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I./5     Základní údaje o škole – 5.ZŠ 
Do 31. 12. 2011 samostatný subjekt 

 

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 zapsání do rejstříku škol – 20.11.2005 

    

   IČO: 68157797                                    RED IZO: 600 133 753 

 

 

1.2 Zřizovatel školy : 

 

    Statutární město Frýdek-Místek          IČO: 00296643 

    Radniční 1148,                                     www.frydek-mistek.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 Richtárová          ŠD 

                                                                 p. Jarmila Kolářová            MŠ 

    Kontakty: 

    mkrasula@mcnet.cz                            stotkova@seznam.cz 

                                                                 cielecky.jaromir@seznam.cz 

                                                                 msliskovecka@seznam.cz 

 

 

 
1.4 Hlavní činnost školy: 

Organizace je základní škola se školní druţinou a školní jídelnou, součástí je rovněţ mateřská škola. 

Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy České republiky č.107/2005 Sb., o školním stravování. Mateřská škola poskytuje 

předškolní 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 

Počet členů školské rady  6 

Předseda                                                             Bc. Taťána Morysová 

 

 

1.6 Údaje o občanském sdruţení při škole 

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 

 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků 

na třídu 

Mateřská škola 4 106 26,5 

1. stupeň ZŠ 13 300 23,07 

2. stupeň ZŠ 8 190 23,75 

Školní druţina 4 134 33,50 

Školní jídelna  x x x 

 

 

1.10 Charakteristika školy  

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

základní vzdělání ţákům od 1. do 9. ročníku.  Je školou, která  v 1. aţ 9. ročníku vyučovala podle 

Školního vzdělávacího programu „Krok do ţivota“.  

    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 s SVČ Klíč F-M.     

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

zdravotnickém krouţku, 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 ţákům ve školním roce 2011/2012 škola nabídla :  

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

- zapojení do projektu „ Děti sobě „ 

- adaptační kurzy pro ţáky 6. ročníků  

- plavání ţáků 2. a 3. ročníku                                                                                          

- návštěvy kulturních akcí 

- širokou nabídku zájmových, sportovních, hudebních, výtvarných krouţků ve spolupráci  
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- 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,volejbal, posilování,) 

- matematické soustředění ţáků 5. ročníků 

- zapojení ţáků do matematických soutěţí, jazykových soutěţí 

- zapojení ţáků do celorepublikové soutěţe „ Noc s Andersenem „ 

- zapojení do celoškolní akce “ Halloween “    

- zapojení do celoškolní akce „ Vánoční jarmark“                           

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

- beseda „ Canisterapie „ a jak se chovat ke zvířatům 

- prohloubení vztahu ke zvířatům – cvičení s pejskem pro 1. a 2. třídy 

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

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

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

- denní přístup k internetu 

 

   

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./5   Přehled učebních plánů a oborů vzdělávání 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “Krok do ţivota”, 

č.j. 760/2007 podle RVP ZV 

Všechny třídy 1.-9.ročníku 

MATEŘSKÁ ŠKOLA         č.j. 14132/01 - 22 4 
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I./9   Základní údaje o škole – 9.ZŠ 
Do 31. 12. 2011 samostatný subjekt 

 

1.1 Název školy: 

  Základní škola Frýdek-Místek, El .Krásnohorské 139 

  Sídlo:    

  El Krásnohorské 139, 738 01 Frýdek-Místek 

     

   Kontakty: 

   tel.:  ředitel                 558 604 245              e-mail    alena.svarcova@centrum.cz 

           sekretariát           558 604 231                            www.devata.cz 

      

      

   Právní forma: příspěvková organizace -   právní subjektivita od 1.9.1998 

   Datum zapsání do rejstříku škol – 20.11.2005 

    

   IČO: 68157819                                    RED IZO: 600 133 745 

 

 

 

1.2 Zřizovatel školy : 

    Statutární město Frýdek-Místek          IČO: 00296643 

    Radniční 1148,                                     www.frydek-mistek.cz 

    73822 Frýdek-Místek 

 

 

1.3 Vedení školy: 

    Ředitel školy:                                      

    Mgr. Alena Švarcová                    od 18.1. 2010 pověřena řízením školy 

    Zástupci ředitele: 

    Mgr. Šárka Katzlerová                  zástupce ředitele pro 1. a 2.stupeň 

    p. Irena Drabinová                         vedoucí ŠD 

    p. Ludmila Salachová                    vedoucí  ŠJ 

     

Kontakty: 

    alena.svarcova@centrum.cz 

    s.katzlerova@email.cz 

 

 

 

1.4 Hlavní činnost školy: 

Organizace je  základní škola se školní druţinou a  školní jídelnou. Její činnost je vymezena 

zákonem č.561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky 

č.107/2005 Sb., o školním stravování. 

 

 

 

 

http://www.devata.cz/
mailto:alena.svarcova@centrum.cz
mailto:s.katzlerova@email.cz


 8 

1.5 Údaje o školské radě 

Počet členů školské rady  6 

Předseda                                                             Ing. Jurok Tomáš 
 

 
1.6 Údaje o občanském sdruţení při škole 

Zaměření podpora školních akcí 

Předseda p. Monika Rusková 
 

      
1.7 Součásti školy kapacita 

Základní škola 700 

Školní druţina 200 

 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků 

na třídu 

1. stupeň ZŠ 5 123 24,60 

2. stupeň ZŠ 9 181 20,11 

Školní druţina 2 64 32 

Školní jídelna  x 589 x 

 
 

1.9  Charakteristika školy  

    Základní škola  El. Krásnohorské 139 je úplnou základní školou poskytující základní vzdělání 

ţákům od 1. do 9. ročníku. Škola vyučuje  podle Školního vzdělávacího programu „Otevřená škola“.  

