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Seznam zkratek: 

AP    - Asistent pedagoga 

BOZP    - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČŠI    - Česká školní inspekce 

DČ    - Doplňková činnost 

DVPP      - Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

ESF     - Evropský sociální fond 

FKSP    - Fond kulturních a sociálních potřeb 

IKT    - Informační a komunikační technologie 

IVP    - Individuální vzdělávací plán   

KORCHEM   - Korespondenční soutěž z chemie 

KVIC    - Krajské vzdělávací informační centrum 

MPP    - Minimální preventivní program 

MŠMT    - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

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 

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 poradenské pracoviště 

ŠPZ    - Školní poradenské zařízení 

ŠSP    - Školní strategie prevence 

ŠVP     - Školní vzdělávací program 

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 

 

Výuka v Základní škole na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí byla zahájena v roce 1983. 

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 také 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 také zahradu, jejíž možnosti se rozšiřují o právě realizovanou EVVO učebnu, určenou k výuce 

přírodovědných předmětů. 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 – zařízení školního stravování spol. s r. o. (dále jen 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. Ve všech 

kmenových třídách je nainstalována moderní zobrazovací technika, tj. dataprojektor nebo interaktivní 

tabule, které jsou propojeny se školní datovou sítí.  

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. Velkým přínosem pro školu byla 

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

zrealizoval zřizovatel Město Frýdlant nad Ostravicí. V rámci projektu byla rovněž posílena konektivita, která 
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vedla ke zlepšení parametrů celé počítačové sítě na škole. Další ze specializovaných učeben je hudebna. Zde 

si žáci mohou v rámci výuky vyzkoušet také hru na různé hudební nástroje, ať již etnické, klasické nebo 

moderní.  K dispozici je i školní knihovna a prostory bývalé MŠ Pastelka, v jejíž prostorách probíhají besedy, 

relaxační a adaptační programy či výuka předmětu Dramatická výchova.  

 

1.1.  Zřizovatel 

Tabulka č. 1: 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  

 

1.2. Škola 

Tabulka č. 2: Součásti a pracoviště školy   

Součásti a pracoviště školy  Kapacita IZO Telefon 

Základní škola 680 žáků 600 133 842 558678169 

Školní družina 150 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. 

- Právní subjektivitu má škola od 1. 1. 2003. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má 

odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

- Škola je úplná, 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. 

- V areálu školy jsou dvě tělocvičny, sportovní hřiště a školní zahrada. 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 využívá také 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 2021/2022 celkem 120 dětí, které byly rozděleny do 4 

oddělení. Činnost školní družiny byla rozdělena do časových intervalů 6:00 – 7:30 hod. a 11:30- 16:30 

hod. 

- Rodiče přispívali na pokrytí části provozních nákladů měsíčně 200 Kč na jedno dítě (v souladu 

s Vyhláškou č. 74/2005 Sb.). 

- Školní družina nabízela dětem kromě pestrého programu také činnost v zájmových kroužcích. 

 

mailto:posta@frydlantno.cz
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Školní stravování                                                                                                                                                                                        

Stravování žáků zajišťuje škola prostřednictvím Školní restaurace Scolarest. Podle údajů Scolarest se v tomto 

školním roce průměrně denně stravovalo 320 našich žáků a 32 zaměstnanců.   

 

1.3. Vedení školy  

Tabulka č. 3: Ředitel/ka 

Jméno a příjmení 
Ve funkci 

od roku 
Vzdělání 

Datum posledního 

jmenování 

PaedDr. Jaromír Horký 

Mgr. Šárka Řezníčková 

 

2020 

2022 

 

VŠ + funkční studium pro ŘŠ 

VŠ 

od 1. 8. 2020 

od 1. 7. 2022 

 

Tabulka č. 4: Zástupci ředitele 

Jméno a příjmení 
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 

 

Tabulka č. 5: Širší vedení školy 

Jméno a příjmení 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 

 

Tabulka č. 6.: Ekonomický a provozní úsek 

Jméno a příjmení Funkce 

Lucie Večeřová Účetní školy 

Jolana Zalupská Mzdová účetní 

Marta Urbančíková Referentka školy 

Lumír Bruss Školník 
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1.4. Kapacita školy  

Kapacita školy je dána limitem 680 žáků, kapacita školní družiny pak limitem 120 žáků. 

Tabulka č. 7: Přehled počtu žáků za uvedené školní roky – k 30.  9. daného školního roku  

Školní rok 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

Počet žáků 660 + 6 

v zahraničí 

672 + 4 

v zahraničí 

663 + 4 

v zahraničí 

660 + 8 

v zahraničí 

Počet tříd 29 30 30 30 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

22,97 22,53 22,23 22,27 

 

1.5. Školská rada 

Tabulka č. 8: Základní údaje 

Datum zřízení 1. ledna 2006 

Počet členů školské rady 9 

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

 

1. Členové Školské rady při Základní škole Frýdlant nad Ostravicí 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                                                                                

2. Termíny jednání školské rady ve sledovaném období a obsah jednání 

Termíny jednání: 4. 10. 2021 a 11. 4. 2022 

Obsah jednání – hlavní body: 

- projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021 

- aktivity školy ve školním roce 2021/2022 informace o průběhu školního roku 2021 – 2022  

- určení zástupce školské rady do konkurzní komise 

- informace o zajištění doučování žáků v rámci „Národního plánu doučování“ 

- informace o realizaci a finančním zajištění dotačního programu Farmář 

- kapacita školy v souvislosti s narůstajícím zájmem žáků z okolních obcí 

- plánované úpravy ŠVP v souvislosti s předmětem Informatika 
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1.6. Sdružení rodičů a přátel školy 

Tabulka č. 9: Základní údaje 

Registrace 6. prosince 1991 

Zaměření Subjekt bez omezení v činnosti 

Kontakt Andrea Děcká, předsedkyně 

 

1. Členové rady rodičů SRPŠ ve školním roce 2021/2022 

- Andrea Děcká (předseda) 

- Pavel Kaňák (místopředseda) 

- Petra Janáková (pokladník) 

- Ivana Lišková (revizor účtů) 

 

2. Termíny jednání Rady rodičů SRPŠ ve sledovaném období a obsah jednání 

Termíny jednání: 23. 9. 2021 a 21. 4. 2022 (některá další jednání proběhla také korespondenčně). 

Obsah jednání: 

- 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 za uplynulé období 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy, organizace 

výuky  

Tabulka č. 10: Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Popis oboru 
vzdělání 

Forma vzdělání Délka vzděláváni 
v letech 

Platí od - do 

 
79-01-C/01 

 
Základní škola 

 
Denní 

 
devět 

 
Od 1. 9. 2007 – 
neomezeno 

 

Tabulka č. 11: Vzdělávací program 

Název Číslo jednací Ročník/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 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. 
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Tabulka č. 12: 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 

 

Tabulka č. 13: Počty tříd a žáků k 30. 9. 2021 

Součást školy 
Počet 

tříd/oddělení 

Počet dětí/žáků k 30. 9. 

2021 

Počet dětí/žáků na 

třídu 

1. stupeň ZŠ 15 321 + 4 v zahraničí 21,67 

2. stupeň ZŠ 15 339 + 4 v zahraničí 22,87 

Školní družina 4 120 30 

 

Tabulka č. 14: Organizace výuky – počty žáků dle uvedených parametrů 

 

Ročník 

 

Počet 

tříd 

 

Počet 

žáků 

celkem 

 

Z toho 

dívky 

 

Žáci 

opakující 

ročník 

celkem 

 

Z toho 

dívky 

 

Vzdělávání 

v zahraničí (§38 

školského 

zákona) 

 

Individuální 

vzdělávání (§41 

školského 

zákona) 

celkem 30 660 334 3 2 8 0 

1. ročník 3 67 32 1 1 1 0 

2. ročník 3 60 26 0 0 0 0 

3. ročník 3 55 24 0 0 0 0 

4. ročník 3 75 47 0 0 1 0 

5. ročník 3 64 32 0 0 2 0 

6. ročník 4 94 48 0 0 1 0 

7. ročník 3 82 38 0 0 1 0 
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8. ročník 4 83 41 2 1 1 0 

9. ročník 4 80 46 0 0 1 0 

 

Tabulka č. 15: Organizace I. a II. stupně – stav k 30. 9. 2021  

 

Třídy 

 

Počet hodin povinných 

vyučovacích předmětů 

týdně 

 

Třídy 

 

Počet hodin povinných 

vyučovacích předmětů 

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 8. A 31 

3. C 24 8. B 31 

4. A 25 8. C 31 

4. B 25 8. D  31 

4. C 25 9. A 31 

5. A 26 9. B 31 

5. B 26 9. C 31 

5. C 26 9. D 31 

 

     3. Personální zabezpečení činnosti školy   

Tabulka č. 16: Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 66 

Počet učitelů ZŠ, včetně asistentů pedagoga, 

speciálního pedagoga, školního psychologa 

52 

Počet vychovatelů ŠD  4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 10 
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Tabulka č. 17: Odborná kvalifikace 

