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I. Úvod  

 

1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2016/2017: 

 

 Název školy:  Základní škola Frýdek - Místek,1. máje 1 700 

 Identifikátor školy:  600133737 

 Adresa:  1.máje 1 700, 738 02 Frýdek-Místek 

 Právní forma:  příspěvková organizace (IČ: 68157860)  

 Zastoupení školy   Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy 

 

Vedení školy: 

 

ředitelka školy:   Mgr. Iveta Zechová 

zástupci ředitelky:   Mgr. Hana Weissmannová 

     Mgr. Ivo Řeha 

 

Údaje pro dálkový přístup: www.7zsfm.cz 

 

Údaje o školské radě: 

 

Předsedkyně:              Bc. Petr Adámek 

Členové:    Ing. Pavel Osina 

     Bc. Petra Rašovská 

     Tomáš Straka  

     Mgr. Jiří Semenský 

     Mgr. Ivo Řeha 

       

Škola sdružuje:  

 Součást  IZO  Kapacita 

 Základní škola  102080569  730 žáků 

 Školní družina  119600188   150 žáků 

 Školní jídelna základní školy  103008683   690 jídel 

 

2. Název a adresa zřizovatele školy: 

 

 Zřizovatel:  Statutární město Frýdek-Místek obec, Radniční 1148 

 738 22 Frýdek-Místek (IČ: 00296643) 

  

http://www.7zsfm.cz/
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3. Organizační struktura školy včetně základních personálních údajů: 

 

3. stupeň řízení 

 

  

Ředitelka školy 

Výchovný poradce 

Metodik prevence rizikového chování 

Zástupce ředitele I 

Vedoucí školní jídelny 

Ekonomka 

Kuchařky 

Vychovatelky školní družiny 

Učitelé I. a II. stupně 

Školník 

Uklízečky, údržbář Správce hřiště a tělocvič. 

Zástupce ředitele II 
 

Referentka 
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Škola zaměstnávala 30 pedagogických pracovníků, 5 vychovatelek školní družiny, 1 asistenta 

pedagoga, 7 správních zaměstnanců, 2 technicko–hospodářské pracovníky a 5 zaměstnanců školní 

jídelny. 

 

Na 1. stupni vyučovalo 16 pedagogických pracovníků s  vysokoškolským vzděláním. 

 

Na 2. stupni vyučovalo 14 pedagogických pracovníků s  vysokoškolským vzděláním.  

 

Výuka předmětů, pro které nemá škola zajištěnou plnou aprobovanost z hlediska kvalifikačních 

předpokladů daných školským zákonem, je zajištěna pedagogy s blízkou aprobací nebo těmi, kteří 

absolvovali kurzy v rámci DVPP. Pro výuku informatiky byli vyučující proškoleni v oblasti SIPVZ. 

 

Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně a jedna školní metodička preventivních aktivit. Výchovná 

poradkyně v  kariérové oblasti a druhá v oblasti výukových a výchovných problémů.  

 

4. Charakteristika školy 

 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 471žáků.  Na prvním stupni 301 a na druhém stupni 

170 žáků. Průměrná naplněnost tříd na 1. stupni byla 21,50 na druhém stupni21,25. Školu navštěvují i 

žáci, kteří jsou členy folklorního souboru Ostravička a Hokejového klubu HC Frýdek – Místek. 

Ve škole pracovalo 5 oddělení školní družiny.  

 

4.1. Vybavení školy 

 

Areál školy sestává ze 4 pavilonů, dvou tělocvičen, budovy školní jídelny a školní družiny. Kmenové 

třídy jsou rozmístěny ve třech pavilonech, které vzájemně propojují spojovací chodby a jsou spojeny 

s hlavním pavilonem, v němž jsou odborné učebny, sborovna a kanceláře vedení školy. Pavilony mají 

tři podlaží a náleží k nim části, kde jsou umístěny šatny. Celý komplex je propojen s budovami dvou 

tělocvičen a školní jídelny se školní družinou. Uzavřené nádvoří školy je využíváno žáky k relaxaci 

během hlavních přestávek a za příznivého počasí zde probíhá i výuka výtvarné výchovy. O udržování 

areálu se starají žáci v rámci výuky pracovních činností - pěstitelství. Ke škole patří parková zeleň a 

oplocené školní sportoviště, které bylo rovněž zrekonstruováno na podzim roku 2006. Celý areál je 

obklopen zelení. 

 

Výuka probíhala ve školním roce 2016/2017 ve 22 kmenových třídách a 11 odborných učebnách. 

 

Na 1. stupni jsou využívány žáky odborné učebny pro výuku cizích jazyků, informatiky, hudební výchovy 

a výtvarné výchovy. Třídy 1. – 5. ročníků jsou vybaveny lavicemi odpovídající normám EU. Hodně 

opotřebované tabule byly nahrazeny moderními pylonovými tabulemi. Každá kmenová třída 1. stupně 

má vytvořeny podmínky pro vzdělávání moderním a inovativním způsobem, je vybavena PC, učebny 

jsou ozvučen. 

Na 2. stupni jsou odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, pracovních činností (nově 

vybavená školní dílna, učebna pro výuku keramiky), hudební výchovy, 2 jazykové učebny, učebna 

informatiky, výtvarné výchovy a multimediální učebna. Kmenové třídy 2. stupně byly kompletně 

opraveny a zmodernizovány. Ve všech třídách byly opraveny hygienické kouty – nová umyvadla, 

vodovodní baterie, obklady, byly vyměněny rozvody vody v celém pavilonu, byla položena nová 

podlahová krytina ve všech třídách i kabinetech, byl proveden nátěr zábradlí schodiště v pavilonu. 

V každé třídě tohoto pavilonu byly zakoupeny a nainstalovány pylonové tabule, třídy jsou vybaveny 

počítačem, dataprojektorem a projekčním plátnem.   
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Učitelé využívají pro výuku moderní technologie (audio, video, TV, DVD, tablety, výukové programy, 

internet). 

Kabinety vyučujících jsou vybaveny nábytkem a počítačem. Všichni učitelé tak mohou využívat pro 

výuku i informace získané prostřednictvím internetu. 

 

Před několika lety byla provedena rekonstrukce staré tělocvičny, sociálního zařízení na všech 

pavilonech a školní jídelny pro provoz podle norem EU. 

Velká tělocvična je vybavena tribunou pro diváky, proto zde probíhají kromě sportovních utkání také 

kulturně - vzdělávací akce a shromáždění žáků při slavnostních příležitostech. Tělocvičny jsou hodně 

využívány i v době mimo výuku nejen žáky školy (zájmové útvary), ale i veřejností. 

Ve školním roce 2016/2017 byla provedena obnov podlahy velké tělocvičnyza cca 400 tis. Kč. 

  

4.2. Charakteristika žáků 

 

Školu navštěvují zejména žáci ze sídliště Riviéra a nejbližšího okolí. Přibližně 15 % žáků dojíždí 

z přilehlých částí i ze vzdálenějších obcí. Nejvíce žáků dojíždí z blízké spádové obce Baška, Kunčičky 

u Bašky a Hodoňovice. Ve škole jsou taktéž vzděláváni žáci jiných národností. Pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (integrované žáky) je zajištěna výuka vyškolenými vyučujícími. 

 

Největší úbytek žáků zaznamenává škola po sedmém ročníku, kdy žáci přecházejí na šestileté 

gymnázium a přirozenou migrací obyvatelstva za účelem získání práce. 

 

4.3. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 

Škola pokračuje v projektu BALTÍK (ICT).  Pedagogičtí pracovníci byli zapojeni do projektů  

FM -  EDUCATION, UČÍME OBRAZEM, SUPERVIZE DO ŠKOL, Region4Tech, EU Peníze školám – 

„Šablony,“ Technika nás baví,NatTech 2013, „Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce“  

(„Tablety do škol“) a „Společně do EU“ (podpora výuky cizích jazyků  žáků školy a podpora dalšího 

vzdělávání učitelů v oblasti  cizích jazyků)..  

 

Další projekty, do nichž jsou žáci zapojeni, jsou především: 

V oblasti „Informační a komunikační technologie“ projekt „Tvořivá informatika.“ 

V oblasti „Environmentální výchovy“ projekty „Třídíme odpad“ - sběr plastů, Recyklohraní  

a „Sbíráme – chráníme lesy“ – sběr starého papíru. 

V oblastech „Osobnostní a sociální výchova“, „Výchova demokratického občana“ a „Multikulturní 

výchova“ projekt – „Proměňujeme dětské slzy v úsměv“ – „Jarní vernisáž“ na podporu onkologické 

sbírky pro Centrum HAIMA Ostrava. 

Na podporu čtenářské gramotnosti „ Celé Česko čte dětem“ 

 

Pořádáme pro žáky tematicky orientované exkurze, lyžařské zájezdy, školy v přírodě, také adaptační 

pobyty pro žáky 6. tříd. 

 Ve školním roce 2016/2017 získala škola pro své žáky dotaci ze Státního fondu životního prostředí na 

projekt „Dnes my pro přírodu, zítra příroda pro nás!“ Někteří žáci naší školy vycestovali na  čtrnáctidenní 

zotavovací pobyt v Jeseníkách s environmentální tematikou. 

 

Škola se spolupodílí na organizaci Mezinárodního folklórního festivalu pořádaného DFS Ostravička 

společně s dalšími institucemi. 
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4.4. Spolupráce s rodiči a jinými institucemi 

 

Při škole pracuje Sdružení rodičů složené ze zástupců rodičů všech tříd. Seznamuje vedení školy 

s připomínkami rodičů vznesených na třídních schůzkách. Spolupodílí se na financování některých 

pomůcek pro výuku, přispívá na nákup věcných cen pro žáky reprezentující školu v soutěžích a 

olympiádách, financuje dopravu žáků 7. tříd na lyžařský výcvik, do divadel, na exkurze, podílí se na 

organizaci školního jarmarku, tzv. „Strašidelné školy“ a dalších aktivitách školy. 

 

Formy spolupráce s  rodiči jsou specifikovány ve školním řádu. Rodiče dostávají informace o výsledcích 

vzdělávání žáka prostřednictvím elektronických žákovských knížek, na třídních schůzkách, 

v konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle domluvy mezi rodičem (zákonným 

zástupcem) a školou. Pro rodiče budoucích prvňáčků i všech ostatních žáků jsou pořádány Dny 

otevřených dveří, rodičům vycházejících žáků je umožněno výchovným poradcem setkání se zástupci 

středních škol. Všichni rodiče se mají možnost vyjádřit ke všem záležitostem týkajících se chodu školy. 

 

Ve školním roce 2016/2017 pokračovala spolupráce s Hokejovým clubem Frýdek – Místek, Na Příkopě 

3162, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 66740002. Spolupráce byla zahájena před 9 lety.   