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

Městskou knihovnou. 

Škola má sportovní zaměření v ročnících 2.stupně jsou organizovány třídy s rozšířenou výukou TV.   

Při škole pracuje sportovní klub AŠSK a Centrum sportu.  

Bohatá je také nabídka volnočasových aktivit a krouţků organizovaných ve spolupráci s SVČ Klíč 

F-M.  Ve škole pracuje poradenské centrum pro ţáky. 

     
 

 

1.11 Našim ţákům ve školním roce 2011/2012 škola  nabídla :  

- adaptační kurzy pro ţáky 6. ročníků                                                                                        

- denní přístup k internetu 

- širokou nabídku zájmových, sportovních, s příspěv. organ. 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) 

- realizaci celorepublikově úspěšného školního časopisu „Devítkoviny“                             

- školu v přírodě pro ţáky 1.stupně 

- matematické soustředění ţáků  5 tříd na Višňovce 

- zdravou výţivu v projektu „Ovoce do škol“ na 1. stupni 
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1.12 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 36 učeben, 2 herny – moderní výbava 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna 17 odborných pracoven , z toho 1 ţák. knihovna, 

2 multimed. učebny 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště školní hřiště 

Sportovní zařízení 2 tělocvičny,1 šk. hřiště 

Dílny a pozemky 2 dílna, pozemky školy udrţovány 

Ţákovský nábytek nový, dle norem EU 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

dobré , průběţná obnova 

Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty dobré , stále se doplňuje 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami dobré, pravidelně doplňováno 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou velmi dobré, 83 PC, z  toho  56 PC  

přístupné ţákům 

 

 

                 II./9   Přehled učebních plánů a oborů vzdělávání 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “Otevřená škola”, 

č.j.  ŠVP I – 2007 podle RVP ZV 

Všechny třídy 1.-9. ročníku. 
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I.  Základní údaje o škole 

Od 1.1.2012 – sloučené školy 

 

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@5zsfm.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 zapsání do rejstříku škol – 1.1.2012 

    

   IČO:    68157797                                    RED IZO:    600 133 753 

 

1.2 Zřizovatel školy : 

 

    Statutární město Frýdek-Místek          IČO: 00296643 

    Radniční 1148,                                     www.frydek-mistek.cz 

    73822 Frýdek-Místek 

 

1.3 Vedení školy: 

    Ředitel školy:                                      Zástupci ředitele: 

    PaedDr. Jaromír Horký                       Mgr. Denisa  Šťotková      1.stupeň 

         Mgr. Alena Švarcová         statut. zást. řed. 

                                                                 Mgr. Jaromír  Cielecký      2.stupeň 

                                                                 p.  Irena Drabinová            ŠD 

                                                                 p.  Jana Ondrušíková          MŠ 

    Kontakty: 

    horky.skola@gmail.com                      stotkova@seznam.cz 

           alena.svarcova@centrum.cz   

                                                                 cielecky.jaromir@seznam.cz 

                                                                 msliskovecka@seznam.cz 

 
 

 

 

 

 

mailto:info5zs@5zsfm.cz
http://www.5zsfm.cz/
mailto:horky.skola@gmail.com
mailto:stotkova@seznam.cz
mailto:alena.svarcova@centrum.cz
mailto:cielecky.jaromir@seznam.cz
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1.4 Hlavní činnost školy: 
 Organizace je základní škola se školní druţinou a školní jídelnou, součástí je rovněţ mateřská škola. 

Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy České republiky č.107/2005 Sb., o školním stravování. Mateřská škola poskytuje 

předškolní vzdělávání. 

 

 
1.5 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 7. 2. 2012 

Počet členů školské rady  6 

Předseda                                                             MuDr. Pavel Šrubař 

 

 

1.6 Údaje o občanském sdruţení při škole –  

pracovalo samostatně na 5.ZŠ a 9.ZŠ do 30.6.2012 

Zaměření podpora školních akcí 

Předseda Ing. Ján Mavrev, Mgr.  Irena Jungová 

 

      

1.7 Součásti školy kapacita 

Mateřská škola  Lískovecká 2850 106 

Základní škola 1100 

Školní druţina 215 

Školní jídelna MŠ  Lískovecká 2850 106 

 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na 

třídu 

Mateřská škola 4 106 26,5 

1. stupeň ZŠ 18 423 23,5 

2. stupeň ZŠ 17 371 21,82 

Školní druţina 6 198 33 

Školní jídelna  x 589 x 

 

 

1.10 Charakteristika školy  

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

základní vzdělání ţákům od 1. do 9. ročníku. Stávající 5.ZŠ  v 1. - 9. ročníku vyučovala podle 

Školního vzdělávacího programu „Krok do ţivota“, stávající 9.ZŠ vyučovala podle Školního 

vzdělávacího programu „Otevřená škola“.  

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

Městskou knihovnou, Mě Policií, Hasiči FM, Policií ČR. 

     Škola má všeobecné zaměření, v kaţdém ročníku 2.stupně jsou organizovány třídy s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal.V 1.ročníku je zařazen zájmově anglický jazyk.   

Při škole pracuje sportovní klub AŠSK a Centrum sportu.  