Odborná kvalifikace  % 

Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 

Vychovatelky ŠD 100 

 

Tabulka č. 18: 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 

 

Tabulka č. 19: Aprobovanost ve výuce - 2. stupeň 

Předmět % 

Český jazyk 100 

Anglický jazyk 86,7 

Matematika 100 

Chemie 100 

Fyzika 100 

Přírodopis 100 

Zeměpis 100 

Dějepis 100 
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Výchova k občanství 69,6 

Výchova ke zdraví 0 

Hudební výchova 80 

Výtvarná výchova 82,6 

Praktické činnosti 41,7 

Informační a komunikační technologie 66,7 

Tělesná výchova 77,3 

Druhý cizí jazyk 64,7 

Volitelné předměty – všeobecné zaměření 86,7 

Celkový průměr 79,76 

 

Tabulka č. 20: Údaje o pedagogických pracovnících k 1. 9. 2021 

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 

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

Twarógová Pavlína učitelka 1,0 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 

Dřízgová Markéta učitelka 0,7727 VŠ 1. - 5. ročník 

Rumlová Alžběta učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Vaňková Jana učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Turková Magdalena učitelka 0,2272 VŠ 1. - 5. ročník 
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Šigutová Karla zást. ředitele školy 

(od 13.4.2022 do  

30.6.2022 zastupující 

ředitelka školy) 

1,0 VŠ 1. - 5. ročník 

Plucnarová Jana učitelka 0,8182 VŠ Čj - D 

Mlýnková Tereza učitelka 1,0 VŠ Čj – Zákl. společen. 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 výchovný 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 0,6818 VŠ Rj - Aj 

Sionkalová Eva učitelka 0,5909 VŠ Rj – Tv, Nj - st. zk. SJŠ 

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

Mareček David učitel Neplacené 

volno 

VŠ Ov – Tech. výchova 

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

Gřesová Eva učitelka 1,0 VŠ AJ - NJ 

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

Bliek Monika učitelka 1,0 VŠ ČJ – D, st. zk. AJ 

Doležalová Gabriela učitelka 1,0 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 

Ryšavá Táňa učitelka 0,6818 VŠ  

Horký Jaromír ředitel školy 

(do 13. 4. 2022) 

1,0 VŠ Tv - Bi 
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Zajícová Petra učitelka 1,0 VŠ D - ZSV 

Jurenková Regina ved. vychovatelka ŠD 1,0 SŠ  

Macháčová Irena vychovatelka ŠD 1,0 SŠ  

Pravdová Gabriela vychovatelka ŠD 0,6786 SŠ  

Zelenková Irena vychovatelka D 0,8214 SŠ  

Eschingerová Eva asistent pedagoga 0,75 VŠ  

Chrostková Kateřina asistent pedagoga 0,6388 VOŠ  

Boháčová Monika asistent pedagoga 0,8875 VŠ  

Němečková Olga asistent pedagoga  0,75 SŠ  

Kapolková Jana asistent pedagoga  0,75 VŠ  

Senčíková Petra speciální pedagog 

učitelka 

0,8364 

0,2727 

VŠ 

VŠ 

 

Rečková Kateřina školní psycholog 

učitelka 

0,50 

0,5454 

VŠ  

 

Tabulka č. 21: Věková struktura pedagogického sboru (včetně ŠD) 

 

Do 34 let 

 

35 – 44 let 

 

45 – 49 let 

 

50 – 54 let 

 

 

55 – 59 let 

 

V důchodovém 

věku 

 

   Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 5 2 12 0 7 2 9 0 10 2 7 7 50 

 

Tabulka č. 22: Údaje o nepedagogických pracovnících  

 

Ostatní pracovníci 

 

Funkce 

 

Úvazek 

Večeřová Lucie účetní školy 1,0 

Urbančíková Marta referentka školy 1,0 

Bruss Lumír školník 1,0 

Zalupská Jolana mzdová účetní  0,50 

Hlistová Marta uklízečka 1,0 

Wontrobová Lenka uklízečka 1,0 

Burdová Jitřenka uklízečka 1,0 

Literáková Naděžda uklízečka 1,0 
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Grmelová Ilona uklízečka 1,0 

Vyvialová Ellen uklízečka 1,0 

 

     4. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 

Tabulka č. 23: Zápis k povinné školní docházce 

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 2022/2023 

3 84 14 13 

 

Zápisu se zúčastnilo 84 dětí, 13 dětí má odklad povinné školní docházky, 3 děti přestoupily na jinou základní 

školu a jedna žákyně zůstala v MŠ.  Do 1. tříd k 1. 9. 2022 nastoupilo 67 žáků.  

 

5. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022 

Tab. č. 24: 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 21 21 0 0 1,006 

I. C 22 22 0 0 1,000 

II. A 22 22 0 0 1,006 

II. B 17 17 0 0 1,044 

II. C 21 21 0 0 1,000 

III. A 17 17 0 0 1,051 

III. B 18 18 0 0 1,056 

III. C 20 20 0 0 1,000 

IV. A 25 25 0 0 1,093 

IV. B 24 22 2 0 1,106 

IV. C 26 25 1 0 1,090 

V. A 21 19 2 0 1,152 

V. B 21 21 0 0 1,143 

V. C 22 20 2 0 1,173 

Celkem 321 314 7 0 1,062 
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Tab. č. 25: Přehled prospěchu I. stupeň – 2. pololetí  

 

Třída 

 

Počet 

žáků 

 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

 

Neprospělo 

 

Průměrný prospěch 

I. A 24 24 0 0 1,026 

I. B 22 22 0 0 1,006 

I. C 22 22 0 0 1,000 

II. A 22 22 0 0 1,051 

II. B 17 17 0 0 1,044 

II. C 22 22 0 0 1,011 

III. A 17 17 0 0 1,044 

III. B 18 18 0 0 1,049 

III. C 22 22 0 0 1,028 

IV. A 25 22 3 0 1,147 

IV. B 24 23 1 0 1,134 

IV. C 26 25 1 0 1,115 

V. A 22 20 2 0 1,195 

V. B 21 17 4 0 1,167 

V. C 26 24 2 0 1,162 

Celkem 330 317 13 0 1,079 

 

Tabulka č. 26: Přehled prospěchu II. stupeň – 1. pololetí  

 

Třída 

 

Počet 

žáků 

 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

 

Neprospělo  

 

Průměrný 

prospěch 

VI. A 24 19 5 0 1,189 

VI. B 26 9 17 0 1,609 

VI. C 22 19 3 0 1,294 

VI. D 22 10 12 0 1,476 

VII. A 28 15 13 0 1,400 

VII. B 24 17 7 0 1,503 

VII. C 28 15 13 0 1,535 
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VIII. A 19 6 11 2 1,959 

VIII. B 21 8 13 0 1,762 

VIII. C 22 11 11 0 1,591 

VIII. D 21 5 14 2 1,871 

IX. A 20 10 9 1 1,577 

IX. B 17 7 10 0 1,776 

IX. C 21 15 6 0 1,314 

IX. D 22 8 14 0 1,700 

Celkem 337 174 158 5 1,571 

 

Tabulka č. 27: Přehled prospěchu II. stupeň – 2. pololetí  

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Průměrný prospěch 

VI. A 24 22 2 0 1,196 

VI. B 26 9 17 0 1,672 

VI. C 22 18 4 0 1,255 

VI. D 22 10 12 0 1,455 

VII. A 28 16 12 0 1,355 

VII. B 24 15 9 0 1,511 

VII. C 28 15 13 0 1,529 

VIII. A 19 5 14 0 1,827 

VIII. B 21 7 13 1 1,765 

VIII. C 24 14 10 0 1,548 

VIII. D 21 8 13 0 1,707 

IX. A 21 10 11 0 1,611 

IX. B 17 7 10 0 1,745 

IX. C 21 14 7 0 1,286 

IX. D 22 9 13 0 1,624 

Celkem 340 179 160 1 1,539 
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Tabulka č. 28: Celkový přehled  

 
Počet žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo  

1. stupeň 

1.pololetí 

 

321 

 

314 

 

7 

 

0 

1. stupeň 

2.pololetí 

 

330 

 

317 

 

13 

 

0 

2. stupeň 

1.pololetí 

 

337 

 

174 

 

158 

 

5 

2. stupeň 

2.pololetí 

 

340 

 

179 

 

160 

 

1 

 

Tabulka č. 29: 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 21 0 0 0 0 0 0 0 

I. C 22 0 0 0 0 0 0 0 

II. A 22 0 0 0 0 0 0 0 

II. B 17 0 0 0 0 0 0 0 

II. C 21 0 0 0 0 0 0 0 

III. A 17 0 0 0 0 0 0 0 

III. B 18 0 0 0 0 0 0 0 

III. C 20 0 0 0 0 0 0 0 

IV. A 25 0 2 0 0 0 0 0 

IV. B 24 0 0 0 0 0 0 0 

IV. C 26 0 0 0 0 0 0 0 

V. A 21 0 0 0 0 0 0 0 

V. B 21 0 0 0 0 0 0 0 

V. C 22 0 0 1 0 1 0 0 

Celkem 321 0 2 1 0 1 0 0 
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Tabulka č. 30: 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 0 0 0 1 1 0 0 

