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Seznam zkratek: 

 
AP    - asistent pedagoga 

BESIP    - Bezpečnost silničního provozu 

BOZP    - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČŠI    - Česká školní inspekce 

DČ    - doplňková činnost 

DPS    - domov s pečovatelskou službou 

DS    - domov seniorů 

DVPP      - Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

ESF     - Evropský sociální fond 

FKSP    - fond kulturních a sociálních potřeb 

ICT    - informační a komunikační technologie 

IKT    - informační a komunikační technologie 

IPS    - Informační poradenské středisko Úřadu práce 

IVP    - Individuální vzdělávací plán   

Kabinet VkZ   - kabinet Výchovy ke zdraví 

KORCHEM   - korespondenční soutěž z chemie 

KVIC    - Krajské vzdělávací informační centrum 

LMP    - lehké mentální postižení 

MPP    - minimální preventivní program 

MŠ    - mateřská škola 

MŠMT   - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OMPA   - okresní metodik preventivních aktivit 

ONIV    - ostatní neinvestiční výdaje 

OPPP    - ostatní příplatky za provedenou práci 

OSPOD   - orgán sociálně-právní ochrany dětí 

PLPP    - plán pedagogické podpory 

PO    - podpůrná opatření 

PPP    - pedagogicko-psychologická poradna 

PRCH    - prevence rizikového chování 

SPC    - speciálně pedagogické centrum 

SPP    - předmět Speciální pedagogická péče  

SRPŠ    - sdružení rodičů a přátel školy 

SŠ    - střední škola 

SVP    - středisko výchovné péče 

ŠD    - školní družina 

ŠMP    - školní metodik prevence 

ŠPP    - Školní preventivní program 

ŠPZ    - školní poradenské zařízení 

ŠSP    - školní strategie prevence 

ŠVP     - školní vzdělávací program 

TZ    - turistický závod 

Učebna F a CH  - učebna fyziky a chemie 

VP    - výchovný poradce 
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1. Základní údaje o škole  
 

škola  

název organizace a základní údaje Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, 

náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková 

organizace 

adresa školy Náměstí T. G. Masaryka 1260, Frýdlant nad 

Ostravicí, 739 11  

právní forma příspěvková organizace 

IČO 73184535 

IZO 600133842 

identifikátor školy 100832404 

Bankovní spojení KB a.s. 86-5725580287/0100 

Kontakt tel.: 558 678 169 (sekretariát),  

558 675 614 (ředitelna) 

fax: 558 678 169 

e-mail: reditelka@zsfrydlant.cz 

www: zsfrydlant.cz 

 

 

Základní škola na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí byla otevřena v roce 1983 

jako velká pavilonová škola. Jedná se o úplnou spádovou základní školu, do které dojíždějí žáci 

z několika okolních obcí. 

 

Školní budova je pavilonového typu, poskytuje dostatek prostoru pro přestávky a volné hodiny, 

za pěkného počasí skýtá tuto možnost atrium. Učebny pro žáky 1. tříd jsou umístěny 

v samostatném pavilonu s vlastním vstupem. Pro žáky 1. stupně jsou k dispozici 4 oddělení 

školní družiny, která ke své činnosti využívá zahradu, vzniklou oplocením pozemku školy 

z ulice Janáčkovy, na podzim roku 2016. Pro sportovní aktivity jsou k dispozici dvě tělocvičny 

a od června 2018 moderní multifukční hřiště. Hřiště je určeno nejen pro výuku tělesné výchovy, 

ale v době po vyučování nebo během volných dnů je otevřeno také pro veřejnost. Stravování 

žáků je zajištěno ve školní restauraci, kterou provozuje firma Scolarest. Restaurace nabízí 

moderní stravování žáků se širokou nabídkou teplých a studených jídel.  

 

Výuka žáků probíhá v kmenových třídách, škola má k dispozici také několik odborných 

učeben. Všechny kmenové třídy a odborné učebny jsou vybaveny zobrazovací technikou - 

dataprojektorem nebo interaktivní tabulí, které jsou propojeny s informačním systémem školy.  

Učebna fyziky a chemie je vybavena pracovními stoly s přívodem elektřiny, digestoří a 

moderními učebními pomůckami.  Škola klade velký důraz na výuku cizích jazyků, která 

probíhá ve třech jazykových učebnách pro žáky, vybavených audiovizuální technikou a 

sluchátky. V jedné z nich se k výuce používá systém jazykové laboratoře. 

Výuka pracovních činností probíhá ve školních dílnách nebo ve školní kuchyňce. Tři 

počítačové učebny jsou využívány nejen k výuce informatiky, ale i ve všech ostatních 

předmětech. K dosavadním odborným učebnám přibyla v tomto školním roce také učebna 

předmětu Hudební výchova, která je vybavena nejrůznějšími hudebními nástroji. Žákům je 

k dispozici školní knihovna a nově také prostory bývalé MŠ Pastelka. V nich probíhají besedy, 

relaxační a adaptační programy a výuka předmětu Dramatická výchova. V odpoledních 

hodinách zde působí nezisková organizace Hravý klaun, ta zde zajišťuje volnočasové aktivity 

pro žáky 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu. V obdobích vedlejších i hlavních prázdnin 

zde organizovali příměstské tábory. 
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zřizovatel   

název zřizovatele Město Frýdlant nad Ostravicí 

adresa zřizovatele Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11 

IČO: 00296651 

kontakt tel.: 558 604 111 

fax: 558 676 279 

e-mail:  posta@frydlantno.cz  

 

 

součásti a pracoviště školy  kapacita IZO Telefon 

Základní škola 680 žáků 600 133 842 558678169 

Školní družina 120 žáků 119 600 331 732839868 

Scolarest (školní restaurace) – samostatný 

právní subjekt 

1800 jídel 102 832 404 558677701 

731438493 

 

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková 

organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena v rejstříku škol a školských 

zařízení. 

 

 Od 1. 1. 2003 má právní subjektivitu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má 

odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

 Škola má 9 ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. Pro zajištění výchovně vzdělávacích 

výsledků využívá škola 29 kmenových tříd. Téměř všechny tyto třídy jsou vybaveny ICT – 

PC, dataprojektorem, plátnem a ozvučením. 

 Škola disponuje odbornými pracovnami: učebna F a CH, 3 učebny cizích jazyků, školní 

kuchyňka, dílny, 3 učebny výpočetní techniky a učebna hudební výchovy. 

 Škola disponuje dvěma tělocvičnami, sportovním hřištěm a školní zahradou. Tělocvičny i 

hřiště jsou využívány v dopoledních hodinách k výuce tělesné výchovy žáků základní 

školy. V odpoledních a večerních hodinách, včetně sobot a nedělí tělocvičny, využívala 

veřejnost. 

 Pro výuku pracovních činností také v rámci práce školní družiny je využívána keramická 

dílna s keramickou pecí. 

 

Školní družina 

  

 Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 120 dětí, které byly 

rozděleny do 4 oddělení. Činnost školní družiny začínala v 6:00 a končila v 16:30 hodin. 

 Rodiče přispívali na pokrytí části provozních nákladů měsíčně 150 Kč na jedno dítě. 

 Školní družina nabízela dětem kromě pestrého programu také činnost v zájmových 

kroužcích. 

 

Školní stravování 

 

Stravování žáků zajišťuje škola prostřednictvím Školní restaurace Scolarest. Podle údajů 

Scolarestu se v tomto školním roce průměrně denně stravovalo 350 našich žáků a 20 

zaměstnanců.   
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Vedení školy  

 

Ředitel školy Ve funkci 

od roku 

Vzdělání Datum posledního 

jmenování 

Mgr. Lenka Matušková 2016 VŠ + funkční studium I + 

studium k výkonu 

specializovaných činností – 

Prevence sociálně 

patologických jevů 

1. 8. 2016 

 

 

Zástupce ŘŠ Ve funkci 

od roku 

Vzdělání Oblast řízení 

Mgr. Karla Šigutová 1995 VŠ Zástupce ředitele pro 1. stupeň a 

zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Iva Přasličáková 2006 VŠ Zástupce ředitele pro 2. stupeň 

 

 

 Funkce Ve funkci 

od roku 

Vzdělání 

Mgr. Jana Trnková Výchovná 

poradkyně 

1997 VŠ + studium výchovného 

poradenství 

Mgr. Šárka Řezníčková Školní metodik 

prevence 

2002 VŠ + studium k výkonu 

specializovaných činností – 

Prevence sociálně patologických 

jevů 

Regina Jurenková Vedoucí školní 

družiny 

2004 SŠ 

 

 

Jméno a příjmení Funkce 

Lucie Večeřová Účetní školy 

Marta Urbančíková Referentka školy 

Martin Michalica Školník 

 

Kapacita školy  

Kapacita školy     680 žáků 

Kapacita školní družiny    120 žáků 

 

Počty žáků za minulé školní roky – k 30. 9. daného školního roku  

 

Školní rok 2015 – 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Počet žáků 622 + 4  

v zahraničí 

632 + 4  

v zahraničí 

644 + 5  

v zahraničí 

660 + 6 

v zahraničí 

Počet tříd 28 28 28 29 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

22,36 22,72 23,18 22,97 

 

Údaje o činnosti školské rady  

Datum zřízení 1. ledna 2006 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Mgr. Karla Šigutová, tel. č.: 558 678 169 
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Členové Školské rady při Základní škole Frýdlant n. O. pro funkční období  

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020:  

 

doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D. (zástupce zřizovatele) 

Ing. Iva Lichnová (zástupce zřizovatele) 

Ing. Petra Filipová (zástupce zřizovatele)  

Andrea Sližová (zástupce rodičů) 

Lucie Večeřová (zástupce rodičů) a místopředsedkyně školské rady 

Jiří Koval (zástupce rodičů)  

Mgr. Eva Růžičková (zástupkyně pedagogických pracovníků) 

Mgr. David Mareček (zástupce pedagogických pracovníků) 

Mgr. Karla Šigutová (zástupkyně pedagogických pracovníků) a předsedkyně školské rady 

 

Informace o činnosti za školní rok 2018/2019  

 

Datum jednání školské rady ve sledovaném období: 1. 10. 2018 a 1. 4. 2019 

 

Obsah jednání – hlavní body: 

 projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2017/2018 

 aktivity školy ve školním roce 2018/2019, informace o průběhu školního roku 2018 – 2019  

 diskuze o opakovaných problémech s dopravní situací v blízkosti školy v ranních hodinách 

včetně návrhů na řešení  

 informace o výsledcích kontrol (Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice) 

 projednání a schválení dodatku Školního řádu 

 

 

1.8 Údaje o činnosti občanského sdružení při škole – Sdružení rodičů a přátel školy  

Registrace 6. prosince 1991 

Zaměření Subjekt bez omezení v činnosti 

Kontakt Andrea Děcká, předseda 

 

Členové rady rodičů SRPŠ ve školním roce 2018/2019 
Andrea Děcká (předseda) 

Pavel Kaňák (místopředseda) 

Ing. Marcela Palochová - do 25. 4. 2019, Petra Janáková - od 26. 4. 2019 (pokladník) 

Ivana Lišková (revizor účtů) 

 

 

Informace o činnosti za školní rok 2018/2019 

  

Datum jednání Rady rodičů SRPŠ ve sledovaném období: 4. 10. a 29. 11. 2018, 

10. 1. a 25. 4. 2019  

 

Obsah jednání - hlavní body: 

 schválení výše příspěvků rodičů a přehled čerpání 

 volba výboru SRPŠ, volba pokladníka 

 čerpání finančních prostředků 

 aktivity školy 

 příprava školního plesu 

 termíny třídních schůzek a konzultací 

 informace o činnosti Školské rady při Základní škole Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. 

Masaryka 1260, přísp. org. 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy, organizace 

výuky  
 

Kód Popis oboru vzdělání Forma 

vzdělávání 

Délka 

vzdělávání v 

létech 

 

Platí od - do 

79-01-C/01 Základní škola denní devět Od 1. 9. 2007 - 

neomezeno 

 

Vzdělávací program  

Název Číslo jednací V roč./třída 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání „SOUHRA“ 

A ZŠ:1/2007 ve znění A 

ZŠ 17/2016 

všechny 

ročníky 

 

Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu pro základní školy (dále jen ŠVP) 

s názvem „SOUHRA“.  

Název „SOUHRA“ evokuje vše, o co se uváděním našeho ŠVP do každodenní praxe snažíme.  

 

Naší snahou je tedy spolupráce pedagogů se žáky a rodiči ve vzájemné úctě a s respektem. Ve 

výuce žáky vedeme ke snaze o dobrý výsledek, k aktivitě, k radosti z učení a objevování.  

K vytváření tvůrčí atmosféry rozvíjíme schopnost vyjádřit uznání, důraz klademe na 

ohleduplné chování ke spolužákům a na budování sebeúcty. 