     Bohatá je také nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s SVČ Klíč F-M a krouţků 

organizovaných školou.     
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Zaměřujeme se na zdravý ţivotní styl ţáků formou práce ve sportovních a zdravotnických krouţcích, 

pořádáním přednášek, besed, seminářů. 

     Ve škole pracuje poradenské centrum pro ţáky. 

   
 

 

 

 

1.12 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 58 učeben, 4 herny – moderní výbava 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

25 odborných pracoven , 2 ţákovské 

knihovny, 4 multimediální učebny 

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

Sportovní zařízení 3 tělocvičny, 1 fitcentrum, 1 šk. hřiště 

Dílny a pozemky 3 dílny, 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, 140 PC, z  toho 88 PC 

přístupné ţákům 

 

 

II.  Přehled učebních plánů a oborů vzdělávání 

 

2.2 Vzdělávací program – 5.ZŠ 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “Krok do ţivota”, 

č.j. 760/2007 podle RVP ZV 

Všechny třídy 1.-9.ročníku 

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

 

 

2.2 Vzdělávací program – 9.ZŠ 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM “Otevřená škola”, 

č.j.  ŠVP I – 2007 podle RVP ZV 

1.A,2.A,3.A,4.A,5.A 

6.A,6.B,7.A,7.B,8.A,8.B,8.C, 9.A,9.B 
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III.  Personální zabezpečení činnosti školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
       fyzický počet  přepočtený počet 

Pedagogičtí pracovníci 54 50,82 

Vychovatelky školní druţiny 6 5,98 

Provozní,THP 18 13,44 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 8 8,0 

Provozní zaměstnanci MŠ 3 2,5 

Zaměstnanci školní jídelny MŠ 4 3,35 

Celkem 93 84,09 

  
3.2  Údaje o pedagogických pracovnících  

1.stupeň 

Jméno učitele – 5.ZŠ aprobace třídnictví 

Baranová Naděţda SpŠ 1.A 

Buchtová Pavlína 1.st. 1.C 

Pokludová Jana 1.st. 4.B 

Ondračková Jana  1.st. 5.A 

Dvorská Jana 1.st,Hv 2.C 

Chlebková Michaela 1.st. 2.B 

Kanioková Jaroslava 1.st. 4.C 

Kmošťáková Vladimíra 1.st. 3.B 

Martinek Jiří 1.st. 3.A 

Minksová Romana 1.st.,AJ  

Nyklová Andrea 1.st.,Ov 2.A 

Šťotková Denisa 1.st. ZŘŠ 

Verlíková Lenka 1.st. 5.B 

Veselková Marcela 1.st.  1.B 

Ţídková Petra 1.st.,Dv 4.A 

Richtárová Renáta - ŠD SŠ vych.  

Nováková Melánie - ŠD SŠ vych.  

Konieczná Romana - ŠD SŠ vych.  

Válková Marie – ŠD SŠ vych.  

Jméno učitele – 9.ZŠ aprobace třídnictví 

Bohdálková Marie Bc. 1.A 

Krkošková Anna 1.st 2.A 

Kurečková Vladimíra 1.st 3.A 

Kavečková Jarmila 1.st 4.A 

Krajčová Taťána 1.st 5.A 

Katzlerová Šárka 1.st ZŘŠ 

Drabinová Irena - ŠD SŠ vych.  

Pospíšilová Ivana - ŠD SŠ vych.  

                                 

2.stupeň 

Jméno učitele – 5.ZŠ aprobace třídnictví, funkce učí 

Beňová Alena Z,Rj,,Aj 9.B  Aj,Z 

Cielecký Jaromír Př,Zzv ZŘŠ Př,E 

Duţí Milena Čj,D - Čj,D 

Gebeuerová Jana M,Ch - M,Ch 

Heřmanová Marie Z,D,E - Z,D,Aj,Rv 

Hlubek Zdeněk Pŕ,,Zzv - Př,Hv,Pč,Ov 
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Chasáková Věra SpŠ -  Nj,Čj,Pč 

Krasula Milan M,Tv Ř M 

Macháčová Eva M,Př 7.A M, Inf, Př 

Macháč Martin M,Př 9.A M,Př,Tv 

Mohylová Jana Čj,Vv 8.A Čj,Vv 

Olšovský Pavel F,Tp ICT F,Inf,Tp 

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

Řeháček David Ov,Tp 6.A  Z,Tv,Ov 

Srostlíková Eva Čj,Nj,D 8.B  Čj,D,Nj 

Sýkorová Marie Tv,Z 7.B Tv,Z 

Vašková Renáta F,Tp 6.B, VP F,Inf,Tp 

Jméno učitele – 9.ZŠ aprobace třídnictví, funkce učí 

Benešová Marta M,Z 
8.C – odchod do důchodu 

říjen 2011 M,Z 

Holenková Jana Př, Ch  Př,Ch,Vv 

Dřínová Ludmila D, Rj, Nj 6.A D, Rj 

Karásková Lenka Čj, Ov  Čj 

Konečná Šárka Čj, Ov 9.B , VP Čj, Ov 

Kredbová Markéta Hv  Hv 

Lahnerová Olga Čj, Aj 8.A Čj, Aj, Vv 

Lokaj Vítězslav Inf ICT Inf, Vv 

Nováková Marie Př, Zzv 7.A Př, Ekol, Vv 

Richter Lubomír F, Pč 7.B  

Říhová Naděţda M,Aj 9.A M,Aj, 

Sláma Josef f.Tv - Tv 8.B Tv, Pč 

Švarcová Alena Bi,M Pověřena řízením školy M,Př,Ov 

Vondráková Jarmila Tv, Z 6.B Tv, Z, Vv 

Grosman Zdenek M,F  M 

Stašová Radka Čj, Vv, Nj  Nj 

Kaňoková Jana M,Z 
zástup za p.Benešovou – 
říjen 2011 M 

 

