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I. Úvod  

 

1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2017/2018: 

 

 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: 

 

Předseda:     Ing. Pavel Osina 

Místopředseda:    Tomáš Straka              

Členové:    Bc. Petra Rašovská 

     Silvie Jarotková  

     Mgr. Monika Prokopová 

     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 31 pedagogických pracovníků, 5 vychovatelek školní družiny, 1 asistenta 

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

jídelny (z toho 2 hospodářská činnost). 

 

Na 1. stupni vyučovalo 14 pedagogických pracovníků s  vysokoškolským vzděláním. 

 

Na 2. stupni vyučovalo 17 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 2018/2019 navštěvovalo školu 490 žáků.  Na prvním stupni 282 a na druhém stupni 

208 žáků. Průměrná naplněnost tříd na 1. stupni byla 21,62 na druhém stupni 23,00. 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 zrekonstruováno před třinácti lety. Celý areál je obklopen zelení. 

 

Výuka probíhala ve školním roce 2018/2019 ve 22 kmenových třídách a 11 odborných učebnách. 

 

Na 1. stupni jsou využívány žáky odborné učebny pro výuku cizích jazyků (jazyková laboratoř), 

informatiky, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Třídy 1. – 5. ročníků jsou vybaveny lavicemi 

odpovídající normám EU.  

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.  

 

Učitelé využívají pro výuku moderní technologie (audio, video, TV, DVD, tablety, výukové programy, 

internet). 

Všechny kmenové třídy 1. a 2. stupně byly kompletně opraveny a jsou udržovány v moderním trendu. 

Ve všech třídách byly opraveny hygienické kouty – nová umyvadla, vodovodní baterie, obklady, byly 

vyměněny rozvody vody ve všech pavilonech, byly položeny nové podlahové krytiny ve všech třídách i 

kabinetech, byl proveden nátěr zábradlí schodiště v pavilonu. V každé třídě jsou moderní pylonové 

tabule. Každá kmenová třída  má vytvořeny podmínky pro vzdělávání moderním a inovativním 

způsobem, je vybavena dataprojektorem, promítacím plátnem, PC a učebny jsou ozvučeny. 
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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. 

Před dvěma lety  byla provedena obnova podlahy velké tělocvičny za cca 400 tis. Kč. 

 

V roce 2017 - 2018 probíhala rozsáhlá rekonstrukce všech budov školy (kromě větší tělocvičny).  

Jednalo se o stavební úpravy, kdy se rozšířil prostor  hlavního vstupu do školy a vznikl tak vestibul před 

vstupem do původního atria školy. Dále se atrium školy stavebně uzavřelo a vznikla tak dlouhá chodba 

s pěknými okny s tím, že v době jarního a příznivého počasí se pomocí 5 ks dvoukřídlových dveří po 

celé délce chodby,  může atrium otevřít a zpřístupnit nádvoří školy pro všechny žáky, kteří chtějí trávit  

velkou přestávku na vzduchu. Všechny budovy školy byly zatepleny a ve školní jídelně, školní družině 

a ředitelském pavilonu byly vyměněny okna. Byla nově nainstalována regulace vytápění školy. V době 

hlavních prázdnin byl zakoupen a namontován nový nákladní výtah ve školní jídelně a položeno 

linoleum v posledních devíti kmenových  třídách.. Po ukončení všech prací koncem roku 2018 byla 

vymalována barevně  kompletně celá škola včetně tělocvičny. 

   

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 (inkluze) 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 v předchozích letech 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), projekt „Dnes my pro přírodu, zítra příroda pro nás!“ 

(dotační titul ze SFŽP s environmentální tematikou – 14 ti denní ozdravný pobyt pro žáky). 

I nadále pokračujeme v možnostech čerpání dotačních finančních prostředků především  pro naše žáky: 

„Šablony“ – projekt na dva roky (2017 – 2019), SFŽP – projekt „Můj přítel les“ – 14 ti denní ozdravné 

pobyty žáků v Jeseníkách. 

 

Další projekty, do nichž jsou i nadále 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“ 
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Pořádáme pro žáky tematicky orientované exkurze, lyžařské zájezdy, školy v přírodě, také adaptační 

pobyty pro žáky 6. tříd. 

 Ve školním roce 2018/2019  znovu získala škola pro své žáky dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí na projekt „Můj přítel les!“ Někteří žáci naší školy tak vycestovali v roce 2019 na  čtrnáctidenní 

zotavovací pobyt v Jeseníkách s environmentální tematikou, a protože je to projekt na dva roky další 

žáci vycestují ještě v březnu 2020. Dalším dotačním titulem získaným školou jsou  „Šablony 2017“ 

v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Díky tomuto dotačnímu titulu 

jsme mohli nabízet zdarma žákům naší školy  aktivity prostřednictvím čtenářského klubu, klubu 

deskových her a kroužku doučování. 

 

Škola se aktivně spolupodílí na organizaci Mezinárodního folklórního festivalu pořádaného DFS 

Ostravička (sídlí zde organizační štáb MFF, zajišťujeme celodenní stravování organizátorů a 

účinkujících souborů, ubytování některých mezinárodních souborů) společně s dalšími institucemi. 

 

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  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 2018/2019 pokračovala spolupráce s Hokejovým clubem Frýdek – Místek, Na Příkopě 

3162, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 66740002. Spolupráce byla zahájena před 11 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 Pavučinou – obecně prospěšnou 

organizací, 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. 
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V rámci environmentální výchovy, která se na naší škole úspěšně rozvíjí, jsou prvky EVVO včleňovány 

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. 

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 

- Svět techniky  Vítkovice 

 

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  

- Svět techniky  Vítkovice 

 

 

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.    

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 7 583,5  kg papíru. Zapojilo 

se celkem 53 sběračů.  
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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 (6. ročník) 

- podzimní pobyt žáků v přírodě – hotel KAM Malenovice   

- škola v přírodě 

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

 

VYCHÁZKY, VÝLETY, PŘEDNÁŠKY, BESEDY, PROGRAMY 

- celodenní přírodovědná vycházka do Beskyd „Výšlap na Lysou Horu“   

- celodenní vycházka do okolí přehrady Olešné) 

- přírodovědná vycházka – „výšlap na Lysou Horu“  

- tematické vycházky do okolí Frýdku-Místku 

- školní výlet Rožnov pod Radhoštěm, Morávka, Archeopark Chotěbuz, Moravský kras, 

Macocha, Osvětim, Krakow 

- vánoční dílny a besídky 

- beseda „Šelmy“ 

 

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 

- dvoudenní konference pro metodiky prevence popř. výchovné poradce – Malenovice 

- 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) 



 12 

CHOV ZVÍŘÁTEK 

- chov měkkýšů a morčat 

-  

 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) 

- Dny otevřených dveří 

- Vánoční jarmark 

- akce „Májová vernisáž“ na podporu onkologické sbírky 

- „Můj přítel les“ 

 

Projekt „Můj přítel les“ 

byl realizován podle původního plánu v termínu 17.3.-30.3.2019 v Karlově pod Pradědem v horské 

chatě Soliter. Aktivity projektu byly zaměřeny na osobní kontakt žáků s přírodou a na pozitivní ovlivnění 

jejich vztahu k životnímu prostředí. Projektu se zúčastnilo 30 žáků II. stupně základní školy v doprovodu 

4 učitelů. 

Žáci v rámci environmentálního programu: 

- pozorovali, sbírali a určovali organismy 

- řešili vědomostní kvízy, vypracovávali pracovní listy, laboratorní práce a prezentace 

- v rámci her „Poznej svůj strom“, „Vůňové safari“, „Vedení slepého“, „ Lesní orchestr“, „Hlasy 

přírody“ poznávali les všemi smysly 

- sestavili sbírku koření a léčivých bylin (využili počítačový program TERASOFT) 

- poznávali a zařazovali jednotlivé druhy zelenin 

- napsali recepty na zhotovení zdravých pokrmů 

- kreslili a pořizovali fotodokumentaci, pomocí které informovali ostatní žáky školy o aktivitách na 

ozdravném pobytu 

- zabývali se etologií zvířat a vytvořili projekt „Můj domácí mazlíček“ 

- poznali ohrožené a vzácné druhy organismů 

- prováděli mikroskopická pozorování 

- v rámci hry pexeso přiřazovali plod k listu daného stromu 

- vytvořili prezentaci „Desatero domácí ekologie“ na základě poslechu DVD ABCD ekologie a 

vlastních zkušeností 

- vyrobili „lesního skřítka“ z přírodního materiálu, který si sami nasbírali v lese 

- na Den Země vyčistili les a potok a vytvořili výrobek z plastů 

- vytvořili plakát do ordinace dětského lékaře na téma moje zdraví 

- prováděli nácvik nepřímé masáže srdce, umělého dýchání, ošetření fraktury, popáleniny a 

omrzliny 

- besedovali na téma „Ochrana přírody“ 

- zpívali písničky na téma les a zvířata 

- vyrobili květináč a zaseli semínka 

- zabývali se tříděním a recyklací 

- řešili globální ekologické problémy 

- hráli hry v přírodě a soutěžili 

- shlédli film „ Obranné mechanismy živočichů“, “Neuvěřitelné zvířecí armády“ 

- absolvovali výšlap na nejvyšší vrchol Moravy a Slezska horu Praděd 

- navštívili Karlovu Studánku s minerálními prameny, geologickou expozicí a umělým vodopádem 

- prohlédli si muzeum na Kapličkovém vrchu 

- hráli stolní a společenské hry s environmentální tématikou 
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Cíle projektu:  

- zlepšit znalosti a dovednosti žáků v tématech udržitelné energetiky, úspor a obnovitelných 

zdrojů energie 

- podpořit vztah žáků k regionu a jeho historii, poznat lépe své životní prostředí 

- sledovat ekologické vztahy s následným využitím znalostí ve vyučovacích předmětech (fyzika, 

přírodopis, chemie, pracovní činnosti, výtvarná výchova, praktikum z přírodopisu apod.) 

- informovat o separaci odpadu, odpadovém hospodářství a fungování sběrného dvora 

podporovat celoškolní ekologické myšlení 

- vést žáky k pozitivnímu vztahu vůči přírodě a úctě ke všemu živému 

- vytvářet u žáků potřebu smysluplného využití volného času 

- podporovat ochranu přírody 

- aplikovat získané teoretické vědomosti v terénu 

- upevňovat kolektivní vztahy žáků pomocí spolupráce při plnění zadaných úkolů v oblasti 

životního prostředí 

Záměrem projektu bylo přivést děti k zodpovědnému chování vůči přírodě, iniciovat jejich zájem o 

ochranu životního prostředí a motivovat je k zájmu o problematiku vývoje dnešního světa. Formou 

různých her a soutěží si žáci osvojili a upevnili potřebné znalosti k ochraně přírody a respektu k ní. Díky 

každodennímu pobytu v přírodě na vlastní oči poznávali, jak fungují vztahy mezi živou a neživou 

přírodou. V terénu se seznámili se zásahy člověka do lesního ekosystému a seznámili se s některými 

živočichy žijícími v okolí. Děti rozvíjely výtvarné a pracovní techniky, posilovaly komunikační schopnosti, 

účastnily se terénních praktik, experimentování  a pokusů. Na Den Země vyčistily les a potok. Naučily 

se zásady první pomoci, třídění odpadů a recyklace. Pochopily ohrožení planety a globální ekologické 

problémy. V neposlední řadě si děti na čerstvém vzduchu upevnily zdraví, zlepšily fyzickou kondici, 

poznaly se mezi sebou navzájem, získaly nové kamarády a odnáší si spoustu zážitků, ze kterých budou 

ještě dlouho čerpat.  