I. B 22 0 2 0 0 0 0 0 

I. C 22 0 1 0 0 0 0 0 

II. A 22 0 1 0 0 0 0 0 

II. B 17 0 0 0 0 0 0 0 

II. C 22 0 1 0 0 0 0 0 

III. A 17 0 0 0 0 0 0 0 

III. B 18 1 2 1 0 0 0 0 

III. C 22 1 0 0 0 0 0 0 

IV. A 25 0 1 0 0 0 0 0 

IV. B 24 15 0 3 0 0 0 0 

IV. C 26 14 2 0 0 0 0 0 

V. A 22 0 3 0 0 0 0 0 

V. B 21 6 5 0 1 0 0 0 

V. C 26 5 1 0 0 0 0 0 

Celkem 330 42 19 4 2 1 0 0 

 

Tabulka č. 31: Výchovná opatření II. stupeň – 1. pololetí  

 

Třída 

 

Počet 

žáků 

 

Pochvala 

TU 

 

Pochvala 

ŘŠ 

 

NTU 

 

Důtka TU 

 

Důtka ŘŠ 

 

2. stupeň 

 

3. stupeň 

VI. A 24 0 0 0 0 0 0 0 

VI. B 26 2 0 5 1 0 0 0 

VI. C 22 0 0 2 0 0 0 0 

VI. D 22 0 0 2 0 0 0 0 

VII. A 28 2 0 5 2 0 0 0 

VII. B 24 0 0 0 0 0 0 0 

VII. C 28 0 0 1 3 0 0 0 
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VIII. A 19 0 0 4 2 2 0 0 

VIII. B 21 0 0 2 2 0 0 0 

VIII. C 22 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. D 21 0 0 4 1 3 0 0 

IX. A 20 0 0 0 0 0 0 0 

IX. B 17 0 0 0 1 0 0 0 

IX. C 21 0 0 0 0 0 0 0 

IX. D 22 0 0 0 0 0 1 0 

Celkem 337 4 0 25 12 5 1 0 

 

Tabulka č. 32: 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 4 3 0 0 0 0 0 

VI. B 26 5 1 12 4 0 0 0 

VI. C 22 5 2 0 3 0 0 0 

VI. D 22 22 0 5 4 0 0 0 

VII. A 28 1 0 5 0 3 1 0 

VII. B 24 4 4 1 1 0 0 0 

VII. C 28 9 1 0 3 2 0 0 

VIII. A 19 1 1 0 4 7 2 0 

VIII. B 21 5 3 4 4 3 1 0 

VIII. C 24 7 7 1 2 0 0 0 

VIII. D 21 2 6 2 4 0 1 1 

IX. A 21 0 6 0 0 0 0 0 

IX. B 17 6 0 0 0 0 0 0 

IX. C 21 1 10 0 0 0 0 0 

IX. D 22 5 9 0 0 0 0 0 

Celkem 340 77                                                                53 30 29 15 5 1 
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Tabulka č. 33: Celkový přehled:   

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

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

I. stupeň 
1. pololetí 

321 0 2 1 0 1 0 0 

I. stupeň 
2. pololet 

330 42 19 4 2 1 0 0 

II. stupeň 
1. pololetí 

337 4 0 25 12 5 1 0 

II. stupeň 
2. pololetí 

340 77                                                                53 30 29 15 5 1 

Celkem 
1. pololetí 

658 4 2 26 12 6 1 0 

Celkem 
2. pololetí 

670 119 72 34 31 16 5 1 

 

Komentář:   

Pochvaly žáci obdrželi za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích a soutěži „TGM má 

talent“, za práci pro třídu a ve školním parlamentu, výborné studijní výsledky, za aktivity v rámci třídního 

kolektivu a za prezentaci školy na veřejnosti. 

Rovněž byla udělena kázeňská opatření, a to zejména za nevhodné chování vůči spolužákům i vůči dospělým 

osobám, za porušování školního řádu, vyrušování ve výuce, za neomluvenou absenci, pořizování fotografií 

učitelů na mobilní telefon, za nevhodné chování ve výuce, špatnou pracovní morálku, za pozdní příchody 

do vyučování, užívání a distribuci návykových látek ve škole. 

Tabulka č. 34: Absence žáků ve školním roce 2021/2022  

  

Počet omluvených 

hodin celkem 

 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

 

Počet 

neomluvených 

hodin celkem 

 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

 

1. pololetí   

 

 

44223 

 

67,208 

 

44 

 

0,067 

 

2. pololetí  

 

 

44559 

 

66,506 

 

208 

 

0,310 

 

Tabulka č. 35: Přehled umístění žáků školy v soutěžích za 1. stupeň 

Soutěž Kolo Umístění 

Matematický KLOKAN 2022 Školní kola  

2.- 3. ročník, 

4. – 5. ročník 

 

1. – 10. místo 

1. – 10. místo 

Matematický KLOKAN 2022 Okresní kolo 

4. – 5. ročník 

 

6. místo 

Logická olympiáda  Krajské semifinále 

(3. – 5. ročník) 

1. místo  

34. – 35. místo 
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Testování SCIO 5. tříd Moravskoslezský kraj 1. místo 

Přebor škol v šachu 2022  

1. – 5. třída 

Okresní kolo 7. místo 

Sběr kaštanů a žaludů  1. místo – 2. C – 233 kg 

2. místo – 3. C – 109 kg 

3. místo – 2. A – 107 kg 

Sběr starého papíru  1. místo – 2. C  

Recitační soutěž 1. ročník Školní kolo Přehlídka malých recitátorů 

Recitační soutěž 2. - 3. ročník Školní kolo 23 soutěžících 

Recitační soutěž 4. - 5. ročník Školní kolo 18 soutěžících 

Zpěváček 2022 Moravské kolo účast 

Beskydské legendy a pověsti 

- výtvarná soutěž 

Regionální soutěž ocenění 

Mc Donalds Cup kat. A Okrskové kolo 1. místo 

Mc Donalds Cup kat. A Okresní kolo 4. místo 

Mc Donalds Cup kat. B Okrskové kolo 2. místo 

Vybíjená – kat. II. Okrskové kolo 1. místo 

Vybíjená – kat. II. Okresní kolo 7. místo 

Atletické závody Okresní kolo 1. místo 

 

Tabulka č. 36: Přehled umístění žáků školy v soutěžích za 2. stupeň 

Soutěž Kolo Umístění 

Minifotbal – starší žáci Okresní kolo 3. místo 

Minifotbal – starší žákyně Okresní kolo 2. místo 

Volejbal - chlapci Okresní kolo 2. místo 

Volejbal - dívky Okresní kolo 3. místo 
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Volejbal - chlapci Krajské kolo 4. místo 

Přírodovědný klokan 

8. a 9. ročník 
Školní kolo 3 úspěšní řešitelé 

Matematický klokan 

6. a 7. ročník (kategorie Benjamín) 
Školní kolo 3 úspěšní řešitelé 

Matematický klokan 

8. a 9. ročník (kategorie Kadet) 
Školní kolo 3 úspěšní řešitelé 

Soutěž v anglickém jazyce 6. a 7. 

ročník, 8. a 9. ročník 
Školní kolo účast 

Korchem – korespondenční chemická 

soutěž 8. a 9. ročník 
Krajské kolo 4. a 6. místo 

Výtvarná soutěž O pohár čeladenské 

ovečky (Hudba v Beskydech) 
Zúčastnilo se 23 škol 2. a 3. místo 

Logická olympiáda – 2. stupeň – 

kategorie B 

 1 žákyně postoupila do 

krajského kola 

Biologická olympiáda -  

6. - 7. ročník 
Školní kolo postup do okresního kola 

Biologická olympiáda -  

8. - 9. ročník 
Školní kolo postup do okresního kola 

Biologická olympiáda -  

6. - 7. ročník 
Okresní kolo 5. a 14. místo 

Biologická olympiáda -  

8. - 9. ročník 
Okresní kolo 6., 13. a 14. místo 

Zeměpisná olympiáda –  

6. 7. 8. a 9. ročník 
Školní kola Bez postupu do okresního kola 

 

    6. Prevence projevů rizikového chování  

Preventivní aktivity na naší škole probíhaly ve školním roce 2021-2022 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 2021-2022 byla „Podpora témat týkajících se prevence záškoláctví, fungování 

kolektivu a témat spojených s pohybem ve virtuálním světě (netolismus, kyberšikana)“. 

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

společností Renarkon, o. p. s., 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. 