 

Dotace vyučovacích hodin  

  

Ročník Celková dotace Minimum dle RVP Maximum dle RVP 

1. ročník 21 18 22 

2. ročník 22 18 22 

3. ročník 24 22 26 

4. ročník 25 22 26 

5. ročník 26 22 26 

6. ročník 30 28 30 

7. ročník 30 28 30 

8. ročník 31 30 32 

9. ročník 31 30 32 

 

 

Počty tříd a žáků k 30. 9. 2018 

 

 

Počty žáků k 30. 9. 2018 

Součást školy 
Počet 

tříd/oddělení 

Počet dětí/žáků k 30. 9. 

2018 

Počet dětí/žáků na 

třídu 

1. stupeň ZŠ 15 319 + 4 v zahraničí 21,53 

2. stupeň ZŠ 14 341 + 2 v zahraničí 24,50 

Školní družina 4 120 30 
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Ročník Počet 

tříd 

Počet 

žáků 

celkem 

Z toho 

dívky 

Žáci 

opakující 

ročník 

celkem 

Z toho 

dívky 

Vzdělávání 

v zahraničí 

(§38 Šk. zák.) 

Individuální 

vzdělávání 

(§41 Šk. zák.) 

celkem 29 660 343 2 1 6 0 

1. ročník 3 73 44 0 0 0 0 

2. ročník 3 63 31 0 0 3 0 

3. ročník 3 61 30 0 0 0 0 

4. ročník 3 63 28 0 0 0 0 

5. ročník 3 59 35 0 0 1 0 

6. ročník 4 96 57 1 0 1 0 

7. ročník 4 93 49 0 0 0 0 

8. ročník 3 81 34 1 1 0 0 

9. ročník 3 71 35 0 0 1 0 

 

 

Organizace I. a II. stupně – stav k 30. 9. 2018  

 

Třídy Žáci se učí povinných 

předmětů hodin týdně 

Třídy Žáci se učí povinných 

předmětů hodin týdně 

1. A 21 6. A 30 

1. B 21 6. B 30 

1. C 21 6. C 30 

2. A 22 6. D 30 

2. B 22 7. A 30 

2. C 22 7. B 30 

3. A 24 7. C 30 

3. B 24 7. D 30 

3. C 24 8. A 31 

4. A 25 8. B 31 

4. B 25 8. C 31 

4. C 25 9. B 31 

5. A 26 9. C 31 

5. B 26 9. D 31 

5. C 26 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy   
 

 Přehled pracovníků školy  

  

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 64 

Počet učitelů ZŠ, vč. asistentů pedagoga, 

spec. pedagoga, školního psychologa 

50 

Počet vychovatelů ŠD  4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 10 

 

 

Odborná kvalifikace  % 

Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 

Vychovatelky ŠD 100 

 

 

Aprobovanost ve výuce - 1. stupeň  

 

Předmět % 

Český jazyk 100 

Anglický jazyk 66 

Matematika 100 

Prvouka 100 

Přírodověda 100 

Vlastivěda 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 100 

Praktické činnosti 93 

Tělesná výchova 100 

Volitelné předměty 66 

Celkový průměr 93,18 

 

Aprobovanost ve výuce - 2. stupeň 

 

Předmět % 

Český jazyk 100 

Anglický jazyk 90 

Matematika 100 

Chemie 100 

Fyzika 100 

Přírodopis 100 

Zeměpis 100 

Dějepis 100 

Výchova k občanství 85 
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Výchova ke zdraví 0 

Hudební výchova 93 

Výtvarná výchova 81 

Praktické činnosti 67 

Inform. a komunik.technologie 33 

Tělesná výchova 75 

Druhý cizí jazyk 86 

Volitelné předměty – všeob.zam. 64 

Celkový průměr 80,82 

 

Údaje o pedagogických pracovnících k 1. 9. 2018 
 

Pedagogičtí pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Růžičková Eva Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Michulková Jarmila Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Majerová Marcela Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Krautová Vlasta Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Žáková Renata Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Tomalíková Jana Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Goluchová Lenka Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Twarógová Pavlína Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Lusková Irena Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Milatová Pavla Učitelka 0,864 VŠ 1. - 5. ročník 

Bliek Monika Učitelka 0,909 VŠ ČJ - D 

Michnová Iva Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Ševčíková Lenka Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Kutty Marta Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Veselková Alena Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Matějová Jarmila Učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Polách Oto Učitel 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Šigutová Karla zást. řed.školy 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Plucnarová Jana Učitelka 0,546 VŠ Čj - D 

Mlýnková Tereza Učitelka 1,0 VŠ Čj – Zákl.spol.věd 

Magerová Lenka Učitelka 1,0 VŠ M - F 

Strangfeld Dan Učitel 1,0 VŠ Tv - M 

Kudělka Martin Učitel 1,0 VŠ M - Tv 

Trnková Jana vých.poradce 1,0 VŠ Čj - Ov 

Eliáš Pavel Učitel 1,0 VŠ F – ZT - Tv 

Doležalová Gabriela  Učitelka 1,0 VŠ Čj - D 

Urbánková Šárka Učitelka 1,0 VŠ Př – Z  

Horáková Miluše Učitelka 1,0 VŠ Rj – D,Nj-st.zk.SJŠ 

Řezníčková Šárka Učitelka 1,0 VŠ Bi - Z 

Trampotová Eva Učitelka 1,0 VŠ M - F 

Sigmundová Eva Učitelka 1,0 VŠ Př - CH 
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Majerová Sylva Učitelka 1,0 VŠ M - Bi 

Menšíková Jana Učitelka 1,0 VŠ Čj – D  

Suchanová Hana Učitelka 1,0 VŠ Rj - Aj 

Sionkalová Eva Učitelka 0,728 VŠ Rj – Tv,Nj-st.zk.SJŠ 

Blažková Jana Učitelka 1,0 VŠ Rj–Hv,Aj-st.zk.SJŠ 

Mareček David Učitel 0,864 VŠ Ov – Tech. vých. 

Šlesingerová Iva Učitelka 1,0 VŠ Vv – Tech. vých. 

Gřesová Eva Učitelka 0,728 VŠ AJ - NJ 

Přasličáková Iva zást. řed.školy 1,0 VŠ M - Deskr.geometrie 

Čupa Jiří Učitel 0,273 VŠ Rj - D 

Matušková Lenka ředitelka školy 1,0 VŠ M - F 

Šigut Adam Učitel 1,0 VŠ Tv - Hv 

Jurenková Regina ved.vych.ŠD 1,0 SŠ  

Macháčová Irena vych.ŠD 0,95 SŠ  

Pravdová Gabriela vych.ŠD 0,66 SŠ  

Zelenková Irena vych.ŠD +  

asistent pedagoga 

0,50 + 

0,50 

SŠ  

Eschingerová Eva asistent pedagoga 0,75 VŠ  

Chrostková Kateřina asistent pedagoga 0,50 VOŠ  

Ryšavá Táňa asistent pedagoga 0,75 VŠ  

Morysová Zdeňka 

Karolína 

asistent pedagoga 0,50 SŠ  

Šmýrová Štěfánková 

Martina 

asistent pedagoga 

- od 1.1.2019 

0,75 SŠ  

Senčíková Petra speciální pedagog 

učitelka 

0,682 

0,318 

VŠ 

VŠ 

 

Tvrdá Veronika školní psycholog 0,50 VŠ  

Till Paul Grygory Učitel 0,09 VŠ rodilý mluvčí 

 

 

 

Věková struktura pedagogického sboru, včetně ŠD 

 

Do 35 let 36 – 45 let 46 – 50 let 51 – 62 let 

 

v důchodovém 

věku 

Celkem 

Muži ženy muži ženy muži Ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 4 3 7 1 8 2 21 1 6 8 46 

 

  

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících  

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

Večeřová Lucie účetní školy 1,0 

Urbančíková Marta referentka školy 1,0 

Michalica Martin školník 1,0 

Hlistová Marta uklízečka 1,0 
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Nohlová Alena  uklízečka 0,85 

Rosková Hana uklízečka 0,85 

Hlaváčová Irena uklízečka 0,85 

Literáková Naděžda uklízečka 0,85 

Grmelová Ilona uklízečka 0,85 

Vyvialová Ellen uklízečka 0,85 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020  
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd, 

které byly u zápisu 

z toho počet dětí 

starších 6 - ti let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2019/2020 

3 59 11 3 

 
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se uskutečnil v naší škole ve čtvrtek 11. 4. 2019. 

Zjišťování školní zralosti dětí proběhlo netradiční formou plně v souladu s dokumentem 

vydaným MŠMT Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce Čj. MSMT-
27988/2016. 
 

Zápisu se zúčastnilo 59 dětí, 3 děti mají odklad povinné školní docházky. 1 dítě přestoupilo na 

jinou školu, dvě žákyně přešly na naši školu v průběhu měsíce srpna.  

Do 1. tříd k 1. 9. 2019 nastoupilo 57 žáků. 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019 
 

Přehled prospěchu I. stupeň – 1. pololetí  

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Průměrný 

prospěch 

I.A 24 24 0 0 1,010 

I.B 25 25 0 0 1,000 

I.C 24 24 0 0 1,005 

II.A 22 22 0 0 1,023 

II.B 20 19 1 0 1,066 

II.C 22 22 0 0 1,085 

III.A 21 20 1 0 1,054 

III.B 18 16 2 0 1,146 

III.C 21 20 1 0 1,131 

IV.A 22 18 4 0 1,288 

IV.B 23 21 2 0 1,082 

IV.C 18 8 10 0 1,562 

V.A 19 12 7 0 1,274 

V.B 19 19 0 0 1,211 

V.C 21 19 2 0 1,176 

Celkem 319 289 30 0 1,141 

 



 15 

 

Přehled prospěchu I. stupeň – 2. pololetí  

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Průměrný 

prospěch 

I.A 24 24 0 0 1,016 

I.B 25 25 0 0 1,000 

I.C 24 23 1 0 1,010 

II.A 22 22 0 0 1,034 

II.B 20 19 1 0 1,106 

II.C 22 21 1 0 1,091 

III.A 21 20 1 0 1,083 

III.B 18 16 2 0 1,181 

III.C 21 20 1 0 1,131 

IV.A 22 14 8 0 1,333 

IV.B 23 21 2 0 1,121 

IV.C 18 10 8 0 1,537 

V.A 19 11 8 0 1,347 

V.B 19 17 2 0 1,247 

V.C 21 18 3 0 1,219 

Celkem 319 281 38 0 1,164 

 

Přehled prospěchu II. stupeň – 1. pololetí  

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo  Průměrný 

prospěch 

VI.A 21 16 5 0 1,326 

VI.B 22 11 11 0 1,472 

VI.C 26 19 7 0 1,385 

VI.D 27 14 13 0 1,479 

VII.A 26 16 10 0 1,328 

VII.B 24 8 16 0 1,508 

VII.C 22 13 9 0 1,367 

VII.D 22 12 10 0 1,358 

VIII.A 27 12 14 1 1,690 

VIII.B 28 7 20 1 2,092 

VIII.C 26 13 11 1  1,556 

IX.B 24 10 14 0 1,758 

IX.C 27 10 17 0 1,711 

IX.D 20 7 12 1 1,923 

Celkem 342 168 169 4  1,568 
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Přehled prospěchu II. stupeň – 2. pololetí  

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Průměrný 

prospěch 

VI.A 24 12 12 0 1,513 

VI.B 22 11 11 0 1,591 

VI.C 26 16 9 0 1,456 

VI.D 27 10 17 0 1,607 

VII.A 26 15 11 0 1,372 

VII.B 24 8 16 0 1,506 

VII.C 22 14 8 0 1,448 

VII.D 22 10 12 0 1,473 

VIII.A 27 13 14 0 1,749 

VIII.B 27 9 17 1 2,085 

VIII.C 27 16 10 0 1,576 

IX.B 24 8 16 0 1,883 

IX.C 27 8 18 0 1,872 

IX.D 20 4 15 0 2,027 

Celkem 345 154 186 1 1,654 

 

Celkový přehled  

 

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo  

1. stupeň 

1.pololetí 

319 289 30 0 

1. stupeň 

2.pololetí 

319 281 38 0 

2. stupeň 

1.pololetí 

342 168 169 4  

2. stupeň 

2.pololetí 

345 154 186 1 

 

Výchovná opatření I. stupeň  - 1. pololetí  
 

Třída Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I.A 24 0 0 0 0 0 0 0 

I.B 25 0 0 0 0 0 0 0 

I.C 24 0 0 0 0 0 0 0 

II.A 22 0 0 0 0 0 0 0 

II.B 20 0 0 0 0 0 0 0 

II.C 22 0 0 0 0 0 0 0 

III.A 21 0 0 0 0 0 0 0 

III.B 18 0 0 0 0 0 0 0 

III.C 21 0 0 0 0 0 0 0 

IV.A 22 0 0 0 0 0 0 0 
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IV.B 23 0 0 0 0 0 0 0 