 

V rámci „Minimálního preventivního programu,“ kterému je věnována zvýšená péče, škola 

prostřednictvím výchovných poradců efektivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, 

s Centrem nové naděje – občanským sdružením Frýdek – Místek, s Renarkonem – obecně prospěšnou 

organizací Ostrava, Resocii  Přerov o.s., se Střediskem výchovné péče F-M a s Odborem sociálně-

právní ochrany dětí.  

  

Výchovná poradkyně dvakrát ročně provádí dotazníková šetření o chování a vztazích mezi žáky 

s ohledem na vyhledávání případných projevů různých forem šikany. Tyto dotazníky následně 

vyhodnocuje, seznamuje s nimi třídní učitele a vedení školy. Počet rizikových projevů chování ve škole 

je nízký. 

Dále škola spolupracuje s CAT – vzdělávací agenturou v oblasti sexuální výchovy a osvěty pro ZŠ a SŠ 

Ostrava, Občanských sdružením AVE Český Těšín. 

Škola aktivně využívá nabídky Okresního soudu ve F-M k účasti žáků devátých ročníků na soudních 

přelíčeních a následných diskusí se soudcem Okresního soudu. 

Škola zajišťuje svým žákům kariérní poradenství a informace o možnostech dalšího studia včetně jejich 

studijních předpokladů ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem k volbě povolání při 

Úřadu práce F-M a s místními středními školami. V rámci podpory rozvoje zájmu o technické obory 

pořádá pro vycházející žáky exkurze do strojírenských zařízení v regionu, účastní se tzv. projektových 

„ Dnů na škole“, zapojuje se do projektů a soutěží na podporu technických oborů. 

 

V rámci environmentální výchovy, která se na naší škole úspěšně rozvíjí, jsou prvky EVVO včleňováno 

nejen do 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. 

 

   Z projektů jsou to tematické exkurze a úzká spolupráce s řadou institucí. (ZOO Ostrava, 

Planetárium a hvězdárna Ostrava, hornické muzeum Landek, Frýdecká skládka, Záchranná stanice 

Bartošovice a zámek Kunín, Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, Výrobna ručního papíru Velké 

Losiny, Biostanice  Třanovice, Osvětim a Krakov), sběrové akce a třídění odpadu (sběr papíru, plastů, 

víček, elektrospotřebičů, baterií, kaštanů), tematický týden - „Týden zdravé školy“, během kterého 

probíhají různé aktivity zaměřené na zdravý životní styl, problematiku návykových látek, první pomoc 

v praxi apod. 
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Mezi školní aktivity a náměty na podporu EVVO se velmi osvědčily Den Země (žáci plní praktické úkoly 

týkající se vztahu člověka a přírody, navazují akce v parku B. Smetany). 

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  

 

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 Hukvaldy, Ondřejník, Ranč Moncheri Hnojník, Rožnov pod Radhoštěm 

- 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  

 

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 
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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. 

14. 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 22. 6. dopravní soutěže pro 4. třídy pořádaná městskou policií: „O 

nejlepší družstvo dopravního hřiště.“   

V obrovské konkurenci se v rámci okresu naše družstvo školy umístilo na 1. místě. 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 

 

Dalšími subjekty s nimiž škola spolupracuje jsou: 

- Mateřské školky v přilehlém okolí ZŠ 

- Zdravotní ústav, pobočka F-M při KHS Ostrava 

- Policie ČR, Městská policie ve F-M 

- Hasičský záchranný sbor ČR ve F-M 

- Magistrát města Frýdku – Místku 

- DFS Ostravička F-M 

- Muzeum Beskyd F-M 

- Městská knihovna F-M 

- Dům seniorů F-M 

- Stanice mladých turistů, středisko Hatě 

- Národní divadlo loutek Ostrava 

- Dům dětí a mládeže F-M 

- Centrum sportu F-M 

- KVIC Nový Jičín, pobočka F-M 

- Těšínské divadlo Český Těšín 

- Sběrné dvory Sviadnov  

- Frýdecká skládka  

- Záchranná stanice Bartošovice 

- ZOO Ostrava 

- Biostanice Třanovice 

 

5. Školská rada 

 

Školská rada, tvořena zástupci rodičů, pracovníků školy a zřizovatele školy, se řídí svým jednacím 

řádem. Kontroluje a schvaluje práci školy, seznamuje se a schvaluje dokumenty školy. Do jejich přípravy 

nezasahuje. 

V uplynulém školním roce se sešla ŠR dvakrát. Na svých jednáních projednala a schválila Výroční 

zprávu včetně výsledků hospodaření školy za školní rok 2015/2016, Školní řád a Pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků. Školská rada je oprávněna řešit podněty rodičů. V rámci připomínky ke 

stravování byla nabídnuta možnost zkušebního stravování ve školní jídelně po dobu jednoho týdne 

členům školské rady zdarma k zhodnocení stravování. Této možnosti nebylo využito. Další podněty 

z řad rodičů se nevyskytly. 
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II.  Přehled oborů vzdělávání  

 

Přehled učebních dokumentů, podle nichž se škola řídila na 1. a 2. stupni ZŠ 

ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 

Třída Vzdělávací program, modelový učební plán 

 I. A ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 I .B ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 I.C ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 II.A ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 II.B ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 III.A ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 III.B ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 III.C ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 IV.A ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 IV.B ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 IV.C ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 V.A ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 V.B ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 V.C ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 VI.A ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 VI.B ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 VII.A ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 VII.B ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 VIII.A ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 VIII.B ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 IX.A ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 

 IX.B ŠVP ZV „Škola pro všechny, otevřená, komunikující“ 
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III.  Přehled organizace školy ve školním roce 2016/2017 

 

1. Počet žáků školy, tříd a vyučovacích hodin 

 

Počet žáků přijatých do 1. tříd k plnění povinné školní docházky: 

zapsaných: 76 odkladů: 15   nastoupilo: 58 

 

(3 žáci se přes prázdniny přestěhovali, nebo zvolili jinou školu) 

 

 Třídy 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

 Počet žáků 293 179 472 

 Počet tříd 14 8 22 

 Ø Počet žáků na třídu 20,92 22,38 22,70 

 

  počet hodin  počet 

 vyučovací hodiny 1. stupeň 325 Oddělení ŠD 5 

 z toho přesčas 0 Děti v ŠD 140 

 Vyučovací hodiny 2. stupeň 249 Školní kluby 0 

 z toho přesčas 0 Děti ve školních klubech 0 

 

2. Personální zabezpečení školy 

Skutečná míra vyučovací povinnosti učitelů  

 pracovní zařazení počet 
hodin přímé vyuč. 

povinnosti 

přepočet v des. čísle 

 (na 2 des. místa) 

 ředitelka školy 1 6 1,00 

 zástupce ředitele I (výchovný poradce) 2 8 1,00 

 učitelé 1. tříd  2 42 2,00 

 výchovný poradce  2 42 2,00 

 metodik informačních a komunikačních   

 technologií 

2 40 2,00 

 učitelé se studijními úlevami 0 0 0,00 

 ostatní pedagogičtí pracovníci 21 437 19,86 

 Celkem 29 574 28,49 

 pedagogický asistent 1 25 0,63 

 

 

 

 
fyzický počet 

pracovníků 

přepočtené úvazky 

v des. čísle 
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 1. stupeň 15 15,00 

 2. stupeň 14 12,86 

Asistent ped. 1 0,63 

 Celkem 30 28,49 

 ŠD 5 4,52 

 Provozní, THP 9* 7,00 

 ŠJ 5 5,00 

 Celkem škola 

včetně AP 
49 45,63 

+*2 zaměstnanci hrazeni ze mzdových prostředků od zřizovatele (jedná se o správce a uklízečku 

tělocvičny) 

 

Věková struktura pedagogických zaměstnanců včetně ŠD (fyzický počet): 

 Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem % 

 do 30 let 1 3 4 11,42 

 31- 40 let 1 5 7 20,00 

 41- 50 let 1 9 9 25,71 

 nad 50 let 1 13 14 40,00 

 v důchodovém věku 1 0 1 2,85 

Celkem 5 30 35 100 

 

Přehled odbornosti výuky v 1. - 5. ročníku 

Předměty 

počet 

učitelů 

předmětu 

z toho 

aprobovaných 

týdenní 

počet 

hodin 

z toho 

aprobovaně 

% 

aprobovanosti 

Povinné předměty: 

 Český jazyk a literatura 14 14 112 112 100 

 Anglický jazyk 9 7* 36 34 94,4 

 Matematika 14 14 67 67 100 

 Vlastivěda 3 2 12 10 83,33 

 Prvouka 8 8 19 19 100 

 Přírodověda 4 4 9 9 100 

 Informatika 1 0 3 0 0 

 Výtvarná výchova 11 10 19 15 78,94 

 Hudební výchova 12 11 14 13 92,85 

 Pracovní činnosti 11 10 14 11 78,57 

 Tělesná výchova 10 9 31 27 87,09 

 Celkem   336 317 94,34 

 

Přehled odbornosti výuky v 6. - 9. ročníku 



 16 

 Předměty 

počet 

učitelů 

předmětu 

z toho 

aprobovaných 

týdenní 

počet 

hodin 

z toho 

aprobovaně 

% 

aprobovanosti 

Povinné předměty: 

 Český jazyk a literatura 3 3 36 36 100 

 Anglický jazyk 4 4 36 36 100 

 Další cizí jazyk 4 4 20 20 100 

 Dějepis 3 1 16 2 12,5 

 Výchova k občanství a ke 

 zdraví 
4 2 14 5 35,71 

 Zeměpis 3 2 14 9 64,28 

 Matematika 3 3 36 36 100 

 Přírodopis 1 1 16 16 100 

 Fyzika 1 1 14 14 100 

 Chemie 1 1 8 8 100 

 Hudební výchova 1 1 8 8 100 

 Výtvarná výchova 3 2 12 8 66,66 

 Pracovní činnosti  4 2 12 11 91,66 

 Tělesná výchova 3 3 16 16 100 

 Informatika 2 0 4 0 0 

Povinně volitelné předměty: 

 Sportovní hry 2 2 4 4 100 

 Konverzace v Aj 1 1 2 2 100 

 Praktikum z přírodopisu 1 1 2 2 100 

 Technické činnosti 1 1 2 2 100 

 Celkem   272 235 86,39 

* Poznámka: Vyučující (s jinou aprobací) si rozšířili kvalifikaci pro výuku anglického jazyka složením  

jazykové zkoušky. 

 

 

3. Zpráva o činnosti výchovných poradců školy a školního metodika prevence 

 

Výchovná poradkyně Mgr. Šárka Kadlubcová se zabývala řešením výchovných a výukových problémů. 

Oblast kariérního poradenství řešila Mgr. Hana Weissmannová a funkci metodika prevence projevů 

rizikového chování zastávala Mgr. Kateřina Terešková. 

 

3.1. Oblast výchovných a výukových problémů 

 

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, Slezskou diakonií, Renarkonem, PČR a dětskými lékaři. 