Celoškolní projektový „Den Země“ 

Den Země pro první stupeň byl organizován Střediskem volného času Klíč. 

Cílem programu bylo ukázat dětem vodu jako jednu z nejdůležitějších součástí Země, bez níž by nebyl 

na Zemi možný život. Děti se zabývaly faunou, flórou, počasím, vodním hospodářstvím i různými 

katastrofami. Jako vždy byly připraveny tematicky zaměřené soutěže a hry. Program probíhal jako 

soutěž družstev a děti obíhaly stanoviště a plnily různé úkoly. Ve výtvarných dílnách vyráběly dešťovou 

holi, stavěly lodičky, surfovali, hledali pramen, lovily ryby, vyplňovaly slepou mapu, řešily kvízy a 

sportovaly. Závěrem byla družstva vyhodnocena a odměněna. 

Program Střediska volného času byl jako vždy perfektně připraven, personálně i materiálně 

zabezpečen. Na základě pozitivních hodnocení akce dětmi i pedagogy jsme objednali program i na další 

školní rok. 

Na druhém stupni probíhal Den Země po jednotlivých ročnících. Šestá třída absolvovala ozdravný pobyt 

v Karlově pod Pradědem, sedmáci se zúčastnili aktivit pořádaných v Muzeu Beskyd, osmáci navštívili 

Svět techniky ve Vítkovicích a deváťáci měli připravený program „Dostaňme  děti  od  počítačů a 

televizorů do přírody“, v rámci kterého absolvovali výstup na Lysou Horu. 

 

 

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, v 6. – 9.r. 

v předmětu Výchova k občanství a ke zdraví s využitím materiálů zaslaných BESIPEM. 

Nedílnou součástí dopravní výchovy byla účast vybraných žáků a jejich prací na výtvarných či 

literárních soutěžích s tématem doprava: „Bezpečná cesta do školy“, soutěž Magistrátu F-M a 

BESIPU, zúčastnily se třídy 3. A, 4. A a 5. ročníky. 

Výtvarná soutěž „Cestujeme s prarodiči“, zaslány byly vybrané práce žáků 2. stupně. 

Koncem dubna proběhla pro 4. ročníky výuka na dopravním hřišti, dále součástí dopravní výchovy 

byly besedy se zástupci městské policie s názvem „Bezpečnost především v dopravě“, besedy 

proběhy v prvních až čtvrtých ročnících. Následovaly 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“.  

Pro 4. třídy se uskutečnila 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 25. 6. 2019 dopravní soutěže pro 4. třídy pořádaná městskou 

policií o tzv. „Putovní pohár.“ 

 

 

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 

- Svět techniky  Vítkovice 

- Nemocnice Frýdek-Místek 

 

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, z toho dvakrát v novém volebním období. Na svých 

jednáních projednala a schválila Výroční zprávu včetně výsledků hospodaření školy za školní rok 

2017/2018, Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada je oprávněna 

řešit podněty rodičů. 
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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 

 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“ 

 VI.C 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“ 

 VII.C 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“ 
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III.  Přehled organizace školy ve školním roce 2018/2019 

1. Počet žáků školy, tříd a vyučovacích hodin 

 

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

zapsaných: 69   odkladů: 4   nastoupilo: 60 

 

(5 žáků se přes prázdniny přestěhovalo, nebo zvolilo jinou školu) 

 

 Třídy  1. stupeň  2. stupeň  Celkem 

 Počet žáků 282 208 490 

 Počet tříd 13 9 22 

 Ø Počet žáků na třídu  21,62          23,00 22,18 

 

   počet hodin    počet 

vyučovací hodiny 1.stupeň 310 Oddělení ŠD 5 

z toho přesčas                      0 Děti v ŠD 146 

Vyučovací hodiny 2.stupeň 307 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 5 1,00 

 zástupce ředitele (kariérní poradce) 1 10 1,00 

 zástupce ředitele (metodik ICT) 1 8 1,00 

 učitelé 1. tříd  3 63 3,00 

 výchovný poradce  1 20 1,00 
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 metodik ICT 1 21 1,00 

 učitelé se studijními úlevami 0 0 0,00 

 ostatní pedagogičtí pracovníci 23                               490 22,27 

 Celkem 31 617            30,27 

 pedagogický asistent  1 20 0,5 

                                               

 
fyzický počet 

pracovníků 

přepočtené úvazky 

v des. čísle 

 1. stupeň 14                    14,27 

 2. stupeň 17 16,00 

 Celkem 31 30,27 

   

 ŠD 5 4,52 

 Provozní, THP 9* 7,00 

 ŠJ 5 5,00 

Celkem škola                        50 46,79 

Asistent ped. 1                               0,5 

+*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 6 7  19,44 

 31- 40 let 1 2 3 8,33 

 41- 50 let 1 9        10 27,77 

 nad 50 let 0     12 12 33,33 

 v důchodovém věku 1 3 4  11,11 

Celkem 4 32 36 100 
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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 13 13 104 104 100 

 Anglický jazyk 10 7* 32 29 90,63 

 Matematika        12 11 62 52 83,87 

 Vlastivěda 5 5 10 10 100 

 Prvouka 8 8 19 19 100 

 Přírodověda 3 3 8 8 100 

 Informatika 1 0 3 0 0 

 Výtvarná výchova 9 8 17 17 100 

 Hudební výchova 9 8 13 13 100 

 Pracovní činnosti 10 10 13 13 100 

 Tělesná výchova 11 9 29 25 86,20 

Celkem 91 82 310 290 93,54 

 

 

Přehled odbornosti výuky v 6. - 9. ročníku 

Předměty 

počet 

učitelů 

předmětu 

z toho 

aprobovaných 

týdenní 

počet 

hodin 

z toho 

aprobovaně 

% 

aprobovanosti 

 Povinné předměty: 

 Český jazyk a literatura 3 3 41 41          100 

 Anglický jazyk 4 4 36 36          100 

 Další cizí jazyk 4 4 20 20          100 

 Dějepis 3 1 18 6 33,33 

 Výchova k občanství a ke 

 zdraví 
4 3 17 11 64,71 

 Zeměpis 3 2 17 13          76,47 
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 Matematika 4 4 41 41 100 

 Přírodopis 1 1 18 18 100 

 Fyzika 1 1 15 15 100 

 Chemie 1 1 6 6 100 

 Hudební výchova 2 2 9           9 100 

 Výtvarná výchova 1 1 15         15 100 

 Pracovní činnosti  6 2 17 6 35,29 

 Tělesná výchova 3 3 20 20 100 

 Informatika 3 0 4 0 0 

Povinně volitelné předměty: 

 Sportovní hry 3 1 5 3 60,00 

 Konverzace v Aj 2 2 2 2 100 

 Praktikum z přírodopisu 1 1 1 1 100 

 Praktikum z chemie 1 1 1 1 100 

Technické činnosti 1 1 2 2 100 

Domácí činnosti 1 0 2 0 100 

 Celkem 51 37 307 266 86,64 

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

státní jazykové zkoušky. 
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IV. 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. 

 

4.1. 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, SVP, Asociace VP, ÚP Frýdek-Místek, CNN Frýdek-Místek, OSPODu 
Magistrátu města Frýdek-Místek, Charita F-M, Slezskou diakonií, Renarkonem, PČR, Pavučinou, o.p.s. 
a dětskými lékaři.  

Nadále zaznamenáváme velmi pozitivní ohlasy na privátní rodinnou a psychosomatickou poradnu 
v Třinci. V průběhu školního roku nebyl žádný případ postoupen 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 
výchovná poradkyně zároveň vede, a to rovněž v rámci Sekce třídních učitelů. S rodiči bylo jednáno 
osobně ve třinácti případech (viz zápisy z jednání, další případy bez zápisu nebo telefonicky), se žáky 
15x a 4x prostřednictvím schránky důvěry. Jednoho jednání byla přítomna zástupkyně Střediska 
výchovné péče.  

Předmětem jednání s rodiči byly nejčastěji výchovné a výukové problémy dětí, s žáky pak chování mezi 
spolužáky a osobní problémy. Škola navíc v letošním roce řešila problematiku sebepoškozování a 
záškoláctví. Výchovná poradkyně vedla evidenci žáků, kteří jsou v péči PPP a SPC (aktuálně 48 žáků 
se SVP), napomáhala při uplatňování doporučení z vyšetření, spolupracovala s učiteli, zákonnými 
zástupci a jednala s žáky. 

Přehled DVPP (oblast VP) a akcí (ve spolupráci se ŠMP): 

 Den sociálních služeb, 6. 9. 2018, Slezan, ulice Těšínská 

 Setkání metodiků prevence, výchovných poradců, školních psychologů z ORP Frýdek-Místek 
a ORP Frýdlant nad Ostravicí s klinickým psychologem, Projekt MPSV „Systémový rozvoj a 
podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ a ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou Frýdek-Místek, p. o., 26.11.2018, Úřad práce ČR, Na Poříčí 3510, Frýdek-Místek 

 Projekt „Konzultant do každé školy“ – celoroční projekt 

 

 

4.2. Oblast kariérního poradenství  

 

Ve školním roce 2018/2019 podalo přihlášku na střední školy celkem 34 žáků 9. ročníku. Na čtyřleté 

gymnázium (K) byli přijati 4 žáci (z toho 2 dívky), na SOŠ (M) maturitní obor 25 žáků (z toho 16 dívek), 

na SOS (L) učební obor s maturitou 1 žákyně a na SOU (H) učební obor 4 žáci (z toho 2 dívky ). 

Ze sedmých tříd na šestiletá gymnázia podalo přihlášku celkem 17 žáků (z toho 11 dívek).  

Přijato bylo 8 žáků (z toho 4 dívky). Na osmileté gymnázium podal přihlášku jeden žák, byl přijat. 

V průběhu školního roku 2018 – 2019 byla poskytována metodická pomoc žákům devátých tříd při 

sledování jejich předpokladů a zájmů o budoucí povolání. 
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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. Dva žáci ( z toho 1 dívka) podali přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou s 

talentovou zkouškou. Po úspěšném vykonání JPS, byli následně přijati. V první kole přijímacího řízení 

nebyli přijati 2 žáci (z toho 1 dívka). 

Oba žáci podali přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Následně byli přijati. 

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

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

Ostrava.  V rámci prohloubení spolupráce se SŠ se naši žáci zúčastnili  soutěže v oblasti ICT na 

SŠInfoTech ve F-M. Již třetím rokem v měsíci březnu připravili zástupci Střední školy řemesel ve Frýdku 

-  Místku pro naše 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. 

Rovněž velmi zdařilé byly workshopy na Střední škole řemesel, profesionální organizace, různorodost, 

ukázky moderních technologií žáky velmi zaujaly. 

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.   

Nadále pokračovala spolupráce se subjekty projektu na podporu technických oborů. Navštívili jsme 

nedaleký automobilový závod „Hyundai“ v Nošovicích. „Návštěva Dolní oblasti Vítkovice“, kterou mohou 

žáci zdarma za přispění Magistrátu města Frýdku – Místku využívat, byla další z mnoha akcí, kterých 

se žáci i nižších ročníků v rámci příprav na své budoucí povolání účastnili. 