IV.C 18 0 0 2 0 1 1 0 

V.A 19 0 0 0 0 0 0 0 

V.B 19 0 0 0 0 0 0 0 

V.C 21 1 0 2 0 0 0 0 

Celkem 319 1 0 4 0 1 1 0 

 

Výchovná opatření I. stupeň – 2. pololetí  

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I.A 24 1 1 0 0 0 0 0 

I.B 25 0 3 0 0 0 0 0 

I.C 24 0 3 0 0 0 0 0 

II.A 22 0 1 0 0 0 0 0 

II.B 20 0 5 0 0 0 0 0 

II.C 22 0 1 0 0 0 0 0 

III.A 21 1 3 0 1 0 0 0 

III.B 18 1 3 0 0 0 0 0 

III.C 21 0 6 1 0 0 0 0 

IV.A 22 0 0 2 0 0 0 0 

IV.B 23 2 5 2 0 0 0 0 

IV.C 18 0 0 2 2 2 0 0 

V.A 19 0 0 1 0 0 0 0 

V.B 19 0 0 0 3 0 0 0 

V.C 21 6 5 0 0 0 0 0 

Celkem 319 11 36 8 6 2 0 0 

 

Výchovná opatření II. stupeň – 1. pololetí  

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
NTU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI.A 21 0 5 0 0 0 0 0 

VI.B 22 0 0 1 0 0 0 0 

VI.C 26 0 3 0 3 0 0 0 

VI.D 27 0 0 0 0 0 0 0 

VII.A 26 8 0 0 0 0 0 0 

VII.B 24 0 1 0 0 0 0 0 

VII.C 22 0 0 2 0 0 0 0 

VII.D 22 0 2 0 1 0 0 0 

VIII.A 27 0 0 2 2 0 0 0 

VIII.B 28 0 0 5 6 3 1 0 

VIII.C 26 0 0 0 0 0 0 0 

IX.B 24 0 0 0 4 2 0 0 

IX.C 27 1 1 2 2 1 0 0 

IX.D 20 2 0 2 3 2 0 0 

Celkem 342 11 12 14 21 8 1 0 
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Výchovná opatření II. stupeň – 2. pololetí 

 

Třída Počet 

žáků 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
NTU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI.A 24 0 7 0 0 0 0 0 

VI.B 22 7 4 2 2 0 0 0 

VI.C 26 5 6 2 1 0 0 0 

VI.D 27 7 0 1 0 0 0 0 

VII.A 26 12 0 0 0 2 0 0 

VII.B 24 0 2 1 0 0 0 0 

VII.C 22 0 7 0 0 0 0 0 

VII.D 22 7 0 1 0 0 0 0 

VIII.A 27 5 7 4 2 0 0 0 

VIII.B 27 6 2 2 3 2 2 0 

VIII.C 27 6 9 0 0 0 0 0 

IX.B 24 8 3 0 0 1 0 0 

IX.C 27 12 2 0 0 1 0 0 

IX.D 20 2 3 0 2 3 0 0 

Celkem 345 77 52 13 10 9 2 0 

 

Celkový přehled:   

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
NTU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I. stupeň 

1. pololetí 

319 1 0 4 0 1 1 0 

I. stupeň 

2. pololetí 

319 11 36 8 6 2 0 0 

II. stupeň 

1. pololetí 

342 11 12 14 21 8 1 0 

II. stupeň 

2. pololetí 

345 77 52 13 10 9 2 0 

Celkem 

1. pololetí 

661 12 12 18 21 9 2 0 

Celkem 

2. pololetí 

664 88 88 21 16 11 2 0 

 

Komentář:   
Pochvaly žáci obdrželi za práci v třídní a žákovské samosprávě, za účast a umístění 

v matematických, technických, vědomostních, výtvarných a sportovních soutěžích na úrovni 

okresních, krajských i republikových kol, za vzornou reprezentaci školy a města, výborný 

prospěch a chování, aktivitu a svědomitou přípravu na vyučování, příkladnou školní docházku. 

Rovněž byla udělena kázeňská opatření, a to zejména za opakované porušování školního řádu, 

časté zapomínání školních potřeb, pozdní příchody do vyučování, neukázněné chování ve 

vyučovacích hodinách a o přestávkách, nevhodné chování vůči spolužákům a vyučujícím, 

neomluvenou absenci, poškozování majetku školy, neplnění zadaných úkolů a špatnou 

pracovní morálku. 
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Absence žáků ve školním roce 2018/2019  

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

Celkem 

1. pololetí   

 

27940 42,269 2 0,003 

Celkem 

2. pololetí  

 

34571 52,065 0 0 

 

 

Přehled umístění žáků školy v soutěžích: 

 
1. stupeň  

Soutěž Kolo Umístění 

Celostátní kolo Školních 

časopisů 

Ocenění jednotlivých 

redakcí 

2. místo 

Celostátní kolo Školních 

časopisů 

Celkové hodnocení 

časopisů 

10. místo 

Krajské kolo Školních 

časopisů 

Grafika 1. místo 

Krajské kolo Školních 

časopisů 

Ocenění jednotlivých 

redakcí 

2. místo 

Krajské kolo Školních 

časopisů 

Celkové hodnocení 

časopisů 

2. místo 

Matematická soutěž – Cvrček 

– 2. a 3. ročník 

Školní kolo   

Matematická soutěž – Klokan 

– 4. a 5. ročník 
Školní kolo   

Sběr lesních plodů – sběr 

kaštanů a žaludů 

Školní kolo – 1. stupeň 

Celkem 1.585 kg 

1. místo – 2. B – 393 kg 

2. místo – 3. A – 380 kg 

3. místo – 1. C – 296 kg 

Logická olympiáda  Školní kolo  

Pythagoriáda - 5. ročník Školní kolo   

Přespolní běh Okrskové kolo -  

1. ročník 

2. místo 

Přespolní běh Okrskové kolo -  

2. ročník 

1., 6. místo 

Přespolní běh Okrskové kolo -  

3. ročník 

3., 4. místo 

Přespolní běh Okrskové kolo -  

4. ročník 

4. místo 

Přespolní běh Okrskové kolo -  

5. ročník 

1., 1. místo 
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Přespolní běh Okresní kolo - 2. ročník 3. místo 

McDonald´s Cup „A“ Okrskové kolo 1. místo 

McDonald´s Cup „A“ Okresní kolo 1. místo 

McDonald´s Cup „A“ Krajské kolo 4. místo 

McDonald´s Cup „B“ Okrskové kolo 1. místo 

McDonald´s Cup „B“ Okresní kolo 5. místo 

Pěvecká soutěž Loutnička Školní kolo   

Pěvecká soutěž Loutnička Obvodní kolo -  

ZLATÉ PÁSMO 

1., 2. místo 

Vybíjená „Smíšená kategorie“ Okrskové kolo 4. místo 

Miniolympiáda z anglického 

jazyka 

Školní kolo  

Vybíjená  Okrskové kolo 2. místo 

Vybíjená  Okrskové kolo 1. místo 

Vybíjená Okresní kolo 4. místo 

Recitační soutěž – 1. tříd 

Přehlídka malých recitátorů 

Školní kolo  

Recitační soutěž – 2. a 3. tříd Školní kolo  

Recitační soutěž – 4. a 5. tříd Školní kolo  

Recitační soutěž – 4. a 5. tříd Obvodní kolo 1. místo 

Recitační soutěž – 4. a 5. tříd Okresní kolo  
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2. stupeň 

 

Soutěž Kolo Umístění 

Přespolní běh - dívky  

6. a 7. ročník 
Okrskové kolo 1. místo 

Přespolní běh - chlapci  

6. a 7. roč. 
Okrskové kolo 2. místo 

Přespolní běh - dívky  

8. a 9. ročník 
Okrskové kolo 1. místo 

Přespolní běh - chlapci  

8. a 9. ročník 
Okrskové kolo 3. místo 

Přespolní běh - dívky  

6. a 7. ročník 
Okresní kolo 1. místo 

Přespolní běh - dívky  

6. a 7. ročník 
Krajské kolo 3. místo 

Přespolní běh - dívky  

6. a 7. ročník 
Krajské kolo - jednotlivci 1. místo 

Halová kopaná - mladší žáci Okrskové kolo 2. místo 

Halová kopaná - starší žáci Okrskové kolo 1. místo 

Halová kopaná - starší žákyně 

 
Okresní kolo 2. místo 

Halová kopaná - starší žáci 

 
Okresní kolo 3. místo 

Florbal – mladší žáci Okrskové kolo 1. místo 

Florbal – starší žáci Okrskové kolo 1. místo 

Florbal – starší žákyně Okrskové kolo 1. místo 

Florbal – starší žáci Okresní kolo 2. místo 

Florbal – starší žákyně Okresní kolo 1. místo 

Florbal – starší žákyně Krajské kolo 6. místo 

Minikopaná - starší žáci Okrskové kolo 1. místo 

Minikopaná - starší žáci Okresní kolo 1. místo 
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Pohár starostky  Silový pětiboj 1. místo 

Přehazovaná – mladší žákyně Okrskové kolo  1. místo 

Přehazovaná – mladší žákyně Okresní kolo  1. místo 

Pohár rozhlasu - mladší žákyně Okresní kolo 2. místo 

Přírodovědný klokan -  

8. a 9. ročník 
Školní kolo  

Přírodovědný klokan -  

8. a 9. ročník 
Okresní kolo 2., 7., 10. místo 

Soutěž Hledáme nejlepšího 

Mladého chemika ČR - 8. a 9. 

ročník 

Školní kolo  

Olympiáda v českém jazyce – 8. a 

9. ročník 
Školní kolo  

Olympiáda v českém jazyce – 8. a 

9. ročník 
Okresní kolo 19. místo 

Logická olympiáda Školní kolo   

Náboj – celostátní matematicko-

fyzikální soutěž 

Oblastní kolo – ZŠ a 

víceletá gymnázia 
5. místo 

Soutěž ke Dni lidských práv - téma 

„Důstojný život“ 

Pořádá Gymnázium Olgy 

Havlové v Ostravě 

Nejoriginálnější 

prezentace - žáci 9. B 

Dějepisná olympiáda -  

8. - 9. ročník 
Školní kolo  

Konverzační soutěž v anglickém 

jazyce -  

6. - 7. ročník 

Školní kolo  

Konverzační soutěž v anglickém 

jazyce -  

8. - 9. ročník 

Školní kolo  

Konverzační soutěž v anglickém 

jazyce -  

6. - 7. ročník 

Okresní kolo 20. místo 

Konverzační soutěž v anglickém 

jazyce -  

8. - 9. ročník 

Okresní kolo 4. místo 

Fyzikální olympiáda -  

9. ročník 
Okresní kolo 2. místo 

Fyzikální olympiáda -  

9. ročník 
Krajské kolo 5. místo 

Recitační soutěž –  

6. a 7. ročník 

 

Školní kolo  
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Recitační soutěž –  

8. a 9. ročník 
Školní kolo  

Zeměpisná olympiáda –  

6. ročník 

 

Školní kolo  

Zeměpisná olympiáda –  

7. ročník 

 

 

Školní kolo  

Zeměpisná olympiáda –  

8 a 9. ročník 
Školní kolo  

Zeměpisná olympiáda –  

6. ročník 
Okresní kolo 16. místo 

Zeměpisná olympiáda –  

7. ročník 
Okresní kolo 9. místo 

Zeměpisná olympiáda –  

8. a 9. ročník 
Okresní kolo 

2. místo - postup do 

krajského kola 

Matematický klokan – kategorie 

Benjamín – 6. a 7. ročník 
Školní kolo 

 

 

 

Matematický klokan – kategorie 

Benjamín – 6. a 7. ročník 

Matematický klokan – kategorie 

Kadet – 8. a 9. ročník 

 

Školní kolo 

Školní kolo 

 

 

Matematický klokan – kategorie 

Kadet – 8. a 9. ročník 

Školní kolo 

 
 

Pythagoriáda – 6. ročník 
Školní kolo 

 
 

Pythagoriáda – 7. ročník Školní kolo  

Pythagoriáda – 8. ročník Školní kolo  

Pythagoriáda – 6. ročník 

 

Okresní kolo - 1 účastník 

 

23. - 33. místo 

 

Pythagoriáda – 7. ročník Okresní kolo - 2 účastníci 
1. - 6. místo 

7. - 17. místo 
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Matematická olympiáda -  

6. ročník 
Okresní kolo - 2 účastníci 1., 19. místo 

Matematická olympiáda -  

7. ročník 
Okresní kolo - 2 účastníci 2., 12. místo 

Matematická olympiáda -  

9. ročník 
Okresní kolo - 2 účastníci 3., 4. místo 

Matematická olympiáda -  

9. ročník 
Krajské kolo - 1 účastník úspěšný řešitel 

Biologická olympiáda -  

6. - 7. ročník 
Školní kolo  

Biologická olympiáda -  

8. - 9. ročník 
Školní kolo  

Biologická olympiáda -  

6. - 7. ročník 

 

Okresní kolo - 3 účastníci 1., 2., 5. místo 

Biologická olympiáda -  

8. - 9. ročník 

 

Okresní kolo - 3 účastníci 12., 16., 18. místo 

Biologická olympiáda -  

6. - 7. ročník 
Krajské kolo - 2 účastníci 2., 21. místo 

Paměť národa 5 družstev ze 3 zákl. škol 
2. místo - žákyně  

. ročník 

Skaut - závod hlídek  

(Svojsíkův závod) - chlapci 
Okresní kolo 

1. místo (postup do 

krajského kola) 

8. místo 

Skaut - závod hlídek  

(Svojsíkův závod) - dívky 
Okresní kolo 7. místo 

Skaut - závod hlídek  

(Svojsíkův závod) - chlapci 
Krajské kolo 2. místo 

 

 

6. Prevence projevů rizikového chování  

Plnění MPP 2018 - 2019 

Preventivní aktivity na naší škole probíhaly ve školním roce 2018 - 2019 v souladu 

s aktuálním Minimálním preventivním programem (MPP) a ve shodě s cíli Školní strategie 

prevence (ŠSP) na období let 2019 – 2023. 