3.3  Pedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ celkem 

                                          muţi                    ţeny               celkem 

     celkem ZŠ                      11                        43                    54              

     aprobovaní                     10                        39                    49 

     neaprobovaní                  1                         4                   5 

     PP MŠ                             0                          8                     8 

     PP ŠD                             0                          6                      6 

     celkem:                         11                         57                  68 

 

3.4 Věkové sloţení pedagogických pracovníků    

 Učitelé 

Věk muži ženy 

do 30 let 0 3 

31 - 40 let 2 7 

41 - 50 2 18 

51 a více let 7 15 

celkem 11                                    43 
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3.5 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
Kvalifikovanost………………………………….…………………..……………………    90,7%  

Kvalifikovaní – 49 ped.zam.       Nekvalifikovaní – 5 ped.zam. 

 
 

3.6 Školní poradenské centrum 

  počet                       kvalifikace   dosaž.vzdělání 

výchovný poradce         2 1                VŠ 

preventista rizik. chování ţáků         2 akreditované studium                VŠ 

koord.pro mimoř. nadané ţáky         1                  VŠ 

školní psycholog         0    

 

 

IV.  Údaje o přijímacím řízení 

 

 

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

        Celkem u zápisu   S ţádostí o odklad docházky  Zapsaní pro šk. rok 2012/2013 

                   104 8                      92 

 

 

4.2 Na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 1 6 

 

 

4.3 Počty ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

              7. ročník                 8. ročník                    9. ročník  

0 10 74 

 

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

Gymnázium 9 

SŠ ukončená maturitou 47 

SŠ ukončená výučním listem 18 

bez zájmu o studium 0 

ke 30. 6. nepřijato 0 

 

 

9.A – 5.ZŠ Počet žáků: 17 % 

gymnázium 2 11,76 

SŠ  M 9 52,94 

SŠ  VL 6 35,29 

 

9.B – 5.ZŠ Počet žáků: 17 % 

gymnázium 3 17,65 

SŠ  M 10 58,82 

SŠ  VL 4 23,53 
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9.A – 9.ZŠ Počet žáků: 21 % 

gymnázium 1 4,76 

SŠ  M 15 71,43 

SŠ  VL 5 23,81 

 

9.B – 9.ZŠ Počet žáků: 19 % 

gymnázium 3 15,79 

SŠ  M 13 68,42 

SŠ  VL 3 15,79 

 

 

 

V.  Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 

 
5.1 Celkové hodnocení klasifikace ţáků ve školním roce 2011/2012 
Zpracováno  na základě klasifikačního přehledu k 20.6.2012 

    Prospělo        

Ročník Počet žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují ročník 

1. 79 79 0 0 0 

2. 85 80 5 0 0 

3. 73 49 24 0 0 

4. 92 58 34 0 0 

5. 83 41 42 0 0 
Celkem 

1. stupeň 412 307 105 0 0 

6. 84 33 48 3 2 

7. 97 23 69 5 1 

8. 115 16 81 18 10 

9. 75 13 57 5 1 
Celkem 

2. stupeň 
371 85 262 31 14 

Celkem 783 392 367 31 14 

% 100 50,06 46,87 3,96 1,79 

 

 
5.2 Průměrný prospěch 

1. stupeň 

Celkový průměrný prospěch  byl    1,30 

2. stupeň  

Celkový průměrný prospěch byl      2,00 

 

Průměrný prospěch školy byl       1,65                

 

 

 

5.3 Výchovná opatření za obě pololetí  

Stupeň chování Počet Procento 

2 8 1,02 

3 6 0,76 
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5.4 Důtky ředitele školy a třídního učitele za obě pololetí  

Výchovná opatření Počet Procento 

Důtka ŘŠ 27 3,45 

Důtka TU 83 10,60 

Napomenutí TU 149 19,03 

 

5.5 Pochvaly za obě pololetí 

Pochvyly Počet Procento 

Pochvala ŘŠ 4 0,51 

Pochvala TU 285 36,4 

Pochvala na vysvěd. 0 0,00 

 
5.6 Integrace dětí 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postiţení 1.,6.r. 2 

Zrakové postiţení  0 

S vadami řeči  0 

Tělesné postiţení  0 

S vývojovými poruchami chování 2.,6.,7.,8. 5 

S vývojovými poruchami učení 1.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 7 

Komentář:  Pro integrované ţáky s poruchami učení byl vypracován individuální plán.  

 

 

 

 

VI.  Údaje o prevenci rizikového chování ţáků 
 
 

Ve školním roce 2011/2012 byla na základní škole věnována výchovným poradcem, pracovníkem 

pro prevenci závislostí a vedením školy systematická pozornost prevenci projevů rasismu, 

netolerance a xenofobii, prevenci a řešení šikany mezi ţáky, projevy záškoláctví. 

 

- počet výchovných poradců na základní škole:  2  (1 vyučující  - specializač. stud. pro funkci VP) 

- počet prevetistů patologických jevů na škole:   2 

 

Nejčastějšími výchovnými problémy byly ve školním roce 2011/2012:  

Nekázeň, nevhodné chování ve vyučování, špatná pracovní morálka, vandalismus, neomluvená 

absence, nevhodné chování k učitelům, kouření v prostorách školy a  v její těsné blízkosti. 