V důsledku stanovených protiepidemických opatření proběhly některé preventivní programy v náhradních 

termínech. 
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6.1. Programy specifické prevence za školní rok 2021/2022 

Září 2021 

- Třídenní adaptační programy pro žáky prvních a šestých ročníků, 

Říjen 2021 

- „Buď OK“ – preventivní programy 1. - 9. ročník, 

Listopad 2021 

- Návštěva policejní služebny – 4. ročník, 

- Osobní bezpečí a bezpečnost v dopravě – 2. ročník, Policie ČR, 

- Šikana a kyberšikana (Policie ČR) – 5. ročník, 

- „Buď OK“ – 5. ročník, 

Březen 2022  

- „Buď OK“ – 1. a 2. stupeň, 

Duben 2022 

- „Buď OK“ – 5. a 6. ročník 

Květen 2022 

- „Buď OK“ 1. a 2. stupeň, 

Červen 2022 

- Kriminalita mládeže a trestní odpovědnost, návykové látky – Policie ČR – 9. ročník. 

6.2. Rozpis témat prevence 

6.2.1. Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ (Renarkon, o. p. s.) 

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. 

6.2.2. Programy nespecifické prevence: 

Září 2021 

- BESIP na dopravním hřišti – 1. stupeň 

Říjen 2021 

- BESIP na dopravním hřišti – 1. stupeň, 

- Sportovní kurz – 9. ročník, 

- Kurz cyklisty – 4. ročník. 

Listopad 2021 

- Plavecký výcvik – 2. a 3. ročník 

Prosinec 2021 

- Plavecký výcvik 2. a 3. ročník, 

- Lyžařský výcvik – 8. ročník. 

Leden 2022 

       -     Plavecký výcvik – 2., 3. a ½ 4. ročníku, 
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       -      Lyžařský výcvik 7. ročník. 

Únor 2022 

       -      Plavecký výcvik – 2. a 3. a ½ 4. ročníku 

Březen 2022 

- Plavecký výcvik – 2. a 3. a ½ 4. ročníku 

- Lyžařský výcvik – 7. ročník. 

Duben 2022 

- Plavecký výcvik – 2. a 3. a ½ 4. ročníku, 

- Den zdraví – 6. až 9. ročník 

- Dopravní hřiště BESIP – 1. stupeň. 

Květen 2022 

- Dopravní hřiště BESIP – 1. stupeň. 

Červen 2022 

- Besedy o dospívání – 6. až 9. ročník (Na cestě k mužnosti – chlapci 9. roč., Holky z Venuše, kluci 

z Marsu – dívky 8. a 9. roč., Na startu k mužnosti – chlapci 7. a 8. ročníku, Čas proměn – dívky 6. a 

7. ročníku), 

- Dopravní hřiště BESIP – 1. stupeň, 

- Kurz cyklisty – 4. ročník, 

6.3.  Další aktivity nespecifické prevence 

Schůzky školního parlamentu probíhaly dle aktuální epidemických podmínek jednou měsíčně. 

V uplynulém školním roce fungovalo na naší škole okolo 30 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. 

6.4. 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, Krajský úřad v Ostravě – odbor prevence. 

6.5. Výskyt projevů rizikového chování  

Tabulka č. 37: Výskyt PRCH za školní rok 2021/2022 

 
Rizikový jev 

 

 

Počet případů 

Šikana  1 

Vandalismus 2 

Záškoláctví 6 

Agresivní chování vůči vyučujícímu 2 

Agresivní chování vůči spolužákům 3 



 28 

Vztahové problémy 10 

Kouření e-cigarety 1 (3 žáci) 

Kyberšikana 2 

Nikotinové sáčky (lyfty) 1 (12 žáků) 

 

Vyhodnocení tabulky Výskyt PRCH za školní rok 2021/2022 
V tomto školním roce pozorujeme strmý nárůst vztahových problémů. Jedná se zřejmě o posunutí hranic 
vnímání potřeb svých a potřeb spolužáků v důsledku dlouhého odloučení kolektivů během distanční výuky.  
Nově jsme ve škole zaznamenali výskyt lyftů (nikotinové sáčky). Jedná se o nikotinový výrobek, který je 
zařazen mezi návykové látky. Žáci byli o škodlivosti tohoto výrobku poučeni. 
V řádu jednotlivých případů byla řešena šikana, kyberšikana, agresivní chování, ale také vandalismus. 
Bohužel byly zaznamenány také 2 útoky na pedagogy, v jednom případě se jednalo o slovní útok a v druhém 
případě pak nevhodné chování skupiny žáků ve výuce. 

 
Tabulka: č. 38: Výskyt projevů rizikového chování (PRCH) na naší škole v uvedených obdobích. 

 
Typ PRCH 
 

 
Školní rok 
2017-2018 
 

 
Školní rok 
2018- 2019 

 
Školní rok 
2019 - 2020 

 
Školní rok 
2020 -2021 

 
Školní rok 
2021 - 2022 

Vztahové 
problémy 

14 (skupiny 
žáků) 

4 (skupiny 
žáků) 

2 (skupiny 
žáků) 

2 (skupiny 
žáků) 

10 (skupiny 
žáků) 

Agresivita a 
šikana 

2 (4 žáci) 7(7 žáků),  
3 (2 + skupina 
žáků) 
 

3 (3 žáci) 3 (3 žáci) 3 (3 žáci) 

Kouření,          
e-cigareta 

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

Alkohol 0 0 1 (3 žáci) 0 0 

Nikotinové 
sáčky (lyfty) 

0 0 0 0 1 (12 žáků) 

Krádeže 1 (1 žák) 2 (neobjas.) 0 0 1 (1 žák) + 1 
(neobjasněno) 

Záškoláctví 6 hodin 2 hodin 13 hodin  164 hodin 252 hodin 

Poškozování 
majetku školy 
nebo cizí věci 

1 (4 žáci) 0 2 (6 žáků) 1 (1žák) 2 (2 žáci) 

Nevhodné 
chování 
k učiteli, 
kyberšikana, 
šikana 

0 1 2 (2 žáci) 1 (skupina 
žáků) 

2 (žákyně, 
skupina žáků) 
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Tabulka č. 39: Snížené stupně z chování 

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

2017 - 2018 2 1 

2018 - 2019 3 0 

2019 - 2020 3  3 

2020 - 2021 3 0 

2021 - 2022 5 1 

 

6.6. Hodnocení naplnění cílů MPP pro školní rok 2021/2022 

V souladu s dílčími cíli MPP pro školní rok 2021/2022 proběhly všechny plánované programy primární 

prevence rizikového chování. Žáci byli proškoleni ve všech stanovených tématech prevence. Nadále bude 

potřeba se přednostně věnovat tématům vztahů v kolektivech a prevence záškoláctví. 

6.7. Spolupráce s organizacemi v rámci prevence rizikového chování 

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

PPP Frýdek – Místek (OMPA Mgr. K. Babincová Jurková), Městský úřad ve Frýdlantu nad Ostravicí – OSPOD 

(Mgr. I. Pietruchová), o. p. s. RENARKON (Mgr. L. Bílý), MP Education (Mgr. L. Šebestová, DiS.), Policie ČR 

OO Frýdlant nad Ostravicí, PIS Policie ČR ve Frýdku – Místku, PPPP Ostrava (Mgr. T. Velička). 

    7. Oblast výchovného poradenství   

Do plánu kariérového poradenství sepsaného k 1 9. 2021 se opět promítly úpravy vyplývající z opatření proti 

šíření Covid-19. I letos proběhly plánované akce online formou. Jednalo se především o seminář VP nebo o 

Trh vzdělávání a uplatnění. Besedy k Volbě povolání pro 8. ročníky organizované Úřadem práce ve F-M 

proběhly rovněž online, nabídky ÚP Frýdek-Místek využili všichni učitelé Vko v 8. i v 9. ročnících. Besedy 

byly koncipovány jako online prezentace přes projektor v délce 45 minut, žáci si při nich vyplňovali pracovní 

list. Dle zpětné vazby od přítomných vyučujících byly kvalitní náhradou osobních skupinových setkání na 

ÚP.  

Ze stejného důvodu se neuskutečnila ani informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků plánovaná na 

leden. Rodiče vycházejících žáků i žáků, kteří se rozhodli podat přihlášku na víceletá gymnázia, byli průběžně 

informováni o všech změnách týkajících se přijímacího řízení, a to prostřednictvím školního webu, příp. e-

maily. JPZ proběhla v termínech 

- 12. a 13. dubna pro čtyřleté obory vzdělání 
- 19. a 20. dubna pro víceletá gymnázia 

Časový limit pro písemné testy byl opět navýšen o 10 minut pro ČJ (70 minut) a pro matematiku o 15 minut. 

Nejzazším termínem pro odevzdání zápisového lístku byl 1. červen 2022. 

 V letošním roce byl v rámci přijímacího řízení řešen i problém možnosti dodatečného podání přihlášky na 

gymnázium, a to u žákyně ukrajinské národnosti, která se stala žákyní naší školy týden před stanoveným 

termínem přijímacích zkoušek na SŠ. Díky spolupráci třídní učitelky, asistentky pedagoga, kariérového 

poradce a vedení gymnázia byla nakonec dívka k přijímacím zkouškám připuštěna. Protože na základě 

výsledků vykonaných zkoušek na gymnázium přijata nebyla, zúčastnila se 2. kola přijímacího řízení, ze 

kterého již vyšla úspěšně. Od příštího školního roku bude studovat v Hotelové škole ve Frenštátě pod 

Radhoštěm obor Cestovní ruch.  

