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I. Základní údaje o škole 

 

1.1 Název školy: 

 

   Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El.Krásnohorské 2254 

   Sídlo:    

   El.Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek 

     

   Kontakty: 

   tel.:  ředitel                 555 531 652              e-mail    info5zs@mcnet.cz 

           sekretariát           555 531 651                           www.5zsfm.cz 

           mateřská škola    555 557 712                           www.msliskovecka.cz 

 

   Právní forma: příspěvková organizace -   právní subjektivita od 1.9.1998 

   Datum zápisu do rejstříku škol – 1.1.2005 

    

   IČO: 68157797                                    RED IZO: 600 133 753 

 

1.2 Zřizovatel školy : 

 

    Statutární město Frýdek-Místek          IČO: 00296643 

    Radniční 1148,                                     www.frydekmistek.cz 

    73822 Frýdek-Místek 

 

 

1.3 Vedení školy: 

    Ředitel školy:                                       Zástupci ředitele: 

    Mgr.Milan Krasula                              Mgr. Denisa  Šťotková      1.stupeň 

                                                                 Mgr. Jaromír  Cielecký      2. stupeň 

                                                                 p. Renata Richtarová          ŠD 

                                                                 p. Jarmila Kolářová            MŠ 

    Kontakty: 

    mkrasula@mcnet.cz                            stotkova@seznam.cz 

                                                                 cielecky.jaromir@seznam.cz 

                                                                 msliskovecka@seznam.cz 

 
1.4 Hlavní činnost školy: 
 Základní škola poskytuje základní vzdělávání,vede k tomu,aby si ţáci osvojili potřebné 
strategie učení a na jejich základě byli motivování k celoţivotnímu učení, aby se učili 
tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit 
své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a ţivotní prostředí. Její činnost je 
vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 

http://www.5zsfm.cz/
mailto:mkrasula@mcnet.cz
mailto:stotkova@seznam.cz
mailto:cielecky.jaromir@seznam.cz
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1.5 Údaje o školské radě 

Datum zřízení           1.1.2006 

Počet členů školské rady             6 

Předseda                                                                       Ing. Eliška Broţová, CSc 
Školská rada měla v průběhu školního roku tři jednání, na kterých především schvalovala 

 rozpočet školy,výroční zprávu a závěry ČŠI. 

 

1.6 Údaje o občanském sdružení při škole 

Registrace           5.11.1995 

Zaměření           podpora školních akcí 

Předseda           Ing. Ján Mavrev 
 

      

1.7 Součásti školy              kapacita 

Mateřská škola  Lískovecká 2850                 106 

Základní škola                 700 

Školní druţina                 150 

Školní jídelna MŠ  Lískovecká 2850                 180 

 

1.8 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ 

ţáků 

Počet 

dětí/ţáků na 

třídu 

Počet ţáků na 

pedagoga 

Mateřská škola        4       106         26,5         26,5 

1. stupeň ZŠ      13       289         22,23         20,64 

2. stupeň ZŠ        8       196         24,5         12 

Školní druţina        4       130         33         32,5 

Školní jídelna         x       131           x x 

 

1.9  Vývoj stavů žactva a průměrná naplněnost  tříd od roku 2000 
          

školní rok 1. stupeň počet 
tříd 

průměr/tř
. 

2.stupeň počet 
tříd 

průměr/tř
. 

škola počet 
tříd 

průměr 

2000/2001 340 15 22,67 243 10 24,3 583 25 23,32 

2001/2002 283 13 21,77 279 12 23,25 562 25 22,48 

2002/2003 275 12 22,9 283 13 21,77 558 25 22,32 

2003/2004 280 13 21,5 258 11 23,45 538 24 22,42 

2004/2005 262 12 21,83 257 11 23,36 524 23 22,78 

2005/2006 263 12 21,92 239 9 26,3 502 21 23,9 

2006/2007 276 13 21,23 217 9 24,11 493 22 22,4 

2007/2008 267 12 22,25 213 9 23,67 480 21 22,86 

2008/2009 283 12 23,58 186 8 23,25 469 20 23,45 

2009/2010 285 13 21,92 191 8 23,88 476 21    22,66 

 2010/2011    289    13  22,23   196     8  24,5   485    21  23,1 
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1.10 Charakteristika školy  

    Naše škola byla uvedena do provozu 3.10.1955 .   3.října 2010 jsme si doplňkovými soutěţemi a 

sportovní olympiádou  připomněli 55. výročí  jejího zaloţení.  

   Základní škola  a mateřská škola El. Krásnohorské 2254 je úplnou základní školou poskytující 

základní vzdělávání ţákům od 1. do 9. ročníku. Je  školou, která  v 1.,2.,3.,4. a 6.,7.,8.,9. ročníku 

vyučovala podle Školního vzdělávacího programu „Krok do ţivota“.Na 1.stupni dobíhal program 

Obecná škola. 

    Bohatá je vzdělávací činnost zaměřená na region našeho města ve spolupráci s  Muzeem Beskyd a 

Městskou knihovnou. 

