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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 
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ŘŠ    - ředitel školy 

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 

VŠ    - vysoká škola 
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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: reditel@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 Janáčkova, na podzim roku 2016. Pro sportovní aktivity jsou 

k dispozici dvě tělocvičny a od června 2018 moderní multifunkční 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 
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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. Velkým přínosem pro školu byla 

komplexní rekonstrukce velké počítačové učebny v rámci projektu IROP, kterou v plném rozsahu inicioval a 

zrealizoval zřizovatel Město Frýdlant n. O.. V rámci projektu byla rovněž posílena celková konektivita, která 

vedla ke zlepšení celé počítačové sítě na škole. K dosavadním odborným učebnám přibyla také učebna 

hudební výchovy s výbavou nejrůznějších hudebních nástrojů. Žákům je k dispozici školní knihovna a také 

prostory bývalé MŠ Pastelka, kde v prostorách probíhají besedy, relaxační a adaptační programy a výuka 

předmětu Dramatická výchova.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:posta@frydlantno.cz
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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 30 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 2020/2021 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 200 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 330 našich žáků a 25 zaměstnanců.   
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Vedení školy  

 

Ředitel školy Ve funkci od 

roku 

Vzdělání Datum posledního 

jmenování 

PaedDr. Jaromír Horký 

 

2020 VŠ + funkční studium pro ŘŠ od 1. 8. 2020 

 

 

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

 

Školní rok 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Počet žáků 644 + 5  

v zahraničí 

660 + 6 

v zahraničí 

672 + 4 

v zahraničí 

663 + 4 

v zahraničí 

Počet tříd 28 29 30 30 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

23,18 22,97 22,53 22,23 

 

Údaje o činnosti školské rady  

Datum zřízení 1. ledna 2006 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Mgr. Karla Šigutová, tel. č.: 558 678 169 

 

Členové Školské rady při Základní škole Frýdlant n. O. pro funkční období  

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023:  

 

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

Ing. Iva Lichnová (zástupce zřizovatele) 

Ing. Petra Filipová (zástupce zřizovatele)  

Jakub Kodytek (zástupce rodičů) 

Lucie Večeřová (zástupce rodičů) a místopředsedkyně školské rady 

Mgr. Věra Otawová (zástupce rodičů)  

Mgr. Jana Menšíková (zástupkyně pedagogických pracovníků) 

Mgr. Oto Polách (zástupce pedagogických pracovníků) 

Mgr. Karla Šigutová (zástupkyně pedagogických pracovníků) a předsedkyně školské rady 
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Informace o činnosti za školní rok 2020/2021  

Datum jednání školské rady ve sledovaném období: 5. 10. 2020 a 21. 6. 2021 

 

Obsah jednání – hlavní body: 

 projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2019/2020 

 aktivity školy ve školním roce 2020/2021 informace o průběhu školního roku 2020 – 2021  

 informace pro organizaci voleb pro následující volební období 

 zajištění distanční výuky ve školním roce 2020/2021, informace o nákupu didaktické techniky 

(platforma Google Classroom) 

 

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 2020/2021 

Andrea Děcká (předseda) 

Pavel Kaňák (místopředseda) 

Petra Janáková (pokladník) 

Ivana Lišková (revizor účtů) 

 

Informace o činnosti za školní rok 2020/2021 

  

Datum jednání Rady rodičů SRPŠ ve sledovaném období: 1. 10. 2020, další jednání se z důvodu 

protiepidemiologických opatření uskutečnily korespondenčně. 

 

Obsah jednání - hlavní body: 

 schválení výše příspěvků rodičů a přehled čerpání 

 čerpání finančních prostředků 

 aktivity školy 

 termíny třídních schůzek a konzultací 

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

1260, příspěvková organizace 
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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 
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Počty tříd a žáků k 30. 9. 2020 

Počty žáků k 30. 9. 2020 

Součást školy 
Počet 

tříd/oddělení 

Počet dětí/žáků k 30. 9. 

2020 

Počet dětí/žáků na 

třídu 

1. stupeň ZŠ 15 321 + 2 v zahraničí 21,53 

2. stupeň ZŠ 15 342 + 2 v zahraničí 22,93 

Školní družina 4 120 30 

 

 

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 30 663 338 0 0 4 0 

1. ročník 3 63 28 0 0 0 0 

2. ročník 3 58 26 0 0 0 0 

3. ročník 3 75 47 0 0 0 0 

4. ročník 3 65 32 0 0 2 0 

5. ročník 3 60 29 0 0 0 0 

6. ročník 3 83 39 0 0 0 0 

7. ročník 4 91 49 0 0 1 0 

8. ročník 4 85 46 0 0 1 0 

9. ročník 4 83 42 0 0 0 0 
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Organizace I. a II. stupně – stav k 30. 9. 2020  

 

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 8. D  31 

5. A 26 9. A 31 

5. B 26 9. B 31 

5. C 26 9. C 31 
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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, 

speciálního 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 83 

Matematika 100 

Prvouka 100 

Přírodověda 100 

Vlastivěda 100 

Hudební výchova 100 

Výtvarná výchova 100 

Praktické činnosti 100 

Tělesná výchova 100 

Volitelné předměty 100 

Celkový průměr 98,45 
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Aprobovanost ve výuce - 2. stupeň 

Předmět % 

Český jazyk 100 

Anglický jazyk 95,8 

Matematika 100 

Chemie 100 

Fyzika 100 

Přírodopis 100 

Zeměpis 100 

Dějepis 100 

Výchova k občanství 91,3 

Výchova ke zdraví 0 

Hudební výchova 80 

Výtvarná výchova 77,3 

Praktické činnosti 58,3 

Informační a komunikační technologie 33,3 

Tělesná výchova 77,3 

Druhý cizí jazyk 94,1 

Volitelné předměty – všeobecné zaměření 73,3 

Celkový průměr 81,22 

 

Údaje o pedagogických pracovnících k 1. 9. 2020 

 

Pedagogičtí pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

     

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

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

Bartoňková Lucie učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

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

Erbanová Kateřina učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 
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Goluchová Lenka učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

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

Milatová Pavla učitelka 0,6364 VŠ 1. - 5. ročník 

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 

Van Nes Jiřina učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Turková Magdalena učitelka 0,7728 VŠ 1. - 5. ročník 

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

Plucnarová Jana učitelka 0,8636 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 0,6364 VŠ Čj - Ov 

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

Urbánková Šárka učitelka 1,0 VŠ Př – Z  

Řezníčková Šárka učitelka 1,0 VŠ Bi - Z 

Trampotová Eva učitelka 1,0 VŠ M - F 

Sigmundová Eva učitelka 1,0 VŠ Př - CH 

Majerová Sylva učitelka 1,0 VŠ M - Bi 

Menšíková Jana učitelka 1,0 VŠ Čj – D  

Suchanová Hana učitelka 0,8182 VŠ Rj - Aj 

Sionkalová Eva učitelka 0,6364 VŠ Rj – Tv,Nj-st.zk.SJŠ 

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

Mareček David učitel 0,8182 VŠ Ov – Tech. vých. 