Žákům devátých ročníků a zájemcům o studium na šestiletém a osmiletém gymnáziu 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 2019 – 2020 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. 

 

4.3. 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 (Pavučina o.p.s., Terénní služba Rebel charita         F-M,MP Education 

s.r.o., Škola osobního života, Centrum pro rodinu a sociální péči z.s, PPPP Ostrava, z.s., Charita a 

ADRA F-M, Státní ústav zdraví Ostrava) nabízejí žákům zdravý způsob fungování a orientace v dnešní 

složité společnosti. 
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V letošním školním roce jsme  opět spolupracovali s osvědčenou lektorkou Bc. Petrou Mecnerovou, 

z organizace Pavučina o.p.s. Tato organizace nabízí komplexní program primární prevence, široké 

spektrum preventivních aktivit pro 1. i 2. stupeň ZŠ.  Výhodou je, že lektorka již děti zná z předchozího 

školního roku. Cílem programů je napomáhat duchovnímu, mravnímu, kulturnímu a všeobecně 

výchovnému rozvoji dětí a inspirovat je ke smysluplnému a společensky odpovědnému přístupu 

k životu. Aktivním zapojením posluchačů do průběhu programů, se děti stávají  spolutvůrci programů. 

Sami nacházejí správné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a podílejí se na jejich řešení. 

Na základě velmi kladných hodnocení programů ( realizovaných v tomto školním roce) nejen pedagogy 

a žáky, ale také rodičovskou veřejností, hodláme i v příštím školním roce pokračovat ve spolupráci 

s touto organizací. 

Žáci 1. stupně absolvovali preventivní programy pořádané organizací Pavučina o.p.s. Pro 1. a 2.třídu je 

doporučeno 1 téma, ve  3.a 4. třídě 2 témata, následně 3 témata v dalších ročnících. Lektorka si během 

realizace programů získala důvěru žáků pro otevřenou diskuzi. Mnozí žáci se na další pokračování těšili. 

Žáci 1. ročníku v prosinci v programu Buďme kamarádi za pomocí maňáska opičky budovali vzájemné 

pozitivní vztahy v kolektivu, ukázali si, jak reagovat na ubližování, měli možnost uvědomit si, že kamarád 

je důležitější než PC. 

Žáci 2. ročníku se v listopadu účastnili preventivního programu Nebezpečí a jak na něj, kde se učili, jak 

se chránit v nebezpečných situacích. 

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

Žáci 3. třídy měli v listopadu s Pavučinou program Buďme kamarádi, během tohoto programu pracovali 

na podpoře sebeuvědomění a budování dobrých kamarádských vztahů ve svém kolektivu. V následném 

program Hurá škola, také pracovali na zkvalitňování kamarádských vztahů ve třídě. Program měl žákům 

pomoci zorientovat se v postojích a vzájemných vztazích. 

Žáci 4. tříd absolvovali  v listopadu program Když nesvítí obrazovka, kde hovořili o nástrahách na PC, 

mobilním telefonu a dalších moderních technologiích. V následném programu A co máma s tátou 

hovořili o důležitosti rodiny, vztazích. V červnu se zúčastnili programu Všichni za jednoho, v němž 

pokračovali v upevňování přátelských vztahů v kolektivu. 

Žáci 5. tříd se v říjnu zapojili do programu Hurá škola, kde pracovali na upevňování přátelských vztahů 

v kolektivu. V listopadu se zúčastnili dvou programů pořádaných organizací Pavučina. První program 

Utratit nebo ušetřit měl dětem ukázat, jak správně rozdělovat své peníze, pomoci uvědomit si vlastní 

vztah k penězům, hovořilo se o pomoci potřebným. Druhý program Kyberprostor, dobrodružství 

v internetových mořích byl věnován bezpečnému používání PC a internetu. 

V březnu absolvovali žáci 5. C přednášku Konzultant na téma Agresivita. V této přednášce pořádané 

OSPOD F-M hovořila paní kurátorka o možných rizicích a postizích za agresivní chování u mládeže. 

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

věnován také dopravní výchově. 

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

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

dobrých vztahů a pozitivního klimatu v třídních kolektivech. 

Také na 2. stupni žáci 6.-9. ročníků absolvovali preventivní programy organizace Pavučina o.p.s. 

V září absolvovali žáci 6. tříd program terénní služby Rebel - Nástrahy internetu zaměřený na 

bezpečnou práci na PC a využití internetu.  

V listopadu se zapojili do prvního programu organizace Pavučina s tématem Přátelství. Zde hovořili o 

důležitosti přátelství, pozitivních vztazích s vrstevníky. Druhý program Síla slova proběhl v prosinci. Žáci 

se zamýšleli nad tím, jak mohou slovem ublížit, nacvičovali vhodný způsob komunikace. 

Prevenci šikany byl věnován preventivní program PPPP Ostrava,z.s. v lednu.  

V březnu absolvovali přednášku Konzultant na téma Agresivita, kde se dozvěděli od paní kurátorky o 

možných postizích mladistvých za agresivní chování. 

V Týdnu zdravé školy se žáci  věnovali tématu Alkohol a kouření (opět s Pavučinou).  
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Žáci 7. ročníku absolvovali v září preventivní program terénní služby Rebel Gambling, kde se zamýšleli 

nad problematikou hazardních her a patologického hráčství. 

V průběhu října a listopadu absolvovali zážitkové programy Šikana a kyberšikana Image nebo charakter 

pořádané organizací Pavučina o.p.s.  

V únoru se zúčastnili programu MP Education s.r.o. věnovaný problematice dospívání. Pro chlapce 

program Na startu mužnosti, pro dívky Čas proměn, Mezi námi děvčaty. 

Problematice alkoholu a kouření byl věnován preventivní program Alkohol a kouření pořádaný 

organizací Pavučina o.p.s. v  Týdnu zdravé školy. 

Žáci 8. ročníku měli v říjnu preventivní program věnovaný Gamblingu pořádaný terénní službou Rebel. 

V říjnu absolvovali preventivní program  Kdo jsem a v listopadu program Předsudky a rasismus 

s organizací Pavučina o.p,s..  

V březnu absolvovali přednášky Rodina, láska, sex a vztahy, 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 březnu navštívili žáci 8. třídy pracovní úřad IPS ve F–M. Žáci také v březnu navštívili Protidrogový 

vlak (Revolution train), tato návštěva měla u žáků velký ohlas. 

V květnu se zúčastnili Edukačního programu HIV/AIDS pořádaného Zdravotním ústavem Ostrava. 

V Týdnu zdravé školy se zúčastnili preventivního programu Potřeby těla a poruchy příjmu potravy-

Pavučina o.p.s.      

Žáci 9. ročníků absolvovali v říjnu program terénní služby Rebel Jak čelit dezinformacím-věnovaný 

reklamě a vlivu médií.  V listopadu byl pro žáky připraven městskou policií návazný program 

k Revolution train. Žáci byli seznámeni s právně trestní odpovědností mladistvých. V listopadu a v 

prosinci se zúčastnili preventivních programů Bolest a utrpení a Rozhodování pořádané Pavučinou 

o.p.s.  

V Týdnu zdravé školy byl pro žáky připraven preventivní program AIDS, sex a vztahy-Pavučina o.p.s.                                     

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

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

soudu ve F-M v měsíci dubnu.  

V červnu absolvovali žáci II. stupně přednášku Plk. Josefa Lottese Šikana, jak se jí bránit. Pan plukovník 

pohovořil o případech z praxe, seznámil žáky s paragrafy, jaké tresty čekají mladistvé v případech 

šikany, kyberšikany aj. trestných činů. 

  

Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali v červnu v rámci sborovny přednášku Plk. Josefa Lottese – 

Přestupky a trestná činnost mladistvých. 

 

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

pedagogickými zařízeními. 

 

 

4.4. Zpráva o činnosti školní družiny 

Ve školním roce 2018/2019 bylo otevřeno 5 oddělení školní družiny. V průběhu školního roku 

navštěvovalo družinu 140 – 150 žáků. 

Zájmové vzdělávání probíhalo v jednotlivých odděleních na dané téma: 

1. oddělení - Železniční dobrodružství po České republice – vych. Eva Laníková 

2. oddělení - Z pohádky do pohádky - vych. Dagmar Gavorová 

3. oddělení - Vzhůru na palubu – vych. Mgr. Martina Bušinová/Roberta Týčová 

4. oddělení - Vzhůru na palubu – vych. Bc. Bronislava Matýsková 

5. oddělení - Z pohádky do pohádky - vych. Hana Bumbalová 

 

Ve školním roce 2018/2019 se 1. oddělení školní družiny věnovalo tématu s názvem: Železniční 

dobrodružství po České republice. 
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Zájmové vzdělávání bylo vytvořeno pro věk 8, 9 a 10 let. Každý měsíc děti pomyslně cestovaly vlakem 

po jednotlivých krajích v Česku. Pomocí mapy, encyklopedie, stolní hry Česko Junior a časopisu 

Pastelka se děti seznamovaly se zajímavými místy v naší zemi. 

Děti shlédly v rámci společenské a kulturní výchovy v kině Vlast tématicky zaměřený film: Jim Knoflík, 

Lukáš a lokomotiva Ema. 

Na podzim se účastnily projektu: Babičko, dědečku, vyprávěj. U příležitosti 100. výročí vzniku naší 

republiky navštívili 1. oddělení prarodiče dětí, aby přiblížili dobu, ve které vyrůstali. 

Ve společenské výchově děti pracovaly s regionálními potravinami, jako jsou jablka, ořechy, med. V 

rámci zájmové činnosti Kuchtík se pekly vánoční symboly z perníku, oblíbené slané pečivo a jiné 

dobroty. Děti se naučily připravovat dobrý čaj a před Vánocemi byli pozváni rodiče a prarodiče do 

„Perníkové dílny“, kde ochutnali výrobky svých dětí. 

V zimním období byla tradičně v rámci prevence nemocí a otužování zahájena sauna v MŠ Sněženka. 

V pracovní a výtvarné činnosti se pilně pracovalo. Nově se děti naučily metodu Quillingu – filigránská 

práce s papírovými proužky. Práce děti byly průběžně prezentovány na nástěnkách školní družiny. 

V tělesné a pohybové zájmové činnosti se sportovalo v tělocvičně, na školním hřišti, v přírodě. S velkým 

ohlasem se setkaly téměř zapomenuté české hry dětí, jako bylo skákání přes gumu, švihadlová školka, 

knoflíková čára, hra s míčem – Bumbrlík. 

Dětmi velmi oblíbená pohybová aktivita je již řadu let Bowling. Na konci roku s oceněním nejlepších 

hráčů. 

V průběhu roku nechyběla výchova ke čtenářství, pravidelné návštěvy knihovny a besedy s paní 

knihovnicí. 

Pravidelně se v oddělení soutěžilo, nejoblíbenější byla obruč, hlavolam To mi nedá pokoj a Družinový 

Šikula a Šikulka, kde si děti trénovaly skládání baterky, propisovačky a dalších zajímavých předmětů. 

Pro rozvoj komunikace, pohybových dovedností a integrace nesmělých dětí během roku probíhala tzv. 