Přijímací řízení bylo průběžně evidováno v systému Bakalář. Veškerý tisk přihlášek a zápisových lístků, stejně 

tak i tisk konečného přehledu umisťovaného do katalogových listů probíhal ve spolupráci s p. uč. 

Trampotovou. 
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Zdařilou akcí 2. pololetí tohoto školního roku byly workshopy pro 8. ročník pořádané SOŠ ve Frýdku – Místku 

(Lískovecká). Zúčastnily se jich všechny osmé třídy vyjma VIII. B, jejíž termín byl SOŠ zrušen. Náhradní termín 

je předběžně domluven na září příštího školního roku. Žáci i učitelé byli s úrovní těchto workshopů velmi 

spokojeni a je tedy na místě v této spolupráci pokračovat i v příštím roce! 

V tomto školním roce se přijímacího řízení do SŠ zúčastnilo celkem 98 žáků naší školy: 

9. ročník – 82 žáků  

8. ročník – 2 žáci  

7. ročník – 14 žáků   

5. ročník – 0 žáků 

Celkem bylo v 1. kole PŘ odevzdáno 189 přihlášek na SŠ. 

7.1. Úspěšnost v přijímacím řízení 

listopad 2021 

Přihlášky do SŠ s talentovou zkouškou podalo 11 žáků. Na základě talentových zkoušek byly přijaty ke studiu 

2 žákyně = 2, 43 % z celkového počtu žáků 9. ročníku. 

květen 2022 

- 7. ročník  

Ze 14 žáků bylo přijato ke studiu na víceletých gymnáziích 10 žáků = úspěšnost 71 % z celkového počtu žáků 

7. ročníku přihlášených ke studiu na SŠ. 

Z celkového počtu 14 žáků bylo 7 žáků přijato na základě vykonané JPZ, 6 žáků přijato na odvolání. 

- 9. ročník 

Z celkového počtu 80 žáků bylo v 1. kole přijímacího řízení přijato 75 žáků (to je 94 %) a v 2. kole přijímacího 

řízení 5 žáků (to je 6 %). Ve 2. kole přijímacího řízení bylo podáno 8 přihlášek na SŠ. 

 

7.2. Zaměření středních škol 

Tabulka č. 40: Počet přihlášek podle typu školy  

Typ školy Počet přihlášek 

Gymnázia, lycea, SŠ s maturitou* 125 

Učební obory 40 

Soukromé školy** 15 

 

*Informační technologie, obchodní akademie, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, zdravotnictví, 

pedagogika, služby (hotelnictví, gastronomie, kosmetika, doprava) 

**U všech zvolených soukromých škol je místem studia Ostrava (IUVENTAS, AHOL, PRIGO, EDUCAnet , IST 

INTERNATIONAL SCHOOL, PRIMMAT). 

7.3. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a žáků     

s odlišným mateřským jazykem 

Počet žáků s SVP se v průběhu roku měnil na základě přicházejících výsledků vyšetření z poradenských 

pracovišť. Vzdělávání s podporou asistenta pedagoga (dále jen AP) probíhalo v sedmi třídách. AP byl přiznán 

jako podpůrné opatření dle doporučení vydaných PPP ve Frýdku-Místku a SPC Kpt. Vajdy v Ostravě – 

Zábřehu. 

Žáci s PO 1. stupně: 10 (podpůrné opatření přiznáno PPP) 

Žáci s PO 2. stupně: 72 (z toho 3 žáci s mateřským jazykem anglickým) 
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Žáci s PO 3. stupně: 15 (z toho 1 žák s mateřským jazykem anglickým) 

Žáci s PO 4. stupně: 1 

Celkový počet žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními: 96, na konci školního roku 97 

 

U sedmi žáků je ve výuce nutná personální podpora, přítomnost AP. Hodiny pedagogické intervence 1. 

stupně zajišťují pověření učitelé z 1. i 2. stupně. Na prvním stupni výuka SPP probíhá v rámci disponibilní 

hodiny českého jazyka, na druhém stupni se uskutečňuje po vyučování. Během tohoto školního roku jsme 

odeslali 40 žádostí o vyšetření žáků v PPP nebo SPC z důvodu výukových či výchovných problémů, dále 

žádosti o kontrolní vyšetření dětí, kterým skončila platnost doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Před prvotním vyšetřením ve školním poradenském pracovišti škola nejprve 

nastavila PO 1. stupně a teprve tehdy, když se ukázala jako nedostačující, žádali jsme vyšetření v ŠPZ. 

Od března 2022 se na naši školu přihlásilo celkem 11 žáků z Ukrajiny. Žáci byli zařazeni do běžných tříd. 

Výuku českého jazyka zajišťovali pedagogové školy 2x v týdnu formou doučování. Finanční zajištění bylo 

poskytnuto z prostředků Národního plánu obnovy (Národní plán doučování). 

    8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních    

pracovníků školy  

Tabulka č. 41: Další vzdělávání  

 

Název kurzu 

 

Termín kurzu 

 

Počet zúčastněných 

osob 

Krajská konference - prevence 4. – 5. 10. 2021 1 

Zdravotník zotavovacích akcí ČČK 9. 10. 2021 1 

Diagnostika vztahů ve třídě pomocí dotazníků 14. 10. 2021 1 

Hodnocení, sebehodnocení a vzájemné hodnocení 

žáka 

19. 10. 2021 1 

Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni ZŠ 11. 10. 2021 1 

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost pro ZŠ 19. 11. 2021 1 

Osvědčené postupy, když čtení nejde 9. 11. 2021 1 

Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s 

dětmi 

11. 11. 2021 1 

Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku 7. 12. 2021 1 

Tvořivé aktivity a hry ve výuce anglického jazyka na 

1. stupni 

31. 1 2022 1 

Jolly Phonics – Jak zábavně, rychle a účinně naučit 

děti číst a psát v anglickém jazyce 

10. 2. 2022 3 

Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s 

dětmi 

24. 3. 2022 1 
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Hodnocení, sebehodnocení a vzájemné hodnocení 

žáka 

8. 3. 2022 1 

Hry v cizích jazycích 20. 4. 2022 1 

Seminář „Zákon o pedagogických pracovnících 

v praxi škol a školských zařízení“ 

16. – 20. 5. 2022 1 

 

    9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9.1. Prezentace školy na veřejnosti: 

- Časopis TAMTAM, 

- Účast folklorního souboru Chasička na kulturních akcích města a v partnerské škole v Turzovce, 

- Vánoční jarmark – prodej výrobků našich žáků, 

- Natáčení soutěže „BLUDIŠTĚ“ v České televizi, 

- Příspěvky do místních periodik - Frýdlantské noviny, Mikroregion, 

- Webové stránky školy. 

 

9.2. Akce školy 

První stupeň 

- Adaptační program pro 1. ročník – „Veselé muzicírování“, „Začínáme společně“ „Jsme vaši 

kamarádi“ – program s partnerskými devátými třídami, outdoor park „Na Bílé“ – program 

„Pirátská plavba“, canisterapie (Podané ruce o. p. s.), 

- Projektový den „Den tělesné zdatnosti“,  

- Exkurze – Dolní Vítkovice, 

- „Buď OK“ – dlouhodobý preventivní program o. p. s. Renarkon – 1. stupeň, 

- Dopravní hřiště – 1. stupeň, 

- Kurz cyklisty – 4. ročník, 

- Exkurze – Kaple Frýdlant nad Ostravicí, 

- Preventivní programy s Policií ČR – Osobní bezpečí a bezpečnost v dopravě (2. ročník), Návštěva 

policejní služebny (4. ročník), Šikana a kyberšikana (5. ročník), 

- Plavecký výcvik – 2. a 3. ročník, 

- Pasování na čtenáře – městská Knihovna - 2. ročník, 

- Knihovnické lekce - 1. stupeň, 

- Divadelní představení - Český Těšín (Sněhurka – 1. stupeň), 

- Planetárium Ostrava – Poruba – 4. a 5. ročník, 

- Projekt „Ukliďme Česko“ (4. – 5. ročník), 

- Muzikohrátky – 2. a 4. ročník, 

- Prima pokusy, 

- Noc s Andersenem – 3. ročník, 

- Školní projet „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ - 1. stupeň, 

- Komentovaná vycházka do přírody „Ptáci a stromy“ s panem myslivcem, 

- Pohádkové hraní v opravdové škole – návštěva předškoláků z okolních mateřských škol, 

- Den otevřených dveří – odpoledne pro rodiče a děti, 

- Zápis do 1. tříd,  

- Atletická všestrannost – projektový den 1. stupně, 

- Vystoupení Chasičky – sál ZUŠ, 

- Družební setkání 3. C s GALILEO SCHOOL, 
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- Den dětí. 