     Škola má všeobecné zaměření,v 1.ročníku je zařazen zájmově anglický jazyk.   

Při škole pracuje sportovní klub AŠSK a Centrum sportu.  

     V rámci povinné i nepovinné výuky hudební výchovy a zájmových krouţků rozvíjí ţáci svůj 

talent v sólovém i sborovém zpěvu a hře na hudební nástroje. Bohatá je také nabídka volnočasových 

aktivit nejen ve spolupráci se SVČ Klíč F-M.     

     Zaměřujeme se na zdravý ţivotní styl ţáků  formou práce ve sportovních a 

zdravotnických krouţcích,pořádáním přednášek, besed, seminářů, spolupracujeme se Střední 

zdravotnickou školou a Nemocnicí ve F-M. Ve škole pracuje poradenské centrum pro ţáky. 

     Povaţujeme za důleţité, aby si ţáci vytvořili vztah k lidem, přírodě, ke svému městu a jeho okolí.   
 

 

 

 

 

1.11 Našim žákům ve školním roce 2010/2011 škola  nabídla :  
- zapojení do doprovodných aktivit k 55. výročí zaloţení školy 

- zapojení do projektu ke Dni jazyků  „Pojďme se spolu domluvit“ 

- adaptační kurzy pro ţáky 6. ročníků                                                                                           

- denní přístup k internetu 

- širokou nabídku zájmových, sportovních, hudebních, výtvarných krouţků ve spolupráci  

    s příspěvkovou organizací pro volný čas Klíč, přímo ve škole               

-zapojení do školního sportovního klubu AŠSK – sportovní turnaje  

-zapojení do krouţků Centra sportu (florbal, míčové hry, posilování, pohybové hry) 

-zapojení do krouţku „Mladý ţurnalista“  

-zapojení do projektu „ Cibulový den“ na 5.ZŠ  a vánočního jarmarku                              

-zapojení ţáků do krouţků výuky  ruského jazyka 

- doučování slabých ţáků vyučujícími  1.stupně a vychovatelkami  školní druţiny 

- práce s talentovanými ţáky v rámci konzultačních hodin 2. stupně  

- školu v přírodě na Morávce a Bílé pro 1. stupeň 

- jazykové soustředění ţáků  5. tříd na Višňovce 

- beseda „ Canisterapie „ a jak se chovat ke zvířatům 

- celoškolní projekt ke Dni Země – „Máme rádi zvířata“ 

- zdravou výţivu v projektu „Ovoce do škol“ na 1. stupni 

- zapojení do projektu „Systém vyuţití počítačem podporovaných experimentů k posilování 

  výzkumných kompetencí ţáků ZŠ a SŠ“ – talentovaní ţáci 
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1.12 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 22 učeben, 2 herny – moderní výbava 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

8 odborných pracoven , 1 ţákovská 

knihovna, 2 multimediální učebny 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště pěkný školní dvůr a školní hřiště 

Sportovní zařízení 1 tělocvična, 1 fitcentrum, 1 šk. hřiště 

Dílny a pozemky 1 dílna, pozemky školy udrţovány 

Ţákovský nábytek nový, dle norem EU 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím apod. 

velmi dobré , stále se obnovuje 

Vybavení ţáků učebnicemi a učebními 

texty 

dobré , stále se doplňuje 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 

učeben pomůckami 

velmi dobré, pravidelně doplňováno 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

velmi dobré, 57 PC, z  toho 32 PC 

přístupné ţákům 
 

 

 

 

                 II. Přehled učebních plánů a oborů vzdělání 

 

a) nová soustava 

2.1 Obory  vzdělání 

Kód 

Obor  Poznámky 

 

Zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní škola RVP 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. 

b) dobíhající soustava 

Kód Obor   Zařazené ročníky 

79-01-C/001 Základní škola  5. 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA -        č.j. 16847/96-2  

OBECNÁ ŠKOLA -            č.j. 12035/97-20 5.A,5.B 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “Krok do ţivota”, 

č.j. 760/2007 podle RVP ZV 

1.A,1.B,1.C,2.A,2.B,2.C,3.A,

3.B,3.C,4.A,4.B,6.A,6.B,7.A,

7.B,8.A,8.B,9.A,9.B 

MATEŘSKÁ ŠKOLA         č.j. 14132/01 - 22 4 

 

 

 

 

 

                             



 8 

                III. Personální zabezpečení činnosti školy  

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy       fyzický počet  přepočtený počet 

Pedagogičtí pracovníci                32             31,03 

Vychovatelky školní druţiny                  4               4,0 

Provozní,THP                  9               7,85 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ                  8               8,0 