„Družinová talentmánie“. Děti předvedly pantomimu, zpěv, recitaci, gymnastické cviky, divadelní scénky, 

hru na klavír. 

V době rekreační činnosti si děti velmi oblíbily stavebnice Magformers, Seva a Tyčinková. Z deskových 

her to byly Chyť si svůj knír, Slovní jízda a také chytré karty Logico Piccolo. 

Ze společných akcí celé družiny děti pobavil Kouzelník. 

V odpolední družině se v přírodovědné činnosti děti seznámily s pejskem rasy Ruská barevná Bolonka. 

V květnu pořádalo 1. oddělení akci pro rodiče – prezentace všech zájmových činností: Den pro mou 

maminku, babičku, tetu a tatínka. Ve školní jídelně děti předvedly výtvarné práce, hry, které se naučily 

ve školní družině a jak dokážou pracovat v kolektivu. 

Cílem a shrnutím celoroční hry pro děti byl výlet po železnici a to do Dolních Vítkovic – Světa techniky. 

Děti si vyzkoušely zvuk hudby, vyrobily hudební nástroj xylofon a v programu Animace z Ostravy se 

staly kameramany, režiséry a animátory. 

 

Děti z 3. oddělení měly v únoru soutěž ve stavění sněhuláků, v dubnu vyráběly přáníčka k Velikonocům, 

v květnu přáníčka ke Dni maminek. Podílely se také na tvoření výrobků na Jarní vernisáž v rámci pomoci 

dětem onkologicky nemocným. V měsíci červnu probíhala výtvarná činnost zaměřená k výzdobě velké 

spodní nástěnky. Účastnili se akce atletický trojboj městských družin. Paní vychovatelka Týčová zajistila 

akci Canistoterapie pro další oddělení. Na závěr školního roku bylo vyhodnocení celého pololetí v 

družině (dárečky, bonbonky, ceny). 

 

Celoroční plán ve školním roce 2018/2019 se ve 4. oddělení nesl pod názvem: „Vzhůru na palubu“, 

který byl zahájen námořnickou přísahou a námořnickou písničkou. 

Nejdříve jsme navštívili „Větrný ostrov“, kde jsme si všímali změn v přírodě, zažili jsme pirátskou bitvu 

a seznamovali se s podmořskými zvířaty. V rámci dramatické výchovy probíhal během celého roku 

kroužek „Kašpárek“, se kterým děti vystoupily na Vánočním jarmarku s ekologickým příběhem 

“Neškrtej” a na Jarní vernisáži s pohádkou “Sněhurka a sedm trpaslíků. 

V předvánočním období vych. B. Matýsková pořádala již tradiční Adventní dílny, což byla krásná akce 

společná s rodiči. Během odpoledne vznikaly nádherné adventní věnce, které zdobily nejednu 

domácnost. Děti stihly vyrobit i vánoční přáníčka. 
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 V zimním období v rámci tělesné výchovy děti jezdily na lopatách a soutěžily o nejhezčího sněhuláka. 

V rámci Dne Země se děti seznámily s ochranou přírody, pracovaly s obrázkovým atlasem a barevnými 

fotografiemi. Účastnily se besedy s panem Miroslavem Holinkou, který dětem velice poutavým 

způsobem vysvětloval, jakým způsobem se fotografuje + názorné ukázky. 

 V rámci společenské výchovy se děti aktivně zapojily do akce Výtvarný projekt pro ADRU, jejímž 

úkolem bylo nakreslit své přání, které se nalepily do okének vláčků. Lokomotiva vezla název „Jedeme 

do světa splněných přání.“ Výstavka proběhla v místní knihovně, která se jednou za měsíc také 

navštěvovala. Paní knihovnice si pro děti připravily scénické čtení „Překlep a Škraloup“.  

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

Vlast. 

V rekreačních a odpočinkových činnostech děti rády využívaly známých stolních her a stavebnic, zvláště 

stavebnici Straw a Lego, didaktických her Logicco Piccolo, časopis Dráček a čtení s porozuměním. 

 Jednoho dubnového odpoledne se děti mohly nechat vtáhnout do děje a vyplout jako celodružinová 

posádka do Karibiku na Černé Perle s Jackem Sparrowem. Celou naši výpravu zpestřovaly tématická 

kouzla oživená společným tancem a soutěžemi. Na konci výpravy děti objevily pirátský poklad, který si 

rozdělily. Zábavné odpoledne se velmi vydařilo.  

Oblíbenou pohybovou hrou se stala Kuba řekl, Honzo vstávej, pantomima. Školní hřiště bylo  využíváno 

k míčovým hrám a jízdám na koloběžkách. 

Pravidelnou měsíční návštěvou se stal bowling, oblíbená sportovní soutěž všech dětí. Na závěr 

nechybělo vyhodnocení a zajímavé ceny pro výherce. 

Celý rok se zakončil výletem „Piknik v trávě“ - společné hry se 3. oddělením, piknik v trávě a společný 

pobyt u vody. 

 

V letošním školním roce putovalo 2. a 5. oddělení školní družiny s celoroční hrou:”Z pohádky do 

pohádky". 

Pohádkové postavy míjely různé hrady a zámky, setkávaly se s různými pohádkovými bytostmi, 

překonávaly různé překážky a prožívaly nejen pocity štěstí, ale i strachu. 

Pohádka se prolínala ve všech činnostech po celý školní rok. 

V činnosti výtvarné děti výtvarně zpracovaly hrady, zámky, různé pohádkové postavy, vyráběly vlastní 

erby. Všechny děti z těchto oddělení se zapojily do výtvarného zpracování oblíbené písničky a 

nejšikovnější byly vybrány na soutěž městských školních družin. 

Taktéž se zapojily do výtvarné činnosti motivované besedou s pracovnicí Adry (Děti přejí Adře) 

V činnosti přírodovědné se seznamovaly s různými zvířátky, které neodmyslitelně do pohádek patří.  

V činnosti společensko-vědní se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi hradem a zámkem a seznámily se s 

nejbližšími Hukvaldy a frýdeckým zámkem. Sebevzdělávání probíhalo celoročně formou četby “Legendy 

a pověsti hradů a zámků" (návštěva knihovny). 

V pracovní činnosti děti stavěly hrady a zámky z různých stavebnic, krabiček, sněhu a přírodnin. 

Motoriku procvičovaly pomocí modelíny, perliček a kinetického písku (modelování pohádkových bytostí, 

zvířat aj.) 

Sportovní činnost probíhala jak venku, tak i v tělocvičně, kde se zařazovaly netradiční závodivé hry a 

pomocí lana se naučily zbavit pocitu strachu. (Závody v pohádkových maskách-opičí dráha.) Děti se 

připravovaly na atletický trojboj školních družin a den dětí proběhl rovněž ve sportovním duchu pod 

heslem „ve zdravém těle, zdravý duch". Pravidelně se zúčastňovaly bowlingu, který vyvrcholil posledním 

turnajem v pohádkových maskách se sportovními odměnami. 

Rovněž dramatická činnost nezůstávala v pozadí. Proběhla dramatizace nejznámějších pohádek-

charakteristika jednotlivých postav (dobro a zlo). Oblíbené byly také výchovné scénky, kde děti samy 

dokázaly rozlišovat, co dělají dobře a co špatně. 

Hudebně pohybová výchova doplněná hrou na tělo byla taktéž zajímavou činností. 

Zajímavé bylo čertovské odpoledne (plné soutěží a her), advent netradičně (výroba svícnů z keramické 

hlíny) 

Nechyběly výrobky na Vánoční jarmark (keramické misky na cukroví, přáníčka, ozdoby na stromečky, 

andílci atd.) 
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V jarním období se vyráběly výrobky ke Dni matek, výtvarná činnost pro Adru a obrázky pro výzdobu 

dětských hřišť našeho města, výrobky pro Jarní vernisáž-obrázky (onkologie), keramické výrobky (den 

otevřených dveří). 

 

Konec roku ve školní družině patří “Družinovým výletům” - sportovní a pohádková odpoledne plná 

zábavy, her a překvapení. 

 

Zpracovala: Bc. Bronislava Matýsková, vedoucí vychovatelka od února 2019, Mgr. Martina Bušinová, 

vedoucí vychovatelka do roku 2018. 
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V. Prospěch žáků ve školním roce 2018-2019 

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 0 0 0 

 2. pololetí 0 0 31 

 

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. 60 59 0 0 1 0 0 

2. 56 50 5 0 1 0 1 

3. 60 53 7 0 0 0 0 

4. 47 26 21 0 0 0 0 

5. 60 32 27 1 0 0 0 

6. 67 29 38 0 0 0 0 

7. 62 28 33 0 1 0 1 

8. 46 13 33 0 0 0 0 

9. 34 15 19 0 0 0 0 

Celkem 492 305 183 1 3 0 2 

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. 61 60 0 1 0 0 1 

2. 55 49 4 2 0 0 1 

3. 60 46 13 1 0 0 1 

4. 47 29 18 0 0 0 0 

5. 60 29 30 1 0 0 0 

6. 67 30 37 0 0 0 0 

7. 62 31 31 0 0 0 1 

8. 46 13 33 0 0 0 0 

9. 34 15 19 0 0 0 0 

Celkem 492 302 185 5 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 51 0 33 9 4 

 2. pololetí 110 0 35 14 3 

 

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

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

v zahraničí (§ 38).  

 

 

Výsledky přijímacího řízení za školní rok   2018/2019 

 

 

V tomto školním roce podalo přihlášku na střední školy celkem 52 žáků (z toho 32 dívek). 

Z devátého ročníku 34 žáků (z toho 21 dívek).    Přijato 32  žáků (z toho 20 dívek). 

2 žáci nebyli přijati v prvním kole přijímacího řízení (z toho 1 dívka). 

Oba žáci podali přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Následně byli přijati. 

Ze sedmých tříd na šestiletá gymnázia podalo přihlášku celkem 17 žáků (z toho 11 dívek). 

Přijato bylo  8 žáků (z toho 4 dívky).  

Z pátých tříd na osmiletá gymnázia podal přihlášku 1 žák, byl přijat. 

 

Devátý ročník 

 

9. A tř. uč. Mgr. Šárka Kadlubcová 

Obor  Celkem Z toho dívek 

K-Gymnázium 4 2 

M-SOŠ- maturitní obor 25 16 

L- SOŠ- učební obor s maturitou 1 1 

H- SOU – učební obor 4 2 

Celkem              34 21 

  

                 

Škola celkem 

Obor  Celkem Z toho dívek 

K-Gymnázium 4 2 

M-SOŠ- maturitní obor 25 16 

L- SOŠ- učební obor s maturitou 1 1 

H- SOU – učební obor 4 2 

Celkem 34 žáků 21 
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UMÍSTĚNÍ : 

 

9. ročník  

 

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.    

 

K – gymnázium   2 žáci  (z toho 1 dívka)  

 

Sportovní gymnázium D. a E. Zátopkových Ostrava  

 

K – gymnázium   2 žáci  (z toho 1 dívka)   

        

Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek  

 

M – maturitní obor      3 žákyně   

                                 

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

zkoušky Frýdek-Místek, 

 

Střední průmyslová škola 

 

M – maturitní obor       3 žáci    

  

Obchodní akademie  

 

M – maturitní obor      5 žáků   (z toho 4 dívky) 

         

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek 

 

M – maturitní obor  1 žák    

 

L – učební obor s maturitou 1 žákyně   

 

H –  učební obor       2 žákyně                 

         

Střední odborná škola, Frýdek-Místek 

 

H – učební obor  2 žáci          

   

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

 

M – maturitní obor     1 žákyně    

 

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

 

M - SOŠ- maturitní obor  1 žákyně   

 

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

 

M – SOŠ - maturitní obor 6 žáků  ( z toho 1 dívka) 

SZdŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava   
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M – SOŠ - maturitní obor 1 žákyně  

        

BPA Ostrava s.r.o., střední škola     

 

M – SOŠ – maturitní obor  1 žákyně  

Střední škola Kostka s.r.o. 