Dílčím cílem pro školní rok 2018 - 2019 byla podpora témat prevence vztahových 

problémů, včetně agresivních forem jako jsou šikana a kyberšikana, prevence 

virtuálních závislostí a kouření. 

Témata obsažená v dílčím cíli jsme zařadili do preventivních programů realizovaných ve 

spolupráci se společnostmi Renarkon, AZ Help, s Policií ČR a také byla součástí některých 

vyučovaných předmětů: IKT, výchova k občanství, výchova ke zdraví, zeměpis (agrese v 

celosvětovém měřítku - války, terorismus, návykové látky – nelegální pěstování narkotik …), 

dějepis (agrese v dějinách lidstva - důsledky), Čj – návykové látky apod. 
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Preventivní aktivity 

 

Preventivní programy, které proběhly ve školním roce 2018 - 2019 byly hrazeny z prostředků 

rodičů našich žáků. Ve financování preventivních aktivit nás podpořil zřizovatel, SRPŠ, které 

na preventivní aktivity (adaptační programy) přispělo částkou 15.000,- Kč, akci Protidrogový 

vlak zajistilo Město Frýdlant nad Ostravicí. 

 

Programy specifické prevence za školní rok 2018/2019 

 

Září 2018 

 Třídenní adaptační programy pro žáky prvních a šestých ročníků, 

 Den sociálních služeb – 9. roč., 

 AZ Help – prev. prog. – 1. až 5. ročník. 

Říjen 2018 

 Renarkon – preventivní programy 6. – 9. ročník (vztahy, vztahy II, kyberšikana, drogy), 

 Návštěva policejní služebny – 4. ročník, 

 Osobní bezpečí – 2. ročník, Policie ČR, 

 Šikana – 5. ročník, Policie ČR. 

Listopad 2018 

 Přednáška „Vztahy“ – 9. roč., 

 EXIT TOUR – prev. program pro 6. – 9. ročník, 

 AZ Help 1. – 5. roč., 

 Renarkon – 6. a 9. ročník (Zdravý životní styl, Drogy). 

Prosinec 2018 

 Přednáška Policie ČR „Právní vědomí“ – pro 9. ročník, 

 Renarkon 7. a 8. roč. (Návykové látky – alkohol, tabák, drogy, Poruchy příjmu potravy). 

Únor 2019 

 Čas proměn – dívky 7. ročníku, 

 Na startu mužnosti – chlapci 7. ročníku. 

Březen 2019 

 Renarkon – 9. roč. (Sexualita), 7. roč. (Netolismus), 8. C (PPP), 

 AZ Help – 1. stupeň, 

 Protidrogový vlak – 7. ročník.                                           

Duben 2019 

 Den zdraví 

 

Rozpis témat dlouhodobých programů specifické prevence 

 

Komplexní dlouhodobý program primární prevence rizikového chování AZ Help pro 

žáky 1. – 5. tříd 

 

Témata programů 

 

I. ročník ZŠ  

 

1. blok: trénink vyjadřování a sdílení emocí, nácvik relaxačních a uvolňovacích technik – 

UČÍME SE PROJEVOVAT, VYJADŘOVAT, SDÍLET A ODPOČÍVAT.  

2. blok: podpora pozitivních vztahů ve skupině, zásady zdravého životního stylu, podpora 

tolerance, přátelských vztahů a spolupráce ve skupině - ŽIJEME ZDRAVĚ A POMÁHÁME 

SI. 

3. blok: podpora kladného sebepojetí a sebepřijímání, upevňování pozitivních vztahů ve 

skupině, podpora tolerance – VĚŘÍME SI A JSME RŮZNÍ. 



 26 

II. ročník ZŠ  

 

1. blok: podpora pozitivních vztahů ve skupině, podpora tolerance a jinakosti – KAŽDÝ 

JSME JINÝ, KAŽDÝ MÁME SVOU HODNOTU.  

2. blok: rozvoj sebepoznání, poznávání druhých – JSME SPOLU A PODPORUJEME SE.  

3. blok: prevence ostrakizace ve skupině – NEDOROZUMĚNÍ SE MOHOU OBJEVIT, ALE 

PŘEKONÁME JE.  

 

 

 

III. ročník ZŠ  

 

1. blok: rozvoj komunikačních dovedností, prevence a řešení konfliktů, sporů a nedorozumění 

– UMÍME SE DOMLUVIT.  

2. blok: přátelství a kamarádství, schopnosti a dovednosti – ZNÁM SVÉ MÍSTO, 

AKCEPUJEME SE. 

3. blok: prevence ostrakizace ve skupině - NEDOROZUMĚNÍ SE MOHOU OBJEVIT, ALE 

PŘEKONÁME JE.  IV. ročník ZŠ  

1. blok: růst komunikačních a vztahových dovedností, trénink poskytování a přijímání cílené 

zpětné vazby – ROZUMÍME SI, UMÍME ŘEŠIT KONFLIKTY.  

2. blok: rozvoj schopností empatie - JAK SE CÍTÍM JÁ A JAK SE CÍTÍ DRUZÍ.  

 

Programy RENARKON 

6. ročník – Zdravý životní styl, vztahy 

7. ročník – Netolismus, vztahy II, návykové látky 

8. ročník – Kyberšikana, poruchy příjmu potravy 

9. ročník – Drogy, sexualita 

 

Programy nespecifické prevence: 
 

Září 2018 

 BESIP na dopravním hřišti – 1. stupeň, 

 

Říjen 2018 

 BESIP na dopravním hřišti – 1. stupeň, 

 Sportovní kurz – 9. ročník, 

 Kurz cyklisty – 4. ročník 

 Beseda Green life – 1. stupeň 

 Hallooween 9. a 1. ročník 

 Hallooweenské setkání s rodiči 1.C 

 

Listopad 2018 

 Prevence zubního kazu – 3. ročník 

 Abraka Muzika – vých. koncert 1. stupeň 

 Rozsvěcování vánočního stromku 

 

Prosinec 2018 

 Plavecký výcvik – 2. a 3. ročník, 

 Vánoce na dědině, Křesťanské Vánoce – 1. stupeň, 

 Vánoční jarmark, 

 Prevence zubního kazu – 2. roč. 

 Plavecký výcvik – 2. a 3. roč. 

 Vystoupení pro domov seniorů – Mikulášská 
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 Křesťanské Vánoce – beseda pro 1. stupeň 

 Strom života – 7. roč. 

Leden 2019 

 Plavecký výcvik – 1. stupeň, 

 

Únor 2019 

 Plavecký výcvik - 1. stupeň, 

 

Březen 2019 

 Lyžařský výcvik – 7. ročník, 

 Plavecký výcvik – 2. a 3. ročník 

 

Duben 2019 

 Den Zdraví  

 Den Země – 1. stupeň 

 Poselství Velikonoc – 1. stupeň 

 Plavecký výcvik - 2. a 3. ročník 

 IZS – přednáška pro 8. ročník 

 Hasík – 2. roč. 

 Dopravní hřiště – 1. stupeň 

 Velikonoční projekt – 1. stupeň 

 Velikonoční dílny s rodiči – 1. stupeň 

 Kurz cyklisty – 4. roč. 

 

Květen 2019 

 BESIP na dopravním hřišti – 1. stupeň, 

 Kurz cyklisty – 4. ročník 

 Den Země – 2. stupeň Hasík – 2. roč. 

 Návštěva Úřadu práce ve F-M – 8. ročník, 

 Soudní přelíčení u Okresního soudu ve Frýdku – Místku (9. ročník), 

 Čas proměn – děvčata 6. ročníku 

 Přednáška pro děvčata 9. roč. – dospívání 

 Projekt Příroda kolem nás – 4. ročník 

 Programy EVVO pro 5. ročník 

 

Červen 2019  

 Exkurze Osvětim – 9. ročníky 

 Partnerské třídy (1. a 9. ročník) – rozloučení na závěr školního roku 

 Návštěva hasičské stanice – 3. ročník 

 Programy EVVO – terénní výuka pro 2. a 5. ročník 

 

 

Další aktivity nespecifické prevence 

 

Schůzky školního parlamentu probíhaly dle aktuální potřeby. 

 

V uplynulém školním roce fungovalo na naší škole 23 kroužků se zaměřením na vědomostní, 

sportovní a dovednostní aktivity. Rozšiřuje se nabídka kroužků a volnočasových aktivit se 

zaměřením na rozvoj logického uvažování a praktické využití znalostí získaných ve vyučování. 

Děti jsou ve škole informovány také o nabídce volnočasových aktivit, které mohou využívat ve 

Frýdlantu n. O. (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, TJ Sokol, Centrum sportu a relaxace 

Kotelna a další) i v jeho okolí, některé kroužky fungují na naší škole pod hlavičkou Střediska 

volného času Klíč Frýdek - Místek. 
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Při ZŠ působí také nezisková organizace Hravý klaun, která nabízí různorodé volnočasové 

aktivity pro žáky 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu. Tato spolupráce je financována z  

prostředků Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z 

Operačního programu Zaměstnanost. 

Vzdělávání a informovanost pedagogů 

 

Účast pedagogů na vzdělávání v oblasti primární prevence 

 

- 11. Krajská konference prevence sociálně patologických jevů – říjen 2018 –  ŠMP 

- Seminář a  informativní schůzka k práci s dětmi s poruchami chování – květen 2018 – VP, 

ŠMP 

 

Preventivní materiály a informace 

 

Pedagogům jsou k dispozici materiály vztahující se k prevenci PRCH (projevů rizikového 

chování) jednak v knižní podobě a také na DVD. Obojí je pravidelně doplňováno dle aktuální 

nabídky. Publikace a výukové materiály jsou umístěny v kabinetu VKZ, u ŠMP a VP.  

Ve sborovně byly všem pedagogům přístupné manuály k řešení problémových situací 

spojených s výskytem PRCH a také dvě složky s náměty aktivit a her pro třídnické hodiny.  

Všechny potřebné materiály jsou umístěny také na školní síti v sekci administrativa (X)  

– šk. rok 2018/2019 – prevence. 

Další informace s tématy prevence a nabídku vzdělávání bylo možno vyhledat ve sborovně, na 

školním webu a na nástěnce prevence.  

Žákům 6., 7. a 8 ročníků byly rozdány preventivní materiály organizace DĚTSKÉ KRIZOVÉ 

CENTRUM (kyberšikana 6. a 7. roč., sebepoškozování – 8. roč.). 

Ke sledování aktuálního dění a inspiraci z oblasti rizikového chování žáků je pedagogům 

k dispozici předplatné časopisu „Prevence“. 

Spolupráce při organizaci a plnění MPP a při řešení problémových situací 

 

Na přípravě adaptačních programů a MPP se spolu s ŠMP podíleli pedagogové 1. i 2. stupně. 

Jejich náměty a připomínky byly konzultovány na přípravných schůzkách. V průběhu školního 

roku pak bylo uskutečněno několik konzultací a pracovních setkání ŠMP s vedením školy a 4 

schůzky s členy ŠPP (Školní poradenské pracoviště). 

Při výskytu problémových situací ve škole jsme postupovali podle pravidel, která jsou součástí 

metodických doporučení MŠMT. Jednání s rodiči, probíhala za účasti třídních učitelů, VP a 

ŠMP. Při řešení problémových situací jsme spolupracovali také s dalšími státními institucemi 

– OSPOD ve Frýdlantu n. O., Policie ČR, PPP ve F-M, SPC ve F-M, SVP ve F-M, Krajský 

úřad v Ostravě – odbor prevence. 