Provozní zaměstnanci MŠ                  3               2,5 

Zaměstnanci školní jídelny MŠ                  4              3,25 

Celkem                60             56,63 

  
3.2 Údaje o pedagogických  

      pracovnících                1. stupeň  

Jméno učitele aprobace třídnictví 

Baranová Naděţda SpŠ 2.A 

Buchtová Pavlína 1.st. 2.C 

Pokludová Jana 1.st. 3.B 

Ondračková Jana  1.st. 4.A 

Dvorská Jana 1.st,Hv 1.C 

Chlebková Michaela 1.st. 1.B 

Kanioková Jaroslava 1.st. 3.C 

Koselová Michaela 1.st. asistent pedagoga 

Martinek Jiří 1.st. 5.B 

Minksová Romana 1.st.,AJ 5.A 

Nyklová Andrea 1.st.,Ov 1.A 

Šťotková Denisa 1.st. ZŘ 

Verlíková Lenka 1.st. 4.B 

Veselková Marcela 1.st.  2.B 

Ţídková Petra 1.st.,Dv 3.A 

                                                            

                                                             2.stupeň 

Jméno učitele aprobace třídnictví, funkce učí 

Beňová Alena Z,R,Aj 8.B  Aj,Z 

Cielecký Jaromír Př,ZZV ZŘ Př,E 

Duţí Milena Čj,D - Čj,D 

Gebeuerová Jana M,Ch - M,Ch 

Heřmanová Marie Z,D,E 9.B Z,D,Aj,Rv 

Hlubek Zdeněk Pŕ,ZZV - Př,Hv,Pč,Ov 

Chasáková Věra SpŠ,Nj -  Nj,Čj,Pč 

Krasula Milan M,Tv Ř M 

Macháčová Eva M,Př 6.A M, Inf, Př 

Macháč Martin M,Př 8.A M,Př,Tv 

Mohylová Jana Čj,Vv 7.A Čj,Vv 

Olšovský Pavel F,Tp ICT F,Inf,Tp 

Remiášová Jarmila R,OV -  Vv,Ov,Rv,Rj 

Řeháček David Ov,Tp 9.A  Z,Tv,Ov 

Srostlíková Eva Čj,Nj,D 7.B  Čj,D,Nj 

Sýkorová Marie Tv,Z 6.B Tv,Z 

Vašková Renáta F,Tp VP F,Inf,Tp 

 

 



 9 

 

 

 

 

 Pedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ celkem 

                                          muži                    ženy               celkem 

     aprobovaní                      7                      22                 29 

     neaprobovaní                 0                          3                     3 

     PP MŠ                            1                           7                     8 

     PP ŠD                             0                          4                      4 

     celkem:                         8                     36                    44 

 

 

 

      

3.3   Věkové složení  Učitelé ZŠ a ŠD 

Věk muži ženy 

do 30 let 2 1 

31 - 40 let 1 8 

41 - 50 1                     18 

51 a více let                          4 9 

celkem 8                     36 

 

 

 
3.4 Kvalifikovanost a aprobovanost výuky  

Kvalifikovanost                  93,6 % 

Aprobovanost  1.stupeň                          92,8 %  

Aprobovanost  2.stupeň                          92,6 % 

Aprobovanost MŠ                                    87,5 % 

 
 

 

3.5 Školní poradenské centrum  počet                       kvalifikace 

  dosažené 

vzdělání 

výchovný poradce         1                 VŠ 

preventista rizikového chování 
ţáků         1 akreditované studium                VŠ 

koord.pro mimoř.nadané ţáky         1                  VŠ 

školní psycholog         0    

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

                              IV. Údaje o přijímacím řízení 

 

 

4.1  Počty žáků zapsaných k zahájení povinné školní docházky v základní škole  

        Celkem u zápisu   S ţádostí o odklad docházky  Zapsaní pro šk. rok 2011/2012 

                   70                      11                      59 

 

 

4.2 Na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 2 5 

 

 

4.3 Počty žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

              7. ročník                 8. ročník                    9. ročník  

                    1                                                           0                         52 

 

 4.4 Umístění žáků 9. ročníků na střední školy a odborná učiliště 

 

Gymnázium 1 1,92% 

SŠ ukončená maturitou 40 76,92% 

SŠ ukončená výučním listem 11 21,15% 

bez zájmu o studium 0 0,00% 

ke 30. 6. nepřijato 0 0,00% 
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9.A 26 poč. ţáků 

gymnázium 1 3,85% 

SŠ  M 22 84,62% 

SŠ  VL 3 11,54% 

 

 
 

 

9.B 26 poč. ţáků 

gymnázium 0 0,00% 

SŠ  M 18 69,23% 

SŠ  VL 8 30,77% 
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                   V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Celkové hodnocení klasifikace ţáků ve školním roce 2010/2011 

    Prospělo       

Ročník 

Počet 

žáků 

s 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují ročník 

1. 60 59 1 0 0 

2. 57 55 2 0 0 

3. 61 46 15 0 0 

4. 57 37 20 0 0 

5. 54 29 25 0 0 

Celkem  
1. stupeň 289 226 63 0 0 

6. 48 23 25 0 0 

7. 56 15 38 3 0 

8. 41 10 27 4                        4                                                                                                                                         

9. 52 14 34 4                        0 

Celkem 
 2. stupeň 197 62 124 11                        4 

Celkem 486 288 187 11                        4 

% 100 59,24 38,5 2,26 1,03 

 