 

M – SOŠ -  maturitní obor  1 žákyně  

 

SPŠ stavební Havířov. 

 

M – maturitní obor   1 žákyně  

Obchodní akademie a VOŠ sociální Ostrava       

 

M – maturitní obor   1 žákyně             

 

 

7. ročník 

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

 

K - Gymnázium    8 žáků  (z toho 4 dívky) 

 

5. ročník  

Gymnázium a SOŠ, Frýdek - Místek 

 

K – Gymnázium  1 žák    
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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 

Profesní orientace 

Přestupky a trestní činnost mladistvých 

Mgr. Hana Weissmannová 

sborovna 

Konference prevence rizikových forem 

chování + legislativa ve školní praxi 

Metodická poradna pro ŘŠ,ZŘ 

 

Cizinec ve škole – dítě se sociokulturní 

odlišností 

Mgr. Kateřina Terešková 

Mgr. Šárka Kadlubcová 

Mgr. Iveta Zechová 

Mgr. Hana Weissmannová 

Mgr. Hana Weissmannová 

2) Specializační studium Letní škola koordinátorů EVVO 

Krajská konference EVVO „Evaluace   

EVVO v oblasti vzdělávání“ 

Odborná konference EVVO „Ochrana 

biodiverzity“ 

Seminář koordinátorů EVVO 

Kariérní poradenství KAP MSK 

Osobní příběh žáka – profesní orientace 

Prevence, diagnostika a řešení 

kyberšikany ve školách  

Mgr. Eva Sochová 

Mgr. Eva Sochová 

 

Mgr. Eva Sochová 

 

 

Mgr. Hana Weissmannová 

Mgr. Hana Weissmannová 

Mgr. Kateřina Terešková 

3) Informační gramotnost Krajská konference ICT  

„Škola v síti informací“ 

Digitální transformace v české škole 

Bakalářská konference 

Bakalář – Co by měl znát správce  

Zápis do 1. tříd  

 

Mgr. Ivo Řeha 

 

Mgr. Ivo Řeha 

Mgr. Ivo Řeha 

 

Mgr. Hana Weissmannová 

Mgr. Ivo Řeha 

 

 

4) Jazykové vzdělávání a 

metodické semináře  

Celostátní konference učitelů Rj 

Webináře Rj  

Webináře Nj, Aj 

Webináře  Aj,Rj 

Klett Blogers 

Klett Blogers 

Seznamte se – Projekt Pack 

Mgr. Hana Weissmannová 

Mgr. Hana Weissmannová 

Mgr. Dagmar Damková 

Mgr. Kateřina Terešková 

Mgr. Šárka Kadlubcová 

Mgr. Kateřina Terešková 

Mgr. Kateřina Terešková 

5) Klíčové kompetence 

učitele, mezilidská 

komunikace, týmová 

spolupráce 

Práce s žáky se SVP ve ŠD  

Sfumato – splývavé čtení 

Čtenářské dílny jako prostředek 

zkvalitnění čtenářské gramotnosti 

Eva Laníková  

Mgr. Božena Minichová 

Mgr. Hana Hájková 
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Metodický seminář pro vychovatelky ŠD 

 

Efektivní učení, strategie, úspěšná paměť 

a kreativní techniky 

Inspirace pro zkvalitňování 

přírodovědných předmětů a matematiky 

Eva Laníková 

Hana Bumbalová 

Mgr. Božena Minichová 

 

Mgr. Zuzana Škrobalová 

 

Příprava obyvatelstva k obraně státu 

POKOS - metodický seminář  

Krajské kolo branné soutěže „Wolfram“ 

POKOS 

 

Mgr. Marek Hyner 

 

Mgr. Jan Volf 

Mgr. Šárka Kadlubcová 
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VII. Údaje o zájmových útvarech ve školním roce 2018– 2019 

 

 

název kroužku vedoucí ročník 

Florbal Mgr. J. Bartončíková 3. – 4. 

Volejbal Mgr. J. Bartončíková 6 .- 9. 

Vybíjená Mgr. J. Bartončíková 4. – 5. 

Beskyďáček Mgr. J. Bartončíková 3. - 6. 

Beskyďáček Mgr. J. Bartončíková 3. - 6. 

Pohybové hry Mgr. J. Bartončíková 1.- 2.  

Přírodovědný kroužek Mgr. E. Sochová 4. – 7. 

Počítačový kroužek Mgr. S. Přidalová 2.-  5. 

Šachový kroužek Mgr. S. Přidalová 1. 

Šachový kroužek Mgr. S. Přidalová 2. 

Šachový kroužek Mgr. M. Karpalová 1. 

Šachový kroužek Mgr. M. Karpalová 2. 

Pohybová průprava (taneční) H. Bumbalová 1. – 3. 

Pohybová průprava (taneční) H. Bumbalová 3. - 5. 

Sedmík 
Mgr. Petr Grabacki 

Mgr. Božena Minichová 
6. – 9. 

 

V rámci projektu „Šablony 2017“ byly pro žáky naší školy kluby a doučování. 

 

KLUB/ DOUČOVÁNÍ 
VEDOUCÍ 
KROUŽKU/KLUBU 

Doučování ČJ Mgr. B. Minichová 

Doučování  Mgr. J. Petrová 

Doučování  Mgr. D. Damková 

Doučování ČJ Mgr. P. Grabacki 

Doučování ČJ Mgr. P. Grabacki 

Doučování Aj Mgr. J. Volf 

Doučování ČJ Mgr. J. Volf 

Doučování ČJ Mgr. J. Volf 

Doučování Aj Mgr. J. Volf 

Doučování M Mgr. Z. Škrobalová 

Doučování M Mgr. K. Fujerová 

Doučování  Mgr. M. Malinová 
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Doučování  Mgr. M. Malinová 

Doučování  Mgr. Z. Poledníková 

Doučování  Mgr. E. Sochová 

     

Deskové hry- klub Mgr. S. Přidalová 

Deskové hry- klub Mgr. J. Petrová 

Deskové hry- klub Mgr. D. Zimčíková 

Deskové hry- klub Mgr. I. Řeha 

Deskové hry- klub Mgr. M. Sikorová 

Deskové hry- klub Mgr. M. Sikorová 

Deskové hry-  klub Mgr. Š. Kadlubcová 

    

Čtenářský klub Mgr. B. Minichová 

Čtenářský klub Mgr. J. Volf 

Čtenářský klub Mgr. M. Malinová 

Čtenářský klub Mgr. S. Přidalová 

Čtenářský klub Mgr. M. Karpalová 

Čtenářský klub Mgr. P. Grabacki 

Čtenářský klub Mgr. Š. Kadlubcová 
  



 35 

VIII. Základní přehled o průběhu školního roku 2018-2019 včetně 

mimoškolních akcí „Sedmičkový kalendář“ 

 

Den Akce Třída 

září 

3. 
Slavnostní zahájení školního roku   

Pasování žáků 1. tříd velká tělocvična 

4. Zahájení provozu školní družiny   

5. Nábor "Basketpoint Frýdek-Místek z. s." 1. - 3. třídy 

6. 

Třídní schůzky 1. tříd 1.A, B, C 

Den sociálních služeb 8.A, B, 9.A 

Začátek výuky plavání 2.A, B, 3.A, B 

7. 

Exkurze Bartošovice Kunín 7.B, 8.B 

Nábor Beskyďáček 3. - 6. třídy 

Kino Vlast ŠD, 1. oddělení 

12. Nábor basketbal dívky 1. - 4. třídy 

13. Dopravní výchova 4.B 

14. 
Filmové představení v kině Vlast ŠD, 1. oddělení 

Dopravní výchova 4.A 

17. Bruslení 2. - 5. třídy 

18. 

Divadelní představení "Kočky", Divadlo JM Ostrava 8.B 

Beseda - "Nástrahy internetu" - Rebel o.p.s. F-M 6.A, B, C 

Historický vlak ŠD, 1. oddělení 

Třídní schůzky 2. - 9. třídy 

19. 

Bowling ŠD, 1. oddělení 

Dějepisná exkurze - "Legiovlak" 9.A 

Adaptační pobyt - Penzion U přehrady - Morávka 6.A, B, C 

20. Adaptační pobyt - Penzion U přehrady - Morávka 6.A, B, C 

21. XXII. Ročník celostátní sportovní olympiády - stadion TJ Slezan 7.B 

Adaptační pobyt - Penzion U přehrady - Morávka 6.A, B, C 

25. 
Kuchtík ŠD, 1. oddělení 

Knihovna ŠD, 3. oddělení 

26. 
Soutěž přespolní běh - stadion TJ Slezan vybraní žáci 2. stupně 

Focení 1. tříd   

27. Soutěž přespolní běh - Sokolovna FM vybraní žáci 1. stupně 

říjen 

1.10. 

Bruslení 2. stupeň 

Beseda "Gambling" - Rebel o.p.s. F-M 7.A, B, C 

Knihovna ŠD 

      

2.10. 
Beseda "Gambling" - Rebel o.p.s. F-M 8.A, B 

Soutěž přespolní běh - okresní kolo - Jablůnkov vybraní žáci 1. stupně 

3.10. Beseda "Jak čelit dezinformacím" - Rebel o.p.s. F-M 9.A 
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Bowling ŠD, 1.oddělení 

4.10. 
Trh Vzdělávání - hala Polárka 9.A 

Knihovna ŠD, 1.oddělení 

8.10. Výtvarná soutěž "Malý Picaso" soutěž žák. parlamentu 

9.10. Školská rada   

10.10. 
Bowling ŠD 2. a 5. oddělení 

Přírodovědný klokan 8. - 9. třídy 

11.10. 
Talent - kino P. Bezruče A. Klimšová 

Bowling ŠD, 3. a 4. oddělení 

12.10. 
Anglické divadlo "Narnia" kino Vlast 5.A,5.C 

Anglické divadlo "Narnia" kino Vlast 5.B,6.A,6.B,6.C 

15.10. Bruslení - hala Polárka 2. - 5. třídy 

16.10. Zážitkový program - "Jiná nemoc - šikana, kyberšikana" - 
Pavučina o.p.s. 7.A, B 

19.10. 
Filmové představení v kině Vlast "Hotel Transylvánie 3" ŠD, 2. - 5. oddělení 

Dětský karneval   

25.10. 

Zážitkový program - "Hurá škola" - Pavučina o.p.s. 5.B 

Zážitkový program - "Kdo jsem" - Pavučina o.p.s. 8.A, B 

Knihovna ŠD, 3. oddělení 

26.10. 
Knihovna ŠD, 4. oddělení 

Přírodovědná vycházka - Lysá hora 3.B 

31.10. 