 

Prevence: 

- tematické třídnické hodiny 

- pohovory s rodiči a ţáky ( prostřednictvím třídních učitelů, výchovné komise za účasti výchovného  

  poradce, kurátora, vedení školy) 

- důslednější kontroly ţáků (zejména absence ţáků a způsob omlouvání, zvýšená pozornost byla  

  věnována pozdním příchodům do vyučovacích hodin) 

- dozory nad ţáky a s tím sovisející poučení o chování a bezpečnosti na školních akcích i akcích  

  mimo školu 
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- aktivní práce výchovného poradce ( metodické vedení třídních učitelů při práci s ţáky, samostatná  

  konzultační a pohovorová činnost). 

 

Škola měla zpracovaný minimální preventivní program. 

 

Schránka důvěry :    ANO 

Počet všech vhozených záznamů: 8 

 

Počet řešených případů, které se týkaly šikany nebo náznaku šikany :  3 

Počet řešených případů, které se týkaly kouření, případně zneuţívání návyk.látek:  5 (kouření) 

Počet řešených případů, které se týkaly záškoláctví a pozdních příchodů do školy:  16 

 

Spolupráce školy s odborem sociálních věcí Magistrátu města Frýdku-Místku:      ANO 
 

 

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce 2011/2012 bylo čerpáno na DVPP:  

 Celkem za organizaci 33 786,- 

z toho vzdělávání ONIV (stát.rozp.) 11 080,- 

z toho vzdělávání FKSP 1896,- 

z toho vzdělávání ( Město FM) 20 810,- 

 

Priority DVPP:  - kooperativní učení a nové formy 

                          - činnostní učení 

- cizí jazyky. 

 

Přehled vzdělávacích akcí  viz příloha č. 1. 

 

 

 

 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

                                                                                                                                                                   

8.1 Pravidelná činnost ţákovského parlamentu  

 

          V ţákovském parlamentu na obou školách pracovali volení zástupci tříd pod vedením  

            p. zástupce ředitele J. Cieleckého( 5.ZŠ) a p.uč. Kaňokové (9.ZŠ) 

          ŢP zajišťoval:          - sběr starého papíru                            
                                            - školní rádio/rozhlas 

                                            - podílel se na vydávání školního časopisu „Pětník“ 

                                            - podílel se na tvorbě kulturního prostředí ve třídách a na chodbách školy 

           ŢP zorganizoval:      - mikulášskou nadílku pro ţáky školy (5.ZŠ) 
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8.2 Školní krouţky a nepovinné předměty 

 

 Zájmové kroužky organizované pod SVČ Klíč: 

       vaření I.                                      1.a 2.stupeň                   p.uč. Kredbová 

       vaření II.                                     1.a 2.stupeň                   p. uč. Holenková 

       angličtina 1                                1.stupeň                         p. uč. Kurečková 

       angličtina 2                                1.stupeň                         p. uč. Kurečková 

       krouţek mladý biolog                2.stupeň                         p.uč. Nováková 

       sportovní gymnastika                 1.a 2.stupeň                   p.uč. Vondráková           

       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 1. – 2.stupeň p. uč. Martinek  

 zdravotnický 2. stupeň p. uč. Kanioková 

 krouţek Funky Beat 1. stupeň  p. Blahutová 

 ruský jazyk 2. stupeň p. uč. Remiášová 

 vaření 1. stupeň p. Pavlásková  

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

 informatika  1. stupeň p. uč. Ţídková 

 dopravní  4. třídy   p. uč. Ondráčková 

 

       Kroužky Centra sportu: 

       míčové hry 1                               8. ročník                        p. uč. Sláma 

       míčové hry 2                               4. a 5. ročník                 p. uč. Sláma 

       gymnastika 1                               2.stupeň                        p.uč. Vondráková   

       gymnastika 2                               1. stupeň                       p.uč. Vondráková   

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

 florbal   4. a 5. třídy p. uč. Martinek 

        florbal   3. třídy p. uč. Martinek   

 kondiční posilování 2. stupeň p. uč. Řeháček 

       Pohybové hry I. – chlapci            1.stupeň                        p. uč. Kavečková 

       Pohybové hry II. –  dívky            1.stupeň                        p. uč. Kavečková 

       Pohybové hry III. - smíšené         1. a 2. třídy                   p. uč. Bohdálková, Krkošková 

 

 Nepovinné předměty: 

 1. stupeň 

 veselá angličtina 1 sk. p. uč. Minksová 

 2. stupeň 

 informatika   2 sk. p. uč. Olšovský 

 zájmová TV  4 sk. p. uč. Řeháček, Sýkorová 

 instrumentální soubor 1 sk p. uč. Hlubek 

 

 

8.3 Aktivity 1. stupně - nejúspěšnější akce: 

 

 třídní projekty  

 projekt „ Moje první školička“ 
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 sobotní akce – akce pro rodiče s dětmi 

 školy v přírodě – Bílá, Morávka 

 dopravní výchova – spolupráce s Policii ČR 

 soutěţ recitační, hudební, Zdravé zuby, pěvecká soutěţ Loutnička 

 Evropský den cizích jazyků „Pojďme se spolu domluvit“ 

 Mikulášská nadílka - vánoce ve škole 

 bruslení-hrazeno z prostředků Statutárního města Frýdek-Místek 

 výtvarné soutěţe  

 plavecký výcvik  2. a 3. tříd 

 netradiční zápis do 1. tříd- „“ 

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

kopaná,vybíjená, v lehké atletice, házená, přespolní běh, šachy, šplh, atletický trojboj   