5.2 Průměrný prospěch 
1. stupeň 

Celkový průměrný prospěch  byl 1,3 

Průměrný prospěch tříd viz. souhrnná statistika -příloha č. 1 

2. stupeň  

Celkový průměrný prospěch je 1,88 

Průměrný prospěch tříd viz. souhrnná statistika -příloha č.2 

Průměrný prospěch školy 1,64   -                        příloha č.3 

Přehled absence, vyznamenaných ţáků, pochval a důtek viz. příloha č.4 

 

 

 

 

5.3 Výchovná opatření za obě pololetí  

Stupeň chování Počet Procento 

2 8 1,65 

3 6 1,23 

 

5.4 Důtky ředitele školy a třídního učitele za obě pololetí  

 Počet Procento 

Důtka ŘŠ 27 5,56 

Důtka TU 74 15,23 

Napomenutí TU 153 31,48 
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5.5 Pochvaly za obě pololetí  

 Počet Procento 

Pochvala ŘŠ 28 5,76 

Pochvala TU 320 65,84 

Pochvala na 

vysvědčení 

8 1,65 

 

5.6 Integrace dětí 

Druh postižení : Ročník Počet 

žáků 

Sluchové postiţení   

Zrakové postiţení   

S vadami řeči   

Tělesné postiţení   

S vývojovými poruchami chování 5.,6. 2 

S vývojovými poruchami učení 4.       1 

Komentář:  Pro integrované ţáky s poruchami učení byl 

vypracován individuální plán.  

 

  

 

 

 

VI.  Údaje o prevenci rizikového chování žáků 

 
Prevence rizikového chování ţáků : besedy, přednášky, v rámci výuky 2008/ 2009 uky, … 2010-2011

Téma                                        počet akcí                                 ročníky                                                     počet ţáků počet akcí třídy počet ţáků

šikana, kyberšikana 5 2. - 9. 426

tabakismus 4 7. - 9. 146

alkohol aj. návykové látky 4 6. - 9. 192

domácí násilí 3 5. - 9. 245

sexuální výchova 3 8. - 9. 92

vandalismus 3 5. - 9. 245

kriminalita, delikvence 4 5. - 9. 254

BESIP 4 1. - 9. 487

gambling 2 8. - 9. 92

netolismus 2 8. - 9. 92

rasismus, xenofobie 2 6. - 9. 235

extremismus 2 6. - 9. 235

38 1. - 9.                 4max.  487
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                        VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce 2010/2011 bylo čerpáno na DVPP:  

 Ze státního rozpočtu 2 396,-    Kč 

 Z rozpočtu zřizovatele 6 090,-    Kč 

 Celkem za organizaci 8 486,-   Kč 

 

 

Priority DVPP:  - inovace ŠVP, kooperativní učení a nové formy 

                          - činnostní učení 

- cizí jazyky. 

Přehled vzdělávacích akcí  viz příloha č. 6. 

 

 

 

 

 

                 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 

                                                                                                                                                                   

8.1 Pravidelná činnost žákovského parlamentu  

 

          V ţákovském parlamentu pracovali volení zástupci tříd pod vedením  

            p. zástupce ředitele J. Cieleckého. 

          ŢP zajišťoval:          - sběr starého papíru                            
                                            - školní rádio 

                                            - podílel se na vydávání školního časopisu „Pětník“ 

           ŢP zorganizoval:       - mikulášskou nadílku pro ţáky školy 
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8.2 Školní kroužky a nepovinné předměty 

Ve škole pracovaly tyto volnočasové aktivity: 

 

 Zájmové krouţky: 

 

 keramický krouţek  1. stupeň p. uč. Zahradníková  

 keramický krouţek  1. stupeň  p. uč. Baranová 

 keramický krouţek  2. stupeň  p. uč. Kuchařová 

 aerobik 2. třídy p. uč. Veselková 

 turistický 1. stupeň p. uč. Buchtová 

 sborový zpěv 1. stupeň p. uč. Dvorská 

 INTERNET  p. uč. Martinek  

 zdravotnický 2. stupeň p. uč. Kanioková 

 veselá angličtina 1. stupeň  p. uč. Minksová 

 krouţek Hip hop 1. stupeň  p. Blahutová 

 německý jazyk 2. stupeň p. uč. Chasáková 

 ruský jazyk 2. stupeň p. uč. Remiášová 

 veselá ruština 1. stupeň  p. uč. Remiášová 

 vaření 1. stupeň p. Pavlásková  

 turistický 1. stupeň p. Bortlíčková 

 ţurnalista 1. - 2. stupeň p. uč. Mohylová 

   p. uč. Pokludová 

 country tance  1. stupeň p. Bortlíčková 

 informatika  1. stupeň p. uč. Ţídková 

 dramatická výchova   1. stupeň  p. uč. Ţídková 

 literární  4. třídy   p. uč. Ondráčková 
 

 Krouţky Centra sportu: 