V průběhu školního roku bylo zasláno celkem 19 zpráv a hlášení pomocí SVI, 1 případ byl postoupen k 

řešení PČR. 
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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 

patnácti případech (viz zápisy z jednání, další případy bez zápisu nebo telefonicky), se žáky 20x 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. Škola v letošním roce intenzivně 

řešila problematiku záškoláctví - během školního roku byly přeřazeny na naši školu 2 žákyně z 

výchovného ústavu s vysokou neomluvenou absencí. Neplnění povinné školní docházky našich žáků 

jsme projednávali s OSPODem, popř. dalšími institucemi. Navázali jsme spolupráci se Slezskou 

diakonií.  

Výchovná poradkyně vedla evidenci žáků, kteří jsou v péči PPP a SPC (aktuálně 48 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 2016/2017 podalo přihlášku na střední školy celkem 40 žáků 9. ročníku. Na čtyřletá 

gymnázia (K) bylo přijato 6 žáků (z toho 5 dívek), na SOŠ (M) maturitní obor 16 žáků (z toho 5 dívek), 

na SOS (L) učební obor s maturitou 4 žáci  a na SOU (H) učební obor 13 žáků (z toho 6 dívek) 1 žák se 

odstěhoval do zahraničí. 

Ze sedmých tříd na šestiletá gymnázia podalo přihlášku celkem 13 žáků (z toho 12 dívek). Přijato bylo 

9 žáků (z toho 8 dívek).  

V průběhu školního roku 2016 – 2017 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. Jedna žákyně podala přihlášku na střední uměleckoprůmyslovou školu s talentovou 

zkouškou.   

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

učilišť. Např. SOŠ, SZdŠ F-M, SPŠOA a JŠ F-M, PriMat F-M,  Gymnázia EDUCAnet,  V rámci 

prohloubení spolupráce se SŠ se naši žáci zúčastnili „Talentové soutěže v psaní na PC“, kterou 

pravidelně při dnech otevřených dveří pořádá SPSOA a JS F-M. Dále následovala účast žáků na soutěži 

v oblasti ICT na SŠInfoTech ve F-M. Již druhým rokem zástupci SSED připravili pro žáky 7. tříd v rámci 

projektu na podporu technických oborů praktickou výuku o plastech pod názvem „ Plasty v našem 

životě“. 

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, 

ve škole na ul. Lískovecká, ale také zavítali do odborných dílen v areálu závodu Arcelor Mittal F-M.  

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.   
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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 2017 – 2018 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 

3.3. Oblast prevence projevů rizikového chování 

 

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, Faust, 

z.s., academy 4you, Škola osobního života, Centrum pro rodinu Ostrava, ADRA) nabízejí žákům zdravý 

způsob fungování a orientace v dnešní složité společnosti. 

 

Vzhledem k tomu, že ve světě přibývá teroristických útoků a objevují se nové složité situace, které musí 

lidé během svého života řešit, absolvovali žáci 3. - 5. ročníků výchovně vzdělávací pořad Jak přežít ve 

městě, žáci 6. - 9. ročníků Jak přežít mimořádnou událost. Programy připravila organizace 

academy4you. Programy byly realizovány během dubna až května. 

Žáci 6. - 9. ročníku shlédli v listopadu program Banal fatal. Jednalo se o program, který měl žáky varovat 

před úrazy páteře a poranění míchy. 

V letošním školním roce jsme na I. stupni při preventivních programech ve 4. a 5. ročnících vyzkoušeli 

spolupráci s organizací FAUST, z.s. Ostrava. S úrovní programů jsme nebyli spokojeni, a proto jsme 

v 5. A a v 5. B zrealizovali jen 1 program, 4. třídy a 5. C absolvovaly i 2. program. 

 

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

Žáci 1. ročníku v únoru 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. 

V dubnu spolupracovali s organizací ADRA. Vyráběli velikonoční přání pro sociálně potřebné. 

Žáci 2. a 3. ročníků se účastnili preventivních programů o.s. AVE V průběhu února a dubna absolvovali 

2 bloky preventivních programů zaměřených na spolupráci a vztahy v třídním kolektivu, na podporu 

sebeuvědomění, kamarádství. 

V červnu se žáci 2. tříd zúčastnili programu PO Hasík. 

Žáci 4. a 5. tříd absolvovali v lednu  program primární prevence rizikového chování s organizací FAUST, 

z.s. Program byl zaměřen na vztahy ve třídě, komunikaci a respekt k ostatním spolužákům, podporu 

zdravého klimatu a vytváření dobrých vztahů ve třídách. Žáci 4. ročníku a 5. C. třídy se v dubnu zúčastnili 

dalšího preventivního programu  zaměřeného na prevenci a minimalizaci šikany v kolektivu.  

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

dobrých vztahů a pozitivního klimatu v třídních kolektivech. 

Rovněž v září se žáci 6. třídy zúčastnili preventivního programu organizace Nebuď oběť  zaměřeného 

na kyberšikanu, sexting, sociální sítě. V říjnu absolvovali program terénní služby Rebel-Jak neskončit 

v pasťáku zaměřený na smysluplné trávení volného času, morálku a svědomí. Prevenci šikany byl 

věnován preventivní program PPP Ostrava v lednu. V březnu žáci spolupracovali s organizací ADRA. 

Ke Dni žen vyrobili přáníčka pro sociálně potřebné. Problematice dospívání byl v květnu věnován 

program MP education Adam a Eva. 

Žáci 7. ročníku absolvovali v září preventivní program organizace Nebuď oběť Kyberšikana a sociální 

sítě. V listopadu již výše zmíněný program Banal Fatal, v květnu zmiňovaný program Jak přežít 

mimořádnou událost. Taktéž v květnu byli seznámeni prostřednictvím ADRY s mezinárodní pomocí 

v přednášce BANGLAKIDS. 

Žáci 8. ročníku se zúčastnili programu terénní služby Rebel Jak neskončit v pasťáku. V listopadu 

absolvovali preventivní program Kyberšikana připravený organizací Renarkon Ostrava. V únoru a 

v březnu absolvovali přednášky Zdravá integrace sexuality, pořádanou organizací Škola osobního 

života, Centrum pro rodinu, Ostrava. Přednáška byla rozdělena do 2 dvouhodinových bloků, věnovaná 

odpovědnému přístupu k pohlavnímu životu, plánovanému rodičovství. 

V květnu navštívili žáci 8. třídy pracovní úřad IPS ve F-M.      

Žáci 9. ročníků absolvovali v září preventivní program pořádaný organizací Nebuď oběť Kyberooming a 

sociální sítě. V říjnu program terénní služby Rebel Čemu mám věřit-věnovaný reklamě a vlivu médií. 

V listopadu již zmíněný Banal Fatal. V prosinci se zúčastnili webináře Červená stužka AIDS-prevence 

AIDS, pořádala Česká společnost AIDS. V květnu zmíněného programu Jak přežít mimořádnou událost.                                      

 Volbě povolání pro 9. roč. byly věnovány besedy a prezentace  se zástupci SŠ, SOŠ. Žáci navštívili 

během školního roku  Hyundai, Huisman, SOŠ Na Hrázi. 

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

soudu ve F-M v měsíci květnu.  

  

Letos v Týdnu zdravé školy neproběhly plánované preventivní programy organizace Renarkon, jelikož 

org. Renarkon programy 2 dny před realizací zrušil. Třídní učitelé zvolili náhradní program vycházky do 

okolí. Například 9. třídy vyšly na Prašivou.  

 

V průběhu celého školního roku spolupracovala ŠMP s VP, vedením školy, TU a pedagogickými 

zařízeními. 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Terešková 

 

 

4. Zpráva o činnosti školní družiny 

 

Ve školním roce 2016/2017 bylo otevřeno 5 oddělení školní družiny. V průběhu školního roku 

navštěvovalo družinu 130 – 140 žáků. 

Zájmové vzdělávání probíhalo na téma: „Cestománie“ a konkrétním časovým úsekem: Letem světem, 

Indiánův rok, Cestujeme v čase – Pravěk, Námořní výprava. Děti se prostřednictvím zábavných her, 

rozhovorů, encyklopedií, seznamovali se zajímavostmi historie a současnosti života lidí u nás a ve světě. 

Ve školní družině byly připravovány zájmové činnosti dle jejich zájmu: 

Divadelní kroužek „Kašpárek“ - literárně-dramatickou činnost vedla paní vychovatelka Bc. Bronislava 

Matýsková. Během roku s dětmi nastudovala divadelní hru „Liška, zajíc a kohout“. Ta byla odehrána 

během roku na veřejném vystoupení pro rodiče a obyvatele Domu seniorů ve Frýdku – Místku. 

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

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

 

V Angličtině pro prvňáčky,“ seznamovala Mgr. Martina Bušinová s jiným jazykem děti formou her 

v místnosti a terénu s jiným jazykem. 
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Literární výchova a výchova ke čtenářství jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího programu 

v družině. Pravidelné předčítání dětem, návštěvy knihovny se „scénickým čtením“ jsou velmi oblíbené.  

 

V celoroční soutěži „Družinová talentmánie“ předváděli svůj talent dobrovolníci, např. pantomimu, zpěv, 

recitaci, gymnastické cviky, divadelní scénky, hru na klavír a další. Postupně se přidávali i nesmělí žáčci. 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj osobnosti dítěte probíhá v činnostech, které se v praxi 

osvědčily a staly oblíbenými u dětí. V tělocvičně a na školním hřišti to byly pohybové a kolektivní hry, 

v zimě saunování v MŠ Sněženka, pravidelné návštěvy bowlingu s oceněním nejlepších hráčů. 

Kulturní skupinovou aktivitou byly pravidelné návštěvy filmových představení pro školní družiny v kině 

Vlast. 

Navštěvovaly se filmové přestavení v kině vlast a pořádaly se oblíbené soutěže v oddělení: 

Piškvorkiáda, Puzzliáda, Kostkovaná, Kadeřnická, Šachový král, Pexesový turnaj, Hry se slovy, 

výtvarné soutěže na téma: Formule 1, obydlí v Pravěku z kostek a navštěvova 

V rámci spolupráce s veřejností jsme oslovili Českou televizi, která přijala naše pozvání a natočila 

s dětmi ve školní družině pořad “Šikulové“. Na téma“Divadlo“ se vyráběly loutky z kartonu a látky. Hrálo 

se stínové divadlo s vyrobenými loutkami.  Škola získala označení „Šikulové“, umístěné na hlavním 

vstupu do školy. 