 

 

 

Výchovné komise 

 

Počet výchovných komisí 2 

 

Udělené snížené stupně z chování 

 

Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování 

4 0 
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Tabulka: Souhrn výskytu PRCH na naší škole za školní rok 2018/2019 

 

Rizikový jev Počet případů 

Šikana a kyberšikana 3 

Záškoláctví 0 

Vysoká absence 2 

Krádeže 2 

Nevhodné chování ve vyučování 10 

Agresivní chování vůči spolužákům 7 

Vztahové problémy 4 

Agresivní formy chování vůči učiteli 1 

Kouření e-cigarety 10 

Šňupací tabák 1 
 

Vyhodnocení tabulky za školní rok 2018-2019: 

 

Jednoznačně nejvíce řešených případů se týkalo nevhodného chování žáků ve vyučování, což 

souvisí také s diagnostikovanými poruchami chování u žáků  a dále pak držení a kouření  

e-cigarety v době školní výuky, případně v areálu školy. Poměrně nízký výskyt jsme 

zaznamenali u šikany a kyberšikany, poklesl počet vztahových problémů, ale rozkrylo se více 

případů výbuchů agresivního chování – rvačka apod.  

 

U dvou žáků byl řešen problém neúměrně vysoké absence. Dále jsme zaznamenali 2 případy 

krádeže a po jednom případu agresivního chování k učiteli, držení šňupacího tabáku. 

V meziročním srovnání vykazujeme tedy vyšší nárůst ve výskytu agresivních projevů chování 

a držení, či kouření e-cigarety. 
 

Činnost školního metodika prevence (ŠMP) ve školním roce 2018/2019 

 

 sestavení MPP pro školní rok 2018 - 2019, zajištění, organizace a koordinace jednotlivých 

akcí, dozorování plnění MPP, 

 vytvoření nové ŠSP (školní strategie  prevence) pro období let 2019 - 2023 

 konzultace a pracovní schůzky s pedagogy a vedením školy při přípravě adaptačních 

programů, schůzky ŠPP (Školního poradenského pracoviště), 

 účast na 11. Krajské konferenci k prevenci rizikového chování, 

 organizace a realizace adaptačních programů pro 1. a 6. ročník,  

 lektorování preventivních programů (8. A - 2 hodiny – vztahy ve třídě) 

 dotazníková šetření týkající se klimatu třídy (7. C, 8. A), dotazníkové šetření na návykové 

látky (9. ročníky) 

 vedení potřebné dokumentace k problémovému chování žáků školy, 

 jednání s rodiči (7x), 

 řešení výchovných problémů a projevů rizikového chování žáků, informativní a 

poradenské rozhovory s žáky, 

 konzultace a aktivní účast při řešení problémových situací s třídními učiteli a rodiči žáků, 

 pracovní schůzky s vedením školy a v rámci Školního poradenského pracoviště, 

 metodická činnost v oblasti prevence PRCH pro pedagogy, pro žáky a rodiče, 

 spolupráce s poradenskými pracovišti, 

 spolupráce s organizacemi (AZ Help, Renarkon, Exit Tour) a Policií ČR při realizaci 

preventivních programů v rámci MPP a ŠSP,  
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 aktualizace informací týkajících se prevence PRCH (web školy, nástěnky), 

 zajišťování informačních zdrojů s tématikou prevence PRCH (publikace, DVD, letáčky), 

 zajištění a distribuce preventivních materiálů do tříd (Dětské krizové centrum, z. ú.  

– Desatero bezpečného chování na internetu, komiks Negativní jevy – díly I – XII, 

Sebepoškozování není rozmar) – pro žáky 6. a 8. ročníku 

 vzdělávání v oblasti prevence PRCH, 

 spolupráce na koncepci prevence – Odbor sociálních věcí MěÚ ve Frýdlantu n. O. 

 (2 schůzky) 

 zajišťování preventivních materiálů pro další školní rok 

 

Informace pro žáky a jejich rodiče, vzdělávací akce pro rodiče 

 

Potřebné informace z oblasti prevence PRCH si mohli žáci i jejich rodiče vyhledat na webu 

naší školy, dále byly vyvěšeny na nástěnce prevence u počítačových učeben.  

V případě potřeby měli rodiče i žáci možnost kontaktovat Školní poradenské pracoviště,  ŠMP 

a VP v rámci jejich konzultačních hodin nebo kontaktovat přímo vedení školy. K dispozici byla 

žákům naší školy také schránka důvěry. 

Aktuální informace týkající se prevence PRCH, byly předávány rodičům na třídních schůzkách 

prostřednictvím třídních učitelů a byly umístěny i na školním webu. 

 

Preventivní vzdělávací akce pro rodiče 

 

V průběhu uplynulého školního roku měli rodiče našich žáků možnost zúčastnit se tří přednášek 

zaměřených na prevenci školní neúspěšnosti a vztahy: 

 

1. ročníky – Efektivní příprava na vyučování, 

6. ročníky – Styly učení, 

7. – 8. ročníky – Efektivní způsoby komunikace s dítětem v pubertě.  

 

Tyto aktivity byly organizovány v rámci projektu „Inkluze na TGMce“, financovaný 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

 

Výskyt projevů rizikového chování a udělené snížené známky z chování na naší škole 

v období let 2011 - 2019. 

 

Tabulka k výskytu sledovaných jevů 

 

Tabulka: Výskyt projevů rizikového chování na naší škole v uvedených obdobích. 

 

 Školní 

rok 

2011- 

2012 

Školní 

rok 

2012- 

2013 

Školní 

rok 

2013- 

2014 

Školní 

rok 

2014- 

2015 

Školní 

rok  

2015- 

2016 

Školní  

rok  

2016– 

2017 

Školní 

rok 

2017-

2018 

Školní 

rok 

2018- 

2019 

Agresivita, 

šikana 

3 3 

 

4 4 5 7 2 10 

 

Vztahy mezi 

žáky 

- - - - - - 14 4 

Krádeže 0 1 

 

1 1 1 2 1 2  
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Nevhodné 

chování k 

učiteli 

0 0 

 

0 0 2 3 0 1 

Kouření,  

e-cigareta 

0 1 

 

0 1 1 3 3 11 

Alkohol 0 0 0 0 0 1 0 0 

Drogy 0 0 

 

0 3 0 0 0 0 

Neomluvené 

hodiny 

61 hod. 39 hod. 11 hod.  9 hod.  64 hod. 85 hod. 6 hod. 2 hod. 

 

Absence: 

1. Pololetí: omluvené hodiny = 27940, neomluvené hodiny = 2 

2. Pololetí: omluvené hodiny = 34571, neomluvené hodiny = 0 

 

 

 

Snížené stupně z chování v jednotlivých obdobích 

Tabulka: Snížené stupně z chování v uvedených obdobích. 

 

Školní rok 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 

2011 - 2012 2 0 

2012 - 2013 2 0 

2013 - 2014 0 0 

2014 - 2015 1 1 

2015 - 2016 1 0 

2016 - 2017 3 0 

2017 - 2018 2 1 

2018 - 2019 4 0 

 

 

Hodnocení naplnění cílů MPP pro školní rok 2018/2019 

V souladu s dílčími cíli MPP pro tento školní rok proběhly tyto tematicky zaměřené             

preventivní programy primární specifické prevence: 

 

 

1. ročník  

- podpora pozitivních vztahů ve skupině, zásadly zdravého životního stylu, podpora tolerance, 

přátelských vztahů a spolupráce ve skupině - ŽIJEME ZDRAVĚ A POMÁHÁME SI, 

- podpora kladného sebepojetí a sebepřijímání, upevňování pozitivních vztahů ve skupině, 

podpora tolerance – VĚŘÍME SI A JSME RŮZNÍ. 

 

2. ročník 

- podpora pozitivních vztahů ve skupině, podpora tolerance a jinakosti – KAŽDÝ JSME 

JINÝ, KAŽDÝ MÁME SVOU HODNOTU,  

- prevence ostrakizace ve skupině – NEDOROZUMĚNÍ SE MOHOU OBJEVIT, ALE 

PŘEKONÁME JE.  

 

3. ročník  
- rozvoj komunikačních dovedností, prevence a řešení konfliktů, sporů a nedorozumění – 

UMÍME SE DOMLUVIT,  

- prevence ostrakizace ve skupině - NEDOROZUMĚNÍ SE MOHOU OBJEVIT, ALE 

PŘEKONÁME JE.  
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4. ročník  

- růst komunikačních a vztahových dovedností, trénink poskytování a přijímání cílené zpětné 

vazby – ROZUMÍME SI, UMÍME ŘEŠIT KONFLIKTY. 

 

5. ročník  
- prevence ostrakismu, prevence kyberšikanování, prevence netolismu – CHOVÁME SE K 

SOBĚ ROVNOCENNĚ, VÍM, CO MI HROZÍ VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ, 

- psychika a tělo, zvědavost a napodobování starších vrstevníků a dospělých, rizika kouření, 

alkoholu a drog – VÍM, CO MI PROSPÍVÁ A CO ŠKODÍ,  

– Šikana a kyberšikana – Policie ČR. 
 

6. ročník – vztahy, zdravý životní styl, 

7. ročník – netolismus, vztahy II, návykové látky, 

8. ročník – kyberšikana,  

9. ročník – drogy, 

                 - Právní vědomí – Policie ČR. 

 

Preventivní témata byla také prezentována třídními učiteli v rámci třídnických hodin a 

připomínána při výskytu konkrétních rizikových jevů ve třídách. Mohu tedy konstatovat, že 

stanovené cíle MPP pro školní rok 2018/2019 byly naplněny s ohledem na zajištění  

proškolení a informovanost žáků, rodičů i pedagogů o negativních jevech. Bohužel došlo 

v letošním školním roce k nárůstu případů držení a kouření e-cigaret žáky naší školy a také 

přibylo jednorázových agresivních projevů vůči spolužákům. Bude tedy nutno více se věnovat 

těmto tématům v příštím školním roce. 

 

Spolupráce s organizacemi 

V rámci prevence a eliminace rizikového chování spolupracujeme s těmito organizacemi: 

PPP Frýdek – Místek, MěÚ ve Frýdlantu n. O. – OSPOD, SVP Frýdek – Místek, AZ Help,  

RENARKON, Policie ČR Frýdlant n. O., PPP Ostrava, Dětské krizové centrum. 

 

7. Oblast výchovného poradenství   
 

Základní statistické údaje k činnosti výchovného poradce. 

1. Počet žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na konci školního roku: 

Žáci s PO 1.stupně: 7 žáků, jímž byla PO přiznána PPP 

Žáci s PO 2.stupně: 56 žáků, z toho vzděláváno podle IVP 36 žáků 

Žáci s PO 3. stupně: 25 žáků, podle IVP je vzděláváno 24 žáků 

Vzdělávání s podporou asistenta pedagoga ve třídách 3.A, 4.C, 5.A, 6.A, 6.B, 6.C, ve třídách 

4.C a 6.A je přidělen sdílený AP pro dva žáky. 

Školou přiznaný 1. stupeň PO: 3 žáci, v jednou případě pro vyjímečné nadání 

 

2. Spolupráce se ŠPZ při vzdělávání žáků se SVP 

PPP Frýdek-Místek, PPP Karviná, SPC Frýdek-Místek, SPC Kpt. Vajdy, SPC Valašské 

Meziříčí, SPC Těšínská Ostrava 

 

3. Vycházející žáci 

9. ročník: 72 žáků 

8. ročník: 1 žákyně, splněných 9 let školní docházky 

7. ročník: víceleté gymnázium 7.A - 8 žáků, 7.C - 4 žáci, 7.D – 2 žáci 
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Činnost výchovného poradce v oblasti péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. 

 

Žákům se speciálně vzdělávacími potřebami nastavuje podpůrná opatření ŠPZ v Doporučení 

ke vzdělávání žáka se speciálně vzdělávacími potřebami. Jednalo se o podpůrná opatření 

týkající se metod výuky, způsobu hodnocení, výuky předmětu Speciálně pedagogické péče, 

nebo pedagogické intervence. V případě změny obsahu vzdělávání nebo úpravy organizace 

výuky  pak se vzdělávání realizovalo podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Speciálně vzdělávací potřeby byly žákům přiznány z důvodu vývojových poruch učení, poruch 

chování, vývojových vad řeči, dále pro tělesné postižení, snížené kognitivní schopnosti včetně 

LMP a PAS-Aspergerův syndrom. 

Počet žáků s SVP se v průběhu roku měnil, na konci roku se jednalo o 88 dětí, kterým vydalo 

doporučení některé ze školských poradenských zařízení, se kterými škola spolupracuje. 