 

 florbal 1. a 2. třídy  p. uč. Krasula 

 florbal   3. a 4. třídy p. uč. Martinek   

 vybíjená 4. a 5. ročník p. uč. Martínek  

 kondiční posilování 2. stupeň p. uč. Řeháček 

 volejbal 2. a 3. ročník p. uč. Krasula 

 

 Nepovinné předměty: 

 1. stupeň 

 Informatika 1 sk. p. uč. Macháč 

 

 2. stupeň 

 Informatika   3 sk. p. uč. Olšovský 

 Zájmová Tv chlapců 2 sk. p. uč. Řeháček 

 Instrumentální soubor 1 sk p. uč. Hlubek 
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8.3 Aktivity 1. stupně - nejúspěšnější akce: 

 

 projekt „ Máme rádi zvířata“  ke Dni Země  

 třídní projekty:  „ Pohádky z pařezové chaloupky“, „ Ovoce a zelenina „ Do nebíčka, do 

peklíčka“, „ Místo, kde ţijeme“, barevné dny, pyţamový den,… 

 Projekt „ Moje první školička“ 

 sobotní akce– výlet na Ondřejník 

 školy v přírodě –Višňovka, Bílá, Morávka 

 dopravní výchova – spolupráce s Policií ČR 

 výuka v oblasti PO 

 soutěţ recitační, hudební, Zdravé zuby, pěvecká soutěţ Loutnička 

 Evropský den cizích jazyků „Pojďme se spolu domluvit“ 

 Mikulášská nadílka 

 bruslení-hrazeno z prostředků statutárního města Frýdek-Místek 

 výtvarné soutěţe  

 Canisterapie 

 plavecký výcvik  2. a 3. tříd 

 netradiční zápis do 1. tříd- „Jede, jede mašinka“ 

 sportovní soutěţe:  soutěţe ve florbalu „ O pohár ředitele školy“, Mc Donald Cup-

kopaná,vybíjená, lehká atletika, házená, přespolní běh, šachy, šplh, atletický trojboj   

 „Noc s Andersenem“ –celoevropská literární akce s nocováním ve škole 

 28  návštěv Městské knihovny  

 22 výchovně vzdělávacích  akcí s Muzeem Beskyd  

 akce pro děti s rodiči (maškarní dětský karneval) 

 exkurze dětí z mateřské školy 

 besídky pro rodiče ke Dni matek  

 spolupráce s přírodovědnou stanicí Lipina-Hatě   

 6 návštěv kulturních představení 

 akce HZS – projekt „Hasík“ pro 2. a 6. ročníky 

 1 anglické divadelní představení 

 spolupráce s Policií ČR 

 spolupráce se SZŠ- Nekuřácký den a první pomoc 

 návštěva Planetária 

 celoroční project “Ovoce do škol” 

 

8.4 Aktivity 2. stupně - nejúspěšnější akce: 

 

 adaptační pobyty 6.ročníků a následné proţitkové semináře-10 seminářů ve spolupráci s CNN 

 doprovodné akce k 55.výročí školy-sportovní olympiáda 

 dvě sběrové akce školy-sběr starého papíru 

 9 výukových lekcí s muzeem Beskyd 

 naučné exkurze v povodí řeky Morávky 

 Cibulový den,vánoční jarmark a dílny 

 soutěţ pořádaná Městskou knihovnou  

 soutěţ „Záhady Frýdku-Místku“-6.ročník 

 bruslení kaţdé liché pondělí-hrazení z prostředků SM  Frýdku-Místku 
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 ekologické akce a exkurze  v záchranné stanici pro poraněné ţivočichy v Bartošovicích 

s výukovým programem,“Flóra Olomouc“,  

 Den otevřených dveří pro rodičovskou veřejnost - prezentace ţákovských prací 

 Besedy v rámci projektu Zdravá škola-  výchova k rodičovství-beseda s MUDr.Kovářem,   

„Právní vědomí“-beseda s Policií ČR, výukové akce v rámci poţár.prevence 

 Besip tour-prevence úrazů v silničním provozu-divadelní představení 

 Projekt Den Země  v rámci města i školy-výroba obrazových panelů 

 Exkurze: Flóra Olomouc, Městská knihovna, Úřad práce,  

 Jarní a podzimní biologické soutěţe, pořádané  ZOO Ostrava 

 Turnaj ve florbalu 6.- 9. ročníků o „ Pohár ředitele školy“ 

 Evropský den jazyků  

 Konverzační soutěţ v anglickém jazyce 

 Soutěţ „Win with Oxford“ 

 Recitační soutěţ 

 Matematický a přírodovědný Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda 

 Projekt „Talentovaní ţáci“ 

 Testování ţáků 9.ročníků  

 Školní karneval 

 

 

8.5 Aktivity školní družiny 

 

Hlavní náplní ŠD je pohybově relaxační činnost zaměřená na rozvoj osobnosti ţáka 1. – 5. ročníku, 

zpracována do „Školního vzdělávacího programu školní druţiny“. 