Úspěšně pokračuje spolupráce školní družiny s rodiči a veřejností: Soukromá škola Face 2 Face zapojila 

naše děti do výukového programu v anglickém jazyce. Děti poznávají profese svých rodičů: Jak pracují 

řemeslníci – stolaři se děti dověděly na exkurzi ve stolařské dílně pana Hauslera. Vše o rybách 

v českých vodních tocích dětem přišel povědět rybář pan Žejdlík. S rodiči proběhly již tradiční „Adventní 

dílny“. Na školním jarmarku nechyběly výrobky a vánoční dekorace všech dětí z družiny a vystoupení 

„Kašpárka“ pod vedením paní vychovatelky Bronislavy Matýskové. V tělocvičně školy proběhla 

vzdělávací akce firmy „Ovocentrum“. Ani letos nechyběly „Velikonoční dílny“ s dětmi a jejich rodiči. 

Proběhlo setkání a beseda s paní Matuškovou, chovatelkou koní malých plemen – Poníků. 

Účast dětí na celorepublikové akci: Den s tísňovou linkou 155. Velmi zajímavá exkurze ve frýdecké 

nemocnici na Záchranné službě. V sadech B. Smetany proběhl: “Den Země“, letos na téma: “Síla vody“. 

A na stejném místě děti shlédly koncert žáků ZUŠ v rámci oslav 750 let založení našeho města. Také 

obdivovaly práce na výstavě dětí ZUŠ – výtvarný obor. Na školním hřišti si děti mohly vyzkoušet  

poskytnutí 1. pomoci. Co a jak dělat při popálení, zlomenině a  v dalších situacích předvedly a děti učily 

studentky Zdravotnické školy pod vedením jejich paní učitelky Mrkvičkové. 

Pravidelně se děti školní družiny zúčastňují soutěží Městských školních družin. Ve výtvarné soutěži na 

5. ZŠ nás zastupovala: Barbora Boščíková – 1. B, Barbora Wrzecionková – 2. A – ocenění za „Jedinečný 

výtvor“, Barbora Peterková – 3. A, Alžběta Kavková – 4. A, Elen Skříčilová – 5. B  – ocenění za 

„Jedinečný výtvor“. 

Ve sportovní soutěži na 11. ZŠ v atletickém trojboji sportovali: Andrea Budínská – 1. B – 3. místo, 

Matyáš Tanner – 1. B – 3. místo, Aneta Maršálková – 2. A, Viktor Hanák 2. B – 2. místo, Nicol Skotnicová 

– 3. C, Samuel Janík – 3. B, Hana Otipková – 4. A - 1. místo. 

Konec roku ve školní družině patří „Družinovým výletům“. Letos na téma „Cestománie“ – pod názvem: 

„Indiánská výprava do okolí Frýdku – Místku“ a „Letem světem do ZOO Lašský dvůr“. 

Zpracovala: Eva Laníková, vedoucí vychovatelka školní družiny 

 

Zpracovala: Eva Laníková, vedoucí vychovatelka školní družiny 
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IV. Prospěch žáků ve školním roce 2016-2017  

 

I. pololetí 

 

II. pololetí 

 

Počty žáků se sníženým stupněm z chování a neomluvená absence: 

Počet žáků 
S druhým stupněm z 

chování 

S třetím stupněm z 

chování 
Počet neomluvených hodin 

 1. pololetí 1 1 347 

 2. pololetí 3 3 351 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s 

vyznamená

ním 

Prospělo Neprospělo 
Nehodnocen/ 

Uvolněno 

Plnění školní 

docházky dle  

§ 41 

školského 

zákona 

Plnění školní 

docházky dle  

§ 38 

školského 

zákona 

1. 58 58 0 0 0 0 1 

2. 53 49 4 0 0 0 0 

3. 61 47 14 0 0 0 1 

4. 67 50 17 0 0 0 0 

5. 59 35 23 0 1 0 0 

6. 47 22 25 0 0 0 2 

7. 43 25 17 1 0 0 0 

8. 42 12 29 1 0 0 0 

9. 40 11 28 1 0 0 0 

Celkem 470 309 157 3 1 0 4 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s 

vyznamená

ním 

Prospělo Neprospělo 
Nehodnocen/ 

Uvolněno 

Plnění školní 

docházky dle  

§ 41 

školského 

zákona 

Plnění školní 

docházky dle  

§ 38 

školského 

zákona 

1. 58 58 0 0 0 0 1 

2. 51 45 5 1 0 0 0 

3. 63 44 19 0 0 0 1 

4. 67 38 29 0 0 0 0 

5. 60 35 24 1 0 0 0 

6. 46 21 25 0 0 0 2 

7. 43 26 16 1 0 0 0 

8. 44 15 29 0 0 0 0 

9. 40 10 30 0 0 0 1 

Celkem 472 292 177 3 0 0 4 
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Počty pochval a opatření k posílení kázně: 

 Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 

 1. pololetí 98 0 44 10 0 

 2. pololetí 129 1 29 11 7 

 

Žáci byli hodnoceni v souladu s Pravidly pro hodnocení vzdělávání žáků klasifikačními stupni.  

Uskutečnila se komisionální zkouška (přezkoušení) - žáka plnící povinnou školní docházku 

v zahraničí (§ 38). 

Jeden žák opakuje 2. ročník. Jedna žákyně přišla ke konci školního roku ze zahraničí a vzhledem k jejím 

dosaženým znalostem bylo dohodnuto s maminkou zařazení ve školním roce 2017/2018 zpět do 7. 

ročníku.  

 

V. Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2016- 2017 

 

V tomto školním roce podalo přihlášku na střední školy celkem 57 žáků (z toho 30 dívek). 

 

Z devátého ročníku 40 žáků (z toho 16 dívek).    Přijato 40  žáků (z toho 16 dívek). 

Z osmého ročníku 4 žáci (z toho 2 dívky).    Přijato 4 žáci (z toho 2 dívky).   

Ze sedmých tříd na šestiletá gymnázia podalo přihlášku celkem 13 žáků (z toho 12 dívek). 

Přijato bylo  9 žáků (z toho 8 dívek).  

Devátý ročník 

9. A tř. uč. Mgr. Jan Volf 

Obor  Celkem Z toho dívek 

K-Gymnázium 3 2 

M-SOŠ- maturitní obor 8 3 

L- SOŠ- učební obor s maturitou 4 0 

H- SOU – učební obor 7 3 

Celkem 22 žáků 8 

 

 

Devátý ročník 

9. B tř. uč. Mgr. Kateřina Terešková 

Obor  Celkem Z toho dívek 

K-Gymnázium 3 3 

M-SOŠ- maturitní obor 8 2 

L- SOŠ- učební obor s maturitou 0 0 

H- SOU – učební obor 6 3 

Celkem 17 žáků 8 

                  

Škola celkem 

Obor  Celkem Z toho dívek 

K-Gymnázium 6 5 

M-SOŠ- maturitní obor 16 5 

L- SOŠ- učební obor s maturitou 4 0 
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H- SOU – učební obor 13 6 

Celkem 39 žáků 16 

  

 

UMÍSTĚNÍ : 

9. ročník  

 

Gymnázium a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410 

 

K – Gymnázium                  4 žáci (z toho 3 dívky)    

         

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

 

K – Gymnázium       2 žákyně  

   

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

Frýdek-Místek, 

 

Střední průmyslová škola 

M – maturitní obor       9 žáků     

Obchodní akademie  

M – maturitní obor      1 žákyně 

    

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek 

 

H –  učební obor        2 žákyně                            

         

Střední odborná škola, Frýdek-Místek 

 

L – učební obor s maturitou 3 žáci      

H – učební obor             7 žáků (z toho 3 dívky)  

     

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm 

 

M – maturitní obor      1 žák     

L – učební obor s maturitou  1 žákyně     

H –  učební obor        1 žákyně    

 

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

 

M – maturitní obor      1 žák  

    

PriMat – Soukromá střední podnikatelská škola,s.r.o. Frýdek – Místek 

 

M - SOŠ- maturitní obor   2 žáci (z toho 1 dívka)     

 

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o., Frýdek – Místek 

 

M – SOŠ - maturitní obor   1 žákyně    

 

Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p.o. 
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H - SOU – učební obor   3 žáci     

           

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 

 

M – SOŠ - maturitní obor   1 žákyně    

 

Střední škola civilního letectví Praha – Ruzyně 

 

M – SOŠ - maturitní obor   1 žák     

 

------------------------------------------------------------------ 

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek,p.o. 

 

K - Gymnázium     9 žáků  ( z toho 8 dívek)    

 

  

 

VI. Plnění plánu DVPP 

 

Škola má zpracován plán DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), v němž si stanovuje 

priority a cíle. 

Škola také v tomto školním roce využívala pro DVPP především nabídky vzdělávacích seminářů KVIC 

Nový Jičín pobočky Frýdek – Místek, KVIC Ostrava, NIDV Ostrava, nakladatelství FRAUS, ESF - 

Investice do rozvoje vzdělávání.  

Pedagogové se zúčastňovali zejména bezplatných školení, které byly hrazeny z dotačních peněz EU. 

 

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

Oblast vzdělávání Název semináře Účast 

1) Rovnost příležitostí ke 

vzdělání 

Nadaný žák Qiido 

 

Profesní orientace 

Mgr. Iveta Zechová 

Mgr. Hana Weissmannová 

Mgr. Šárka Kadlubcová 

Mgr. Hana Weissmannová 

Konference prevence rizikových forem 

chování + legislativa ve školní praxi 

Mgr. Kateřina Terešková  

Úpravy ŠVP v systému InspIS po změně 

RVP 

Úpravy ŠVP v souvislosti s legislativními 

změnami 

Tvorba PLPP v rámci PO prvního stupně 

Mgr. Ivo Řeha 

 

Mgr. Květuše Fujerová 

Mgr. Magda Marková 

Mgr. Marcela Malinová 
  

2) Specializační studium Letní škola EVVO Mgr. Eva Sochová 

  
    

3) Informační gramotnost Krajská konference ICT  

„Digitální škola dneška“ 

Názorná výuka pomocí on-line materiálů 

 

Mgr. Ivo Řeha 

 

Mgr. Ivo Řeha 

  
  

 



 25 

 

4) Jazykové vzdělávání a 

metodické semináře  

 

Pětiminutové aktivity v hodinách Aj 

Práce s diferencovanou třídou v Aj 

Výuka Aj s podporou ICT 

Strategie pro práci s dyslektiky 

Práce s výukovým programem OMNEO 

 

Mgr. Kateřina Terešková 

Mgr. Dagmar Damková 

Mgr. Šárka Kadlubcová 

Mgr. Kateřina Terešková 

Sborovna - vyučující CJ 

5) Klíčové kompetence 

učitele, mezilidská 

komunikace, týmová 

spolupráce 

Jak být asertivním učitelem 

Společně proti šikaně 

Strategie zvládání obtížných situací 

 

Mgr. Ivo Řeha 

Mgr. Hana Weissmannová 

Mgr. Božena Minichová 

 
 

6) Praktické činnosti a 

metodické semináře 

Reedukace specifických poruch učení 

v systému inkluzivního vzdělávání 

Mgr. Božena Minichová 

Aplikace nového značení dle předpisu ve 

výuce chemie 

Analýza chemických vlastností roztoků 

Mgr. Květuše Fujerová 

 

Mgr. Květuše Fujerová 

  

Geografický seminář 

 

Dnešní svět v souvislostech - geografie 

Splývavé čtení 

 

Krajská konference EVVO „Evaluace 

EVVO v oblasti vzdělávání“ 

Konference EVVO „Ochrana biodiverzity“ 

 

Mgr. Jana Buksová 

 

Mgr. Hana Weissmannová 

Mgr. Božena Minichová 

 

Mgr. Eva Sochová 

 

Mgr. Eva Sochová 
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VII. Údaje o zájmových útvarech ve školním roce 2016– 2017 

 

 

název kroužku vedoucí ročník 

Florbal Mgr. J. Bartončíková 2. – 5. 