Druhý stupeň 

- Adaptační program pro 6. ročník (3 dny) – outdoor park „Na Bílé“ (program „Olympiáda na Bílé“), 

vytváření pravidel fungování třídy a aktivity na vytváření příznivých vztahů v kolektivu, vycházka a 

společné aktivity v okolí školy, 

- „Buď OK“ – dlouhodobý preventivní program o. p. s. Renarkon – 2. stupeň, 

- Školní projet „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ - 2. stupeň, 

- Filmová představení – kino ve Frýdlantu nad Ostravicí, 

- Divadelní představení – Divadlo loutek Ostrava (Hodiny Komenského – 6. a 7. ročník), KC Frýdlant 

n. O. – Tentokrát to nepřežiji (2. stupeň), 

- Výchovné koncerty – DK V Ostravě (Osudová, Má vlast – 9. ročník), 

- Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ (Renarkon o. p. s.) - 6., 7., 8. a 9. ročník 

- Bobřík informatiky - 6., 7., 8. a 9. ročník, 

- Lyžařský výcvik (7. a 8. ročník), 

- Návštěva z okolních základních škol, 

- Bruslení v hale na Ostravici (8. a 9. ročník), 

- Den zdraví (6. – 9. ročník), 

- Den Země (6. – 9. ročník), 

- Projekt „Ukliďme Česko“ (6. – 9. ročník), 

- Zájezd žáků 9. ročníku – Osvětim (koncentrační tábor Auschwitz/Auschwitz- Birkenau), Krakov, 

- Den dětí, 

- Besedy o dospívání Besedy o dospívání – 6. až 9. ročník (Na cestě k mužnosti – chlapci 9. roč., 

Holky z Venuše, kluci z Marsu – dívky 8. a 9. roč., Na startu k mužnosti – chlapci 7. a 8. ročníku, 

Čas proměn – dívky 6. a 7. ročníku), 

- Preventivní programy „Kriminalita mládeže, právní vědomí“ (Policie ČR) – 8. a 9. ročník, 

- „Ukaž svůj talent“ – soutěž talentovaných žáků (sál KD Frýdlant nad Ostravicí), 

- Družební setkání folklorního souboru Chasička v Turzovce. 

9.3. Humanitární akce a projekty 

Adopce na dálku 

Od roku 2007 žáci naší školy na dálku podporují kamaráda Felixe v Keni. V rámci programu „Adopce na 

dálku“ je hrazeno školné a jedno jídlo denně. V letošním roce již Felix bude skládat maturitu. Jsme rádi, že 

se prostřednictvím dobročinnosti žáci naší školy snaží dopomoci kamarádovi ve vzdálené zemi k tomu, aby 

získal šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě.  Přidanou hodnotou pro ně samotné je jednak projev 

humanity a pak také zjištění, že i v jiných částech světa si lidé vzdělání velmi váží, a právě finanční podporu 

vzdělávání považují za nejlepší investici. Adopci na dálku zaštiťuje Centrum Dialog, o. p. s. Prostřednictvím 

uvedené organizace získává škola také zpětnou vazbu v podobě dopisů a výtvarných prací žáka. 

Svačina pro Ukrajinu 

V pátek 11. března zorganizovali členové školního parlamentu v hudebně naší školy sbírku pod názvem 

„Svačina pro Ukrajinu“. Jejím prostřednictvím zapojili naši školu do humanitární akce vyhlášené nadací 

Člověk v tísni. Žáci měli přichystat/upéct sladké nebo slané občerstvení. Prodejem těchto svačinek bylo 

vybráno neuvěřitelných 20.000,- Kč, které pak spolu s hmotnými dary, které žáci a jejich rodinní příslušníci 

poskytli, byly předány nadaci Člověk v tísni. Velice nás těší tento projev lidskosti a zájmu o osudy druhých. 
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     10. Zájmové útvary  

   Tabulka č. 42: Zájmové útvary 

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    15:30 - 18:00 

Basketbal p. Mužík 1. – 4. roč. 

ST    16:30 – 18:00 

PÁ    16:30 – 18:00 

Florbal dívky p. Kudělka dívky 6. - 9. roč. ČT   16:00 – 18:00 

Florbal dívky p. Strangfeld dívky 6. - 9. roč. ÚT    15:30 – 17:00 

Gymnastika 

p. Galertová,  

p. Galas 1. stupeň 

PO   14:30 - 17:00 

ST    14:30 - 17:00 

ČT   14:30 - 17:00 

Beskydské pohybovky p. Kubalová   ČT    14:00 - 15:00 

Taneční kroužek pro dívky p. Heczková 1. stupeň 

ST    14:30 - 15:15   

       pro 1. - 3. třídy  

ST    15:20 - 16:05 

       pro 4. - 5. třídy  

Chasička 

p. Šimonková, p. Šigut 

p. Vaňková I. + II. stupeň ST    13:30 – 14:30 

Turistický  

p. Skotnicová 

p. Gřesová 

1. - 5. roč. 

KC Frýdlant n. O. ST    15:00 – 16:30 

Kroužek šití pro děti p. Holaňová  

ČT    13:00 – 14:00 

 

Kroužek šití – Malá 

návrhářka p. Holaňová  

ČT    14:00 – 15:30 

od ledna 2022 

Kroužek keramiky p. Holaňová 

mladší děti 

starší děti 

PO    13:00 – 14:00 

PO    14:00 – 15:00 
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Kroužek Tvořivé tlapky p. Holaňová  

ÚT    13:00 – 14:00 

od ledna 2022 

Myslivecký  p. Hlaváč 2. – 9. roč. ÚT    14:00 – 15:30 

Rybářský p. Hlaváč  1. – 9. roč. ÚT    15:30 – 17:00  

Šachový p. Štěpánová 1. – 9. roč. ST     13:30 – 15:00 

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. 

ÚT    13:45 - 15:15 

2 skupiny 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. dívky 2. – 4. tř. ST  15:00 – 16:30 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. dívky 5. – 6. tř. PÁ  14:30 – 16:00 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. dívky 7. – 9. tř. PO  15:30 – 17:00 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. chlapci 2. - 4. tř. ÚT  15:00 – 16:30 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. chlapci 5. - 6. tř. PÁ  14:30 – 16:00 

Skaut – Český junák 

 

p. Macháčová I. chlapci 7. - 9. tř. PO  15:30 – 17:00 

Kroužek polytechnika dřevo 

 

p. Macháč J. 5. – 9. roč. ČT   15:00 – 18:00 

 

    11. Školní družina  

   Školní družina při ZŠ nám. T. G. Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí zahájila svou činnost 1. 9. 2021 a 

ukončila ji k 30. 6. 2022. Zapsali jsme 120 žáků a tím plně naplnili kapacitu. Vysoký zájem byl také o ranní 

školní družinu, kterou navštěvovalo v průměru 27 účastníků. Společně s vedením školy se nám podařilo 

zajistit pro zájmovou činnost ŠD 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.  
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   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. Cílem bylo 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 (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, kvízů, besed a soutěží jsme děti 

průběžně připravovali na již tradiční okrsková kola přehlídek a soutěží školních družin v našem regionu. 

V letošním roce jsme se zapojili do přehlídky Talentmánie. Rovněž jsme zorganizovali „družinkový“ karneval. 

Společně jsme připravovali dárky pro budoucí prvňáčky. V měsíci květnu a červnu proběhla i atletická 

soutěž. Na rozloučenou se školním rokem jsme pro děti uspořádali – celodružinovou Olympiádu. Rovněž 

velmi vydařená byla akce školních družin s návštěvou multifunkčního areálu a zahrady v Janovicích, kde děti 

si děti soutěžily v netradičních disciplínách. 

   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 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, předzahrádku, záhony s květinami a živé ploty. Plánuje 

se další zvelebování zahrady pro aktivity dětí a zážitkové programy v přírodě. 

 

    12. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí 

a jinými orgány  

12.1. Finanční kontrola ze dne 1. 12. 2021 

Dne 1. 12. 2021 proběhla finanční kontrola z Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí – předmětem byla 

kontrola  

pokladních dokladů a hotovosti, přijatých faktur, čerpání rozpočtu a efektivního využití finančních 

prostředků a kontrola smluv. 
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Kontrolní zjištění:  

Pokladní hotovosti a doklady: 

Pokladní hotovost souhlasí s pokladním deníkem, pokladní limit je dodržován, příjmové a výdajové doklady 

souvisely s činností školy. Náhrada za stravné při cestovním dokladu byla stanovena v zákonné výši. 

Kontrola přijatých faktur: 

Namátkově zkontrolované faktury obsahovaly všechny náležitosti faktur, faktury byly podloženy uzavřenou 

smlouvou nebo objednávkou. Dále byla vyžádána faktura na opravu pergoly v atriu školy. Úhrada faktury 

byla provedena z provozních prostředků. Předmětem prací bylo zastřešení pergoly, která doposud 

zastřešena nebyla, tedy se jednoznačně jedná o technické zhodnocení stavby, nikoliv o opravu, tedy je 

potřeba související náklady přeúčtovat. 