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

 Výukové lekce v Městské knihovně  

 výchovně vzdělávací akce  - Muzeem Beskyd  

 akce pro děti s rodiči (maškarní dětský karneval) 

 exkurze dětí z mateřské školy 

 besídky pro rodiče ke Dni matek  

 návštěvy kulturních představení – divadlo, koncert 

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

 spolupráce s Policií ČR 

 návštěva Planetária 

 celoroční projekt “Ovoce do škol” 

 Testování ţáků 5.ročníků (MŠMT, TIMMS) 

 

 

8.4 Aktivity 2. stupně - nejúspěšnější akce: 

 

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

 dvě sběrové akce školy-sběr starého papíru 

 výukové lekce s muzeem Beskyd – zapojeny všechny ročníky 

 Vánoční jarmark a dílny, besídky pro rodiče 

 soutěţ pořádaná městskou knihovnou  „Tvoříme vlastní nakladatelství“ 

 výukové lekce pořádané městskou knihovnou 

 pravidelné bruslení - hrazeno z prostředků Města Frýdku-Místku 

 ekologické akce a exkurze :záchranná stanice 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 

 Projekt Den Země  v rámci města i školy 

 Exkurze: Flóra Olomouc, městská knihovna, Úřad práce, Hukvaldy, Opava 

 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 
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 Matematický a přírodovědný Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda 

 Testování ţáků 9.ročníků  

 Školní karneval, karneval ve školní druţině 

 Školní olympijský den  - závěr školního roku 

 Zeyferus – ekologická výchova – ukázka dravců 

 Výtvarné soutěţe tematicky zaměřené na „Moje zvíře“ a „velikonoce“ 

 

 

8.5 Aktivity školní druţiny a mateřské školy 

 

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. 

 

Hlavní náplní MŠ je předškolní vzdělávání dětí. V naší MŠ se přizpůsobujeme vývojovým, 

sociálním a emocionálním potřebám dětí. Vzdělávací činnost je zaloţena na přímých záţitcích a 

aktivních účasti dětí při výukových činnostech. 

 

Výroční zpráva o činnosti školní druţiny viz. příloha č. 2. 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy viz. příloha č. 3. 

 

 

8.6 Ocenění ţáků a  pedagogů školy: 

  

 Oceněný pedagog Mgr. Šárka Katzlerová (9.ZŠ),  která po dobu 8 let pracovala jako 

zástupkyně ředitele pro 1. stupeň. Současně vykonávala funkci koordinátora ŠVP.  Její 

předností jsou výborné organizační a motivační schopnosti, ve své přímé pedagogické práci 

vyuţívala dlouholetých zkušenostní z oblasti metodické, byla vţdy průkopníkem nových 

výukových metod.  Mezi ţáky i jejich rodiči je oblíbená pro svou vstřícnost a 

komunikativnost. 

  

 Ocenění ţákyně Marie Hrušková (9.ZŠ) – za dlouhodobé výborné školní výsledky, za 

mimořádnou reprezentaci školy v předmětových soutěţích ( recitace ), za velmi úspěšnou 

sportovní kariéru v rámci republiky, reprezentaci školy ve sportovních soutěţích. 

 

 

8.7 Úspěchy školy v soutěţích a olympiádách 

  

Celostátní kolo:               

          3. místo v šachu 1. stupeň – Daniel Ţídek, Zuzana Gřesová, Martina Kaňoková,  

                                                         David Mavrev, Jakub Mavrev 

          Mezinárodní literární soutěţ „Tvoříme vlastní nakladatelství“ 

             – postup do mezinárodní přehlídky vybraných prací  - Karolína Klosová, Jan Hruška,  

                                                                                                    Marie Hrušková 

 Národní kolo - Mladý zahrádkář            postup 2 ţáci – Tereza Galušková , Vojta Bartek   

 Celostátní přehlídka školních časopisů  - reprezentoval školní časopis „Devítkoviny“ 

 2. místo v ekologických aktivitách „Ekologicky zdatná škola“ 

 1. a 2. místo  v Mezinárodní finále soutěţe „Děti fitness“                                 
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Krajská kola: 

          Krajské kolo v recitaci                                                            4. místo Marie Hrušková 

 Krajské kolo – Biologická olympiáda kat.D                          5. místo Lucie Hrušková 

          Krajské kolo soutěţe „Eurorébus“                                             účast všech tříd 9.ZŠ 

 Krajská soutěţ tanečních krouţků                                           1.místo Funky Beat 

 Talent 2011  - finále  pěvecké soutěţe                                    6. místo Papřoková Klára                                                                                                                                                                                                                        

 

Okresní kola: 

 Dopravní soutěţ pořádaná Mě Policií                                      3.místo 

 Chemická olympiáda                                                                9.místo Martin Kopřiva 

          Okresní kolo zeměpisné olympiády      kat. A                         6.místo Ondřej Mohyla 

                                                                          kat. B                        19.místo Kryštof Tomšej    

                                                                          kat.C                         23.místo Martina Šigutová    

          Okresní kolo - Olympiáda z českého jazyka                           4. místo Martina Šigutová 

          Okresní kolo v recitaci                                                            1.místo  Marie Hrušková 

 Okresní kolo konverzace  v anglickém jazyce kat. I.A           6. místo  Eva Cholevíková   

                                                                                               12. místo Tereza Humpolíčková 

  

 Biologická olympiáda. kat.D                                                 1. místo Lucie Hrušková 