Baseball  Mgr. I. Řeha 1. - 5. 

Pohybové hry Mgr. M. Malinová 1.- 3. 

Beskyďáček Mgr. J. Bartončíková 1. – 2. 

Beskyďáček Mgr. J. Bartončíková 3.– 5. 

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

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

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

Příprava na PZ Mgr. J. Volf 9.třída 

Dramatický kroužek Mgr. Š. Kadlubcová 7.třída 

Sedmík 
Mgr. Petr Grabacki 

Mgr. Božena Minichová 
6. – 9. 

Keramický kroužek Mgr. B. Romanová 5. – 9. 

Počítačový kroužek Mgr. S. Přidalová 3. 

Šachový kroužek Mgr. S. Přidalová třída 

Šachový kroužek Mgr. M. Karpalová třída 

Šachový kroužek Mgr. M. Malinová třída 

Anglický jazyk na PC Mgr. J. Petrová 4.– 5. 

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

Taneční H. Bumbalová pro děti ŠD 

Taneční H. Bumbalová 6. – 9. 
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VIII. Základní přehled o průběhu školního roku 2016-2017 včetně 

mimoškolních akcí „Sedmičkový kalendář“ 

 

Den Akce Třída 

1. 

Slavnostní zahájení školního roku   

Pasování žáků 1. tříd 1. třídy 

Zápis do ŠD ŠD 

5. Nábor do sportovního kroužku "Basketbal" 2. - 3. třídy 

7. 
Informace k elektronické ŽK   

Nábor do sportovního kroužku "Beskyďáček" 1. - 3. třídy 

8. 

Třídní schůzky 1. třídy 

Začíná projekt "Ovoce do škol" 1. stupeň 

Začátek výuky plavání 2. A, 3. A 

14. 
Judo - nábor 1. - 3. třídy 

Exkurz - Hukvaldy - hrad + obora 3. B 

15. Exkurze - stolařství děti ŠD 

 19.  Bruslení  II. stupeň 

20. 

Přespolní běh - TJ Slezan F-M 10 žáků I. stupně 

Provozní porada   

Face 2 Face děti ŠD 

Třídní schůzky   

21. - 23. Adaptační pobyt - Penzion Pod přehradou - Morávka 6. třídy 

  

Fotografování žáků 1. tříd 1. třídy 

Nábor do kroužku Kung-fu 3. - 5. třídy 

Třídní schůzka  9. A 

22. 
Šachový kroužek   

Bowling děti ŠD 

23. 

Adaptační pobyt 6. třídy 

XX. Ročník sportovní olympiády pro mládež s mentálním 

postižením - stadion TJ Slezan F-M 
7. A 

Beseda "NEBUĎ OBĚŤ - Kyberšikana, sexting, sociální sítě…" 7. B, 9. A, B 

Filmové představení v kině Vlast "Zootropolis" děti ŠD 

26. 

Beseda "NEBUĎ OBĚŤ Kyberšikana, sexting, sociální sítě…" 6. A, B, 7. A 

Schůzka Žákovského parlamentu   

Přespolní běh - TJ Slezan F-M 18 žáků II. stupně 

27. 
Dopravní výchova 4.A, C 

Návštěva Planetária Ostrava 5.A, B, C, 4. B 

29. Zahájení sběru starého papíru a plastových víček   

30. 
Dotazníkové šetření - "Vztahy ve třídě" - výzkumný projekt 

Katedry psychologie Olomouc 
3.A, B, C 

3. Bruslení  I. stupeň 

4. Akce v rámci EVVO "Den čistého ovzduší" - náměstí Místek 2. - 3. třídy 

5. Přespolní běh - Jablunkov   

6. Divadelní přestavení "Trapas nepřežiju" - etiketa 6. - 7. třídy 
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Dotazníkové šetření - "Vztahy ve třídě" - výzkumný projekt 

Katedry psychologie Olomouc 2. část 
3. třídy + VP 

10. 

Schůzka Žákovského parlamentu   

Divadelní představení podzimní pohádky v kině Vlast "Skířtek 

Třešnička a červené jablíčko" 
1. třídy 

11. Testování 1. tříd  1.A, B, C 

12. Přírodovědný Klokan   

13. 

Talent - pěvecká soutěž - kino P. Bezruče (N. Žvaková - 5. C, 

A. Klimšová 6. B, V. Švrčková 7. B 
6.B, 7.B 

Bowling děti ŠD 

14. 

Dopravní výchova - dopravní hřiště 4.B 

Filmové představení v kině Vlast "Kung Fu Panda" děti ŠD 

Bowling  děti ŠD 

17. Bruslení II. Stupeň 

18. Provozní porada   

24. - 25. Podzimní pobyt - KAM Malenovice 2.A, B, 3. A, B 

24. 

Zážitkový program "Jak neskončit v pasťáku" - terénní služba 

Rebel F-M 
6. B, 8. B 

Zážitkový program "Závislost" 7. A, B, 8. A 

Akce ŽP - workshop "Origami" 9. A 

25. Zážitkový program "Čemu mám věřit" - terénní služba Rebel 9.A, B 

31. Bruslení  I. stupeň 

1. Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

2. 
Prožitkový program "Buď OK" - "Kyberšikana" 8.A, B 

Informační schůzka k přijímacím řízení na SŠ v 9. A 9. třídy 

3. 
Divadelní představení "Gotika - život rytířů za vlády 

Lucemburků" 
4. - 5. třídy 

8. Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

9. SCIO testy - Čj, M, OSP 14 žáků 9.A, B 

10. 

Beseda v rámci EVVO "Co žije a roste v lese" - Beskydské 

muzeum F-M 
6. B 

Bowling děti ŠD 

Zážitkový program "Nebezpečí šikany" 6.A, B 

14. Bruslení  6. - 8. třídy 

15. 
Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Anglické divadlo "FAIRYTALES" H. Ch. Andersen 5.A, B, C, 6.A, B 

16. Florbal - okrskové kolo  družstvo žáků 4. - 5. tříd 

18. 

Faust z.s. - Zážitkový program v rámci primární prevence 4.A, B 

Exkurze na SOŠ Na Hrázi a Lískovecká F-M 9. třídy 

Filmové představení v kině Vlast "Angry Birds" děti ŠD 

21. Vyhodnocení soutěže "Strašidelná škola"   

22. 

Divadelní představení "Návštěva v pekle aneb kam čert 

nemůže" 
1. třídy 

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Adventní dílny pro rodiče a děti akce ŠD 

23. Vánoční fotografování 1. stupeň 

24. 
Matematická soutěž - "Zlatá cihla" II. stupeň 

Bowling děti ŠD 
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25. Matematická soutěž "Náboj" II. Stupeň 

28. 
Bruslení I. stupeň 

Florbal okresní kolo - "Pohár ZŠ" 4. - 5. třídy 

29. 
Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Návštěva "Světa techniky" Dolní oblast Vítkovice - Ostrava 8. třídy 

30. 

Šachy - školní kolo ve ŠJ   

Preventivní program "BANAL FATAL" - banální situace - fatální 

následky 
II. Stupeň 

1. 
Beseda v rámci EVVO "Tonda obal" 1. A, B, C, II. stupeň 

Beseda s rybářem děti ŠD 

2. Florbal - okrskové kolo    

5. 

Vánoční vystoupení v Domově seniorů - pěvecký sbor, 

divadelní krooužek Kašpárek 
  

Dopravní výchova 4.A, C, 5.A, B 

6. 

Šachy - okresní kolo I. stupeň 

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Vánoční dílny - celodenní projektový den 1. B 

7. 
Dopravní výchova 4. B, 5.B, C 

Bowling děti ŠD 

8. Návštěva "Světa techniky" Dolní oblast Vítkovice - Ostrava 4. třídy 

9. 

Mikulášská laťka - velká tělocvična   

Vánoční vystoupení v Domově seniorů - pěvecký sbor, 

divadelní krooužek Kašpárek 
  

Školní olympiáda Čj, D   

12. Bruslení 6. - 8. třídy 

13. Soutěž - chemie    

14. Pěvecká soutěž "Vánoční nóta" - ZUŠ Místek   

14. Dopravní výchova - Komiks  5.B, C 

15. 

Webinář o HIV  9.A, 9. B 

Akce v rámci EVVO "Strom života" 7.B 

Bowling děti ŠD 

16. 

Přírodovědná exkurze - "Planetárium Ostrava" 6. třídy 

Vánoční Jarmark   

Filmové představení v kině Vlast "Hledá se Dory" děti ŠD 

22. 
Zpívání u vánočního stromku   

Vánoční besídky   

3. Provozní porada   

4. 
Faust z.s, - Zážitkový program "Sebepojetí, postavení 

jednotlivce ve skupině" 
4.A, B 

5. 
Faust z.s, - Zážitkový program "Sebepojetí, postavení 

jednotlivce ve skupině" 
4.C, 5.A, B 

9. - 13. 

Zájezdový lyžařský kurz na Bílé pro žáky I. stupně "Lyžujeme 

se sluníčkem" 
I. stupeň 

Bruslení 6. - 9. třídy 

10. 

Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC v rámci DOD 

SPŠOA F-M 
  

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně 1. stupeň 

12 Bowling děti ŠD 
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13 Šplh - okrskové kolo  II. stupeň   

16. Konverzační soutěž v AJ - školní kolo 6. - 7. třídy 

17. 

"Celé Česko čte dětem" ilustrátor Adolf Dudek 3. třídy 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo, - D. Vrbková 6. B 

Konverzační soutěž v NJ - školní kolo 8. - 9. třídy 

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Přípravný kurz - Svět techniky Dolní Vítkovice - v rámci soutěže 

"Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" - D. Szotkowski 
9. A 

18. 

Faust z.s, - Zážitkový program "Sebepojetí, postavení 

jednotlivce ve skupině" 
5.B, C 

Vystoupení dětí ŠD kroužku "Kašpárek" děti ŠD 

19. Konverzační soutěž v AJ - školní kolo 8. - 9. třídy 

20. 
Bowling děti ŠD 

Zážitkový program "Nebezpečí šikany" 6. třídy 

23. Bruslení I. stupeň 

24. 