Čerpání rozpočtu: 

Při kontrole čerpání rozpočtu bylo zjištěno, že organizace se stále nachází ve ztrátě a hrubým odhadem bylo 

spočítáno, že výsledek hospodaření skončí taktéž ztrátou. Hospodaření organizace není efektivní. Ředitel 

školy byl požádán o vypracování a zaslání co nejpřesnějšího odhadu stavu výnosů a nákladů do konce roku 

2021, který bude předložen vedení města k projednání a navržení řešení. 

Kontrola smluv: 

Na vzorku bylo prověřeno uveřejnění smluv v Registru smluv. Byla prověřena smlouva na nákup 13 ks 

počítačových sestav a smlouva o dílo na opravu pergoly v atriu školy. 

Opatření k nápravě: 

Urychleně učinit kroky k řešení ztráty v hospodaření za rok 2021. 

12.2. Následná veřejnosprávní kontrola za rok 2021 

1. Program veřejnosprávní kontroly: 

- Realizace nápravných opatření z minulé veřejnosprávní kontroly  

- Vnitřní předpisy vztahující se k hospodaření PO  

- Následná veřejnosprávní kontrola za rok 2021  

- Dosažené hospodářské výsledky k 30. 9. 2021 a zhodnocení majetkové a finanční situace příspěvkové  

   organizace 

- Rozpočet na rok 2021 a hospodaření podle rozpočtu 

- Hospodaření s peněžními fondy v roce 2021,  

- Ověření spolehlivosti kontrol v rámci PO na vybraném vzorku bankovních a pokladních dokladů za období  

   roku 2021 

- Úplnost a průkaznost vedení účetnictví 

- Dodržování pravidel transparentnosti 

2. Závěry  

Hospodaření školy k 30. 9. 2021 bylo ztrátové, tato ztráta však byla částečně ovlivněna podhodnocením 

nákladů na spotřebu energií v roce 2020 a nesprávným proúčtováním technického zhodnocení pergoly do 

nákladů na účet 511. 

Příspěvková organizace při sestavování rozpočtu na rok 2021 podle názoru kontrolního orgánu 

nadhodnotila vlastní výnosy a tyto jsou k 30. 9. 2021 plněny na 30,63 %. Plánované náklady jsou naopak 

čerpány na 80,31 % a škola tak nedostatečně prování předběžnou finanční kontrolu výdajů před vznikem 

závazku dle §13 vyhlášky 416/2004 Sb. Tyto skutečnosti budou mít významný vliv na dosažený hospodářský 

výsledek za rok 2021. 

Při kontrole tvorby a čerpání fondů nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Při kontrole bankovních a pokladních dokladů za období roku 2021 nebylo zjištěno, že by organizace 

postupovala při provádění operací v rozporu se zákonem a že by realizované nákupy prováděla neúčelně, 

nehospodárně a neefektivně. 

Při kontrole vedení účetnictví nebyly zjištěny významné chyby a nedostatky. 
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Byly zjištěny nedostatky v dodržování pravidel transparentnosti při nedodržování lhůt pro zveřejnění smluv 

dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv v platném změní. 

 

12.3. Veřejnosprávní kontrola zadávání veřejných zakázek za období roku 2021 

Dne 4. 5. 2022 proběhla veřejnosprávní kontrola, předmětem této kontroly bylo zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - kontrolované období rok 2021.  

Ke kontrole byly vybrány veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: 

- VZMR „Sekání a likvidace trávy“ 

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

zadávacího řízení, výzva k podání nabídky byla zaslána pouze jednomu dodavateli a škola zadala realizaci 

zakázky přímo konkrétnímu dodavateli bez předchozího souhlasu vedení města. 

- VZMR „Zastřešení pergoly v atriu školy“ 

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

zadávacího řízení, ve výzvě byla nastavena dvě hodnotící kritéria a to cena a vzdálenost od místa realizace 

zakázky, chybělo však nastavení váhy jednotlivých kritérií a není uvedeno, zda bude hodnocena cena bez 

DPH nebo včetně DPH a kritérium „vzdálenost od místa realizace zakázky“ je evidentně diskriminační. 

Komise pro hodnocení a posouzení nabídek měla zahájit své jednání s co nejkratší časovou prodlevou od 

uplynutí termínu pro podání nabídek (tentýž den), v tomto případě byla prodleva 3 kalendářní dny. 

Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv s více než tříměsíčním zpožděním. 

- VZMR „Nákup licencí DsktpEdu ALING LicSapk OLV E 1Y Ent, 46 ks 

Výzva k předložení nabídky neobsahovala všechny potřebné informace a to zejména hodnotící kritérium a 

způsob hodnocení nabídek. 

Byla nastavena dvě hodnotící kritéria, a to nejnižší nabídková cena bez DPH/včetně DPH a dodání 

požadovaného počtu licencí, chybělo však nastavení váhy jednotlivých kritérií a nebylo určeno, zda se 

hodnotí nabídková cena včetně DPH nebo bez DPH a obě varianty hodnotit nelze. 

Smlouva nebyla uveřejněna v Registru smluv. 

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

malého rozsahu. 

 

12.4. Finanční kontrola ze dne 11. 5. 2021 

Dne 11. 5. 2022 proběhla finanční kontrola z Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí – předmětem byla 

kontrola  

pokladních dokladů a hotovosti, přijatých faktur, čerpání rozpočtu a efektivního využití finančních 

prostředků a evidence majetku. 

Kontrolní zjištění:  

Kontrola přijatých faktur: 

Byly namátkově kontrolovány přijaté faktury za 1. čtvrtletí 2022 – bez zjištěných nedostatků. Nákladové 

položky na těchto fakturách souvisely s činností příspěvkové organizace. Bez připomínek. 

Čerpání rozpočtu a efektivní využití prostředků: 

Za 1. pololetí byla vykázána ztráta. 

Evidence majetku: 

Pergola, na které bylo provedeno technické zhodnocení není v majetku školy. Hodnota pergoly bude muset 

být stanovena na základě znaleckého posudku a v této částce bude zařazena do majetku školy. 

Pokladní doklady a hotovost: 

Pokladní zůstatek souhlasily se zůstatkem v pokladní knize. 
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12.5. Inspekční činnost ČŠI 

Předmět inspekční činnosti – zjišťování a analyzování podmínek vzdělávání ukrajinských žáků. 

    13. Základní údaje o hospodaření školy  

Přímé výdaje na vzdělávání činily v roce 2021 celkem 45 527 187,-- Kč.  

Z toho na platy 32 190 599,-- Kč a na OPPP  301 250,-- Kč.  K těmto prostředkům na platy činilo zákonné 

sociální pojištění 10 893 675,-- Kč, FKSP 628 800,32 Kč a ONIV 1 512 862,68 Kč.  

 

13.1. ONIV 

Tabulka č. 43: ONIV 

Učebnice, školní potřeby a učební pomůcky                                       605 743,28 Kč 

Cestovné 25 454,00 Kč 

Osobní a ochranné pomůcky 15 733,24 Kč 

DVPP   53 620,00 Kč 

Náhrada za nemoc 328 763,00 Kč 

Preventivní lékařské prohlídky 15 850,00 Kč  

DDHM od 3 000,-- do 40 000,-- 311 444,16 Kč 

Zákonné pojištění Kooperativa 128 735,00 Kč 

Plavecký výcvik 27 520,00 Kč 

Celkem 1 512 862,68 Kč 

 

13.2. Provozní náklady - hlavní činnost 

V roce 2021 činily celkové náklady na provoz školy 7 503 788,65 Kč. 

Čerpání jednotlivých položek uvádí tabulka. 

 

Tabulka č. 44: Provozní náklady – hlavní činnost 

Spotřeba materiálu 389 019,31 Kč 

Spotřeba energií (ZŠ + Scolarest) 2 971 195,88 Kč 

Opravy a udržování 689 599,77 Kč 

Cestovné 291,00 Kč 

Náklady na reprezentaci 6 390,00 Kč 

Ostatní služby             629 866,84 Kč 

Mzdy 115 354,00 Kč 
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Zákonné sociální pojištění  12 979,00 Kč 

Zákonné úrazové pojištění - Kooperativa                1 114,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 81 111,00 Kč 

Jiné sociální náklady 0,00 Kč 

Ostatní náklady 70 453,00 Kč 

Odpisy 2 330 993,00 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 205 421,85 Kč 

Celkem 7 503 788,65 Kč 

13.3. Provozní náklady - doplňková činnost 

V roce 2021 činily celkové náklady na doplňkovou činnost 121 539,16 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. 

Tabulka č. 45: Provozní náklady – doplňková činnost 

spotřeba energií 18 107,16 Kč 

mzdové náklady 90 428,00 Kč 

zákonné sociální pojištění 12 979,00 Kč 

zákonné úrazové pojištění - Kooperativa 25,00 Kč 

Celkem 121 539,16 Kč 

 

13.4. Výnosy - doplňková činnost 

V roce 2021 činily tržby z prodeje služeb 257 223,77 Kč. 