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

Gřesová Eva učitelka 1,0 VŠ AJ - NJ 

Přasličáková Iva zást. řed.školy 1,0 VŠ M - Deskr.geometrie 
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Bliek Monika učitelka 1,0 VŠ ČJ – D, st. zk.AJ 

Doležalová Gabriela učitelka 0,5455 VŠ ČJ – D, st. zk.AJ 

Šigut Adam učitel 1,0 VŠ Tv - Hv 

Němcová Irena učitelka 1,0 VŠ AJ - NJ - st. zk. 

Němcová Šárka učitelka 1,0 VŠ Z - D 

Horký Jaromír ředitel školy 1,0 VŠ Tv - Bi 

Zajícová Petra učitelka 1,0 VŠ D - ZSV 

Jurenková Regina ved.vych.ŠD 1,0 SŠ  

Macháčová Irena vych.ŠD 1,0 SŠ  

Pravdová Gabriela vych.ŠD 0,6786 SŠ  

Zelenková Irena vych.ŠD +  

asistent pedagoga 

0,6071  

+ 0,6388 

SŠ  

Eschingerová Eva asistent pedagoga 0,75 VŠ  

Chrostková Kateřina asistent pedagoga 0,6388 VOŠ  

Ryšavá Táňa asistent pedagoga 0,75 VŠ  

Šmýrová Štefánková Martina asistent pedagoga - 

do 31. 12. 2020 

 

0,75 SŠ  

Němečková Olga asistent pedagoga - 

od 1. 1. 2021 

 

0,75 SŠ  

Senčíková Petra speciální pedagog 

učitelka 

0,8272 

0,2728 

VŠ 

VŠ 

 

Rečková Kateřina školní psycholog 

učitelka 

0,50 

0,5455 

VŠ  

 

 

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 9 0 7 3 21 0 6 7 47 
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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 

Zalupská Jolana mzdová účetní -  

od 1. 1. 2021 

0,50 

Hlistová Marta uklízečka 1,0 

Wontrobová Lenka uklízečka 0,85 

Burdová Jitřenka uklízečka 0,85 

Literáková Naděžda uklízečka 0,85 

Grmelová Ilona uklízečka 1,0 

Vyvialová Ellen uklízečka 0,85 

 

4. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022  

 

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 2021/2022 

3 84 8 16 

 
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021 - 2022 se v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva 

zdravotnictví k ochraně obyvatelstva, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a opatřením 

MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 uskutečnil v termínu 1. – 30. 

dubna 2021 bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich zákonných zástupců.  

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání byly přijímány elektronickou formou prostřednictvím datových 

schránek, e-mailu s elektronickým podpisem nebo poštou ve formě doporučené zásilky. 

Doručení žádosti pak škola potvrdila zákonným zástupcům telefonicky a zároveň přidělila k žádosti 

registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bylo zveřejněno na webu školy, kde byly přijaté děti uvedeny pod 

přidělenými registračními čísly. V případě nepřijetí byli zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě 

doporučeným dopisem.  

Zápisu se zúčastnilo 84 dětí, 16 dětí má odklad povinné školní docházky.  

Do 1. tříd k 1. 9. 2021 nastoupilo 68 žáků. 
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5. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 

 

Přehled prospěchu I. stupeň – 1. pololetí  

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Průměrný prospěch 

I. A 22 22 0 0 1,000 

I. B 19 18 1 0 1,020 

I. C 21 21 0 0 1,000 

II. A 18 18 0 0 1,000 

II. B 19 18 0 1 1,072 

II. C 20 20 0 0 1,000 

III. A 24 24 0 0 1,036 

III. B 25 25 0 0 1,000 

III. C 26 25 1 0 1,043 

IV. A 21 19 2 0 1,074 

IV. B 21 21 0 0 1,026 

IV. C 22 20 2 0 1,167 

V. A 20 20 0 0 1,035 

V. B 18 16 2 0 1,167 

V. C 22 20 2 0 1,164 

Celkem 318 307 10 1 1,054 
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Přehled prospěchu I. stupeň – 2. pololetí  

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Průměrný prospěch 

I. A 22 22 0 0 1,000 

I. B 19 18 0 1 1,033 

I. C 21 21 0 0 1,000 

II. A 18 18 0 0 1,014 

II. B 18 18 0 0 1,000 

II. C 20 20 0 0 1,000 

III. A 24 24 0 0 1,063 

III. B 25 25 0 0 1,025 

III. C 26 25 1 0 1,058 

IV. A 21 19 2 0 1,101 

IV. B 21 21 0 0 1,095 

IV. C 22 19 3 0 1,217 

V. A 20 19 1 0 1,080 

V. B 18 14 4 0 1,283 

V. C 22 18 4 0 1,200 

Celkem 317 301 15 1 1,078 
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Přehled prospěchu II. stupeň – 1. pololetí  

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo  Průměrný 

prospěch 

VI. A 28 21 7 0 1,288 

VI. B 27 19 8 0 1,422 

VI. C 27 16 11 0 1,399 

VII. A 22 11 10 1 1,524 

VII. B 23 11 12 0 1,583 

VII. C 23 15 8 0 1,432 

VII. D 23 11 12 0 1,557 

VIII. A 21 8 13 0 1,694 

VIII. B 18 7 9 1 1,766 

VIII. C 24 16 7 1 1,500 

VIII. D 22 6 16 0 1,776 

IX. A 20 10 10 0 1,503 

IX. B 24 8 16 0 1,603 

IX. C 18 9 9 0 1,526 

IX. D 21 9 11 1 1,600 

Celkem 341 177 159 4 1,545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

Přehled prospěchu II. stupeň – 2. pololetí  

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Průměrný prospěch 

VI. A 28 20 8 0 1,316 

VI. B 27 17 10 0 1,470 

VI. C 28 18 10 0 1,558 

VII. A 22 12 10 0 1,494 

VII. B 23 11 12 0 1,519 

VII. C 23 16 7 0 1,357 

VII. D 23 11 12 0 1,522 

VIII. A 21 10 11 0 1,667 

VIII. B 17 8 9 0 1,685 

VIII. C 24 17 4 3 1,589 

VIII. D 22 9 13 0 1,659 

IX. A 21 6 15 0 1,689 

IX. B 24 10 14 0 1,531 

IX. C 18 8 10 0 1,581 

IX. D 21 11 10 0 1,524 

Celkem 342 184 155 3 1,544 

 

Celkový přehled  

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo  

1. stupeň 

1.pololetí 

318 307 10 1 

1. stupeň 

2.pololetí 

317 301 15 1 

2. stupeň 

1.pololetí 

341 177 159 4 

2. stupeň 

2.pololetí 

342 184 155 3 
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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 22 0 0 0 0 0 0 0 

I. B 19 0 0 0 0 0 0 0 

I. C 21 0 0 0 0 0 0 0 

II. A 18 0 0 0 0 0 0 0 

II. B 19 0 0 0 0 0 0 0 

II. C 20 0 0 0 0 0 0 0 

III. A 24 0 0 1 0 0 0 0 

III. B 25 0 0 0 0 0 0 0 

III. C 26 0 0 0 0 0 0 0 

IV. A 21 0 0 0 0 0 0 0 

IV. B 21 0 0 0 0 0 0 0 

IV. C 22 0 0 1 0 0 0 0 

V. A 20 0 0 0 0 0 0 0 

V. B 18 0 0 0 0 0 0 0 

V. C 22 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 318 0 0 2 0 0 0 0 
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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 22 0 0 0 0 0 0 0 