Zážitkový program - "Hurá škola" - Pavučina o.p.s. 5.A, C 

Zažitkový program - "Jiná nemoc - šikana, kyberšikana" - 
Pavučina o.p.s. 7.C 

Beseda se zástupci SŠ - PrimMat Frýdek-Místek 9.A 

listopad 

1.11. 
Setkání s prarodiči - "Babičko, dědečku, vyprávěj" ŠD, 1.oddělení 

Matematická soutěž "Zlatá cihla" vybraní žáci 2.stupně 

5.11. Knihovna ŠD, 2. - 5. oddělení 

6.11. 
Kurz KPR pro žáky 8. ročníku ZŠ F-M - projekt nemocnice F-M 8.A 

Zážitkový program - "Utratit nebo ušetřit" - Pavučina o.p.s. 5.C 

7.11. 

Bruslení - hala Polárka 2.stupeň 

Knihovna ŠD, 1.oddělení 

Bowling ŠD, 2. - 5. oddělení 

8.11. 

Anglické divadlo - Národní dům F-M 4.A, B 

Zážitkový program - "Kamarádi" - Pavučina o.p.s. 3.B, C 

Anglické divadlo - "Jack and Joe" 7.A, B, C, 8.A, B, 9.A 

Setkání s prarodiči - "Babičko, dědečku, vyprávěj" ŠD, 1.oddělení 

Zážitkový program - "Přátelství" - Pavučina o.p.s. 6.C 

12.11. 
Bruslení - hala Polárka 2. - 5. třídy 

SCIO testy - testování žáků z M, Čj, OSP 9.A 

13.11. 

SCIO testy - testování žáků z M, Čj, OSP 9.A 

Setkání se zástupci SŠ pro rodiče a žáky   

Konzultace - informace o prospěchu a chování   

Zážitkový program - "Nebezpečí a jak na něj" - Pavučina o.p.s. 2.A, B 
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Zažítkový program - "Předsudky-Rasismus" - Pavučina o.p.s. 8.A 

14.11. 

Divadlo loutek Ostrava - "Babičko povídej něco" 7.A, B, 8.A, 9. A 

Zážitkový program - "Kamarádi" - Pavučina o.p.s. 3.A 

Zážitkový program - "Když nesvítí obrazovka" - Pavučina o.p.s. 4.A 

Zážitkový program - "Předsudky - rasismus" - Pavučina o.p.s. 8.B 

Beseda se zástupci SŠ - EDUCANET Ostrava 9.A 

Bowling ŠD, 1.oddělení 

15.11. 

Sportovní soutěž - florbalový turnaj - okrskové kolo 4. - 5. třídy 

Tvořivé dílny k Vánočnímu jarmarku 3.B 

Zážitkový program - "Když nesvítí obrazovka" - Pavučina o.p.s. 4.B 

Zážitkový program - "Buďme kamarádi" - Pavučina o.p.s. 6.A, B 

Setkání s prarodiči - "Babičko, dědečku, vyprávěj" ŠD, 1.oddělení 

Bowling ŠD, 1.oddělení 

16.11. 

Beseda se zástupci SPŠOA F-M 9.A 

Filmové představení v kině Vlast ŠD, 1.oddělení 

Náslech v hodinách 1. tříd studentka PedF OU 

Exkurze Svět techniky Dolní oblast Vítkovice 1.C, 5.C 

20.11. 

Zážitkový program - "Dobrodružství v internetových mořích - 
kyberprostor" - Pavučina o.p.s. 5.A, C 

Knihovnická lekce - Tvorba J. Foglara 3.B 

Zážitkový program - "Image_charakter?" - Pavučina o.p.s. 7.A 

Soutěž - florbalový turnaj - okresní kolo vybraní žáci 4. a 5. tříd 

21.11. 

Zážitkový program - "Dobrodružství v internetových mořích - 
kyberprostor" - Pavučina o.p.s.v 5.A 

Zážitkový program - "Hurá škola" - Pavučina o.p.s. 3.C 

Zážitkový program - "Image_charakter?" - Pavučina o.p.s. 7.B 

Beseda se zástupci SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb F-M 9.A 

22.11. 

Tvořivé dílny k Vánočnímu jarmarku 3.B 

Setkání s prarodiči - "Babičko, dědečku, vyprávěj" ŠD, 1.oddělení 

Knihovna ŠD, 3. oddělení 

23.11. 
Náslech v hodinách 1. tříd studentka PedF OU 

Matematická soutěž "Náboj" - Gymnázium Frýdlant n. O. vybraní žáci 8. a 9. tříd 

26.11. Bruslení - hala Polárka 2. stupeň 

27.11. 

Zážitkový program - "A co máma s tátou?" - Pavučina o.p.s. 4.A, B 

Zážitkový program - "Image_charakter?" - Pavučina o.p.s. 7.C 

Adventní dílny ŠD, 3. a 4. oddělení 

28.11. 

Zážitkový program -"Hurá škola" - Pavučina o.p.s. 3.A, B 

Soutěž šachy školní kolo 

Soutěž - školní kolo olympiády z ČJ   

Zážitkový program -"Bolest a utrpení" - Pavučina o.p.s. 9.A 

Beseda se zástupci SZdŠ Ostrava 9.A 

Adventní rozjímání - ozdravný pobyt v přírodě - KAM 
Malenovice 2.A, B 
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29.11. 

Knihovna ŠD, 4. oddělení 

Adventní rozjímání - ozdravný pobyt v přírodě - KAM 
Malenovice 2.A,2.B 

30.11. 

Vánoční fotografování žáků   

Náslech v hodinách 1. tříd studentka PedF OU 

Filmové představení v kině Vlast ŠD 2. a 5. oddělení 

prosinec 

3.12. 

Beseda - "Lesní pedagogika" 2.B 

Knihovnická lekce - Tvorba J. Foglara 3.B 

Kuchtík - "Perníková dílna" s rodiči a prarodiči dětí ŠD ŠD, 1.oddělení 

Žákovský parlament - vědomostní soutěž "Malý génius"   

4.12. 

Soutěž šachy - okresní kolo - Klíč F-M vybraní žáci 1. stupně 

Adventní dílny - SVČ Klíč F-M 5.C 

Divadlo loutek Ostrava - "Babičko vyprávěj něco" 6.A, 6.C 

Den na škole - SŠ Řemesel F-M, ul. Pionýrů 9.A 

Divadlo loutek Ostrava- "Babičko vyprávěj něco" 6.B, C 

Knihovna ŠD, 2. - 5. oddělení 

5.12. 

Mikuláš 1. - 5. třída 

Zážitkový program - "Buďme kamarádi" - Pavučina o.p.s. 1.A, B 

Florbalový turnaj, 1. ZŠ vybraní žáci ŠD 

6.12. 

Zážitkový program - "Buďme kamarádi" - Pavučina o.p.s. 1.C 

Zážitkový program - "Utratit nebo ušetřit" - Pavučina o.p.s. 5.B 

Zážitkový program - "Rozhodování" - Pavučina o.p.s. 9.A 

Knihovna ŠD, 1.oddělení 

"Pečme kokosky - cvičná kuchyňka" 3.C 

10.12. 

Zážitkový program - "Síla slova" - Pavučina o.p.s. 6.A 

Zážitkový program - "Síla slova" - Pavučina o.p.s. 6.B 

Bruslení - 1. stupěň 2. - 5. třídy 

Beseda se zástupci Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž 9.A 

11.12. 

Soutěž - florbal chlapci III. kategorie, 7. ZŠ vybraní žáci 6. a 7. tříd 

Divadelní představení, kino Vlast F-M 5.B 

Vystoupení ŠD a sboru p. uč. Poledníkové v Domově pro 
seniory, 28. října   

12.12. 

Pěvecká soutěž - "Vánoční nóta", LŠU F-M   

Soutěž - "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" vybraní žáci 9. tříd 

Zážitkový program - "Utratit nebo ušetřit" - Pavučina o.p.s. 5.A 

Divadelní představení "Štědrý den mist. Jakuba", Divadlo loutek 
Ostrava 1.A, B, C, 2.A, B 

Zážitkový program - "Síla slova" - Pavučina o.p.s. 6.C 

Bowling ŠD, 1. oddělení 

14.12. Vánoční jarmark   

17.12. Bowling ŠD, 2. - 5. oddělení 

18.12. 
Vystoupení ŠD a sboru p. uč. Poledníkové v Domově pro 
seniory, Školská   

Planetárium Ostrava 6.A, C 
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19.12. Soutěž "Vánoční laťka" žáci 5. - 9. tříd 

20.12. Beseda - Faunapark ve F-M 3.C 

21.12. 
Vánoční besídky   

Filmové představení v kině Vlast "Ledové dobrodružství" ŠD, 1.oddělení 

leden 

3.1. 

Workshop SOŠ F-M, Lískovecká 2089 9.A 

Divadelní představení - "Dášenka" 2. – 4. tříd 

Knihovna ŠD 

7.1. 

Bruslení - hala Polárka 6. - 8. třídy 

Dopravní výchova, beseda s MP F-M "BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 
- v dopravě" 1.A, B, 5. A 

8.1. 
Dopravní výchova, beseda s MP F-M "BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 
- v dopravě" 2.A, B, 5. B 

Knihovna ŠD, 2. - 5. oddělení 

9.1. 
Dopravní výchova, beseda s MP F-M "BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 
- v dopravě" 1. C, 4. A, 5.C 

Školní kolo konverzace v NJ   

10.1. 
Dopravní výchova, beseda s MP F-M "BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 
- v dopravě" 3.C, 4.B 

Sauna v MŠ Sněženka ŠD, 1.oddělení 

11.1. 
Dopravní výchova, beseda s MP F-M "BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 
- v dopravě" 3.A, B 

Knihovna ŠD, 1.oddělení 

14.1. LVZ Bílá přihlášení žáci 1. stupně 

15.1. 
LVZ Bílá přihlášení žáci 1. stupně 

Školní kolo konverzace v NJ   

16.1. 

LVZ Bílá přihlášení žáci 1. stupně 

Soutěž - florbal, Paskov  vybraní žáci 6. a 7 tříd 

Bowling ŠD, 1.oddělení 

17.1. 
LVZ Bílá přihlášení žáci 1. stupně 

Bowling ŠD, 3. a 4. oddělení 

18.2. 

LVZ Bílá přihlášení žáci 1. stupně 

Filmové představení v kině Vlast, "Pat a Mat: Zimní radovánky" ŠD, 2. - 5. oddělení 

21.1. 

Bruslení - hala Polárka 3. - 5. třídy 

Plavání - náhradní termín 2.A, B 

Dotazníkové šetření - "Vztahy - šikana" 2. - 9. Třída 

22.1. 
Pedagogická a provozní porada   

Biologická olympiáda - školní kolo   

23.1. 
Bowling ŠD, 2. - 5. oddělení 

Recitační soutěž 2. stupeň 

24.1. Sauna v MŠ Sněženka ŠD, 1.oddělení 

25.1. Beseda na téma "Šikana" - PPP Ostrava 6.A, B, C 

29.1. 
Olympiáda z ČJ - Frýdlant n. O. žákyně 9. třídy 

Konverzační soutěž AJ kat. A1 - školní kolo 6. - 7. třída 
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Konverzační soutěž AJ kat. A2 - školní kolo 8. - 9. třída 

31.1. 