Tabulka č. 46: Výnosy – doplňková činnost 

Pronájem nebytových prostor 69 101,77 Kč 

Pronájem - Gymnázium 187 142,00 Kč 

Pronájem - učebny 980,00 Kč 

Celkem 257 223,77 Kč 

 

    14. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

Z důvodu pandemie covid19 nebyla naše škole zapojena do projektu Edison. 

    15. Údaje o realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů   

15.1. Projekt Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování                                  

Šablony III. 

Datum zahájení a ukončení: 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 
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Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020913 

Výše podpory: 1 192 558,- Kč 

Informace o projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III 

Cílem projektu je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, 

rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji 

kompetencí žáků v oblasti polytechnického a environmentálního vzdělávání a dále poskytnout personální 

podporu školního speciálního pedagoga a školního psychologa. 

V rámci projektu jsme si zvolili tyto aktivity: 

- zařazení speciálního pedagoga 

- zařazení školního psychologa 

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

- zařazení několika projektových dnů ve výuce, v našem případě většinou zaměřené na 

environmentální vzdělávání. 

    16. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Zřizovatel – Město Frýdlant nad Ostravicí (komunikace probíhá prostřednictvím Odboru školství a 

kultury)  

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, konzultační a poradenská 

činnost. 

Renarkon o.p.s., Ostrava – komplexní dlouhodobý preventivní program pro žáky. 

PPPP Ostrava – spolupráce při řešení prevence negativních jevů v třídních kolektivech. 

Policie ČR – besedy a preventivní programy 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. 

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. Mimořádné situace ve školním roce 2021/2022 

První pololetí školního roku 2021/2022 již začínalo s předzvěstí dalšího šíření pandemie, jejíž pokračování 

z dvou předešlých let bylo očekávaným faktem. Pro tuto situaci měla škola připraveny dva scénáře výuky ve 

formě distanční a rotační. Oba způsoby byly prověřené praxí, a tedy i dobře využitelné v době řízených 
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karantén celých tříd (na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Ostravě).  Velmi složitá byla situace 

pro vedení školy, a to s ohledem na nutnost neustálého sledování aktuálních hygienických a organizačních 

nařízení, k jejichž změnám docházelo poměrně rychle. Další komplikací bylo také samotné personální 

zajištění výuky v situaci, kdy se zvýšená nemocnost přenesla z dětské populace na dospělou a projevila se 

vysokou absencí pedagogů samotných. 

Výuka po dobu karantén probíhala na platformě Google classroom, komunikace pedagogů a zákonných 

zástupců pak prostřednictvím programu Bakalář. 

Ke snížení výskytu onemocnění Covid19 došlo v druhém pololetí školního roku a v jeho průběhu zanikla i 

povinnost nosit respirátory ve společných prostorách. Poměry ve škole se tak opět mohly vrátit k normálu. 

Další nestandardní situace vyvstala po zahájení válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Podobně jako 

v jiných školách, také u nás, se třídní kolektivy rozrostly o děti z válkou poznamenané Ukrajiny. Opatření 

k organizaci výuky byla nastavena s cílem zajistit nově příchozím dětem co nejlepší podmínky pro vzdělávání 

v novém prostředí a zapojit je do běžného života tříd. 

 

    18. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Výuka v naší škole probíhá v souladu s RVP ZV. Zaměřujeme se na utváření a postupný rozvoj klíčových 

kompetencí. Máme zájem na tom, aby byl našim žákům poskytnut spolehlivý základ všeobecného 

vzdělání. Vedeme tedy naše žáky cestou osvojování strategií učení, rozvoje logického a tvořivého myšlení, 

řešení problémů a motivujeme je pro celoživotní vzdělávání, snažíme se o rozvoj schopnosti spolupráce a 

respektu k potřebám i schopnostem druhých. Usilujeme také o budování příznivého psycho sociálního 

klimatu ve škole i v žákovských kolektivech, vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti, přijetí kulturních a 

sociálních odlišností ve škole i ve společnosti a k dodržování pravidel slušného chování. Snažíme se 

směřovat naše žáky tak, aby na základě svých schopností, získaných vědomostí a dovedností, dokázali 

samostatně rozhodovat o své profesní i životní orientaci.                                                                                                                                   

Cíle ŠVP se nám daří naplňovat. Výuka je postavena na respektu k individuálním vzdělávacím potřebám 

žáků a aktuálním potřebám tříd. Vyučující stanovují v rámci výuky konkrétní cíle a zajišťují návaznost 

probíraného učiva na témata předešlá. Na základě postupného rozvoje klíčových kompetencí pak 

prostřednictvím zvládnutí probíraného učiva dosahujeme naplnění očekávaných výstupů ŠVP. 

Způsoby kontroly a evaluace naplňování cílů ŠVP: 

- kontrola zápisů v třídních knihách, 

- hospitační činnost vedení školy (zaměření na naplňování cílů ŠVP, aktivizující formy a metody, 

podpora kooperace, individuální přístup, práce s žáky s SVP a žáky nadanými, spolupráce 

s asistenty pedagoga, sebehodnocení žáků), 

- pedagogické rady a pracovní porady, 

- metodická setkání předmětových klubů. 

Způsoby evaluace naplňování cílů ŠVP vzhledem k žákům: 

- písemné práce, zkoušení, 

- rozbor domácích úkolů, 

- sebehodnocení žáků, 

- testování SCIO a ČŠI, 

- srovnávací a čtvrtletní práce. 

    19. Závěr 

Uplynulý školní rok byl dalším v řadě těch, kterých se nějakým způsobem dotkla opatření spojená 

s pandemií Covid19. Opatření, která se měnila dle aktuální situace a měla dopad na organizaci výuky. 

Karantény jednotlivců i celých třídních kolektivů vystřídala posléze vysoká nemocnost pedagogů. S jarem 

pak nastal obrat a pominula i nutnost nosit respirátory ve společných prostorách. Celým světem však otřásl 
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únorový vpád ruských vojsk na Ukrajinu. Tento fakt postavil před české školství spoustu zatím neznámých 

otázek. Vše se řešilo „za pochodu“ a se snahou, co nejvíc ulevit těm, kteří při útěku před nebezpečím, stačili 

často uchránit jen životy svých dětí a sebe sama. Do naší školy se v návaznosti na tuto situaci přihlásilo 

k docházce 11 ukrajinských žáků, kteří byli zařazeni do třídních kolektivů podle svého věku. Naštěstí se děti 

v naprosté většině dokážou rychle adaptovat na aktuální podmínky a najít si nové kamarády. Také děti 

z Ukrajiny se brzy staly platnými členy svých tříd. Jazyková bariéra byla problémem více ve výuce než při 

dětských hrách.  

Se školním rokem 2021/2022 jsou ale spojeny i události, které přispěly k rozvoji našich žáků v oblasti 

vědomostí a dovedností. Na rozdíl od předchozích dvou let již opět probíhaly ve větší míře oborové soutěže 

a olympiády. Byly organizovány lyžařské kurzy, projektové dny, exkurze, žáci naší školy se zapojili do 

humanitární akce na pomoc Ukrajině, připravili celoškolní soutěž „Ukaž svůj talent“, podpořili svou účastí 

akci „Ukliďme Česko“, účastnili se preventivních i vzdělávacích programů, se souborem Chasička vystupovali 

na kulturních akcích města Frýdlantu n. O., ale také v partnerské škole v Turzovce, ve sportovních soutěžích 

měřili své síly s žáky jiných škol, v rámci exkurzí a školních výletů navštívili mnohá místa nejen v našem 

regionu a v České republice, ale také Polsko. Uplynulý školní rok tedy přinesl také mnoho možností, jak 

prokázat, že naši žáci mají zájem, umějí a chtějí.  

Zde je na místě ocenit také snahu těch, kteří vytvářeli podmínky pro vzdělávání našich žáků, pracovníkům 

školy. Uplynulý školní rok opět svou náročností prověřil schopnosti nás všech. Řešení mnohých situací bylo 

postaveno často na ochotě, vstřícnosti a pochopení. Naplno se projevila kolegialita, soudržnost a 

profesionalita našeho pedagogického sboru. Děkuji tedy všem pedagogickým pracovníkům za jejich 

obětavost a nasazení při zvládání náročných úkolů. Poděkování patří také provozním zaměstnancům, kteří 

velmi zodpovědně zajišťovali dodržování všech přísných hygienických standardů. 

Velký dík za spolupráci a podporu si zaslouží rodiče našich žáků, kteří mnohdy zároveň s distanční výukou 

řešili své nelehké životní situace.  

V neposlední řadě děkuji také našemu zřizovateli, Městu Frýdlant nad Ostravicí, za konstruktivní spolupráci, 

podporu a aktivní přístup při zajišťování optimálních podmínek pro vzdělávání našich žáků. 

 

                                                                                                                                                        Ředitelka školy 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Školní rok ve fotografiích 
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Svačina pro Ukrajinu 
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    Projektové dny 

- Den zdraví 

- Den Země 
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