Další činnost ŠD je zaměřená také na doučování, vytváření pracovních návyků, přípravu na 

vyučování.  Charakteristická pro práci v ŠD je rodinná atmosféra, dobrá spolupráce s rodiči. 

Ţáci ŠD se zapojili do krouţků -  pohybových her, německého jazyka, výtvarných činností a 

počítačových her. 

 

Zdařilé akce: 

 

    ekologický projekt – sběr plastových víček 

 ekoprojekt –„Třídíme odpad v ŠD“ 

 „Karta sportovce“ – zlepšení pohybové aktivity  

 pěvecká soutěţ „Zpívá celá druţina“  

 celodruţinová recitační soutěţ 

 besídka  „Vítání jara“ 

 výroba dárků pro důchodce k Vánocům a koledování u stromečku                                  

 soutěţ ve ŠD - puzzliáda 

 sportovní odpoledne ke Dni dětí 

 účast v projektu „Děti v pohybu“ – 9. ZŠ 

 návštěvy filmových představení v kině „Vlast“ 

 

 

8.6 Ocenění žáků a školy: 

 

 Ocenění za 3. místo v soutěţi o ekologicky nejzdatnější školu okresu  
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8.7 Úspěchy školy v soutěžích a olympiádách 

  

Celostátní kolo:              22.místo v šachu 1. stupeň 

 

Krajské kolo: 

 Soutěţ druţstev  v šachu 1.stupeň                                           3. místo 

 Soutěţ v silovém čtyřboji chlapců 2. stupeň                           3. místo 

 Soutěţ v minikopané chlapci 2. stupeň                                   2. místo 

 

Okresní kolo: 

 Matematická olympiáda  - kategorie Z5  5. místo Barbora Majerová 

                                                    - kategorie Z6                                   4. místo Valérie Starůstková 

                                                    - kategorie Z7                                  21.místo Renata Strnadlová      

          Matematický  Klokan        kategorie Cvrček                            1. místo Tomáš Habrnál 

                                                       Kategorie Klokánek                       1. místo Nikola Macháčová  

             Pythagoriáda                     5. ročník                                         4. místo  Markéta Krhutová 

                                                       6. ročník                                       18. místo Valérie Starůstková 

                                                       7. ročník                                       47. místo  Jiří Mikuda 

 KORCHEM  - korespondenční soutěţ                                     4. místo Filip Kubalák 

                                                                                                              8. místo Denisa Karolyová 

                                                                                                            11. místo  Vít Keka                                                                                                                

        Dějepisná olympiáda        14.místo  René Rucký 

          Fyzikální olympiáda                kat.E                                       22. místo Vít Keka 

          Archimediáda                                                                         14. místo Tereza Košařová 

          Olympiáda z českého jazyka                                                  21. místo Filip Kubalák 

 Konverzace  v anglickém jazyce kat. I.A                                3. místo  Tereza Košařová    

Soutěţ Win with Oxford                                                         4. místo Nikola Macháčová 

                                                                                               13. místo Tomáš Habrnál                                                                                                                                                                            

        Talent 2010  - finále  pěvecké soutěţe                                    K.Sošková,N. Fiurášková                                                                                                                                                                                                                        

 Pěvecká soutěţ Loutnička              1.kat                                3. místo Jana Pospíšilová 

                                                                    2.kat.                               3. místo Karolína Moniaková 

                                                                    3. kat.                              3. místo Jakub Mavrev                                                                                                                                                                                                                              

 Biologická olympiáda. kat.D                                                16. místo Lucie Chovancová   

 Minikopaná chlapců                                                               1. místo                                                                                                                                                                                                                      

          Odbíjená chlapců 6.-7. tříd                                                     3. místo                                                                                                              

          Florbal  dívek   8.-9. tříd                                                         5. místo  

          Florbal chlapců 8.-9. Tříd                                                       2. místo 

          Soutěţe BESIP                                                                       3. místo a 5. místo              

 Šachy  1.-5. roč.                                                                     2. místo        

 výtvarná soutěţ ke Dni Země                                                1.místo  smíšené druţstvo   

 Soutěţ hlídek mladých zdravotníků                                       2. místo                                                                   

 pěvecká soutěţ městských ŠD – „Skřivánek“                   1. místo Eva Zdrţavová                                                                                             

1. místo Nikola Macháčová 

1. místo Zuzana Lisníková  

 atletický trojboj městských ŠD                                               1. Místo Silvie Šnapková 

2. místo Blanka Uherková  

 výtvarná soutěţ městských ŠD                                               1. místo Zuzana Lisníková 

 

                                                                                                2. místo Patricie Dziková 



 19 

8.8 Modernizace školy 

 
       V průběhu  škol. roku 2010/2011 byla :    

- zateplena budova školy a vyměněny okna v projektu ESF „Úspora energie školám 2“ 

- vybudovány přístřešky vchodů hlavní budovy 

- vybavena administrativa 5 kusy PC 

- provedena renovace podlahy v tělocvičně školy  

- vybaveny 2 třídy novým  nábytkem  
 

  

8.9 Prezentace školy na veřejnosti 

                               -     formou školní akademie a doprovodných akcí  k 55. výročí  

                               -     formou webových stránek na internetu    

- prezentací školy ve školním časopise 

- zveřejňováním úspěchů školy v regionálním tisku  

- pořádáním „Dne otevřených dveří“ pro rodičovskou veřejnost 

- organizováním společných akcí s rodiči – keramická dílna, Cibulový den, 

ţákovský karneval, vánoční jarmark 

                               -    výroba vánočních dárků pro důchodce 

                               

8.10  Spolupráce s veřejností 

 
Tato spolupráce byla hlavně zaměřena na spolupráci se Školskou radou a Sdruţením rodičů . 