Vzdělávání  60 žáků se uskutečňovalo podle individuálního vzdělávacího plánu vzhledem 

k modifikaci obsahu vzdělávání i vzhledem k  upraveným výstupům, především však proto, že 

docházelo k úpravě organizace výuky ve smyslu zařazení předmětu SPP. U 8 žáků byly 

vzdělávací potřeby tak závažné, že byla nutná přítomnost asistenta pedagoga, protože 

potřebovali vysoce individuální přístup, motivaci, aktivizaci, přičemž ve dvou třídách  se 

jednalo o sdíleného AP. Počet hodin, kdy bylo dítě vzděláváno v přítomnosti AP, určí ŠPZ. 

Dalším podpůrným opatřením je psychotrapeutická péče školního psychologa pro žáka 4. 

ročníku. Výuku předmětu SPP zajišťoval speciální pedagog, který zároveń v některých 

případech vedl i doporučenou výuku pedagogické intervence. Další hodiny pedagogické 

intervence zajišťovali pověření učitelé 1. i 2. stupně.  Na 1. stupni výuka SPP probíhala v rámci 

disponibilní hodiny českého jazyka nebo matematiky, pokud se jednalo o dyskalkulii, na 2. 

stupni se uskutečňovala po vyučování. Školní psycholog byl pověřen i výukou SPP chlapce 

s poruchami chování. 

Během školního roku jsme odeslali 60 žádostí o vyšetření žáků v PPP nebo SPC z důvodů 

výukových či výchovných problémů, dále žádosti o kontrolní vyšetření dětí, kterým končila 

platnost Doporučení pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Před prvotním 

vyšetřením v ŠPZ škola nastavila podpůrná opatření ve smyslu individualizace, popřípadě 

učitelé vypracovali PLPP.  Pokud se tato opatření jevila jako nedostačující, pak jsme se obrátili 

na ŠPZ. U 3 žáků škola nastavila 1. stupeň podpůrných opatření v PLPP, který se jevil jako 

dostačující. 

Výchovná poradkyně je zároveň určenou osobou spolupracující s ŠPZ, takže se vyjadřuje 

k nastavení podpůrných opatření. Po obdržení Doporučení ke vzdělávání žáka s SVP 

informovala rodiče o obsahu Doporučení a seznámila je s organizací výuky jejich dítěte. 

Společně se speciální pedagožkou zajišťovala zařazení žáka do skupiny pro výuku SPP. Na 

konci školního roku bylo vytvořeno 14 skupin pro výuku speciálně pedagogické péče, 8 skupin 

pedagogické intervence a pro dva žáky s nedostatečnou znalostí českého jazyka byla zajištěna 

výuka českého jazyka jako podpůrné opatření.  

Výchovná poradkyně spolupracovala s třídními učiteli nebo vyučujícími konkrétních předmětů 

při vypracování IVP. Po celý školní rok jsme v případě dětí se speciálně vzdělávacími 

potřebami spolupracovali s rodiči těchto dětí. 

 

Činnost výchovného poradce při řešení vzdělávacích problémů dětí. 

 

Činnost výchovného poradce spočívá v tom, že spolu s učiteli hledá cesty, jak poskytovat 

pomoc a podporu na jedné straně dětem nadaným, na druhé straně dětem, které nezvládají 

nároky na ně kladené. Míra nadání není u všech dětí stejná a povinností školy je vzdělávat 

všechny žáky.  Učitel by měl vycházet z analýzy možností dítěte i jeho konkrétní sociální 

situace. Neznamená to zároveň automaticky snižovat požadavky na zvládnutí učiva 

v jednotlivých předmětech, ale najít způsoby, metody a postupy, jak učivo zvládnout. Takovou 

pomoc zároveň poskytuje i speciální pedagog. 
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Přes veškerou snahu a individuální přístup na konci školního roku vykazovali nedostatečný 

prospěch 4 žáci, tři z nich budou skládat opravné zkoušky v srpnu,  jeden bude opakovat ročník.  

Zároveň škola vypracovala PLPP pro žáka nadaného tak, aby v oblastech vysokého nadání 

mohlo být doplňováno a prohlubováno učivo. Děti nadané, se zájmem o konkrétní předmět se 

zúčastňují soutěží, jejich přehled vypracovávají jednotlivé kluby. Evidenci dětí nadaných vede 

výchovný poradce. 

 

 

 

Činnost výchovného poradce při řešení výchovných problémů. 

 

V  průběhu roku výchovná poradkyně řešila menší i závažnější výchovné problémy. Jednalo se 

o nevhodné  chování o přestávkách i ve vyučovacích hodinách, porušování pravidel školního 

řádu i pravidel slušného chování,  agresivitu vůči spolužákům, vysokou absenci. Celkem jsme 

řešili 26 výchovných případů. Probíhaly individuální rozhovory se žáky, dotazníková šetření 

k zjištění situace ve třídě, jednání s rodiči, konzultace s učiteli, vedením školy a v rámci 

Školního poradenského pracoviště. 

Snaha o zlepšení situace se děla  v úzké spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy 

domluvou, nastavením jasných pravidel chování, kontrolou ze strany pedagogů,  individuální i 

skupinovou prací se žáky, konzultací s pracovníky poradenských zařízení. Žákům byla 

v odůvodněných případech udělena opatření k posílení kázně ve formě kázeňských trestů nebo 

sníženého stupně z chování. Vždy jsme informovali rodiče a snažili se společně hledat řešení, 

protože bez úzké spolupráce školy a rodiny nedojde ke změně chování dítěte, jeho přístupu 

k dodržování pravidel a přístupu k plnění školních povinností. Dalším opatřením k řešení 

problémů byla spolupráce se Střediskem výchovné péče, navržená rodinná terapie 

v mimoškolních institucích a spolupráce s OSPOD. 

Závažné výchovné problémy řešila ve dvou  případech výchovná komise školy. Na začátku 

roku jsme se snažili společně se ŠPZ  najít cestu k řešení situace ve 3.A třídě, podařilo se zajistit 

individuální vzdělávání pro chlapce z dětského domova. V průběhu celého roku byla 

nejproblémovější situace ve 4. C třídě, i když v ní začala pracovat asistentka pedagoga, 

přidělená jako podpůrné personální opatření pro dva žáky.  

 

Školní poradenské pracoviště. 

 

Výchovný poradce je pověřen vedením ŠPP. Snahou Školního poradenského pracoviště je 

pomoct zajistit bezpečné a přátelské prostředí pro všechny děti a usměrňovat chování žáků ve 

vyučování tak, aby mohl úspěšně proběhnout výchovně-vzdělávací proces. Letos bylo 

poradenské pracoviště doplněno o školního psychologa s polovičním úvazkem. Ke schůzkám a 

konzultacím mezi jednotlivými členy docházelo vždy, když bylo nutné řešit konkrétní situace 

či problém. Plánované schůzky proběhly čtyřikrát před pedagogickou radou na konci čtvrtletí. 

V zápisech z těchto schůzek bylo zároveň zaznamenáno shrnutí činnosti členů ŠPP za konkrétní 

období. 

 

Činnost výchovného poradce v oblasti profesního poradenství. 

 

Poradenská činnost v této oblasti je od začátku školního roku zaměřena především na žáky  

9. ročníku. Rodiče vycházejících žáků byli  na počátku školního roku na společné schůzce 

informováni o průběhu přijímacího řízení ke studiu ve SŠ, možnostech uplatnění absolventů SŠ 

na trhu práce, získávání informací o profesní orientaci. Žákům a jejich rodičům výchovná 

poradkyně  poskytovala osobní konzultace. 

 Potřebné informace žáci získávali prostřednictvím  informačních nástěnek, webových stránek 

školy,  informačních zdrojů na internetu. Pro žáky 9. ročníku byly  zprostředkovány kontakty 

se středními školami ve formě osobních návštěv v hodinách výchovy k občanství i osobních 
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setkání středoškolských učitelů s rodiči,  workshopů přímo v příslušné SŠ nebo kontaktů s  

poradenskými zařízeními a IPS při Úřadu práce. 

Administrativní činností spojenou s podáváním přihlášek ke studiu ve SŠ byla letos pověřena 

Mgr. Jana Menšíková, která  zpracovala 192 přihlášek, včetně přihlášek ke studiu víceletého 

gymnázia a SŠ s talentovou zkouškou. 

Žáci 9. ročníku byli vesměs  přijati ke studiu ve SŠ v 1. kole, i když mnohdy bylo třeba posílat 

odvolání proti nepřijetí. To je však důsledek nastavení legislativy k přijímacímu řízení ke studiu 

ve SŠ. Pouze 3 žáci byli přijati až na základě přijímacího řízení ve 2. kole. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení: 

 

Převažoval zájem o maturitní obory. Konkrétně bylo  letos přijato ke studiu 

maturitních oborů:    50  uchazečů, tj. 70,4% 

učebních oborů:        21  uchazečů,  tj. 29,6% 

Poměr mezi přijatými uchazeči ke studiu maturitních a učebních oborů je v rámci jednotlivých 

tříd 9. ročníku značně odlišný. Zatímco ve třídě  9.C si učební obor vybral pouze 1 žák, v dalších 

dvou třídách se pro učební obory rozhodlo přibližně 45% žáků z celkového počtu.     

Ke studiu šestiletého gymnázia bylo přijato 14 žáků. Znovu je třeba připomenout, že vyšší počet 

přijatých uchazečů umožňuje zvýšený počet tříd šestiletého studia v Gymnáziu Petra Bezruče 

ve Frýdku-Místku. 

Jedna žákyně po splnění 9 let školní docházky podala přihlášku ke studiu ve SŠ, jedná se o 

dívku se závažnými psychickými problémy. 

Profesní poradenství je zaměřeno i na žáky 8. ročníku. Pro ně je organizována návštěva IPS při 

Úřadu práce, jsou realizována dotazníková šetření, jsou seznamováni s informačními zdroji. V 

2. pololetí 8. ročníku je předmět Výchova k občanství zaměřen na volbu povolání. 

 

Další úkoly výchovného poradenství 

 

K úkolům výchovného poradce také patří vedení  potřebné  dokumentace k řešení jednotlivých 

výchovných a výukových problémů, zápisů jednání s rodiči a jednání výchovné komise. Dále 

eviduje veškerou dokumentaci týkající se vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími 

potřebami. 

 

Z dalších činností výchovného poradenství ještě uvádím: 

 

 konzultace a aktivní účast při řešení výchovných a výukových problémů žáků 

 účast na jednáních s rodiči při řešení těchto problémů 

 konzultace při vypracování individuálních vzdělávacích plánů  

 konzultace k profesní orientaci žáků 

 podávání žádostí o vyšetření žáků v PPP nebo hodnocení nastavení podpůrných opatření 

pro vyšetření v SPC 

 konzultační hodiny pro pedagogy, rodiče a žáky 

 metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, předávání odborných informací,       

seznamování s  platnou legislativou 

 dotazníková šetření týkající se klimatu třídy  

 konzultace k nastavení podpůrných opatření ze strany ŠPZ. 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních 

pracovníků školy  
 

Název kurzu Termín kurzu Počet zúčastněných 

osob 

Seminář ke zpracování projektové žádosti - 

Šablony II. 