I. B 19 0 0 0 0 0 0 0 

I. C 21 0 0 0 0 0 0 0 

II. A 18 0 0 0 0 0 0 0 

II. B 18 0 0 0 0 0 0 0 

II. C 20 0 0 0 0 0 0 0 

III. A 24 13 1 2 0 0 0 0 

III. B 25 0 0 0 0 0 0 0 

III. C 26 10 0 0 0 0 0 0 

IV. A 21 0 0 0 0 0 0 0 

IV. B 21 7 0 0 0 0 0 0 

IV. C 22 0 0 0 0 0 0 0 

V. A 20 0 0 0 0 1 0 0 

V. B 18 0 0 0 0 0 0 0 

V. C 22 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 317 30 1 2 0 1 0 0 
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Výchovná opatření II. stupeň – 1. pololetí  

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI. A 28 0 0 0 0 0 0 0 

VI. B 27 0 0 0 1 0 0 0 

VI. C 27 0 0 1 0 1 0 0 

VII. A 22 0 0 2 2 0 0 0 

VII. B 23 0 0 2 0 0 0 0 

VII. C 23 0 0 1 0 0 0 0 

VII. D 23 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. A 21 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. B 18 0 0 2 0 2 0 0 

VIII. C 24 0 0 0 0 0 1 0 

VIII. D 22 0 0 0 0 0 0 0 

IX. A 20 0 0 0 0 0 0 0 

IX. B 24 0 0 0 0 0 0 0 

IX. C 18 0 0 0 0 0 0 0 

IX. D 21 0 0 0 1 0 0 0 

Celkem 341 0 0 8 4 3 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 28 0 0 0 8 0 0 0 

VI. B 27 0 0 0 0 0 0 0 

VI. C 28 9 0 1 1 3 0 0 

VII. A 22 2 0 1 1 0 0 0 

VII. B 23 3 0 0 0 0 0 0 

VII. C 23 1 0 0 0 1 0 0 

VII. D 23 4 0 1 0 0 0 0 

VIII. A 21 1 0 0 0 0 0 0 

VIII. B 17 0 0 2 0 0 0 0 

VIII. C 24 0 2 0 0 2 2 0 

VIII. D 22 7 0 0 0 0 0 0 

IX. A 21 5 2 0 0 0 0 0 

IX. B 24 1 5 0 0 0 0 0 

IX. C 18 0 1 0 0 0 0 0 

IX. D 21 6 2 0 0 0 0 0 

Celkem 342 39 12 5 10 6 2 0 
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Celkový přehled:   

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
NTU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

I. stupeň 

1. pololetí 

318 0 0 2 0 0 0 0 

I. stupeň 

2. pololetí 

317 30 1 2 0 1 0 0 

II. stupeň 

1. pololetí 

341 0 0 8 4 3 0 0 

II. stupeň 

2. pololetí 

342 39 12 5 10 6 2 0 

Celkem 

1. pololetí 

659 0 0 10 4 3 1 0 

Celkem 

2. pololetí 

659 69 13 7 10 7 2 0 

 

Komentář:   

Pochvaly žáci obdrželi za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích a v televizní soutěži, za 

práci pro třídu, výborné studijní výsledky, za vzorné plnění školních povinností během distanční výuky, za 

aktivitu během vyučování. 

Rovněž byla udělena kázeňská opatření, a to zejména za časté nevypracování zadaných úkolů a 

nepřipravenost věcí k výuce, za nevhodné chování vůči spolužákům a vyučujícím, neomluvenou absenci, 

poškozování majetku školy a špatnou pracovní morálku v průběhu distanční výuky. 

Absence žáků ve školním roce 2020/2021  
 Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

Celkem 

1. pololetí   

 

17543 26,621 67 0,102 

Celkem 

2. pololetí  

 

16918 25,672 97 0,147 
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Přehled umístění žáků školy v soutěžích: 

 

1. stupeň  

Soutěž Kolo Umístění 

Logická olympiáda  

 

Školní kolo 10 zapojených žáků 

Logická olympiáda  Krajské semifinále 2 zapojení žáci - 

bez umístění 

Sběr kaštanů a žaludů  1. místo – 4.B – 243 kg 

2. místo – 2.C – 143,5 kg 

3. místo – 3.C – 141 kg 

Sběr starého papíru  1. místo – 1.A – 1212 kg 

2. místo – 1.C – 1174 kg 

3. místo – 5.B – 698 kg 
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2. stupeň 

Soutěž Kolo Umístění 

Korchem Krajské kolo 3 úspěšní řešitelé 

Mladý chemik Krajské kolo – regionální finále 

3. místo a postup do 

celostátního kola 

7. místo 

Mladý chemik Celostátní kolo 13. místo 

Olympiáda v českém jazyce  

8. a 9. ročník 
Školní kolo 

 

1 žák postoupil do okresního 

kola 

Logická olympiáda - 2. stupeň  

zúčastnilo se 10 žáků 2. 

stupně, do krajského kola 

nepostoupili 

Zeměpisná olympiáda –  

7. ročník 

 

 

Okresní kolo 

okresního kola se zúčastnilo 6 

žáků 

5. místo 

Matematická soutěž - Zlatá cihla -  

6. - 7. ročník - družstvo 
 8. místo 

Matematická soutěž - Zlatá cihla -  

6. - 7. ročník - družstvo 
 9. místo 

Matematická soutěž - Zlatá cihla -  

8. - 9. ročník - družstvo 
 3. místo 

Matematická soutěž - Zlatá cihla -  9. 

ročník - jednotlivci 
 2. a 4. místo 

Matematická soutěž - Zlatá cihla -  

8. - 9. ročník - družstvo 
 4. místo 

Biologická olympiáda -  

6. - 7. ročník 
Školní kolo 

vítězka školního kola 

postoupila do krajského kola 

Biologická olympiáda -  

8. - 9. ročník 
Školní kolo 

vítězka školního kola 

postoupila do krajského kola 
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6. Prevence projevů rizikového chování  

Plnění ŠPP 2020 – 2021 

 

Preventivní aktivity na naší škole byly pro školní rok 2020 - 2021 naplánovány v souladu s aktuálním 

Školním preventivním programem (ŠPP) a ve shodě s cíli Školní strategie prevence (ŠSP) na období let 

2019 – 2023. 

Dílčím cílem pro školní rok 2020 – 2021 byla Podpora témat prevence kouření e-cigaret a prevence 

závislosti na mobilních telefonech. 

Témata prevence rizikových projevů chování jsme zařadili do preventivních programů realizovaných ve 

spolupráci se společností Renarkon, s Policií ČR a také byla zařazena do 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.  

V důsledku stanovených protiepidemických opatření neproběhly preventivní programy dle stanoveného 

plánu. 

Preventivní aktivity 

Preventivní programy, které proběhly ve školním roce 2020 - 2021 byly hrazeny z prostředků rodičů našich 

žáků. Ve financování preventivních aktivit nás podpořilo také SRPŠ, které na preventivní aktivity 

(adaptační programy) přispělo částkou 15.000,- Kč.  

