnýýcchh  šškkoolleenníí,,  kktteerréé  bbyyllyy  hhrraazzeennyy  zz  ddoottaaččnníícchh  ppeenněězz  EEUU..  

PPřřeehhlleedd  oo  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  šškkoolleenníícchh  ččii  vvzzdděělláávvaaccíícchh  kkuurrzzeecchh  jjee  uuvveeddeenn  vv  kkaappiittoollee  VVII  VVýýrrooččnníí  zzpprráávvyy  šškkoollyy..  
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XXIIIIII..  MMooddeerrnniizzaaccee  šškkoollyy  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001155//22001166  

  

VV  rrooccee  22001155  zzůůssttaall  rroozzppooččeett  nnaa  pprroovvoozz  šškkoollyy  zzhhrruubbaa  nnaa  sstteejjnnéé  úúrroovvnnii  jjaakkoo  vv  ppřřeeddcchhoozzíícchh  lleetteecchh  aa  

hhoossppooddaařřeenníí  šškkoollyy  zzaa  rrookk  22001155  sskkoonnččiilloo  hhoossppooddáářřsskkýýmm  vvýýsslleeddkkeemm  vvee  vvýýššii  00,,--  KKčč..  

PPrroottoožžee  cceennyy  eenneerrggiiíí  aa  sslluužžeebb  vvččeettnněě  oossttaattnníícchh  sslluužžeebb  vv  ČČRR  jjssoouu  vvyyssookkéé,,  pprroovvoozznníí  rroozzppooččeett  šškkoollyy  jjee  

vvee  ssrroovvnnáánníí  ss  ppřřeeddcchhoozzíímmii  lleettyy  ttéémměěřř  sstteejjnnýý,,  nneenníí  mmoožžnnéé  zzee  ssttrraannyy  šškkoollyy  ss  ttaakkttoo  nnaassttaavveennýýmm  

rroozzppooččtteemm  ppookkrraaččoovvaatt  vvýýrraazznnýýmm  zzppůůssoobbeemm  vv  ddaallššíí  vvýýrraazznnéé  mmooddeerrnniizzaaccii  šškkoollyy..    

PPřřeessttoo  ssee  vvee  ssppoolluupprrááccii  ssee  zzřřiizzoovvaatteelleemm  vv  zzáávvěěrruu  rrookkuu  ppooddaařřiilloo  zzaaffiinnaannccoovvaatt  oopprraavvuu  ppooddllaahh  

vv  kkmmeennoovvýýcchh  uuččeebbnnáácchh,,  oopprraavvuu  ssííttíí  nnaa  hhřřiiššttii,,  vvyybbuuddoovvaatt  wwiiffii  ssííťť  vvee  šškkoollee..  

ŠŠkkoollaa  „„ssii  ppoommoohhllaa““  kk    ddaallššíí  mmooddeerrnniizzaaccii  vvyybbaavveenníí  šškkoollyy  aa  zzaavváádděěnníí  eeffeekkttiivvnníícchh  mmeettoodd  ddoo  vvýýuukkyy    

„„zzaappoojjeenníímm  ssee““  ddoo  ččeerrppáánníí  ffiinnaannččnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  zz  ffoonnddůů  EEUU  ((vviizz..  vvýýššee))..  ZZ  ppřřeeddcchhoozzíícchh  lleett  mmáámmee  

vvyybbaavveennyy  vvššeecchhnnyy  kkmmeennoovvéé  ttřřííddyy  11..  ssttuuppnněě  PPCC,,  ddaattaapprroojjeekkttoorryy,,  pprroojjeekkččnníímm  ppllááttnneemm,,  pprroobběěhhllaa  

rreekkoonnssttrruukkccee  šškkoollnníícchh  ddíílleenn  vvččeettnněě  jjeejjiicchh  vvyybbaavveenníí  nnáářřaaddíímm  aa  mmaatteerriiáálleemm  pprroo  vvýýuukkuu  žžáákkůů..    VV  rrooccee  

22001155  zzaaččaallaa  vvzznniikkaatt  nnoovváá  ooddbboorrnnáá  uuččeebbnnaa--  jjaazzyykkoovváá  llaabboorraattoořř,,  ZZbbýývváá  jjii  jjeenn  vvyybbaavviitt  nnoovvýýmm  nnáábbyyttkkeemm..  

 
XIV. Základní údaje o hospodaření školy:  

 
 
Škola hospodaří s finančními prostředky, které získává na provoz od zřizovatele (tj. Magistrát města 
Frýdku - Místku) a na platy, odvody a ONIV z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

 
Pro rok 2015 byla škole schválena dotace na provoz ve výši 5 052 200,- Kč,  
2 525 000,-Kč vynaložila škola na platbu energií. 
 
Moravskoslezský kraj zaslal pro rok 2015 na platy, odvody a ONIV částku ve výši 17 465 000,- Kč, 
dále 552 995,-Kč – „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ a 87 413,-Kč – „Zvýšení 
odměňování pracovníků regionálního školství“. 
 
Závazné ukazatele státního rozpočtu: 
 
   
na platy     12  976 376,-Kč 
 
dohody             60 000,-Kč 
 
zákonné odvody        4 432 288,-Kč 
 
odvod FKSP           128 744,-Kč 
 
ONIV             508 000,-Kč 
 
Přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. 
 
 
Pro rok 2016 dostala škola dotaci na provoz ve výši 5 337 400,- Kč a na neinvestiční výdaje  
18 716 000,- Kč a 376 843,-Kč – „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ - 1. splátka. 
 
 
platy      13 661 113,-Kč 
 
dohody + odstupné           50 000,-Kč 
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zákonné odvod      4 660 558,-Kč 
  
 odvody FKSP         205 172,-Kč 
 
ONIV           516 000,-Kč 

 

 

XXVV..  ZZáávvěěrr  

  

Ve dnech 10. a 12. května 2016 proběhlo hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání žáků v oblastech vymezených specifickými úkoly Plánu hlavních úkolů ČŠI – podpora 

rozvoje, dosažená úroveň a výsledky vzdělávání v sociální gramotnosti.  

V průběhu školního roku byly vyplňovány dotazníky ČŠI. Toto elektronické zjišťování nahrazuje 

inspekční činnost na místě.   

IInnssppeekkččnníí  ččiinnnnoosstt  vvee  ssmmyysslluu  vvyyddáánníí  pprroottookkoolluu  „„IInnssppeekkččnníí  zzpprráávvyy““  vvee  šškkoollnníímm  rrooccee  22001144//22001155  nnaa  šškkoollee  

nneepprroobběěhhllaa..  

  

VVýýrrooččnníí  zzpprráávvuu  šškkoollyy  pprroojjeeddnnaallaa  aa  sscchhvváálliillaa  ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa  ppřřii  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollee  FFrrýýddeekk--MMíísstteekk,,    

11..  mmáájjee  11  770000  nnaa  ssvvéémm  zzaasseeddáánníí  ddnnee  1133..  1100..  22001166..  

  

  

VVee  FFrrýýddkkuu--MMííssttkkuu  ddnnee  1122..  1100..  22001166      

  

  

PPřřeeddkkllaaddaatteell  vvýýrrooččnníí  zzpprráávvyy::    MMggrr..  IIvveettaa  ZZeecchhoovváá,,  řřeeddiitteellkkaa  šškkoollyy  