Byly uskutečněny 4 třídní schůzky, z toho 2 konzultační. Největší ohlas u rodičů měly třídní schůzky 

spojené s prezentací a ukázkami  prací dětí. Pro rodičovskou veřejnost a děti  mateřských škol byl 

uskutečněn Den otevřených dveří. Pro zapsané ţáky budoucích prvních tříd proběhl  projekt „Moje 

první školička“ formou čtyř setkání. 

Spolupráce s Muzeem Beskyd se stala jiţ dobrou tradicí, zúčastnili jsme se 31 společných akcí 

zaměřených na historii města a region.  

V rámci řešení výchovných i výukových problémů jsme úzce spolupracovali s PPP  ve Frýdku-

Místku.  

Velmi dobrá byla spolupráce s Magistrátem města Frýdku – Místku - odborem školství a Krajským 

úřadem. 

 

 

                          IX. Údaje z  kontrol a  inspekční činnosti ČŠI 

 

Veřejnoprávní a státní kontrola ČŠI Moravskoslezského inspektorátu – inspekční zpráva  

č.j.ČŠI-436/09-T ze dne 19.října 2009. Výsledky dobré, nebyl porušen zákon. 

Analýza a hodnocení školního vzdělávacího programu mateřské školy č.j.ČŠIT-1472/11-T. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje - protokol č.j.HDM/FM-3111/5.5/10, 

ze dne 29.9.2010. Posouzení nových oddělení MŠ. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje - protokol č.j.HDM/FM-72/5.10.6/10-132 

ze dne 29.9.2010 – bez závad. 

Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění ze dne 

13.10.2010 – protokol č.j. K/1144/2010. Nebyl porušen zákon. 
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                                X. Údaje o hospodaření za rok 2010 

 
       Byla provedena výměna oken a zateplení budovy v rámci projektu „Úspory energie  školních 

budov I“. Od 1. listopadu jsme otevřeli dvě nová oddělení v MŠ s kapacitou 50 dětí.   

Organizace hospodaří s peněţními prostředky získanými doplňkovou činností, vč.účelových 

dotací a příspěvků od jiných subjektů,  s peněţními prostředky přijatými z rozpočtu 

zřizovatele, z rozpočtu kraje, s peněţními prostředky přijatými ze státního rozpočtu a s 

prostředky svých fondů. 

V roce 2010 jsme získali finanční dary v celkové hodnotě 82 240,- Kč a věcné dary 

v hodnotě 24 274,- Kč  pro potřeby dětí v ZŠ a MŠ. 

V rámci projektu ESF  FM Education získala škola i v roce 2010 finanční prostředky  ve výši 

308 tis. Kč na  spolupráci a inovaci ŠVP  spolupracujících škol statutárního města Frýdek-

Místek. 

V okruhu doplňkové činnosti jsme se zaměřili převáţně na pronájmy tělocvičny, tříd,  

školního bufetu , reklamních ploch a hostinskou činnost (stravování cizích strávníků ve ŠJ 

MŠ). 

 

         Příspěvková organizace splnila stanovené ukazatele, hospodařila s finančními  

prostředky rovnoměrně a hospodárně. Hospodářský výsledek organizace za rok 2010 

činí 233 tis. Kč a tento navrhujeme převést do fondu rezervního a fondu odměn. 

Předpokládané pouţití fondu: na nadstřešení vchodů budovy v ZŠ a k dalšímu rozvoji 

činnosti školy a mateřské školy. 

 

Pro srovnání NIV na provoz: 

 

Rozpočet ZŠ + MŠ 2003           3 619 tis Kč   hospodářský výsledek        184 tis. Kč 

Rozpočet ZŠ + MŠ 2004           3 665 tis. Kč  hospodářský výsledek        145 tis. Kč 

Rozpočet ZŠ + MŠ 2005           3 493 tis. Kč   hospodářský výsledek       107 tis. Kč   

            Rozpočet ZŠ + MŠ 2006           3 818 tis. Kč   hospodářský výsledek       234 tis. Kč 

            Rozpočet ZŠ + MŠ 2007           3 616 tis. Kč   hospodářský výsledek       308 tis. Kč 

            Rozpočet ZŠ + MŠ 2008           3 845 tis. Kč   hospodářský výsledek       340 tis. Kč 

            Rozpočet ZŠ + MŠ 2009           3 906 tis. Kč   hospodářský výsledek       193 tis. Kč 