 

Programy specifické prevence za školní rok 2020/2021 
 

Září 2020 

- Třídenní adaptační programy pro žáky prvních a šestých ročníků, 

- Renarkon – 6. ročník téma Vztahy, 7. ročník – téma Vztahy II, 

 

Říjen 2020 

- Osobní bezpečí, práce policie – 2. ročník, Policie ČR, 

 

Listopad 2020 – březen 2021   programy se neuskutečnily  

 

Duben 2021 

- Renarkon 1. lekce -1. stupeň (1. a 2. třídy) 

 

Květen - červen 2021 – programy se neuskutečnily 
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Rozpis témat dlouhodobých programů specifické prevence 
 

Programy RENARKON 

1. ročník – Prožitkový program zaměřený na sebepoznání, kladné přijetí, navazování vztahů. 

2. ročník – Prožitkový program zaměřený na bio – psycho – sociální model zdraví a zdravý životní styl. 

3. ročník - Prožitkový program zaměřený na návyky společenského chování ve vztahu k dospělým, 

spolupráci s třídním kolektivem, kompromis. 

4. ročník - Prožitkový program zaměřený na posilování a rozvoj kladného sebepřijetí, komplexní pojetí 

pojmu krása. 

5. ročník – Prožitkový program zaměřený na posílení zdravého způsobu života, pozitivní a negativní 

dopady zvědavosti s přesahem do drogové problematiky. 

6. ročník – Vztahy, zdravý životní styl, 

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

8. ročník – Kyberšikana, poruchy příjmu potravy. 

9. ročník – Drogy, sexualita. 

 

Programy nespecifické prevence: 

 

Září 2020 

- BESIP na dopravním hřišti – 1. stupeň, 

- Projektový den - Den tělesné zdatnosti – 1. stupeň, 

- Den Země pro Beskydy – 4. a 5. ročník, 

Říjen 2020 

- Beseda Green life – 1. stupeň 

- Erasmus day – 9. ročník 

- Sportovní kurz – 9. ročník 

- Dopravní výchova 2. a 3. ročník 

- Kurz cyklisty – 4. ročník 

Listopad 2020 – duben 2021       programy se neuskutečnily 

Květen 2021 

- Exkurze – rybník Kotvice (1., 3. 4. a 5. ročník) 

- Dopravní hřiště – 1. stupeň, 

- Projekt Ekosystémy v okolí řeky Ostravice – 2. a 4. ročník, 

Červen 2021 

- Den dětí - Sportovní den – 2. stupeň, 

- Dopravní hřiště – 1. stupeň, 

- Sportovní kurz – 9. ročník, 

- Projektový den Atletická všestrannost – 1. stupeň. 
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Další aktivity nespecifické prevence 
 

Schůzky školního parlamentu proběhly, z důvodu uzavření škol v důsledku protiepidemického opatření 

vlády, jen v podzimních měsících a pak až v květnu,. 

V uplynulém školním roce fungovalo na naší škole 24 kroužků se zaměřením na vědomostní, sportovní, 

dovednostní aktivity a badatelství. 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 volnočasových aktivitách, které mohou využívat ve Frýdlantu n. O. (ZUŠ, TJ Sokol, 

centrum Kotelna a další) i v jeho okolí, některé kroužky fungují na naší škole pod hlavičkou centra Klíč. 

Všechny aktivity byly v tomto školním roce pozastaveny a značně omezeny vládními opatřeními. 

 

 

Vzdělávání a informovanost pedagogů 

 

Účast pedagogů na vzdělávání v oblasti primární prevence 
 

- 13. Krajská konference prevence sociálně patologických jevů – říjen 2020 – byla zrušena 

- školení proběhla formou webinářů, případně byla zrušena. 

 

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 2020/2021 – prevence. 

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

webu a na nástěnce prevence.  
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Spolupráce při organizaci a plnění ŠPP a při řešení problémových situací 

 

Na přípravě adaptačních programů a ŠPP 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 ŠMP s vedením školy a 2 schůzky s členy ŠPP (Školní poradenské pracoviště) – omezení 

z důvodu distanční výuky a uzavření škol. 

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. 

 

 

Činnost školního metodika prevence (ŠMP) ve školním roce  2020/2021 

 

 sestavení ŠPP pro školní rok 2020 - 2021, zajištění, organizační změny akcí, 

dozorování plnění ŠPP, 

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

programů, schůzky ŠPP (Školního poradenského pracoviště), 

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

 lektorování adaptačních programů – pravidla třídy, preventivních programů (vztahy 

ve třídě), 

 dotazníková šetření týkající se klimatu třídy,  

 vedení potřebné dokumentace k problémovému chování žáků školy, 

 jednání s rodiči, výchovné komise, 

 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, 

 lektorování preventivních programů ve třídách (v případě výskytu rizikového 

chování), 

 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 (Renarkon) a Policií ČR při organizaci preventivních 

programů v rámci ŠPP a ŠSP,  

 aktualizace informací týkajících se prevence PRCH (web školy, nástěnky), 

 zajišťování informačních zdrojů s tématikou prevence PRCH, 

 vzdělávání v oblasti prevence PRCH, 

 zajišťování preventivních materiálů pro další školní rok, 

 účast na schůzkách s okresním metodikem prevence a ŠMP dalších škol na PPP ve 

FM. 
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Projevy rizikového chování a jejich řešení za školní rok 

 

Výchovné komise: 
 

Počet výchovných komisí:  4 

 

Udělené snížené stupně z chování: 
 

Druhý stupeň z chování:  3  

Třetí stupeň z chování:    0 

 

Tabulka: Souhrn výskytu PRCH na naší škole za školní rok 2020/2021 

 

Rizikový jev Počet případů 

Kyberšikana vůči vyučujícímu 1 

Agresivní chování 3 

Vztahové problémy 4 

Kouření e-cigarety 1 

Poškození cizí věci 1 

Záškoláctví 10 

 

 

Vyhodnocení tabulky Výskyt PRCH za školní rok 
 

Na výskytu projevů rizikového chování v uplynulém školním roce se bezesporu projevilo období distanční 

výuky. V důsledku opakovaného přerušení socializace žáků bylo pak, po návratu do školy, nutné řešit 

spory v některých třídách a s tím spojené agresivní projevy. Dalším důsledkem je vysoká neomluvená 

absence, na které se podílelo 10 žáků (v prvním pololetí 30 z 67 a ve druhém pololetí více než 60 z 97 

hodin zameškal vždy jeden žák). 
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Výskyt projevů rizikového chování a udělené snížené stupně chování na naší škole v období 

let 2016 - 2021. 
 

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

 

Typ PRCH Školní rok  

2016–2017 

Školní rok 

2017-2018 

Školní rok 

2018-2019 

Školní rok 

2019-2020 

Školní rok 

2020-2021 

Agresivita, 

šikana 

7 (11 žáků) 2 (4 žáci) 7(7 žáků),  

3 (2 + skupina 

žáků) 

 

3 (3 žáci) 3 (3 žáci) 

Vztahy mezi 

žáky 

- 14 (skupi -ny 

žáků) 

4 (skupiny 

žáků) 

2 (skupiny 

žáků) 

4 (skupiny 

žáků) 

Neomluvené 

hodiny 

85 hod. 