Matematická olympiáda - 1. ZŠ - Marie Smejkalová 5. A, 

Kateřina Fárková, Vojtěch Fárek 5. B 
5. A, 5. B 

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Divadelní představení "Křemílek a Vochomůrka" 1. třídy 

25. 
Knihovna - scénické čtení  děti ŠD 

Vystoupení tanečního kroužku pro rodiče žáků   

26. 

Dotazníkové šetření - "Vztahy ve třídě" - výzkumný projekt 

Katedry psychologie UP Olomouc 
3. třídy 

Sauna v MŠ Sněženka  děti ŠD 

27. 
Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" regionální 

kolo - D. Szotkowski 
9. A 

31. 

Filmové představení - Cinestar Ostrava  1. - 5. třídy 

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Vyhodnocení práce žáků za 1. pololetí - slavnostní předávání 

"Výpisu z vysvědčení" 
  

Zeměpisná olympiáda - školní kolo   

2. 
Saunování v MŠ Sněženka děti ŠD 

Knihovna děti ŠD 

3. 
Pololetní prázdniny 3. 2.   

Jarní prázdniny 6. 2. 2017 - 10. 2. 2017   

13. - 17. Lyžařský výcvikový zájezd II. stupeň (7. - 8. třídy) 

13. Zážitkový program AVE - "EDI" 1. část 1. A, B  

15. 

Zážitkový program AVE - "EDI" 1. část 1. C 

Zážitkový program AVE - "Klima a vztahy" 2. A, B 

Knihovna - scénické čtení  děti ŠD 

Recitační soutěž 2. stupeň 

16. 

"Zdravá 5" - program v rámci EVVO 2. B, 3. A 

Saunování v MŠ Sněženka děti ŠD 

Dotazníkové šetření - "Vztahy ve třídě" - výzkumný projekt 

Katedry psychologie UP Olomouc 
3. třídy 

17. 
Zážitkový program AVE 3.třídy 

Bowling  děti ŠD 

20. Piškvorkiáda - akce Žákovského parlamentu   
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21. 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - J. Svojítko 6. B, K. 

Uherková 7. A, D. Szotkowski 9. A 
6. B, 7. A, 9. A 

Exkurze do závodu Hyundai 9.A, B 

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Recitační soutěž - vítězovéškolního kola - na 8. ZŠ F-M I. a II. stupeň 

22. 

Divadlo loutek Ostrava "Malá Mína zmlsaná" 2. třídy 

Matematická soutěž "Pangea" 4. - 9. třídy 

Výtvarná soutěž městských školních družin děti ŠD 

Miniolympiáda v AJ 5. třídy 

23. 

Konverzační soutěž v AJ - 11. ZŠ F-M, Jimin Kim - 9. B, Iasonas 

Tzanis - 6. A 
9. B, 6. A 

"Zdravá 5" - program v rámci EVVO 3. B, C 

Biologická olympiáda - školní kolo   

Pěvecká soutěž Loutnička - školní kolo   

Dopravní výchova  2. A, B 

Bowling děti ŠD 

Sauna v MŠ Sněženka  děti ŠD 

24. 

Filmové představení v kině Vlast "Tajný život mazlíčků"  děti ŠD 

Dopravní výchova - bezpečnost - beseda se zástupci Městské 

policie ČR 
1. třídy 

27. Nábor do kroužku basketbalu 4. - 5. třídy 

28. 
"Sexuální výchova" - beseda 8.A, B 

Miniolympiáda v AJ 5. třídy 

1. Matematická soutěž "Pythagoriáda" 5. - 8. třídy 

2. 

"Sexuální výchova" - beseda 8. A, B 

"Zdravá 5" - program v rámci EVVO 4. A, B 

EKO film - program v rámci EVVO - kino Vlast 5. - 7. třídy 

Sauna v MŠ Sněženka  děti ŠD 

6. 

Bruslení  6. A, 7.A, B, 8.A, B 

Exkurze do závodu "Huisman" 9. B 

Beseda - O dobrovolnictví a práci ADRY 6. B 

7. 

Divadlo loutek Ostrava "Hodina Komenského" 4. - 5. tříd 

Knihovnická lekce 1. třídy 

Exkurze do závodu "Huisman" 9. A 

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Beseda o dobrovolnictví a práci ADRY 6. A 

8. Vybíjená - okrskové kolo dívky 4. a 5. tříd 

  
Sauna v MŠ Sněženka  

děti ŠD 
Bowling 

13. 

Návštěva IPS při Úřadu práce F-M 8. A 

Vzdělávací akce s maskotem v rámci projektu "Ovoce a 

zelenina do škol" 
děti ŠD 

14. 
Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Vybíjená - okrskové kolo - smíšené družstvo 4. - 5. třídy 

15. 
Recitační soutěž - okresní kolo - ZUŠ F-M (Alexandr Escalante) 7. B 

Testy Kalibro - I. část 5. a 7. třídy 

16. Testy Kalibro - II. část 5. a 7. třídy 
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"Zdravá 5" - program v rámci EVVO 6. A, B 

Knihovnická lekce 1. C 

Sauna v MŠ Sněženka  děti ŠD 

17. 
Návštěva IPS při Úřadu práce F-M 8. B 

Matematický Klokan  5. - 9. třídy 

20. 
Bruslení 1. stupeň 

Zážitkový program AVE EDI II 1. A, B 

21. 

Soutěž - Miniolympiáda v AJ   

Loutnička - pěvecká soutěž - obvodní kolo   

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Basketbal - nábor  2. - 4. třídy 

22. 

Slavnostní vyhlášení výsledků "Mladý chemik" (Szotkowski D.) 9. A 

Zážitkový program AVE EDI II 1. C 

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo - Ostrava (Szotkowski D.) 9. A 

Soutěž - vybíjená - okresní kolo dívky 4. a 5. tříd 

23. 

Soutěž - fyzikální olympiáda - okresní kolo (Bačová K., Čajková 

N., Fojtíková V., Szotkowski D.) 
8. B, 9. A 

"Zdravá 5" - program v rámci EVVO 5. B, C 

Náhradní plavání 3. C 

Loutnička - pěvecká soutěž - obvodní kolo   

Sauna v MŠ Sněženka  děti ŠD 

24. 
Vybíjená - okresní kolo 4. a 5. ročníky 

Filmové představení - kino Vlast "Lovecká sezóna: Strašpytel" děti ŠD 

27. 
Schůzka Žákovského parlamentu   

Den pro MŠ   

28. 

Provozní porada   

Třídní schůzky - konzultace   

Den pro MŠ   

29. Den pro MŠ   

30. 

"Zdravá 5" - program v rámci EVVO 7, třídy 

Divadlo loutek Ostrava - "Dášenka, čili život štěněte" 3. třídy 

Sauna v MŠ Sněženka  děti ŠD 

Knihovnická lekce děti ŠD 

Noc s Andersenem - "Noc plná pohádek, aneb noc s 

Andersenem" 
1. třídy 

31. 

"Plasty v našem životě" 7. A 

Noc s Andersenem - "Noc plná pohádek, aneb noc s 

Andersenem" 
1. třídy 

3. Den pro MŠ   

4. 
Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Soutěž "Matematická olympiáda" 6. - 8. ročník 

5. 

Akce - zkouška na koncert vítězů pěvecké soutěže Loutnička, 

Frýdecký zámek 
Jakub Ševčík 3. A 

Zážitkový program Faust z.s, - "Prevence šikany" 4.A B 

6. 

"Zdravá 5" - program v rámci EVVO 8. A, B 

Zážitkový program Faust z.s, - "Prevence šikany" 5. C, 4. C 

Velikonoční dílny  děti ŠD 
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7. "Plasty v našem životě" 7. B 

10. 

Anglické divadlo "Lord of the Flies" 8. A, B 

Biologická olympiáda - okresní kolo - kat. D   

Natáčení ČT pořadu "Šikulové" 30 dětí I. stupně 

11. 

Knihovnická lekce 6.B 

"Den otevřených dveří" pro rodiče budoucích 1. a 6. tříd   

"Program dobrovolnictví" ADRA s Bc. Alicí Savrdovou 1.A, B 

12. 

Knihovnická lekce 6.A 

Okresní finále AŠSK ČR v přehazované 4. a 5. třídy 

Přijímací zkoušky na SŠ 9. roč. - 1. termín   

18. 

Výstava výtvarného oboru ZUŠ (750 let F-M) 6.A 

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Provozní a pedagogická porada   

Přijímací zkoušky na SŠ 7. roč. - 1. termín   

19. 
Knihovnická lekce 7.B, 8.B 

Přijímací zkoušky na SŠ - 9. roč. - 2. termín   

20. 

"Zdravá 5" - program v rámci EVVO 1.A, B, 9.A, B 

AVE 2.A, B 

Biologická olympiáda - okresní kolo - kat. C   

Bowling děti ŠD 

21. 

AVE 3. třídy 

Den Země 6.A, B 

Exkurze - Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranické propasti 7.A, B 

Přijímací zkoušky na SŠ 7. roč. - 2. termín   

Projekt - "Společně na Lysou" 9.A,9.B 

23. Krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus 
Kachel O. (9.A), Staškivová 

S. (9.A), Szotkowski D. (9.A) 

24. 

Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít ve městě" 
3.A 

Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít mimořádnou událost" 
6.A 

Dopravní výchova - praxe na dopravním hřišti 4.B 

Zápis do 1. tříd   

Akce Žákovského parlamentu - "Sedmička má talent"   

Celostátní kolo zeměpisné olympiády Szotkowski D. (9.A) 

25. 

Planeta Země 3000 - "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky" 2. stupeň 

Zápis do 1. tříd   

Knihovna děti ŠD 

Celostátní kolo zeměpisné olympiády Szotkowski D. (9.A) 

26. 

Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít ve městě" 
3.B, C, 6.B 

Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít mimořádnou událost" 
6.B 

Soutěž - První pomoc - okresní kolo - ČSČK FM družstvo žáků 2. st. 

Štafetový pohár 2017 16. žáků 1.stupeň 

27. 
Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít ve městě" 
5.C 
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"Zdravá 5" - program v rámci EVVO 1.C, 2.A 

Dopravní výchova - Praxe na dopravním hřišti 4.C 

Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít mimořádnou událost" 
7.A, B 

Dopravní výchova - Praxe na dopravním hřišti 4.A 

Bowling děti ŠD 

28. Fyzikální olympiáda Szotkowski D. (9.A) 

30.4 - 

5.5. 
Škola v přírodě - Karlov pod Pradědem 5.C 

2. 
Knihovnická lekce 1.A, C 

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně 5.C 

3. 

Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít ve městě" 
4.A, B 

Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít mimořádnou událost" 
8.A 

4. 

Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít ve městě" 
4.C 

Knihovnická lekce 1.B 

Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežítmimořádnou událost" 
8.B, 9.A 

Beseda - Sexuální výchova - "Čas proměn Adam a Eva" 6.A, B 

5. 

Den Země - "Síla vody" - SVČ Klíč - Sady B. Smetany děti ŠD 

Den pro maminky 3.B 

Škola v přírodě 5.C 

9. Konzultace   

10. 

Beseda - Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít ve městě" 
5.A, B 

Beseda -Ochrana člověka za mimořádných událostí - "Jak 

přežít mimořádnou událost" 
9.B 

Besídka ke Dni matek 4.A 

Testování ČŠI 9.A 

11. 

Knihovnická lekce 7.A 

Program - Banglakids 7.A, B 

Bowling  děti ŠD 

Testování ČŠI 9.B 

12. - 13. Školní výlet - Morávka 3.C 

15. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 4 žáci 6. tříd 

DOD - Den tísňové linky 155 děti ŠD 

Divadelní představení 7. - 9. třídy 

16. 
Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Soutěž - "Štafetový pohár 2017" 16 žáků 1. stupeň 

17. 

Atletiský trojboj děti ŠD 

Pythagoriáda - okresní kolo - 7. ZŠ   

Divadlo - Český Těšín - "Zlatovláska" 1. - 3. třídy 

18. Soutěž - Zahrádkářská soutěž družstvo žáků 2. stupně 

19. 

Soutěž - POKOS - Wolfram žáci 8. ročníku 

Májová vernisáž   

Filmové představení - "Lichožrouti" děti ŠD 
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22. Bowling - děti ŠD děti ŠD 

23. 
Talent - školní kolo   

Testování ČŠI   

24. - 26. Pobyt v přírodě 1. třídy 

25. 

Porada vedení - ředitelna   

Bowling děti ŠD 

Biologická olympiáda - krajské kolo Escalante A.  

29. 
Soudní přelíčení 9.A, B 

Ocenění žáků Szotkowski D.  

30. 

Happening k 750.výročí F-M 6.A, děti ŠD 

Pravidelné pohybové aktivity MŠ Myslivečka v tělocvičně   

Provozní poradna   

1. Fotografování tříd   

2. 
Knihovna   děti ŠD 

Den země "Strom, les" SVČ Klíč 1. stupeň 

5.-9. Škola v přírodě, Bílá, Hotel Bauer 5.A, B 

5. 

Pasování na čtenáře - modrý salónek MK Místek 1. třídy 

Celostátní finále zeměpisné soutěže "EUROREBUS" - Praha Szotkowski D. 

Souvislá praxe - 2 studenti - Střední škola řemesel FM   

6. Talent   

8. 
Kurz první pomoci pro děti  ŠD 

Setkání s rodiči žáků budoucích 1. tříd + zápis do ŠD   

9. 

Divadelní představení "Pražský písničkáři", Český Těšín 4. třídy 

Závěrečný bowling děti ŠD 

ČČK - první pomoc - beseda 7.A, B 

Školní výlet - Štramberk 3. A, B 

12. 

Exkurze - Osvětim 9.A, B 

Hasík - beseda se zástupci HZS FM 6.A, B 

Školní výlet - Štramberk 4.B, C 

Školní výlet - zámek Kunín 4.A 

Knihovvna ŠD 

13. 
Výlet - Chotěbuz 6.A,B 

Výlet - okolí města Frýdek-Místek ŠD 

14. 

Výlet - Dolní oblast Vítkovice 7.B 

Výlet - Dlouhé stráně 8.A, B 

Dopravní výchova - jízda zručnosti 4. třídy 

"Zdravá 5" - program v rámci EVVO 4.C, 5.A 

Výlet ZOO Ostrava 2.A, B 

Výlet - Pržno, chov zvířat děti ŠD 

14. - 16. Dny zdraví   

15. 
Koncert - MFF - kino Petra Bezruče 1. stupeň + 6.A, B 

Vystoupení tanečního kroužku   

16. 

Dny zdraví - sportovní den   

Knihovna děti ŠD 

Turistická vycházka Olešná 1. třídy 

20. Soutěž - Atletický trojboj   
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Pedagogická rada, provozní porada   

21. Hasík - beseda se zástupci HZS FM 2.A, B 

22. Dopravní soutěž - obastní kolo 4 . ročník 

  Výlet - Praha vybraní žáci 6. - 8. tříd 

23. Talent - školní závěrečné kolo   

26. Rozloučení s vycházejícími žáky   

  Turnaj ve volejbale - žáci x učitelé   

27. Slavnostní oceňování žáků za školní rok   

  Slavnostní předávání vysvědčení   

28. - 30. Příprava školy na rekonstrukci   

28. - 30. Ředitelské volno pro žáky   
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IX. Úspěchy školy v soutěžích a olympiádách 

 

Soutěže 1. stupeň ( 1. – 5. ročník ) 

Název soutěže Účastníci Umístění 

Pěvecká soutěž „Loutnička – okrskové kolo J. Ševčík 1. místo 

Dopravní soutěž – okresní kolo družstev K. Lokajová, A. Ziaja  

A. Štěpánková, T. Horkel 

1. místo 

Přespolní běh – okresní kolo  V. Svoboda 1. místo 

Přespolní běh – okresní kolo  M. Dominik 3. místo 

Pohár ZŠ ve florbale Paskov družstvo žáků 4. – 5.tř. 3.místo 

Turnaj ve florbale – okrskové kolo družstvo žáků 4. – 5.tř. 2.místo 

Atletický trojboj – okresní kolo J. Kozel, P. Ebr 

T. Bartončíková,  

1. místo 

Atletický trojboj – okresní kolo V. Kyselovský  2. místo 

Atletický trojboj – okresní kolo D. Mohelník  3. místo 

Atletický trojboj – okresní kolo družstvo 2. místo 

„Vánoční nóta“ – okrskové kolo E. Škutová 2. místo 

Šachy – okresní kolo družstvo  11.-12. místo 

Přehazovaná – okresní kolo družstvo 3.místo 

Vybíjená II.kat. dívky – okresní kolo družstvo 2. místo 

Vybíjená II. kat. otevřená – okresní kolo družstvo 2. místo 

Štafetový pohár v atletice – okresní kolo družstvo 1.místo 

Štafetový pohár v atletice – krajské kolo družstvo 6.místo 

 Soutěže 2.stupeň (6. – 9. ročník) 

Název soutěže Účastníci Umístění 

Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo A. Escalante 4. místo 

Biologická olympiáda kat. D - krajské kolo A. Escalante 9. místo 

Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo N. Hájková 12. místo 

Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo N. Žvaková 14. místo  

Fyzikální olympiáda kat. E – okresní kolo D. Szotkowski 2. místo 

Fyzikální olympiáda kat. E – krajské kolo D. Szotkowski 14. místo 

Fyzikální olympiáda kat. F – okresní kolo K. Bačová 7. místo 

Zeměpisná olympiáda kat. A – okresní kolo J. Svojítko 9. místo 

Zeměpisná olympiáda kat. B – okresní kolo K. Uherková 18. místo 

Zeměpisná olympiáda kat. C – okresní kolo D. Szotkowski 1. místo 

Zeměpisná olympiáda kat. C – krajské kolo D. Szotkowski 1. místo 

Zeměpisná olympiáda kat. C – celostátní kolo D. Szotkowski 17. místo 

Zeměpisná soutěž Eurorebus – krajské kolo D. Szotkowski 1. místo 

Zeměpisná soutěž Eurorebus – celostátní kolo D. Szotkowski 8. místo 

Hledáme nejlepšího chemika - krajské kolo D. Szotkowski 12. místo 

Přírodovědný Klokan – okresní kolo D. Szotkowski 1. místo 

Matematická olympiáda 6 –9.tř. K. Uherková 9. místo 

Matematická olympiáda  5. tř.- okrskové kolo K. Fárková 6. místo 
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Matematická soutěž žáků  5. tříd – Zlatá cihlička E. Skříčilová 8. místo 

Matematický Klokan   E. Skříčilová 6. místo 

Konverzace v Aj – okresní kolo – kategorie A1 I.Tzanis 19. místo 

Konverzace v Aj – okresní kolo – kategorie A2 K. Jimin 11.-15.místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo kat.st.žáci A. Escalante 3. místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo kat.st.žáci B. Chrápková 4. místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo kat.st.žáci K. Križanová 6. místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo kat.st.žáci N. Hájková  7. místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo kat.mlad.žáci N. Žvaková 3. místo 

Mladý zdravotník- okresní soutěž družstev A. Escalante,K. Bačová, 

K. Križanová,V.Švrčková, 

5. místo 

Dopravní soutěž mladých cyklistů – OK družstev B. Bobková, A. Byrtusová, 

M. Straka, A. Juroška 

4. místo 

Jiné soutěže   

Název soutěže Počet žáků  

Konverzace v Nj Zapojeno 16 žáků 

Přírodovědný Klokan Zapojeno 35 žáků  

Eurorebus – zeměpisná korespondenční soutěž 

Soutěž družstev – postup do krajského kola 

9. A  

O. Kachel, S. Staškivová, D. Szotkowski 

Mikulášská laťka – skok vysoký Zapojeno 60 žáků 

Pěvecká soutěž Talent Postup do semifinále E. Hozáková, M. Roman, A. 

Klimšová, A. Byrtusová, P. Růžička 

Logická olympiáda Zapojeno 11 žáků školy 

Šachy Zapojeno 38 žáků 

Matematická soutěž – Junior náboj  Zapojeno 8 žáků 

Matematický soutěž Pangea Zapojeno 108 žáků 

 

X. Kvalita výuky ve škole  

 

Učitelé své vyučování plánují v  souladu s učebními osnovami. Výukové cíle jsou stanoveny přiměřeně 

vzhledem k věku žáků. Cílům odpovídá obsah, metody a struktura vyučovací hodiny. Učitelé 

v jednotlivých předmětech a ročnících vyučují podle tematických plánů, které jsou rozpracovány i 

z časového hlediska. 

Základní organizační jednotkou výuky je vyučovací hodina. Výuka předmětů s vícehodinovou dotací je 

organizována jako dvouhodinový blok (výtvarná výchova, některé povinně volitelné předměty, pracovní 

činnosti). Ve vyučovacích hodinách jsou využívány především metody řízeného rozhovoru, diskuse, 

samostatné práce žáků, metody výkladu a skupinové práce.  

Učitelé průběžně hodnotí snahu, výkon, úspěšnost žáka vzhledem k jeho dispozicím a oceňují pokrok. 

Pro hodnocení používají různé metody. Klasifikace žáků a informovanost o způsobech a výsledcích 

hodnocení probíhá v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Všichni vyučující se podílí na hodnocení výsledků školy a využívají dostupné metody a nástroje.  