            Rozpočet ZŠ + MŠ 2010           4 235 tis. Kč   hospodářský výsledek       233 tis. Kč 

 

Vyhodnocení  hospodaření příspěvkové organizace 

 

1. Hospodářský výsledek  za rok 2010 činí                                  233 tis. Kč 

                                                                 z toho ZŠ                                              233 tis. Kč       

                                                                 z toho MŠ                                         0 tis. Kč 

   

                      

  Náklady v roce 2010 činily 

 

   a) Neinvestiční výdaje hrazené ze stát.rozpočtu celkem                        18 137 tis. Kč   

      

 

    b) Neinvestiční výdaje na provoz hrazené zřizovatelem                        4 235 tis. Kč  

                                                                  z toho ZŠ                                               2 979 tis. Kč       

                                                                  z toho MŠ                                       1 256 tis. Kč 
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    Příjmy v roce 2010 činily:                          22 372 tis. Kč 

      

    Počet ţáků v roce 2010:                                                                                 532                                              

          z toho MŠ                                                                                                  55 

          z toho ZŠ                                                                                                 477 

     

   c) náklady na jednoho ţáka ZŠ +MŠ (stát.rozpočet)                         34,09 tis. Kč 

   d) náklady na jednoho ţáka ZŠ a MŠ (zřizovatel)                 7,96 tis. Kč 

    ___________________________________________________________________ 

   Výdaje NIV na 1 ţáka celkem                 42,05 tis. Kč      

 

 

         Výnosy v roce 2010 činily: 

               Výnosy ZŠ                       227 tis. Kč 

   Výnosy MŠ                      505 tis. Kč 

   ____________________________________________________________________ 

         Výnosy celkem                                732 tis. Kč       

 

 

      XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Projekt ESF : OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „F–M  EDUCATION“ – partnerský projekt 

škol pod záštitou statutárního města Frýdek-Místek  - ukončení projektu srpen 2011. 

Projekt „Systém vyuţití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných 

kompetencí ţáků základních a středních škol“ – ukončení projektu 31.7.2012. 

Projekt ESF „Nové přístupy k vyuţití  ICT ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ“ , 

partnerský  projekt s Ostravskou univerzitou v Ostravě  - ukončení projektu únor 2012. 
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XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 

 

 

 

pracovník rok 

ukončení 

studia 

instituce 

VŠ/zařízení 

pro DVPP 

název akce financování 

 Institucionální vzdělávání      

12.1 Studium ke splnění                                   

kvalifikačních předpokladů 

     

a) Studium v oblasti 

pedagogických věd 

P.Olšovský 2011 OU Ostrava Doktorské 

studium 

pracovník 

b) Studium pedagogiky      

c) Studium pro asistenta pedagoga      

d) Studium pro ředitele škol        

e) Studium k rozšíření odborné 

kvalifikace 

Š.Štolfová 

N.Demková 

 2011  

 2013 

PF Olomouc 

PŠ Zlín 

  Učitel MŠ   

  Učitel MŠ   

pracovník 

pracovník 

12.2 Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů 

     

a) Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky 

     

b) Studium pro výchovné poradce      

c) Specializovaná činnost – 

koordinace v oblasti informačních 

a komunikačních technologií 

     

d) Specializovaná činnost – tvorba 

a následná koordinace školních 

vzdělávacích programů 

          

e) Specializovaná činnost – 

prevence sociálně patologických 

jevů 

J. Remiášová   2009   KVP-F 

 Praha 

Studium 

koordinátora 

DVPP 

f) Specializovaná činnost –  

koordinace práce s nadanými ţáky 

     

g) Specializovaná činnost –  

v oblasti enviromentální výchovy 

P. Ţídková  2009 KVIC Studium 

koordinátora 

EVVO 

DVPP 

12.3 Studium k prohlubování 

odborné kvalifikace 
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                 XIII. Údaje o spolupráci s odborovou organizací  
 

 

Název: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství  

Kolektivní smlouva           ze dne 3.1.2011 

Počet členů odborové organizace                      17 

Předseda                                                                       Mgr. Renáta Vašková 
 

      Podání a stížnosti 
Ve školním roce 2010/2011 dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo: 

 Podání: 0 

 Stíţnosti:  0 

 

 

 

      Závěr 

 

           Školní rok 2010/2011 byl zaměřen na tyto hlavní úkoly:   

   

 

 inovaci  ŠVP  „Krok do ţivota“ podle RVP ZV 

 úspěšné zvládnutí oslav a doprovodných akcí  k 55. výročí školy  

 zlepšení energetické náročnosti budovy školy  

 výchovu ke zdraví a zdravému ţivotnímu stylu. 

 

           Naplánované úkoly se nám podařilo splnit . 

 

 

    Školská rada  schválila Výroční zprávu o činnosti školy dne 11.10. 2011. 

 

 

 

 

                                                                                                  

Mgr.Milan   K r a s u l a                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                         ředitel školy 

 

                  

 