                                                                                               2. místo Ondřej Mohyla 

 Okresní kolo v minikopané chlapci                                       2. místo  

 Okresní kolo v Orion Cup – florbal                                       3. místo   

 Okresní kolo ve šplhu na tyči                                                3. místo      

 Oblastní kolo Street hockey                                                   3.místo                                                                                                                                                                                                                  

          Okresní kolo v odbíjené chlapců 6.-7. tříd                             4. místo                                                                                                              

 Soutěţ „ Mladých zdravotníků“                                             2. místo – ţáci 1.stupně       

 Soutěţ Win with Oxford                                                         3. místo 

                                                         

 

8.8 Modernizace školy 

 
       V průběhu  škol. roku 2011/2012 byla :    

- zateplena budova školy a vyměněny oken – budova 9.ZŠ 

- vybaveny 2 třídy novým  nábytkem  - třídy 9.ZŠ 

- obnova a oprava optiky – 9.ZŠ 

- oprava nájezdové rampy u ŠJ – 9.ZŠ 

- oprava elektrického zařízení v učebně INF a výmalba – 9.ZŠ 

- oprava interiérové dlaţby u vstupu do školní jídelny – 9.ZŠ 
 

  

8.9 Prezentace školy na veřejnosti 

                               -     formou webových stránek na internetu    

- prezentací školy ve školním časopise „Devítkoviny“ a „Pětník“ 

- zveřejňováním úspěchů školy v regionálním tisku  

- pořádáním „Dne otevřených dveří“ pro rodičovskou veřejnost 

- organizováním společných akcí s rodiči – keramická dílna, Den Matek, 

ţákovský karneval, vánoční jarmark 

                               -    výroba vánočních dárků pro důchodce 
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8.10  Spolupráce s veřejností 

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

škol . 

Školská rada měla v průběhu školního roku tři jednání. Obsahem setkání byly okolnosti sloučení 

škol. 

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 výukových lekcí 

pořádaných Městskou knihovnou. 

  

V rámci řešení vých.  i výuk.  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 
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje - protokol č.j.HDM/FM-662/5.10.6/11 - 127, 

ze dne 5.12. 2011. (MŠ – jídelna)  

Nebyly zjištěny závady. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje - protokol č.j. KHSMS 2424/2012/FM/HP-017 

(kontrola nakládání s nebezpečnými chem. látkami při výuce chemie) 

ze dne 6.6.2012   

Nebyly zjištěny závady. 

 

 

Statutární město Frýdek-Místek – útvar kvality a auditu – protokol č. 13/2012  

celková kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 

ze dne 30.5.2012 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení FM - protokol č. 2250/11/886, 

ze dne 16.11.2011.  

Nebyly zjištěny závady. 

 

Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemoc. pojištění a důchod pojištění – protokol č. 2247/11/886 

ze dne 15.11.2011.  

Nebyly zjištěny závady. 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, územní pracoviště FM – protokol č. K/71/2012  

ze dne 17.1.2012.  

Nebyly zjištěny závady. 
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                                X. Údaje o hospodaření za rok 2011 

 

Interní údaje školy. 
 

 

 

 

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. 

                                                

 

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzděl. 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  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 

   PF 

Olomouc 

PŠ Zlín 

  Učitel MŠ   

  Učitel MŠ   

pracovník 

pracovník 

12.2 Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů 

     

a) Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky 

J. Horký 2013 SU Opava Managerské stud. 

pro vedoucí prac. 

ve školství 

 

b) Studium pro výchovné poradce      

c) Specializovaná činnost – 

koordinace v oblasti 

informačních a komunikačních 

technologií 
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d) Specializovaná činnost – 

tvorba a následná koordinace 

školních vzdělávacích programů 

          

e) Specializovaná činnost – 

prevence sociálně patologických 

jevů 

     

f) Specializovaná činnost –  

koordinace práce s nadanými 

ţáky 

     

g) Specializovaná činnost –  

v oblasti enviromentální výchovy 

     

12.3 Studium k prohlubování 

odborné kvalifikace 

     

 

 

 

XIII. Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 

 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství  

Kolektívní smlouva           ze dne 3.1.2012 

Předseda                                                                       Mgr. Renata Vašková, Mgr. Taťána Krajčová 
 

 

      Podání a stíţnosti 
Ve školním roce 2011/2012 dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo: 

 Podání: 0 

 Stíţnosti:  0 

 

 

      Závěr 

 

           Školní rok 2011/2012 byl zaměřen na tyto hlavní úkoly:   

   

 inovaci  ŠVP  „Krok do ţivota“ a „Otevřená škola“ podle RVP ZV v souvislosti se spojením 

obou škol 

 zlepšení energetické náročnosti budovy školy  

 výchovu ke zdraví a zdravému ţivotnímu stylu. 

 

           Naplánované úkoly se nám podařilo splnit. 