(9 žáků) 

6 hod. (1 žák) 2 hod. (1žák) 13 (3 žáci) 164 (10 žáků) 

Nevhodné 

chování 

k učiteli, 

kyberšikana 

3 (3 žáci) 0 1 2 (2 žáci) 1 (skupina žáků) 

Kouření,  

e-cigareta 

3 (7 žáků) 3 (8 žáků) 11 (14 žáků) 4 (24 žáků) 1 (1 žák) 

Poškození cizí 

věci 

    1 (1žák) 

 

Tabulka: Snížené stupně z chování 

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

2016 - 2017 3 0 

2017 - 2018 2 1 

2018 - 2019 3 0 

2019 - 2020 3  3 

2020 - 2021 3 0 

 
 

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 také schránka 

důvěry. 

Webové stránky školy byly průběžně aktualizovány o témata spojená s problémy způsobenými pandemií 

(vztahové a psychické problémy v rodině, doporučení odborníků k řešení krizových situací v rodině apod.) 
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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 – Jak efektivně zvládnout první třídu, 

5. a 6. ročníky – Styly učení, 

1. ročníky – Práce s žáky 1. tříd v domácím prostředí – řešení následků pandemie – formou webináře 

 

 

Hodnocení naplnění cílů ŠPP pro školní rok 2020/2021 

 

Plnění ŠPP velmi poznamenala epidemická situace a následná nařízení vlády. V souladu s dílčími cíli ŠPP 

pro školní rok 2020/20201 tedy proběhly pouze tyto tematicky zaměřené preventivní programy primární 

specifické prevence: 

- Osobní bezpečí – 2. ročník, Policie ČR, 

- 1. a 2. ročník – první blok Renarkon, 

- 6. ročník – vztahy,  

- 7. ročník – vztahy II,  

V důsledku pandemie coronaviru se nám nepodařilo realizovat plánované preventivní programy. V příštím 

školním roce se tedy vyučující, dle možností, na uvedená témata zaměří v třídnických hodinách, 

v hodinách rodinné výchovy, VKZ, výchovy k občanství a IKT, případně aktuálně při výskytu konkrétního 

negativního jevu. 

 

 

Spolupráce s organizacemi 

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

PPP Frýdek – Místek (OMPA Mgr. Z. Neničková), MěÚ ve Frýdlantu n. O. – OSPOD (Mgr. I. Pietruchová), 

SVP Frýdek – Místek (Mgr. M. Halešová), o. p. s. RENARKON (Bc. L. Bílý), Policie ČR OO Frýdlant n. O. (Mgr. 

R. Zátopek), PPP Ostrava (Mgr. T. Velička), Dětské krizové centrum, z. ú. 
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7. Oblast výchovného poradenství   

 

V tomto školním roce probíhala standardní činnost výchovného poradce v jiných podmínkách vzhledem 

k epidemiologické situaci. Jejím důsledkem bylo uzavření škol po dobu několika měsíců, částečné střídání 

distanční a prezenční výuky i umožnění prezenční výuky na začátku a na konci školního roku. Připravenost 

školy na distanční výuku byla dostatečná, on-line vyučování probíhalo podle rozvrhu, platforma Google 

Classroom, kterou škola používala pro distanční výuku, umožňovala individuální konzultace se žáky. Bylo 

však třeba nastavit pravidla pro účast v distanční výuce, plnění zadávaných úkolů, pravidla pro zapojení 

dětí do výuky a s rodiči způsob omlouvání absence v on-line výuce. 

 Statistické údaje k činnosti výchovného poradce. 

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

Žáci s PO 1.stupně: 6 žáků, jímž byla PO přiznána PPP 

Žáci s PO 2.stupně: 65 žáků, z toho vzděláváno podle IVP 11 žáků 

Žáci s PO 3. stupně: 18 žáků, podle IVP je vzděláváno 7 žáků 

Poznámka: Počet žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i těch, kteří byli vzděláváni  podle IVP, se 

měnil v průběhu roku. 

Vzdělávání s podporou asistenta pedagoga probíhalo ve třídách 5.A, 6.A, 6.B,  8.A,  8.C. AP byl přiznán jako 

podpůrné opatření pro žáky s vývojovými poruchami chování a s Aspergerovým syndromem 

v doporučeních vydaných PPP ve Frýdku-Místku a SPC Kpt. Vajdy v Ostravě- Porubě. V nových 

doporučeních pro příští školní rok je znovu indikována potřeba přítomnosti asistenta ve výuce. 

2. Spolupráce se ŠPZ při vzdělávání žáků se SVP 

PPP Frýdek-Místek, PPP Karviná, SPC Kpt. Vajdy Ostrava, SPC Valašské Meziříčí, pracoviště Frýdek-Místek 

 

3. Vycházející žáci 

9. ročník: 83žáků 

8. ročník : 1 žák 

Víceletá gymnázia 

- šestiletá: 13 

- osmiletá: 2 
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Celoroční úkoly výchovného poradce 

Výchovný poradce svou poradenskou činnost směřuje k žákům ve formě poradenství při řešení 

výchovných a výukových problémů žáků, v letošním roce ve změněných podmínkách distanční výuky.  

Profesní poradenství poskytuje primárně kariérový poradce, VP  se zaměřuje na individuální konzultace 

hlavně tam, kde se jedná o žáky se SVP. Výchovný poradce je zároveň i kontaktní osobou pro ŠPZ 

k zajištění společného vzdělávání. Řeší problémy spojené se školní docházkou, ať už se jedná o 

neomluvenou absenci nebo o vysokou omluvenou absenci. Dále poskytuje metodickou pomoc učitelům, 

spolupracuje se speciální pedagožkou a s dalšími učiteli při realizaci podpůrných opatření.  Svou 

poradenskou činnost směřuje i k rodičům žáků. Na základě doporučení třídního učitele individuálně 

pracuje s problémovými žáky. Vede poradenský tým , který v letošním školním roce tvořily kromě 

výchovné poradkyně školní metodička prevence Mgr. Šárka Řezníčková, speciální pedagožka  Mgr. Petra 

Senčíková a školní psycholožka Mgr. Kateřina Rečková 

Činnost výchovného poradce v oblasti péče o žáky se vzdělávacími problémy, zvláště se speciálně 

vzdělávacími potřebami 

Žákům, kteří selhávají ve vzdělávacím procesu, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Podstatné je zjistit, 

zda se jedná o selhávání způsobené nezájmem žáka, nedostatkem motivace, nepodporujícím rodinným 

prostředím nebo se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé nejdříve poskytují dítěti 

podpůrná opatření 1. stupně, pokud nejsou dostačující nebo v případě SVP vyplývajících ze závěrů 

odborného lékaře, nastavuje podpůrná opatření ŠPZ. Týkají se metod výuky, způsobu hodnocení, výuky 

předmětu Speciálně pedagogické péče, vzdělávání podle IVP, jestliže dochází ke změně obsahu učiva nebo 

úpravě výstupů. 

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

vývojových vad řeči,nedostatečných kognitivních schopností  a PAS-Aspergerův syndrom. 

Počet žáků s SVP se v průběhu roku měnil, na konci roku se jednalo o 89 dětí, kterým vydalo doporučení 

některé ze školských poradenských zařízení, se kterými škola spolupracuje. Vzdělávání  18 žáků se 

uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího plánu. 5 žákům bylo navržena personální podpora 

asistentem pedagoga, protože potřebují vysoce individuální přístup, motivaci, aktivizaci. Výuku předmětu 

SPP zajišťuje speciální pedagog.    Na 1. stupni výuka SPP probíhá v rámci disponibilní hodiny českého 

jazyka nebo matematiky, pokud se jedná o dyskalkulii, na 2. stupni se uskutečňuje po vyučování. Výuka je 

poskytována 30 žákům. Hodiny pedagogické intervence  a českého jazyka pro děti s odlišným mateřským 

jazykem zajišťují pověření učitelé 1. a 2. stupně.  