Začíná výuka plavání 3.C 

Zeměpisná olympiáda - školní kolo   

Filmové představení - "Mary Poppins se vrací" 1. stupeň mimo 3.C 

únor 

4.2. 
Bruslení - hala Polárka 6. - 8. třídy 

Beseda s pracovnicí Adry ŠD, 2. - 5. oddělení 

5.2. 

Konverzační soutěž v AJ - školní kolo   

Pěvecká soutěž - "Loutnička" - školní kolo   

Knihovna ŠD, 1., 2. a 5. oddělení 

6.2. 

Chemická olympiáda - školní kolo   

Recitační soutěž 1. stupeň 

Bowling ŠD, 2. - 5. oddělení 

Beseda s pracovnicí Adry ŠD, 1. 3. a 4. oddělení 

7.2. 
Sauna v MŠ Sněženka ŠD, 1. oddělení 

Soutěž přehazovaná II. kategorie vybraní žáci 4. a 5. tříd 

8.2. 
Konverzační soutěž AJ - školní kolo   

Knihovna ŠD, 3. a 4. oddělení 

11.2. 

Kaligrafie pro zájemce 

Přednáška - MP Education, dívky "Dospívání", chlapci "Na startu 
mužnosti" 7.A, B, C 

13.2. Matematická soutěž - "Pangea" 5. - 7. třídy 

14.2. Filmové představení v kině Vlast - "Bohemian Rhapsody" 6. - 9. třídy 

15.2. 
Filmové představení v kině Vlast - "Čertí brko" ŠD, 2. - 5. oddělení 

Praxe ve ŠD v pátky do 3.5.2019   

25.2. 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo vybraní žáci 6. a 7. tříd 

Kaligrafie pro zájemce 

LVZ - Pekárny Rališka, Horní Bečva žáci 7. tříd 

26.2. 
Recitační soutěž - obvodní kolo, kat. I. a II.st vítězové ŠK 

LVZ - Pekárny Rališka, Horní Bečva žáci 7. tříd 

27.2. 

Bowling ŠD, 1. oddělení 

Beseda s fotografem ŠD, 2. a 4. oddělení 

Konverzační soutěž AJ - okresní kolo   

LVZ - Pekárny Rališka, Horní Bečva žáci 7. tříd 

28.2. 

Výtvarná soutěž školních družin ŠD 

Sauna v MŠ Sněženka ŠD, 1. oddělení 

LVZ - Pekárny Rališka, Horní Bečva žáci 7. tříd 

29.2. 

Sexuální výchova - 1. blok "Rodina, láska, sex a vztahy" 8.A, B 

Bowling ŠD, 3. a 4. oddělení 

LVZ - Pekárny Rališka, Horní Bečva žáci 7. tříd 

březen 

4.3. Bruslení - hala Polárka 2. - 5. třídy 

5.3. 

Kurz KPR pro žáky 8. ročníku ZŠ F-M, projekt NemocniceF-M 8.B 

Chemická olympiáda - okresní kolo žákyně 9. třídy 

Knihovna ŠD, 2. a 5. oddělení 
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7.3. 
Polar Street Hockey 2019  vybraní žáci 

Knihovna  ŠD, 3. a 4. oddělení 

8.3. Sexuální výchova - 2. blok "Rodina, láska, sex a vztahy" 8.A, B 

11.3. Projekt "Plasty v našem životě" 7.A 

12.3. 

Den pro MŠ MŠ Sněženka 

Beseda na téma "Agresivita", Magistrát města F-M 5.C 

Pěvecká soutěž - "Loutnička"   

13.3. 

Soutěž gymnastika - okresní kolo  1. stupeň - vybraní žáci 

Projekt "Plasty v našem životě" 7.B 

Výstava dětských prací ŠD, 2. a 5. oddělení 

14.3. 

Projekt "Plasty v našem životě" 7.C 

Den pro MŠ MŠ Barvička 

Pěvecká soutěž - "Loutnička"   

15.3. Den pro MŠ MŠ Ke splavu 

17.3. Ozdravný pobyt - Jeseníky - 1. turnus - od 17.3 - 30.3. 2019 vybraní žáci 6. tříd 

18.3. 
Profesní orientace žáků 8. tříd - návštěva IPS při ÚP F-M 8.A 

Bruslení - hala Polárka 2. stupeň 

19.3. 

Sportovní soutěž v gymnastice - krajské kolo vítězné družstvo 

Návštěva soudního přelíčení - Okresní soud ve F-M 9.A 

Beseda na téma "Agresivita" - Magistrát města F-M 6.B, C 

20.3. 

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo, Ostrava žákyně 7. třídy 

Profesní orientace žáků 8. tříd - návštěva IPS při ÚP F-M 8.B 

Bowling ŠD, 2. a 5. oddělení 

21.3. 
Den pro MŠ MŠ J. Myslivečka 

Soutěž vybíjená - okrskové kolo   

22.3. 
Den pro MŠ MŠ Sněženka 

Matematický klokan 4. - 9. tříd 

25.3. 

Muzikorátky 1. stupeň (1. skupina) 

Preventivní program - "REVOLUTION TRAIN" - protidrogový vlak 8.B (1.skupina) 

Ozdravný pobyt - Jeseníky - 1. turnus - od 17.3 - 30.3. 2019 vybraní žáci 6. tříd 

26.3. 

Muzikorátky 1. stupeň (2. skupina) 

Preventivní program - "REVOLUTION TRAIN" - protidrogový vlak 8.A, 8.B (2.skupina) 

27.3. 
Celostátní přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo  vybrané žákyně 7. a 8. třídy 

Muzikohrátky 1. stupeň (3. skupina) 

28.3. 

Vybíjená - okresní kolo 4. - 5. třídy 

Bowling ŠD, 3. a 4. oddělení 

Noc s Andersenem aneb pohádková noc 3.A, B 

29.3. 
Knihovnická lekce - v rámci třídního projektu "Měsíc knihy" 3.B 

Vlastivědná vycházka "MSK - kultura a sport" 5.B 

duben 

3.4. Miniolympiáda v AJ vybraní žáci 5. tříd 

4.4. Soutěž - volejbal - okresní kolo dívky 2. stupně 

5.4. Matematická soutěž - "Pythagoriáda" - školní kolo 5. - 8. třídy 
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8.4. Knihovna ŠD, 2. oddělení 

9.4. 

Matematická olympiáda vybraný žák 6. třídy 

Česká školní inspekce   

Den otevřených dveří     

Knihovna ŠD, 1. oddělení 

10.4. 

Národní testování SCIO 5. tříd 5.A 

Velikonoční vernisáž klubu důchodců na 7.ZŠ - od 10. - 16.4. spolupráce 7.ZŠ a KD 

Vystoupení sborečku před školou v rámci spolupráce s KD   

Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo   

11.4. 

Národní testování SCIO 5.tříd 5.B 

Polar Street Hockey 2019, Ostrava vybraní žáci 

Knihovna ŠD, 3. a 5. oddělení 

12.4. 
Národní testování SCIO 5.tříd 5.C 

Jednotné přijímací zkoušky 9.A 

15.4. 
Zápis do 1. tříd   

Jednotné přijímací zkoušky 9.A 

16.4. 

Biologická olympiáda kat. C- okresní kolo žákyně 8. a 9. tříd 

Jednotné přijímací zkoužy - 6ti letá gymnázia přihlášení žáci 7. tříd 

Zápis do 1. tříd   

Národní testování SCIO 5.tříd 5.A, B, C 

17.4. 

Celoškolní projektový den ke dni Země "Ochrana přírody" 1. - 6. třídy 

Jednotné příjímací zkoužky - 6ti letá gymnázia přihlášení žáci 7. tříd 

Soutěž - přehazovaná vybrané žákyně 6. tříd 

"Možná příjde i kouzelník" ŠD 

23.4. Pedagogická a provozní porada   

24.4. 
Bowling ŠD, 2. a 5. oddělení 

"Sedmička má talent" - 1. kolo   

25.4. 

Bowling ŠD, 1. oddělení 

Slavnostní ocenění žáků - Magistrát města FM žákyně 7. třídy 

Soutěž ČSČK "Mladý zdravotník" - okresní kolo   

26.4. 

Návštěva knihovny 1.A, B 

Celoškolní projektový den ke dni Země 2. stupeň 

Bowling ŠD, 3. a 4. oddělení 

29.4. Informační schůzka pro rodiče - zájezd do Anglie   

30.4. 
Konzultace - informace o prospěchu a chování 7.C 

Zeměpisná exkurze - Brno 7.B, 8.B 

květen 

2.5. 
Dopravní výchova - dopravní hřiště u SVČ Klíč 4.A, B 

Soutěž přehazovaná - okresní kolo vybrané žákyně 6. tříd 

3.5. Návštěva knihovny 1.C 

6.5. Knihovna ŠD, 1. oddělení 

7.5. Vystoupení tanečního kroužku a sborečku v Národním domě F-
M   

9.5. Atletická soutěž - pohár rozhlasu vybraní žáci 2. stupně 

10.5. Bowling ŠD, 3. oddělení 
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13.5. 

POKOS 2.stupeň 

Souvislá praxe 2 studentů ze SPŠOAaJŠ F-M - 13.5. - 24.5.   

Bowling ŠD, 2. a 5. oddělení 

14.5. Pěvecká soutěž - "Talent" 6 žáků školy 

15.5. 
Wolfram - soutěž 8. ročník 

Bowling ŠD, 1. oddělení 

16.5. 
Školní výlet 3.A, B 

Soutěž - "Mladý zahrádkář" vybraní žáci 4. - 9. tříd 

17.5. 
Celoškolní akce "Májová vernisáž"   

Vystoupení dětí z kroužku Kašpárek v rámci Májové vernisáže   

21.5. Slavnostní pasování prvňáčku na čtenáře 1.A, B, C  

22.5. Scénické čtení, úryvky z knihy "Překlep a Škraloup ŠD, 1. a 4. oddělení 

23.5. 

Planeta země - "Kolumbie kolébka řestí, neřestí", kino P.B. 2. stupeň 

Soutěž - "Sedmička má talent" - 2. kolo   

Nábor basketbal dívky 3. - 4. ročník 

24.5. 
Filmové představení v kině Vlast "Jak vycvičit draka 3" ŠD, 2., 4. a 5. oddělení 

Fotografování tříd + případné skupinky   

27.5. Den otevřených dveří na ZZS F-M 5.A, B, C 

28.5. 

Školní výlet 4.A, B 

Exkurze - Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast 6.A, 7.A, B, C 

Školní výlet - "Společně na Lysou" 3.C 

Matematická soutěž - "Pythagoriáda" - okresní kolo 5. - 8. třídy 

Zážitkový program - "Aids, vztahy, sexualita" - Pavučina o.p.s. 9.A 

Prevence rizikového sexuálního chování - "HIV/AIDS" - Pavučina 
o.p.s. 8.A, B 

"Den pro mou maminku, babičku, tetu" ŠD, 1. oddělení 

29.5. 

"Dny zdraví" 29.5. - 31.5.   

Prevence zubní hygieny 5.B 

Exkurze - Dlouhé Stráně 8.A, B 

Zážitkový program - "Alhokol a kouření" - Pavučina o.p.s. 6.A, B, C, 7.B 

Vycházka na Olešnou 5.A 

Scénické čtení v knihovně ŠD, 2. a 5. oddělení 

Pobyt v přírodě 29.5. - 31.5. - Štramberk 5.C 

Atletický trojboj městských ŠD vybrané děti ŠD 

30.5. 