12. 9. 2018 2 

Platové předpisy 9/2018 1 

Pohybové hry pro děti 15. 10. 2018 2 

Role školního speciálního pedagoga 

v systému poradenských služeb ve škole 

15. 10. 2018 1 

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků 23. 10. 2018 2 

Výuka tělesné výchovy a školská legislativa 2. 10. 2018 2 

Posilování čtenářské gramotnosti na 1. stupni 

ZŠ 

25., 26. 10. 2018 4 

Adventní a vánoční dekorace 7. 11. 2018 1 

Jóga pro děti 13. 11. 2018 1 

Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci 

s dětmi 

14. 11. 2018 1 

Posilování čtenářské gramotnosti na 1. stupni 

ZŠ 

7., 8. 11. 2018 4 

Jolly Phonics – Jak zábavně, rychle a účinně 

naučit děti číst a psát v AJ 

15. 11. 2018 3 

Novela právních předpisů k 1. 1. 2019 23. 1. 2019 2 

Odměňování pracovníků školství v roce 2019 6. 3. 2019 1 

Platy a platové předpisy ve veřejných 

službách a správě 

28. 3. 2019 1 

Výtvarný projev jako možnost poznávání 

dítěte v pedagogické praxi 

23. 5. 2019 1 

Rozpočet školy na rok 2020 a reforma 

financování 

31. 5 2019 2 

Aktuální chemická legislativa pro učitele III. 5. 1. 2019 1 

Posilování čtenářské gramotnosti na 1. stupni 

ZŠ 

22. 1. 2019 4 

Prezentační dovednosti učitele s pomocí ICT 15. 1. 2019 2 

První kroky při podpoře žáků s odlišným 

mateřským jazykem na ZŠ 

 

27. 2. 2019 

 

1 

Jak připravit zápis do 1. třídy 8. 3. 2019 2 

Zdravotník zotavovacích akcí 9. 3. 2019 1 

Prvouka činnostně v 1. ročníku 30. 4. 2019 2 

Prvouka činnostně v 2. ročníku 30. 4. 2019 2 

Rozvoj a stimulace percepčně-motorických 

schopností a dovedností dětí 

 

4 .4. 2019 

 

1 

Metodická poradna k školským právních 

předpisům 

11. 4. 2019 1 

Práce s příběhem na II. stupni ZŠ - rozvoj 

čtenářské gramotnosti 

 

11. 4. 2019 

 

1 

Výtvarný nápadník na celý rok 12. 4. 2019 4 
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Informační seminář ke společnému 

vzdělávání Podpora bezpečného klimatu 

v inkluzivním prostředí 

13. 5. 2019 2 

Šablony II. - Metody k podpoře čtenářské 

gramotnosti napříč vyučovacími předměty 

10. 6. 2019 

13. 6 2019 

2 

Metodika výuky AJ na II. stupni 7. 6. 2019 1 

Strategické řízení a plánování na školách 10/2018 - 5/2019 1 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

ve škole 

30. 8. 2019 1 

 

 

 

9.   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Prezentace školy na veřejnosti: 

 

 Reprezentační ples ZŠ a SRPŠ 

 Rozsvěcování vánoční stromu, vánoční jarmark 

 Dny otevřených dveří  

 Návštěva žáků a učitelů z MŠ města Frýdlant nad Ostravicí 

 Návštěva žáků a učitelů z 5. ročníků okolních škol 

 Časopis TAMTAM 

 Vystoupení školního souboru Chasička v KC, Domově seniorů, Frýdlantské slavnosti  

 Návštěva pedagogů v ZŠ Turzovka 

 Příspěvky do místních periodik - Frýdlantské noviny, Mikroregion 

 

 

Akce školy 

 

1. stupeň: 1. 9. 2018 - 31. 12. 2018: 

 

 Adaptační program pro 1. ročník - Ganisterapie, spolupráce s žáky 9. roč. 

 Adaptační program pro 1. ročník - Muzikoterapie, spolupráce s žáky 9. roč. 

 Adaptační program pro 1. ročník - Sun Outdoor Bílá 

 Vzdělávací exkurze - Praha - 5. ročník 

 Preventivní program Az Help  

 Vystoupení folklórního souboru Chasička - Děti a nové prostory 

 Projektový den: Den tělesné zdatnosti (BESIP) 

 Dopravní hřiště, Kurz cyklisty 

 Pasování na čtenáře - Knihovna MěÚ - 2. ročník 

 Knihovnické lekce „Detektivky“ - 4. ročník, „Cesta za knihou“ - 2. ročník,  

 knihovnické lekce pro 1., 3., 5. ročník 

 Osobní bezpečí - beseda s Policií ČR - 2. ročník 

 Exkurze ZOO Ostrava - 2. a 3. ročník 

 Návštěva služebny PČR ve FnO - 4., 5. ročník 

 Návštěva SPC Frýdek - Místek 

 Drákiáda 

 Green Life - EVVO - přednáška „Zubr evropský“ - 2. ročník 

 Ovoce, zelenina a mléko do škol - 1. + 2. stupeň 

 Halloweenské setkání s rodiči 1.C, spolupráce s 9.C 

 Uspávání broučků - 1. třídy 
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 Přednáška „Prevence zubního kazu“ - 2. a 3. ročník 

 Ukázková hodina pro rodiče 1. tříd 

 Plavecký výcvik - 2. a 3. třídy 

 Výchovný koncert Abraka Muzika (prevence negativních jevů) 

 Exkurze - Planetárium Ostrava - 5. ročník 

 Přednáška „Křesťanské Vánoce“ - 1. st. 

 Filmové představení  

 Vánoční besídky ve třídách 

 Zpívání koled v kostele 

 Vypouštění balónků s přáním 

 

 

2.stupeň: 1. 9. 2018 - 31. 12. 2018: 

 

 Adaptační program pro 6. ročník - výšlap na Ondřejník, SUN Outdoor Bílá 

 Adaptační program pro 6. ročník - Muzikoterapie 

 Exkurze - Svět techniky: Dolní oblast Vítkovic - 9. ročník 

 Návštěva družební školy z Turzovky 

 Sportovní kurz - Jeseníky - 9. ročník 

 Planeta Země - 5. - 8. ročník 

 Exkurze SOŠ Lískovecká Frýdek - Místek - 9.D 

 Divadlo loutek Ostrava - představení pro 6. ročník 

 Beseda Renarkon - „Vztahy“ - 6. ročník 

 Beseda Renarkon - „Vztahy II.“ - 7. ročník 

 Beseda Renarkon - „Kyberšikana“ - 8. ročník 

 Beseda Renarkon - „Vztahy“, „Drogy“ - 9. ročník 

 Natáčení dokumentárního filmu (TAMTAM) 

 Workshop SOŠ Frýdek - Místek - 9. C 

 Soudní přelíčení - Soud Frýdek - Místek - 9. B 

 Exkurze k volbě povolání - 9. ročník 

 Sciotesty - 9. ročník 

 Bobřík informatiky 

 EXIT TOUR - 6. - 9. ročník 

 Realizace projektu „Příběhy našich sousedů“ - návštěva místa bydliště vybraného 

pamětníka 

 EKO - Tonda obal - 1. - 9. ročník 

 Přednáška Policie ČR - Právní vědomí - 9. ročník 

 kino - filmové představení 

 Chasička - Mikulášká 

 Vánoční pásmo - Chasička - vánoční zpívání a koledování 

  

1. + 2. stupeň: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019: 

 

 Ovoce, zelenina a mléko do škol 

 Vaření s Eurestem - 6. ročník 

 Exkurze FerrComp FnO - 8. ročník 

 Pohádkové hraní v opravdové školy – lekce pro předškoláky MŠ 

 Planetárium Ostrava – Poruba – exkurze 4., 5. ročník 

 Sciotesty 5. a 7. ročník 

 Testování TIMSS - 4. ročník 

 Velikonoční projekt - 1. stupeň 
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 Velikonoční dílny s rodiči - 1. stupeň. 

 Letecký zájezd žáků do Londýna 

 Přednášky „Čas proměn“ - dívky, „Na startu mužnosti“ - chlapci (7. ročník) 

 Návštěvy filmových představení v KC FnO 

 Divadelní představení (Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě, Divadlo loutek Ostrava,  

 Těšínské divadlo, anglické  divadlo v KC FnO)  

 Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku 

 Přednášky Vkz 

 Přednáška - IZS 

 Beseda - Velkomoravská říše - 4. ročník 

 Projekt ve škole - Příroda kolem nás (1. stupeň) 

 Finanční gramotnost - 9. ročník 

 Karneval - 1. stupeň 

 Den otevřených dveří 

 Návštěva žáků 5. ročníku ze ZŠ Pstruží, Pržna a Metylovic 

 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků MŠ Janáčkova, Smetanova, Happy Day 

 Křesťanské Velikonoce – besedy 1. stupeň 

 Poselství Velikonoc - 1. stupeň 

 Projekt „Příběhy našich sousedů“ 

 Renarkon - Netolismus - 7. ročník 

 Vzdělávací programy – Prima pokusy – 1. stupeň 

 Zápis do 1. tříd 

 Projekt „DEN ZEMĚ“ 

 Protidrogový vlak – 2. stupeň. 

 Exkurze na Úřad práce ve Frýdku - Místku 

 Exkurze Bartošovice - 2. stupeň 

 Exkurze Dětmarovice - Dolní Vítkovice - 2. stupeň 

 Exkurze TAMTAM v České televizi Ostrava 

 Čtenářská gramotnost - 2. stupeň 

 Přednáška M. Jerglíka - Prales dětem - 4. ročník 

 Návštěva hasičské stanice - 3. ročník 

 Tradiční výlet k „Dančí oboře“ – 1. stupeň 

 Vystoupení ke DNI MATEK – Domov seniorů 

 Vystoupení ke DNI MATEK – pro veřejnost 

 DEN ZDRAVÍ  

 Preventivní program HASÍK - 2. ročník 

 DEN DĚTÍ  

 DRAVCI 

 Pohár starostky 

 

10. Zájmové útvary – školní rok  2018/2019  

 

Název kroužku Vedoucí kroužku Věková kategorie Den - Hodina 

Florbal p. Jaššo 3.- 5.roč. PO   16,00 – 18,00  

Florbal p. Jaššo 5.- 7.roč. ST   17,00 –  19,00 

Florbal p. Jaššo 7.- 9.roč. ÚT   17,00 – 19,30 

Beskyďáček 
 

p. N. Němcová 
1.- 5.roč. PO   14,15 – 15,45 
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Atleťáček p. L. Medvecová 1.- 5.roč. ČT    15,00 - 16,00 

Taekwon-Do p. F. Gavlas 1.- 9.roč. ÚT    16,30 - 17,30 

Sálová kopaná p. Mareček 6.- 9.roč. ÚT   15,15 – 16,30 

Florbal dívky p. Kudělka dívky 6.-9.roč. 
PO   16,00 – 18,00 

ČT   16,00 – 17,30 

Gymnastika p. Galertová 1. stupeň 
PO   15,00 - 17,00 

ČT   15,00 - 17,00 

Všestrannost p. Gedroňová   ST    13,30 - 15,00 

Žurnalistický 

(školní časopis)    
p. Ševčíková L. 5.- 9.roč. PO    14,00 – 15,00 

Chasička 
p. Šimonková 

p. Šigut 
I. + II. stupeň ST    13,30 – 14,30 

Turistický  p. Gřesová 
1. - 6. roč. 

KD FnO 
ČT    13,30 – 15,00 

Myslivecký  p. Hlaváč 2. – 8.roč. ÚT    14,00 – 15,40  

Rybářský p. Hlaváč 2. – 8.roč. ÚT    15,30 – 17,00  

Skaut – Český junák 
 

p. Macháčová I. 
dívky 2.- 4.roč. PO    15,00 – 16,30 

Skaut – Český junák 
 

p. Macháčová I. 
dívky 5. – 9.roč. ÚT    15,30 – 17,00 

Skaut – Český junák 
 

p. Macháčová I. 
chlapci 5. – 6.roč. ČT    15,00 – 16,30 

Skaut – Český junák 
 

p. Macháčová I. 
chlapci 7. – 9.roč. ČT    15,30 – 17,00 

Skaut – Český junák 
 

p. Macháčová I. 
chlapci 2. – 4.roč. PÁ    15,00 – 16,30 

Věda nás baví p. Lenčová 1. – 5.roč. ST    13,00 – 14,00 

Tvoření s jehličkou a nití p. M.Havelková 1. – 5.roč. 
PO nebo ČT 14,00 - 

15,30 

AJ - Schäfer school 
p. Chris Zachary 

Lameck 
 ČT      13,20 - 15,20 

 

11. Školní družina 
 

Školní družina při ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka 1260, příspěvková 

organizace, zahájila svou činnost  3. 9. 2018 a ukončila ji k 26. 6. 2019. Zapsali jsme 120 

účastníků a tím plně naplnili kapacitu. Vysoký zájem byl také o ranní školní družinu, kterou 

navštěvovalo v průměru 29 účastníků. Společně s vedením školy se nám podařilo zajistit v 

odpoledních hodinách prostory třídy, jazykové učebny, možnosti využití dvou interaktivních 

tabulí s připojením na internet, dílny s keramickou pecí a třikrát týdně tělocvičnu. 

 

Děti jsme podle tříd, odchodu domů a do zájmových kroužků, rozdělili do čtyř oddělení. Ty 

vedly čtyři plně kvalifikované vychovatelky. Od 2. pololetí v rámci šablon EU dochází 1x týdně 

dvě školní asistentky ŠD a fungují dva kluby ŠD – zábavné logiky a deskových her,  čtenářský 

klub. 

 

Plán práce a měsíční plán činnosti byl vypracován na roční období a jednotlivé měsíce 

v návaznosti na lidové zvyky, tradice, svátky, soutěže a přehlídky, potřeby školy a podmínky 

pro výchovně pedagogickou práci. Celoroční plán se podařilo ve všech bodech splnit a dětem 

byla umožněna volba mezi různými činnostmi. Především poskytnout žákům v době po 
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vyučování dostatek aktivního odpočinku, rozvíjení osobnosti a zapojení do kolektivu. Na každý 

měsíc byl vypracován týdenní projekt vztahující se k určité oblasti nebo oboru lidské činnosti 

(Usmívej se, sluníčko, Život na vesnici, Život ve městě, Adventní čas, Zimní sporty, Pohádková 

dráha, Jarní sny, Péče o zdraví, Náš svět, Kolo-kolečko, Sám doma). 