Během školního roku jsme odeslali 51 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. 

Výchovná poradkyně je zároveň osobou spolupracující s ŠPZ, takže se vyjadřuje k nastavení podpůrných 

opatření a následně informuje rodiče o obsahu doporučení a seznamuje je s organizací výuky jejich dítěte. 

Společně se speciální pedagožkou zajišťuje zařazení žáka do skupiny pro výuku SPP. Spolupracuje s 

třídními učiteli nebo vyučujícími konkrétních předmětů při vypracování IVP. 

Metodická návštěva ŠPZ  ve škole se mohla uskutečnit jen v závěru školního roku, v průběhu roku se 

konzultace s ŠPZ uskutečňovaly telefonicky nebo e-mailem. 

Po celý školní rok jsme v případě dětí se speciálně vzdělávacími potřebami spolupracovali s rodiči těchto 

dětí. 
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Činnost výchovného poradce při řešení výchovných problémů 

Snahou výchovné poradkyně a celého školního poradenského pracoviště je zajistit bezpečné a přátelské 

prostředí pro všechny děti. V letošním školním roce se jako jeden z prioritních úkolů jevilo zapojení dětí do 

distanční výuky. Výchovné problémy, které jsme v tomto roce řešili, se týkaly neomluvené absence, 

zejména v průběhu distanční výuky, kyberšikany, v průběhu prezenční výuky jsme řešili vztahy ve třídě, 

chování žáků během vyučovacích hodin i o přestávkách, agresivní chování, Celkem jsme řešili 19 

závažnějších výchovných problémů. 

Situaci  jsme se snažili zlepšit v úzké spolupráci s třídními učiteli, se školním metodikem prevence a 

ostatními pedagogy domluvou, nastavením jasných pravidel chování, kontrolou ze strany pedagogů,  

konzultací s pracovníky ŠPZ a Střediska výchovné péče. 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. 

Závažné výchovné problémy řešila ve čtyřech případech výchovná komise školy. V jednom případě jsme 

vysoký počet neomluvených hodin řešili společně s kurátorkou OSPODu a informovali jsme Policii ČR.  

 

Spolupráce výchovného poradce s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogy. 

Z konkrétních příkladů činnosti v této oblasti zmiňuji: 

- 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 ŠPZ 

- zajištění podpůrných opatření pro vzdělávání žáků s SVP 

- práce s talentovanými žáky 

- konzultační hodiny pro pedagogy 

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

seznamování s  platnou legislativou 

- individuální práce s problémovými žáky 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních 

pracovníků školy  

 

Název kurzu Termín kurzu Počet zúčastněných 

osob 

Metody a postupy práce s žáky se SVP v ZŠ 18. 9. 2020 2 

Typologie MBTI II. individualizace výchovy 19. 8. 2020 1 

Stres a techniky zvládání zátěže 26. 8. 2020 3 

Tvořivost přináší i do matematicky radost 24. 9. 2020 2 

Výuka AJ ve skupinách – poslechové a mluvní 

aktivity 

2. 10. 2020 1 

Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností 5. 10. 2020 1 

Kdo plní vůči ŘŠ úkoly zaměstavatele dle judikatury 

Nejvyššího soudu ČR 

7. – 8. 10. 2020 1 

Lidové zvyky a jejich význam a využití při práci s 

dětmi 

8. 10 2020 1 

Písně ve výuce NJ 5. 1. 2021 

 +19. 1. 2021 

1 

Mesoamerické kultury 28. 1. 2021 1 

English Vocabulary – Jak si poradit se slovní zásobou 4. 2. 2021 2 

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 16. 2. 2021 1 

Výchovné problémy, změna chování, reakce žáků 22. 2. 2021 1 

Typologie MBMI I. 8. 3. 2021 2 

Metody a formy práce k rozvoji čtenářské 

gramotnosti 

17. 3. 2021 1 

Školní systemické konstelace  - jak nevyhořet 21. 4. 2021 1 

Šablony II. – Tablet efektivní nástroj učitele 3. 5. 2021 

+ 17. 5. 2021 

celý pedagogický sbor 

Webinář BOZP pro učitele Tv 4. 5. 2021 1 

Psychohygiena učitele 11. 5. 2021 2 

Informace ke změnám v RVP ZV 19. 5. 2021 2 

Nejde jen o učivo – Stmelovací aktivity  19. 5. 2021 1 



 42 

pro 2. stupeň 

Činnostní učení ČJ ve 2. a 3. třídě 31. 5. 2021 1 

Výuka AJ ve skupinách 31. 5. 2021 2 

Čtenářskou dílnou ke čtenářské gramotnosti 2. 6. 2021 1 

Náměty ve výtvarném tvoření 3. 6. 2021 1 

Aktuální právní problémy ve školství, právní 

poradna pro vedoucí pracovníky škol a školských 

zařízení 

3. 6. 2021 1 

Kurz „Školní instruktor vodní turistiky“ 4. – 6. 6. 2021 3 

Šablony – Učíme moderně – Polytechnické 

vzdělávání s robotickými stavebnicemi 

10. 6. 2021 2 

Hlasová výchova pro pedagogy 15. 6. 2021 1 

Jak učit programování na 2. stupni 17. 6. 2021 1 

IT 4 Implementace ICT do výuky 18. 6. 2021 1 

Metodická pomoc v systému InspIS – ŠVP pro ZŠ 23. 6. 2021 2 

 

 

9.   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Prezentace školy na veřejnosti: 

 

 Časopis TAMTAM 

 Příspěvky do místních periodik - Frýdlantské noviny, Mikroregion 

 

Akce školy 

 

1. stupeň: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021: 

 

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

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

 Adaptační program pro 1. ročník - Sun Outdoor Bílá 

 Projektový den: Den tělesné zdatnosti  

 Projektové dny: Ekosystémy v okolí řeky Ostravice – 1. a 2. ročník, 3. B, 4. B 
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 Exkurze Kotvice Studénka – 3. – 5. ročník 

 Renarkon – preventivní programy – 1. a 2. třídy 

 Osobní bezpečí – 2. ročník 

 Exkurze Pustevny – 4. B 

 Dopravní hřiště, Kurz cyklisty 

 Pasování na čtenáře - Knihovna MěÚ - 2. ročník 

 Knihovnické lekce - 1. stupeň  

 Drákiáda 

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

 Vánoční projekt 1. stupně – vánoční besídky 

 Projektový den – Vánoční dílny 

 Den dětí 

 Zápis do 1. tříd - bez přítomnosti dětí a rodičů 

 Ovoce, zelenina a mléko do škol 

 Atletická všestrannost – projektový den 1. stupně s účastí televize POLAR 

 

2. stupeň: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021: 

 

 Adaptační program pro 6. ročník - SUN Outdoor Bílá 

 Adaptační program pro 6. ročník – Muzikoterapie 

 Adaptační program pro 6. ročník – ZOO Ostrava 

 Exkurze – Štramberk - 6. ročník 

 Sportovní kurz - Jeseníky - 9. ročník 

 Exkurze SOŠ Lískovecká Frýdek - Místek - 9. A, B 

 Divadlo loutek Ostrava - představení pro 6. ročník 

 Beseda Renarkon - „Vztahy“ - 6. ročník 

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

 Vánoční program 

 Exkurze – ZOO Ostrava – 7. D 
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10. Zájmové útvary – školní rok  2020/2021  

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. J. Baborová 1.- 5.roč. ST   14,00 – 15,30 

Atleťáček p. L. Medvecová 1.- 5.roč. ČT    15,00 - 16,00 

JUDO p. Černý 1.- 7.roč. ST    16,00 - 18,30 

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

Florbal dívky p. Kudělka dívky 6.-9.roč. ČT   16,00 – 17,30 

Volejbal p. Strangfeld  ST    14,15 - 15,45 

Gymnastika p. Galertová 1. stupeň 

PO   15,00 - 17,00 

ČT   15,00 - 17,00 

Beskydské pohybovky p. Kubalová   ČT    15,00 - 16,00 

Chasička 

p. Šimonková 

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

Turistický  p. Gřesová  

1. - 5. roč. 