Výlet 7.B 

Exkurze - Bartošovice, Kunín 6.B, C 

Zážitkový program - "Alhokol a kouření" - Pavučina o.p.s. 7.A, C 

Sporotvní den 1. stupeň 

Zážitkový program - "Potřeby těla" - Pavučina o.p.s. 8.A, B 

Bowling ŠD, 3. a 4. oddělení 

31.5. 

Malování v přírodě - Komorní Lhotka vybraní žáci 

Vycházka na Olešnou 5.B 

Sportovní den 2. stupeň 

Beseda s autorským čtením 2.A, B 

červen 
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3.6. 

Exkurze - Osvětim 9.A 

Výlet - Ranch Monchery Hnojník 2.A, B 

Souvislá praxe 2 studentů ze SŠINFOTECH - od 3.6. - 14.6.   

Den na SŠG a služeb F-M v rámci oslav "Dne dětí" 8.A, B 

4.6. 

Zážitkový program - "Vztahy v kolektivu" - Pavučina o.p.s. 4.A, B 

Výlet - Dolní Vítkovice ŠD, 1. oddělení 

Přednáška Plk. Lottese - "Jak se bránit" 2. stupeň 

5.6. Bowling ŠD, 1. oddělení 

7.6. 

Školní výlet - Bílá 1.A, B, C 

Tématická přednáška o Kyrgyzstánu 2.A 

Filmové představení v kině Vlast - "Čtyřlístek" ŠD, 1. oddělení 

10.6. 

Školní výlet - Pustevny 5.A, B 

Knihovna ŠD 

Zájezd do Anglie - 10.6. - 15. 6 přihlášení žáci 

11.6. 
Výlet - "Z pohádky do pohádky" ŠD, 1. oddělení 

MFF F-M 25. ročník   

12.6. Bowling ŠD, 4. a 5. oddělení 

13.6. 
Réva, velká tělocvična   

Knihovna ŠD, 4. a 5. oddělení 

14.6. 
Bowling ŠD, 3. a 4. oddělení 

Canisterapie ŠD, 5. oddělení 

17.6. Vystoupení tančního kroužku pro rodiče, velká tělocvična   

18.6. 
Knihovna, "Prázdninová četba" ŠD, 1. oddělení 

Soutěž Atletický trojboj" 10 dětí 1. stupně 

19.6. Canisterapie, školní hřiště ŠD, 3., 4. a 5. oddělení 

20.6. 
Beseda s autorským čtením 1.A, B, C 

Pedagogická a provozní porada   

21. Dopravní výchova - školní kolo 4.A, B 

25. 

Výukový program - Dolní oblast Vítkovice 5.A 

Dopravní soutěž - "Putovní pohár Městské policie ČR vybraní žáci 4. tříd 

Školská rada   

Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky z 5., 7. a 9. tříd   

Volejbalové utkání - učitelé x žáci 9.tříd   

26. 
Ocenění nejúspěšnějších žáků   

Hry v přírodě ŠD, 1. oddělení 

27. 
Filmové představení "Psí domov", Ostrava 8.A 

Vycházky a akce tříd na závěr školního roku   

29. Slavnostní zakončení školního roku, předávání vysvědčení   
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IX. Úspěchy školy v soutěžích a olympiádách 

 

Soutěže 1. stupeň ( 1. – 5. ročník ) 

Název soutěže Účastníci Umístění 

Matematická soutěž žáků – Zlatá cihla J. Ševčík 10. místo 

Šachy – okresní kolo družstvo kat. A 7.místo 

Šachy – okresní kolo družstvo kat. B 10. místo 

Pěvecká soutěž „Loutnička – okrskové kolo A. Ligocká  4. místo 

Pěvecká soutěž „Vánoční nóta – okrskové kolo E. Škutová 3. místo 

Polar Street Hockey družstvo  

Turnaj ve florbale – II. kateg. okresní kolo družstvo. 3.místo 

Turnaj ve florbale – III. kateg. okresní kolo družstvo. 3.místo 

Florbal ČEPS CUP – okresní kolo družstvo 3.místo 

Gymnastika – okresní kolo družstvo 1.místo 

Gymnastika – okresní kolo V. Svoboda 1.místo 

Gymnastika – okresní kolo Petr Roman 2.místo 

Gymnastika – okresní kolo Š.Ondroušek 3.místo 

Gymnastika – okresní kolo Pavel Roman 5.místo 

Gymnastika – krajské kolo družstvo 1.místo 

Gymnastika – krajské kolo V. Svoboda 1.místo 

Gymnastika – krajské kolo Petr Roman 2.místo 

Gymnastika – krajské kolo Š.Ondroušek 4.místo 

Gymnastika – krajské kolo Pavel Roman 6.místo 

Přehazovaná – okresní kolo družstvo 2.místo 

Atletický trojboj – okresní kolo družstvo  5. místo 

Atletický trojboj – okresní kolo K. Uhrová, T. Bartončíková 2. místo 

Atletický trojboj – okresní kolo V. Kyselovský 3. místo 

Vybíjená II. kat. otevřená – okresní kolo družstvo 5. místo 

Přespolní běh – okresní kolo V. Svoboda 

C. Lombardo 

4.místo 

 Soutěže 2.stupeň (6. – 9. ročník) 

Název soutěže Účastníci Umístění 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo A. Byrtusová 28. místo 

Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo K. Križanová 19. místo 

Biologická olympiáda kat. D – okresní kolo N. Žvaková 2. místo 

Biologická olympiáda kat. D – okresní kolo V. Švrčková 25. místo 

Matematická olympiáda A.Lautner úspěšný řešitel 

Matematická soutěž – Pangea – krajské kolo J. Adámek 4. místo 

Matematická soutěž - Pythagoriáda A.Lautner 5. místo 

Matematická soutěž – Náboj Junior 8.ročník 27. místo 

Matematická soutěž – Náboj Junior 9.ročník 30. místo 

Zeměpisná olympiáda kat. B – okresní kolo E. Skříčilová 2. místo 

Zeměpisná olympiáda kat. C – okresní kolo N. Žvaková 11. místo 



 46 

Zeměpisná olympiáda kat. B – krajské kolo E. Skříčilová 12. místo 

Šachy – okresní kolo Fárková, Fárek, J.Adámek 

Sebastián Strnadel 

5. místo 

Konverzace v Aj – okresní kolo – kategorie A2 M. Šašma 13.místo 

Pěvecká soutěž – „Talent“  A.Klimšová 4.místo 

Pěvecká soutěž – „Talent“ E. Škutová 15.místo 

Pěvecká soutěž – „Talent“ N. Žvaková 26.místo 

Výtvarná soutěž „Cestování s prarodiči“ - krajské A.Klimšová 3.místo 

Výtvarná soutěž „PO očima dětí a mládeže“  N. Babišová 2.místo 

Výtvarná soutěž „ Krajina kolem nás“ K. Vroblová 1.místo 

Výtvarná soutěž „ Krajina kolem nás“ D. Minarčíková 3.místo 

Výtvarná soutěž „ Bruslíme s Polárkou“ B. Wrzecionková 1.místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo kat. st. žáci K. Križanová 8. místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo kat. st. žáci V. Švrčková  12. místo 

Zahrádkářská soutěž – okresní kolo kat. st.. žáci N. Žvaková 2. místo 

Mladý zdravotník- okresní soutěž družstev H. Páchová, A. Klimšová, 

N. Lokajová,P.Houdková 

M. Smejkalová 

 

Přehazovaná – okresní kolo družstvo 4.místo 

Pohár rozhlasu – okresní kolo družstvo 2.místo 

Jiné soutěže   

Název soutěže Počet žáků  

Konverzace v Nj Zapojeno 12 žáků 

Matematický  Klokan - Kadet Zapojeno 23 žáků  

Matematický  Klokánek  Zapojeno 34 žáků  

Matematický  Klokan - Benjamin Zapojeno 44 žáků  

Pythagoriáda Zapojeno 36 žáků 
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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.  

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 průměru. Z hodnocení vyplývá, že 

studijní potenciál v českém jazyce je využíván optimálně a výsledky testů odpovídají úrovni studijních 

předpokladů žáků, naopak v matematice jsou výsledky na nižší úrovni. 

Žáci 5. ročníku byli v rámci Národního testování prověřováni v oblastech českého jazyka, matematiky a 

obecně studijních předpokladech. Výsledky našich žáků jsou průměrné  a výsledky testů  studijních 

předpokladů žáků jsou na nízké úrovni. 

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

neúspěchu a snahu o dosažení lepších výsledků. 
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XI. Image školy a prezentace školy 

 

Ve školním roce 2018/2019 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.  

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 sportovní den pro žáky v rámci oslav Dne dětí.   

 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 a v současné době 

se pracuje na aktualizaci. 

 

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.  

 

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 2018/2019 

 

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), Šablony 2017 – 2019   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 2017/2018 

 

V roce 2018 zůstal rozpočet na provoz školy zhruba na stejné úrovni jako v předchozích letech a 

hospodaření školy za rok 2018 skončilo opětně  nulovým hospodářským výsledkem (nulový 

hospodářský výsledek je dosahován u všech PO města, důvodem je stanovený postup Finančním 

odborem Magistrátu města Frýdku- Místku, který se týká účtování o  investičním fondu). 

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

srovnání s předchozími lety  v podobné výši 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.  

Zřizovatel zafinancoval a zrealizoval výše uvedenou rekonstrukci školy (podrobněji viz článek 4. 1. 

výroční zprávy) a podporuje účelovou dotací nad rámec schválených „provozních peněz“ zachovat 

moderní úroveň ve vybavení školy (obnova PC, dataprojektorů, interaktivních tabulí apod.)  

 

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 (MŠMT). Výjimkou nejsou ani finanční dary škole, které požíváme na vylepšení prostředí 

interiérů školy pro naše žáky.  Na modernizaci a  obnovu majetku koncem roku 2018 a v první polovině 

roku 2019  použila škola finance z investičního fondu školy (investice viz článek kapitola I., článek 4. 1. 

výroční zprávy).    
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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 2018 byla škole schválena dotace na provoz ve výši 5 892 tis. Kč,  
1 987 tis. Kč vynaložila škola na platbu energií. 
 
Moravskoslezský kraj zaslal pro rok 2018 na platy, odvody a ONIV částku ve výši 23 939 tis. Kč. 
 
 
Závazné ukazatele státního rozpočtu: 
 
na platy     17 110 tis. Kč 
 
dohody          100 tis. Kč 
 
zákonné odvody       5 852 tis. Kč 
 
odvod FKSP          342 tis. Kč 
 
ONIV            535 tis. Kč 
 
Přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. 
 
 
Pro rok 2019 dostala škola dotaci na provoz ve výši 5 755 tis. Kč, na neinvestiční výdaje  
28 388 tis. Kč. 
 
Platy      20 367 tis. Kč 
 
dohody + odstupné         100 tis. Kč 
 
zákonné odvod      6 960 tis. Kč 
 
odvody FKSP          407 tis. Kč 
 
ONIV           554 tis. Kč 
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XV. Závěr 

 

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 2018/2019 na škole 

neproběhla. 

 

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

1. máje 1 700 na svém zasedání dne 10. 10. 2019. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 10. 10. 2019   

Předkladatel výroční zprávy: Mgr. Iveta Zechová, ředitelka školy 