V rámci důležitosti zařazení do projektu autoevaluačního systému školy a zejména zajištění jeho 

návaznosti na další evaluační nástroje, které škola používá při zjišťování výsledků vzdělávání žáků, 

využíváme především testů společnosti SCIO, s kterou dlouhodobě spolupracujeme.  
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Také v tomto školním roce jsme obdrželi za naše dlouhodobé zapojení v různých formách zjišťování 

výsledků vzdělávání ocenění „Škola pečující o vzdělávání“. Zájemci z řad žáků 9. tříd využili možnosti 

zakoupení testů,  jako přípravu na přijímací pohovory. Dosáhli v matematice, českém jazyce i obecně 

studijních předpokladech lepšího průměru. 

Nově jsme využili bezplatné nabídky výstupních testů  pro 5. a 7. ročník od společnosti Kalibro.  

Žáci byli testování v oblastech český jazyk, matematika, přírodovědný základ, anglický jazyk a 

ekonomické dovednosti. Výsledky v matematice byly průměrné v ostatních oblastech nad průměrné, 

nejlepších výsledků dosáhli žáci pátých tříd v anglickém jazyce a žáci sedmých tříd v českém jazyce. 

5. ročník Český jazyk: 64%, Matematika 50%, Humanitní základ 63%, Přírodovědný základ 65 % a 

Anglický jazyk 69%  

7. ročník Český jazyk: 71%, Matematika 37,6%, Humanitní základ 67,5%, Přírodovědný základ 49 %, 

Anglický jazyk 62,25% a  Ekonomické dovednosti 62,1% 

Z hodnocení vyplývá, že studijní potenciál je využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni 

studijních předpokladů žáků. 

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

tzv.„Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. tříd“ z českého jazyka, matematiky a přírodopisu 

prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.  

Účast naší školy v tomto výběrovém zjišťování výsledků byla realizována v režimu inspekční činnosti. 

Výsledky poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky 

minimálního standardu osvojených kompetencí. Toto výběrové zjišťování pokrylo použitými 21 testy 

z jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového 

vzdělávacího programu ZV. V Českém jazyce byla průměrná úspěšnost žáků 59% , v matematice  

43%v přírodopise 46%. S jednotlivými výsledky se mohli žáci i rodiče osobně seznámit. 

Všechny tyto výsledky jsou pro nás podklady pro evaluaci a podnětem pro hledání možných příčina a 

snahu o dosažení lepších výsledků. 

  



 40 

XI. Image školy a prezentace školy 

 

Ve školním roce 2016/2017 se škola prezentovala především v řadě soutěží i jiných akcích 

organizovaných DDM ve Frýdku - Místku, kde se setkáváme s velmi dobrou spoluprací. 

Spolupracujeme s rodiči a institucemi města a kraje. 

Vysoce hodnotíme spolupráci s rodičovským sdružením, Školskou radou, PPP, SPC, Policií 

ČR, Městskou policií, kurátory a Odborem sociálně – právní ochrany dětí při Magistrátu města Frýdku-

Místku.  

Spolupodílíme se na organizování Mezinárodního folklórního festivalu, zajišťujeme stravování pro 

účastníky festivalu, Folklorní soubor Ostravička má po dobu konání festivalu organizační štáb 

v prostorách naší školy.   

 

V červnu připravili učitelé ve spolupráci s rodiči i bývalými žáky naší školy „Sportovní olympiádu“ u 

příležitosti Dne dětí. V říjnu 2016 škola uspořádala pro veřejnost celoškolní akci „Strašidelná škola“,“ 

která měla obrovský ohlas, velmi se líbila. Velký zájem byl ze strany veřejnosti i o tradiční „Vánoční 

jarmark.“  

Byl pořádán Den otevřených dveří ve škole pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Byly vyhrazeny i dny 

pro návštěvu dětí z mateřských škol, které doprovázely jejich učitelky.  

 

 Webové stránky školy (www.7zsfm.cz) jsou pravidelně aktualizovány a velké oblibě se těší fotogalerie 

a videozáznamy, kde jsou záběry z mnoha akcí, které škola realizuje. Na stránkách školy je umístěna 

rozšířená virtuální prohlídka školy jako presentace výrazných změn v prostředí školy, které nastaly ve 

škole za další období. 

 

Prezentujeme se ve Zpravodaji Statutárního města Frýdku-Místku. Škola vydává svůj časopis „Sedmík“ 

s informacemi pro žáky a rodiče školy. O škole a jejich aktivitách se mohla dozvědět široká veřejnost i 

prostřednictvím médií např. TV POLAR, která odvysílala reportáž o zapojení školy do projektů a dalších 

vlastních projektů školy. V dubnu 2017 žáci naší  školní družiny ukázali své dovednosti v pořadu České 

televize s názvem „Šikulové.“ Pořad  byl natáčen přímo ve škole a byl odvysílán v neděli 4. května 2017 

na programu ČT 1. 

Škola se také prezentuje širokou nabídkou různých zájmových i sportovních kroužků. Nadále trvá 

spolupráce s  Hokejovým klubem Frýdek – Místek, kdy naši žáci jsou členy klubu a škola jim úpravami 

rozvrhu vyučovacích hodin umožňuje řádně se zúčastňovat hokejových tréninků. 

 

 Byly vyhotoveny propagační materiály zejména pro rodiče budoucích prvňáčků a pro Dny otevřených 

dveří, které pořádáme. 

 

Nezanedbatelnou prezentací školy jsou i pronájmy velké tělocvičny, kterým se v poslední době „daří,“ 

kdy se s prostředím areálu školy seznamuje stále větší okruh lidí i mimo město Frýdek-Místek. 
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XII. Zhodnocení hlavních úkolů školy za školní rok 2016/2017 

 

1. Zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu 

 

Postup realizace školního vzdělávacího programu (ŠVP)  - splněno. 

 

Ve školním roce 2007 – 2008 se začalo vyučovat v 1. a 6. ročnících podle  ŠVP s motivačním názvem 

„Škola pro všechny, otevřená, komunikující.“   

 

Pedagogové školy vytvářejí metodiky k jednotlivým předmětům včetně prezentací, používají moderní 

metody výuky, byli zapojeni do projektů, které pozitivně ovlivňují zkvalitňování výchovně vzdělávacího 

procesu - FM -  EDUCATION, UČÍME OBRAZEM, SUPERVIZE DO ŠKOL, Region4Tech, EU Peníze 

školám – „Šablony,“ Technika nás baví, NatTech 2013, „Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT 

ve výuce“ („Tablety do škol“) a „Společně do EU“ (podpora výuky cizích jazyků  žáků školy a podpora 

dalšího vzdělávání učitelů v oblasti  cizích jazyků)  aj. 

 

2. Zkvalitňování práce výchovných poradců – plněno ( viz kap. III./3 Výroční zprávy školy) 

 

3. Evaluace výsledků – plněno 

 

Proběhlo testování žáků (viz kap. X. Výroční zprávy školy)  

 

4. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a o nadané žáky – plněno 

 

I nadále se pokračuje v dobré spolupráci s PPP a SPC. Velmi úzce spolupracují pedagogové s rodiči 

žáků i výchovnými poradci školy. 2 pedagogičtí pracovníci, s náležitým osvědčením, se věnují žákům 

nad rámec vyučovacích hodin v rámci pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče. 

 

Žáci nadaní uplatňují své schopnosti v jednotlivých soutěžích jejichž výčet  je součástí této Výroční 

zprávy školy. Pedagogové jim věnují čas i mimo vyučovací hodiny. 

 

5. Rozvoj vzdělávání pracovníků školy – plněno. 

 

Přestože není pro školy ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajištěn dostatečný 

objem finančních prostředků na další vzdělávání pedagogů, zúčastňovali jsme se  zejména bezplatných 

školení, které byly hrazeny z dotačních peněz EU. 

Přehled o jednotlivých školeních či vzdělávacích kurzech je uveden v kapitole VI Výroční zprávy školy. 
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XIII. Modernizace školy ve školním roce 2016/2017 

 

V roce 2016 zůstal rozpočet na provoz školy zhruba na stejné úrovni jako v předchozích letech a 

hospodaření školy za rok 2015 skončilo  dle pokynů o účtování  investičního fondu ze strany Finančního 

odboru Magistrátu města Frýdku- Místku, nulovým hospodářským výsledkem. 

Protože ceny energií a služeb včetně ostatních služeb v ČR jsou vysoké, provozní rozpočet školy je ve 

srovnání s předchozími lety je téměř stejný není možné ze strany školy s takto nastaveným rozpočtem 

ze strany zřizovatele školy pokračovat výrazným způsobem v další výrazné modernizaci školy bez 

účelových dotací ze strany zřizovatele, které škola někdy obdrží v průběhu kalendářního  roku.  

Ve  spolupráci se zřizovatelem se podařilo zafinancovat opravu podlahy velké tělocvičny (nový nátěr 

palubové podlahy) a opravu sítí na venkovním sportovišti. 

Škola „si pomohla“ k další modernizaci vybavení školy a zavádění efektivních metod do výuky  

„zapojením se“ do čerpání finančních prostředků z fondů EU nebo projektů hrazených ze státního 

rozpočtu (viz výše). Z předchozích let máme vybaveny všechny kmenové třídy 1. stupně PC, 

dataprojektory, projekčním plátnem, proběhla rekonstrukce školních dílen včetně jejich vybavení 

nářadím a materiálem pro výuku žáků.   
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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 2016 byla škole schválena dotace na provoz ve výši 5 921 tis. Kč,  

2 713 tis. Kč vynaložila škola na platbu energií. 

 

Moravskoslezský kraj zaslal pro rok 2016 na platy, odvody a ONIV částku ve výši 19 400 tis. Kč a 

490 tis. Kč –  „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“. 

 

 

Závazné ukazatele státního rozpočtu: 

 

   

na platy     13 503 tis. Kč 

 

dohody            50 tis. Kč 

 

zákonné odvody        4 606 tis. Kč 

 

odvod FKSP           202 tis. Kč 

 

ONIV            549 tis. Kč 

 

Přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. 

 

 

Pro rok 2017 dostala škola dotaci na provoz ve výši 5 163 tis. Kč, na neinvestiční výdaje  

20 944 tis. Kč  a  124 tis. Kč – „Zvýšení platů nepedagogických pracovníků regionálního školství“. 

 

 

platy      14 952 tis. Kč 

 

dohody + odstupné           50 tis. Kč 

 

zákonné odvod      5 101 tis. Kč 

  

 odvody FKSP         299 tis. Kč 

 

ONIV           542 tis. Kč 
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XV. Závěr 

 

V květnu 2017 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.  

Inspekční činnost ve smyslu vydání protokolu „Inspekční zprávy“ ve školním roce 2016/2017 na škole 

neproběhla. 

 

Výroční zprávu školy projednala a schválila Školská rada při Základní škole Frýdek-Místek,  

1. máje 1 700 na svém zasedání dne 12. 10. 2017. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 11. 10. 2017   

Předkladatel výroční zprávy:  Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy 

 