KD FnO ST    15,00 – 16,30 

Myslivecký  p. Hlaváč 2. – 9.roč. ÚT    14,00 – 15,20 

Rybářský p. Hlaváč  2. – 9.roč. ÚT    15,30 – 17,00  

Mladý ochránce přírody 

(MOP ČSOP) p. Hlaváč 4. - 9.roč. v terénu (dle počasí) 

Taneční Antonio 

 

p. Langr 1. - 9.roč. PO    15,00 - 16,00 

Věda nás baví Ing. V.Šnejdar 1. – 5.roč. ST    13,00 – 14,00 

AJ - Schäfer school 

p. Chris Zachary 

Lameck 1. - 9.roč. 

ČT    13,15 - 14,00 

          14,00 - 14,45 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. dívky 6. - 9.roč. PO    15,30 – 17,00  
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Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. dívky 4. – 5.roč. ÚT    15,30 – 17,00 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. chlapci 2. – 3.roč. ÚT    15,30 – 17,00 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. chlapci 6. – 9.roč. ST    16,00 – 17,30 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. chlapci 4. – 5.roč. PO    15,00 – 16,30 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. dívky 2. – 3.roč. PÁ    14,30 – 16,00 
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11. Školní družina  

 

Školní družina při ZŠ - nám. T. G. M. ve Frýdlantu nad Ostravicí zahájila svou činnost 1. 9. 2020 a ukončila ji 

k 30. 6. 2021. Zapsali jsme 120 účastníků a tím plně naplnili kapacitu. Vysoký zájem byl také o ranní školní 

družinu, kterou navštěvovalo v průměru 26 účastníků. Společně s vedením školy se nám podařilo zajistit v 

odpoledních hodinách další 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 měsíce září v rámci šablon EU docházela 1x týdně školní asistentka ŠD.  

Tento školní rok byl stejně jako minulý pro nás velice složitý a nezvyklý, jako celá situace v covidové době 

napříč celou společností. Z důvodu protiepidemiologických opatření naše ŠD fungovala jinak, ale po celou 

dobu distančního vyučování a postupovala podle nařízení vlády, ministerstva školství a doporučení 

ministerstva zdravotnictví. Od 8. 3. - 9. 4. 2021 jsme zajišťovali péči o děti zaměstnanců krizové 

infrastruktury. 

Plán práce a měsíční plán činnosti byl vypracován na roční období i jednotlivé měsíce v návaznosti na lidové 

zvyky, tradice, svátky, soutěže, přehlídky, potřeby školy a podmínky pro výchovně pedagogickou práci. 

Celoroční plán byl také doplněn o šest projektových dnů, hrazených EU z Šablon II. -„ Učíme se moderně “. 

Dětem byla umožněna volba mezi různými činnostmi a možnost nahlédnout do jiných oborů s odborníkem 

z praxe. Snažili jsme se především poskytnout žákům v době po 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 (Škola, Barvy, Příroda kolem nás, Zimní radovánky, Naše krásná 

planeta, Život ve vodě, Jarní radovánky, Záchranné složky, Kniha života, Naše děti). 

Využívali jsme každodenní možnosti sportování a relaxace na školním hřišti, zahradě, tělocvičně, okolí školy, 

parku 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 naší ŠD se zapojily do celoroční hry „Cesta za pokladem“. Zde byly hodnoceny za splněné úkoly, 

aktivitu, vítězství v soutěžích, výrobky, někdy i chování.  

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. 

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 k řešení některých situací 

a úzká spolupráce s třídními učiteli. 

V době od 17.5. - 4. 6. 2021 probíhala v naší ŠD souvislá pedagogická praxe studentky 2. ročníku SPgŠ. 

Zpětná vazba s rodiči byla velice dobrá. Byl kladen důraz na mezilidské vztahy, individuální přístup, rozvoj 

osobnosti a sounáležitosti. 

V podzimních a jarních měsících jsme využívali při rekreační činnosti pobyt na čerstvém vzduchu, travnaté 

plochy a stíny stromů na zahradě školy. Pečovali jsme o nové odpočinkové zóny, domeček s předzahrádkou, 

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

v přírodě.  



 47 

 

12. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí a 

jinými orgány  

 

Dne 25. 9. 2020 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného VZP ČR. 

Kontrola proběhla za období od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2020. 

Výsledek kontroly: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční 

nedostatky. 

 

Dne 27. 1. 2021 proběhla veřejnosprávní kontrola, předmětem této kontroly bylo zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu - kontrolované období rok 2020.  

Při kontrole předložených podkladů byly zjištěny nedostatky. Škola nevyhotovila dokument o zahájení 

zadávacího řízení, nebyly doloženy předávací protokoly nebo dodací listy, u nákupu licencí nebyl proveden 

průzkum trhu aj. 

Škola se bude snažit uvedené chyby napravit a postupovat dle Směrnice č. 3/2020 O veřejných zakázkách 

malého rozsahu. 

 

Ve dnech 17. 3. 2021 – 19. 3. 2021 proběhla tematická inspekční činnost ČŠI zaměřená na dopady 

mimořádných opatření na vzdělávání v základních a středních školách v ČR. 

Součástí inspekční činnosti byl také online rozhovor s ředitelem školy a krátký informační rozhovor 

s učiteli hospitované části výuky. Vše proběhlo bez fyzické přítomnosti inspektorů ve škole. 

ČŠI hodnotila efektivitu distanční výuky jako velmi dobrou. Uvedla, že škola využívá pro on-line výuku 

stejnou platformu, digitální kompetence učitelů i žáků jsou na odpovídající úrovni. Pro žáky, kteří neměli 

k dispozici výpočetní techniku, ji škola podle svých možností zajistila. Všichni vyučující byli vybaveni 

výpočetní technikou z mimořádné dotace MŠMT. On-line výuka probíhala v souladu s ŠVP s tím, že byly 

vytýčeny konkrétní tematické priority. 

Závěrečné hodnocení škola neobdržela ve formě písemného protokolu. 

 

Dne 13. 4. 2021 proběhla finanční kontrola z MěÚ Frýdlant nad Ostravicí – předmětem byla kontrola 

přijatých faktur, čerpání rozpočtu a efektivní využití finančních prostředků, evidence majetku, pokladní 

doklady a hotovost a kontrola smluv. 