 

Využívali jsme každodenní možnosti sportování a relaxace na školní zahradě, v tělocvičně, 

okolí školy a dopravním hřišti. Zde jsme vytvářeli u dětí správný vztah k péči o své zdraví, 

přírodě - ekologická výchova, svému městu, škole a rodnému kraji. 

 

Všechny děti se zapojily do celoroční hry „Cesta za pokladem“. Zde byly hodnoceny za splněné 

úkoly, aktivitu, vítězství v soutěžích, výrobky, někdy i chování. Formou her, kvizů, besed a 

soutěží jsme děti průběžně připravovali na již tradiční okrsková kola přehlídek a soutěží 

školních družin v našem regionu. V letošním roce jsme pořádali v naší školní družině 

okrskovou přehlídku ŠD v recitaci, zpěvu, tanci - Talentmánie. Rovněž jsme zorganizovali 

Netradiční sportovní olympiádu. V měsíci květnu a červnu proběhla dopravní a atletická soutěž. 

Na rozloučenou se školním rokem jsme pro děti uspořádali - Odpoledne plné her. 

 

Třikrát týdně se v naší školní družině scházeli mladí skauti a skautky, kteří pomáhali zajišťovat 

některé kulturní akce školy a zúčastnili se skautských soutěží. Motivací a příkladem jdou mladí 

skauti i dětem naší školní družiny, stávají se novými členy. 

 

Taneční kroužek se scházel jedenkrát týdně. Zde se zapojily dívky i chlapci všech věkových 

kategorií. Několikrát reprezentoval na společném setkání školních družin v regionu. 

 

Naše školní družina pracovala podle Školního vzdělávacího programu. Snažili jsme se do něj 

zakomponovat vše, co má být založeno na přímých zážitcích z činnosti, vycházejících částečně 

z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat. 

Navázali jsme na motivační název naší školy ŠVP – SOUHRA a základní desatero v ní 

obsažené. Uplatňoval se společný přístup a úzká spolupráce s třídními učiteli. 

 

Zpětná vazba s rodiči byla velice dobrá a dále se rozvíjí. Vždy kladně hodnotili jak inovaci 

prostor i výzdobu dětskými výrobky, tak úspěchy v soutěžích a iniciativu celého kolektivu při 

společné práci, což se přímo promítlo do naplnění potřeb dětí. Kladl se důraz na individuální 

přístup, seberealizaci, rozvoj osobnosti, sounáležitosti a mezilidských vztahů. 

 

V jarních a letních měsících jsme více využívali k rekreační činnosti travnaté plochy a stíny 

stromů na zahradě školy. Založili jsme nové odpočinkové zóny, domeček s předzahrádkou, 

záhony s květinami a živé ploty. Plánujeme další zvelebování zahrady pro aktivity dětí a 

zážitkové programy v přírodě. 

 

 

 

12. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí 

a jinými orgány  

 
Dne 31.10.2018 proběhla veřejnosprávní kontrola, předmětem této kontroly bylo zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu - kontrolované období rok 2018.  

Při kontrole předložených podkladů nebyly zjištěny závažné nedostatky. Škola postupuje zcela 

dle postupů stanovených ve směrnici č. 3/2015. 

 
Dne 18. 3. 2019 proběhla finanční kontrola z MěÚ Frýdlant n.O. – předmětem byla kontrola 

přijatých a vydaných faktur, smluv, čerpání rozpočtu a efektivní využití finančních prostředků, 

kontrola pokladních dokladů a hotovosti. 
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Při kontrole faktur nebyly shledány žádné nedostatky, rovněž v kontrolovaných pokladních 

dokladech, pokladní limit byl dodržován, pokladní zůstatek souhlasil se zůstatkem v pokladní 

knize. 

Byly zjištěny pouze drobné nedostatky, které byly ihned odstraněny. 

 

Dne 24. 1. 2019 proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. 

Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení v provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Hygienickým šetřením nebylo zjištěno nedostatků, rovněž v provozu školní družiny nebylo 

zjištěno závad. 

 

Ve dnech od 8. 1. 2019 do 10. 1. 2019 proběhla na naší škole kontrola České školní inspekce. 

Inspekční zprávu přikládáme v příloze této výroční zprávy. 

 

 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Přímé výdaje na vzdělávání činily v roce 2018 celkem 29 508 510,-- Kč.  

 

Z toho na platy 21 060 149,-- Kč a na OPPP  120 000,-- Kč.  K těmto prostředkům na platy 

činilo zákonné sociální pojištění 7 164 965,-- Kč, FKSP 424 042,66 Kč a ONIV 739 353,34 

Kč.  

 

ONIV: 

 

učebnice, školní potřeby a učební pomůcky                                       333 188,34 Kč 

cestovné 44 093,00 Kč 

osobní a ochranné pomůcky 1 266,00 Kč 

DVPP   17 670,00 Kč 

náhrada za nemoc 141 957,00 Kč 

preventivní lékařské prohlídky 14 000,00 Kč  

DDHM od 3 000,-- do 40 000,-- 101 104,00 Kč 

zákonné pojištění Kooperativa 86 075,00 Kč 

CELKEM 739 353,34 Kč 

 

Provozní náklady - hlavní činnost 

V roce 2018 činily celkové náklady na provoz školy 6 973 580,86 Kč. 

Čerpání jednotlivých položek uvádí tabulka: 

 

spotřeba materiálu 478 434,07 Kč 

spotřeba energií (ZŠ + Scolarest) 2 649 473,00 Kč 

opravy a udržování 608 757,70 Kč 

cestovné 9 980,00 Kč 

náklady na reprezentaci 5 120,00 Kč 

ostatní služby       803 197,22 Kč 

mzdy 178 230,00 Kč 

zákonné sociální pojištění  13 320,00 Kč 

zákonné úrazové pojištění - Kooperativa 1 087,00 Kč 

zákonné sociální náklady 64 475,57 Kč 

jiné sociální náklady 4 337,00 Kč 
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ostatní náklady 76 183,30 Kč 

odpisy 1 857 824,00 Kč 

náklady z drobného dlouhodobého majetku 223 162,00 Kč 

CELKEM 6 973 580,86 Kč 

 

 

Provozní náklady - doplňková činnost 

V roce 2018 činily celkové náklady na doplňkovou činnost 250 188,24 Kč. 

Do nákladů vzniklých z doplňkové činnosti jsou účtovány náklady spojené s pronájmy 

tělocvičen. Náklady na energie jsou vypočteny na základě kalkulace. Mzdové náklady zahrnují 

mzdy správce tělocvičny a mzdy za úklid. 

 

spotřeba energií 79 752,24 Kč 

mzdové náklady 157 770,00 Kč 

zákonné sociální pojištění 12 585,00 Kč 

zákonné úrazové pojištění - Kooperativa 81,00 Kč 

CELKEM 250 188,24 Kč 

 

 

Výnosy - doplňková činnost 

 

V roce 2018 činily tržby z prodeje služeb  524 853,-- Kč. 

 

pronájem nebytových prostor 329 650,00 Kč 

pronájem - Gymnázium 172 383,00 Kč 

pronájem - učebny 22 820,00 Kč 

CELKEM 524 853,00 Kč 

 

 

 

14. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola se ve školním roce 2018/2019 do rozvojových a mezinárodních programů nezapojila.  

 

 

 

15. Údaje o realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů   
 

Projekt Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I. 

 

Název projektu: Inkluze na TGMce 

Datum zahájení a ukončení: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003329 

 

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání, pomůže při společném vzdělávání žáků možností personálního posílení o 

speciálního pedagoga a podpoří spolupráci s rodiči. Práce klubu zábavné logiky a deskových 

her a zavedení doučování žáků ohrožených školním neúspěchem pomůže zařazení žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. 

V rámci projektu jsme si zvolili tyto aktivity: 

 zařazení speciálního pedagoga – věnuje se žákům se specifickými problémy učení, 

výukovými problémy a slabým prospěchem 
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 setkávání s rodiči formou besed a přednášek – zatím proběhly besedy na téma Efektivní 

příprava prvňáčka a Styly učení; dalším tématem, které pokládáme za důležité je 

Netolismus a kyberšikana; v příštím školním roce proběhnou další 3 besedy 

 klub zábavné logiky a deskových her – žáci spolu s vyučujícím hrají jednou týdně 

v odpoledních hodinách zábavné logické a společenské hry; zatím proběhly 2 kluby, 

v tomto pololetí se žáci mohou zapojit do činnosti 4 klubů 

 doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v matematice, českém a anglickém 

jazyce - za celou dobu projektu proběhne 34 bloků doučování 

 další vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, mentoringu, anglickém jazyce, čtenářské a 

matematické gramotnosti 

 

 

 

Projekt Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. 

Název projektu: Učíme se moderně 

Datum zahájení a ukončení: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010951 

 

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání v možnostech využití ICT ve výuce a v oblasti inkluze, pomůže při společném 

vzdělávání žáků možností pokračujícího působení speciálního pedagoga a personálního 

posílení o školního asistenta ve školní družině a podpoří spolupráci s rodiči. Pokračováním 

práce klubu zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem pomůže zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního 

vzdělávacího proudu. Do výuky bude také zapojen odborník z praxe a zařazeno několik 

projektových dnů ve škole i mimo školu. 

 

V rámci projektu jsme si zvolili tyto aktivity: 

 zařazení speciálního pedagoga – věnuje se žákům se specifickými problémy učení, 

výukovými problémy a slabým prospěchem 

 zařazení školního asistenta ve školní družině – pomáhá s tvořivými aktivitami pro děti 

 zapojení odborníka z praxe do výuky 

 setkávání s rodiči formou besed a přednášek – osvědčily se besedy na téma Efektivní 

příprava prvňáčka a Styly učení pro rodiče žáků 5. a 6. ročníku 

 klub zábavné logiky a deskových her ve škole i družině – žáci spolu s vyučujícím hrají 

jednou týdně v odpoledních hodinách zábavné logické a společenské hry 

 čtenářský klub v družině 

 doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v matematice, českém a anglickém 

jazyce - za celou dobu projektu proběhne 24 bloků doučování 

 další vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, využití ICT ve vzdělávání, anglickém jazyce, 

čtenářské, matematické gramotnosti a přírodovědné gramotnosti 

 pořízení iPadů pro žáky a následná výuka s jejich využitím 

 zařazení několika projektových dnů ve škole i mimo školu 
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16. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Odborová organizace - ve škole působí odborová organizace pracovníků školství, jejímiž 

členy jsou pedagogičtí i správní zaměstnanci. Vedení školy s odbory řeší: 

 

 sestavení o čerpání rozpočtu FKSP 

 stanovení kritérií nárokových i nenárokových složek platu 

 prověrky BOZP – bezpečnosti na pracovišti 

 inventarizace školního majetku 

 personální zabezpečení provozu školy 

 

Vedení odborové organizace informuje vedení školy o svých jednáních i o obsahu jednání na 

úrovni okresní či krajské.  

 

 

PPP Frýdek-Místek a PPP Ostrava – spolupráce při realizaci inkluzivních opatření 

 

Centrum nové naděje (CNN) – preventivní akce pro žáky 

 

Renarkon o.p.s., Frýdek-Místek – preventivní akce pro žáky 

 

Policie ČR – besedy a preventivní akce pro žáky školy¨ 

 

Spolek včelařů ve Frýdlantu nad Ostravicí 

 

Městská knihovna – účast žáků na knihovnických lekcích 

 

Mateřské školy – návštěva dětí z MŠ v 1. ročníku, účast dětí z MŠ na akci připravené dětmi  

z 5. ročníku s názvem „Pohádkové hraní v opravdové škole“, společná účast na kulturních 

akcích pořádaných školou, účast vyučujících ZŠ na třídních schůzkách oddělení předškoláků, 

spolupráce v rámci tělovýchovných aktivit 

 

Neúplné základní školy – návštěva žáků budoucích 6. ročníků spojená s prohlídkou školy a 

ukázkovou vyučovací hodinou v počítačové, jazykové a učebnách fyziky, chemie a vaření 

 

Školská rada – jednání členů rady v oblasti školské problematiky, schvalování dokumentů 

školy 

 

SRPŠ – v rámci spolupráce se školou organizace finančně podporovala různé aktivity žáků 

(soutěže, lyžařský výcvik žáků 7. ročníku, sportovní kurz, dopravu na kulturní akce a exkurze, 

věcné odměny úspěšným a vycházejícím žákům, příspěvek na nákup SCIO testů, příspěvek na 

Den dětí). Na některých akcích se rodiče spolupodíleli organizačně.  
 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Inspekční zpráva České školní inspekce 

Příloha č. 2: Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla projednána a schválena na 

pedagogické radě dne 23. 9. 2019 

 

 

 

               

 

 

        Mgr. Lenka Matušková 

          ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla projednána a schválena 

na 29. zasedání školské rady dne 7. 10. 2019. 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Karla Šigutová 

                  předsedkyně školské rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