Výsledek kontroly: Namátkově zkontrolované faktury obsahovaly všechny náležitosti faktur, faktury jsou 

podloženy uzavřenou smlouvou nebo objednávkou. 

Čerpání rozpočtu bylo rovnoměrné, byla provedena kontrola hlavní knihy bez připomínek. 

Inventarizace za rok 2020 byla provedena na základě příkazu ředitele školy, při inventarizaci nebyly shledány 

žádné nedostatky. 

Pokladní hotovost souhlasila se zůstatkem v pokladní knize, při kontrole pokladních dokladů za měsíce 

srpen až prosinec 2020 nebyly zjištěny nedostatky. 

Při kontrole smluv bylo zjištěno, že jedna smlouva se společností TINT nebyla uveřejněna v Registru smluv, 

smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Ostatní smlouvy byly řádně uveřejněny v Registru smluv. 
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13. Základní údaje o hospodaření školy  

 

Přímé výdaje na vzdělávání činily v roce 2020 celkem 40 481 480,-- Kč.  

 

Z toho na platy 28 603 733,-- Kč a na OPPP  60 000,-- Kč.  K těmto prostředkům na platy činilo zákonné 

sociální pojištění 9 668 062,-- Kč, FKSP 575 050,58 Kč a ONIV 1 574 634,42 Kč.  

 

ONIV: 

 

učebnice, školní potřeby a učební pomůcky                                       471 406,40 Kč 

cestovné 17 600,00 Kč 

osobní a ochranné pomůcky 997,42 Kč 

DVPP   22 710,00 Kč 

náhrada za nemoc 129 933,00 Kč 

preventivní lékařské prohlídky 11 800,00 Kč  

DDHM od 3 000,-- do 40 000,-- 803 927,60 Kč 

zákonné pojištění Kooperativa 116 260,00 Kč 

CELKEM 1 574 634,42 Kč 

 

Provozní náklady - hlavní činnost 

V roce 2020 činily celkové náklady na provoz školy 7 086 257,17 Kč. 

Čerpání jednotlivých položek uvádí tabulka: 

 

spotřeba materiálu 340 305,11 Kč 

spotřeba energií (ZŠ + Scolarest) 2 615 490,50 Kč 

opravy a udržování 358 523,47 Kč 

cestovné 1 728,00 Kč 

náklady na reprezentaci 4 415,00 Kč 

ostatní služby       676 564,44 Kč 

mzdy 117 538,00 Kč 

zákonné sociální pojištění  9 385,00 Kč 

zákonné úrazové pojištění - Kooperativa             444,00 Kč 
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zákonné sociální náklady 54 767,00 Kč 

jiné sociální náklady 0,00 Kč 

ostatní náklady 105 907,00 Kč 

odpisy 2 143 452,00 Kč 

náklady z drobného dlouhodobého majetku 657 737,65 Kč 

CELKEM 7 086 257,17 Kč 

 

Provozní náklady - doplňková činnost 

 

V roce 2020 činily celkové náklady na doplňkovou činnost 136 289,20 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 27 757,20 Kč 

mzdové náklady 102 258,00 Kč 

zákonné sociální pojištění 6 005,00 Kč 

zákonné úrazové pojištění - Kooperativa 269,00 Kč 

CELKEM 136 289,20 Kč 

 

Výnosy - doplňková činnost 

 

V roce 2020 činily tržby z prodeje služeb 302 594,50 Kč. 

 

pronájem nebytových prostor 114 725,00 Kč 

pronájem - Gymnázium 180 932,00 Kč 

pronájem - učebny 6 937,50 Kč 

CELKEM 302 594,50 Kč 

 

14. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Z důvodu pandemie covidu nebyla naše škole zapojena do projektu Edison. 
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15. Údaje o realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů   

 

Projekt Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. 

Název projektu: Učíme se moderně 

Datum zahájení a ukončení: 1. 2. 2019 – 31. 7. 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 

 

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

 

17. Mimořádná situace ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s Covid 19 

 

Zahájení školního roku 2020/2021 probíhalo dle běžného školního režimu. Tento režim byl narušen 

vyhlášením covidové situace v měsíci říjnu, kdy 14. října na základě mimořádných opatření MŠMT a 

Ministerstva zdravotnictví došlo k uzavření škol a až do odvolání byla zakázána osobní přítomnost žáků na 

základním a zájmovém vzdělávání ve školách. 

Od výše uvedeného data probíhalo vzdělávání žáků formou distanční či rotační výuky. Distanční výuka byla 

vedena online přes aplikaci Google classroom. Se zákonnými zástupci žáků škola komunikovala přes 

aplikaci Bakalář, na I. stupni pak prostřednictvím e-mailů v platformě Google classroom. 
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Příloha č. 1:  

 

Ohlédnutí za školním rokem - slovo ředitele 

 

Dovolte mi závěrem ohlédnout se za minulým školním rokem 2020/2021. Toto období  

znamenalo pro mnohé z nás obrovské změny v osobním, ale i pracovním životě, kdy vlivem mimořádných 

opatření byla vážným způsobem narušena kontinuita našeho běžného života.  

Díky každodenním změnám ve vládních opatřeních jsme museli čelit nepopulárním opatřením, která 

výrazným způsobem komplikovala veškeré dění našeho běžného školního života. Každodenní věci, které 

jsme dosud plnili, nahradila distanční výuka a odtržení od sociální interakce. Každodenní život se omezil do 

úzkých kolejí, které pro mnohé z nás byly nepřekonatelnou překážkou. Museli jsme se vyrovnat s mnoha 

změnami v osobním i pracovním životě a zvyknout si na opatření, která velmi výrazným způsobem narušily 

náš pracovní i osobní život.  

Díky obrovskému úsilí všech pracovníků naší školy, aktivním přístupem zřizovatele a nenahraditelnou 

pomocí rodičů a rodinných příslušníků se podařilo překlenout nelehké období covidové situace. Přes 

veškerá úskalí se podařilo úspěšně ukončit školní rok 2020/2021 a připravit nastávající nový školní rok 

2021/2022. 

Za to všem patří obrovský dík, za jejich úsilí, pracovitost a entuziasmus, který napomohl k dokončení 

nelehké práce během distanční výuky a covidových opatření. 

Pevně věřím, že nový školní rok bude mnohem lepší, plynulý a nebude narušen dalšími opatřeními, které 

znepříjemňují život nám všem. 

Ještě jednou se musím poklonit před nadměrnou aktivitou všech zaměstnanců naší školy, poděkovat 

zřizovateli za pomoc při nelehkých opatřeních a rovněž poděkovat rodičům a žákům za zvládnutí daných 

povinností. 

Na závěr mi dovolte popřát všem učitelům, žákům a všem zaměstnancům bezproblémový školní rok 

2021/2022. Věřím, že bude bohatý na zážitky a výuka bude probíhat v normálu a dle jasných a zřetelných 

pravidel. 

 

Ředitel školy PaedDr. Horký Jaromír 
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Příloha č. 2: Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021 ve fotografiích 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla projednána a schválena na pedagogické radě 

dne 4. října 2021 

               

 

 

        PaedDr. Jaromír Horký 

             ředitel školy 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla projednána a schválena 

na 33. zasedání školské rady dne 4. října 2021. 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Karla Šigutová 

                  předsedkyně školské rady 