 

 

    Rada školy schválila Výroční zprávu o činnosti školy dne  9. 10.  2012 

 

 

                                                                                                  

PaedDr. Jaromír Horký                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                         ředitel školy 
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Příloha č. 1 

 
 
 

 
                                       Vzdělávácí akce rok 2011/2012 

 

     termín akce č.akreditace zúčastněný cena 

12.1.2011 Novela právních předpisů   Krasula 500 

14.2.2011 Školení hygieny práce   Kolář.K,Válová 600 

7.3.2011 Seminář školních jídelen   Besedová 400 

10.3.2011 
Seminář vedoucích školních 
jídelen   Besedová 300 

2.3.2011 Google-nejen vyhledávání pojmů 24887/2010-25-528 Sýkorová 500 

2.3.2011 Novela archivního zákona ve šk. 11769/2010-25 Dobiášová 990 

1.4.2011 Sem.Novela zák.o uč.od 1.1.2011 11748/2011-25-232 Kořínková 990 

17.5.2011 Školení pr.mzdy AVENSIO   Pešatová 960 

17.-18.2. Nov.pl.předp.,Zákon o PP,BOZP   Vašková 1896 

4.10.2011 Ev.odep. a invet.dl.maj. v úč.pr. 11748/2011-25-232 Kořínková 1100 

13.10.2011 Inventar.maj.pohl.a záv.   Dobiášová 1290 

26.10.2011 Mzdy progr.Avensio   Pešatová 1440 

15.10.2011 Rozv.inf.a čten.gram.ve výuce 11760/2011-25-242 Šťotková 300 

20.10.2011 Pletení z papíru 14106/2009-25-309 Pokludová 630 

20.10.2011 Pletení z papíru 14106/2009-25-309 Fridrichová 630 

8.11.2011 Jak přispívá čtenářská gramot. 18381/2011-25-417 Martinek 850 

3.1.-6.1.12 Doškolovací kurz lyţování   Řeháček 3100 

21.2.2012 Odborný seminář-mzdy   Pešatová 1500 

28.2.2012 Odborný seminář-změny v účt. 11748/2011-25-232 Kořínková 1100 

13.3.2012 Odborný sem.-"Nové tr.ve vaření"   Salachová ZŠ ŠJ 650 

8.3.2012 Odborný sem.-"Zákon o DPH" 
AK/1-33/2009, 2010/219-
1 Kořínková 1390 

27.3.2012 Češtinářské hrátky pro rozvoj 28256/2011-25-639 Krajč.,Ondráčková 1700 

14.3.2012 Rozvíjíme čtenářskou gram. 32662/2010-25-747 Nyklová,Veselková 1560 

8.3.2012 
Zajímavé techn.a nápady ve 
výtvar. 28223/2006-25-611 Poklud.,Ondráčková 1320 

17.4.2012 Odborný sem.-"Školní strav."   Salachová ZŠ ŠJ 300 

17.4.2012 Odborný sem.-"Školní strav."   Biolková MŠ ŠJ 300 

2.+30.4.12 Komunikace s dysfunkční rod. 32816/2010-25-785 Řeháček 800 

19.4.2012 Záţitkové hry v přírodě 28223/2009-25-611 Ondráčková 590 

21.5+4.6.12 Dítě a násilí v rodině 32816/2010-25-785 Řeháček 800 

6.6.2012 Odborný sem.-"Práv.př. ve škol." 11748/2011-25-232 Švarcová 1100 

9.5.2012 Motiv.hry pro podp.a roz.čtení 28256/2011-25-639 Ondráčk.,Dvorská 1400 

2.7.2012 "Znalostí nutné k ochr.zdraví"   viz sezn.zam.ZŠ ŠJ 2200 

30.8.2012 "Znalostí nutné k ochr.zdraví"   Bes.,Juch.,Biol.MŠŠJ 600 

          

          

          

          

  Celkem     33786 

  z toho vzděl. ONIV (stát.rozp.)     11080 

  z toho vzděl. FKSP     1896 

  z toho vzděl.(Město Frýdek-Místek)   20810 
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Příloha č. 2     

 
 
 
 
 

Výroční zpráva 
 
 
 
 

o činnosti  školní družiny 
 
 

Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254 

 
 
 

za školní rok 2011/2012 
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Výroční zpráva o činnosti školní družiny 5.ZŠ 
Do 31.12.2012 samostatný subjekt. 

 
Při zápisu do školní druţiny bylo letos zapsáno 134 dětí. Byla tak vytvořena čtyři oddělení pod 

vedením čtyř kvalifikovaných vychovatelek Romany Konieczné, Melanie Novákové, Renaty 

Richtárové a Marie Smutné (důchodkyně). Od 1.1.2012 paní Smutnou vystřídala paní Marie 

Válková (důchodkyně). 

Příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů provozu školní druţiny byl stanoven v tomto 

školním roce na 100 Kč za ţáka.  

Provoz byl rozdělen na ranní a odpolední činnost. Ranní provoz probíhal v přístavbě za hlavní 

budovou – v klubovnách. Pro zájemce byl, tak jako kaţdý rok, zaveden pitný reţim, psaní úkolů a 

jiná příprava do školy na další den. Probíhala spolupráce s třídními učitelkami při doučování 

slabších ţáků a vyměňování informací o chování druţinových dětí během dne.  

V průběhu školního roku probíhala ve škole řada krouţků, které se někdy překrývaly s dobou 

stravování. Z toho důvodu nám byla přidělena na výpomoc paní asistentka Michaela Koselová, která 

se starala o děti v jídelně. 

V případě hezkého počasí jsme velmi často vyuţívali prostory nově vybudovaného venkovního 

hřiště, kde při sportovních a relaxačních činnostech děti trávily pěkné chvilky. 

Často vyuţíváme lavičky se stoly umístěné na školním dvoře a to nejen na malování, hraní, ale také 

na psaní domácích úkolů. 

Vybavenost oddělení počítači, které by děti mohly ve volnočasových aktivitách vyuţívat byla velmi 

malá. Pouze jedno oddělení má k dispozici tři počítače s malou kapacitou. Uvítaly bychom větší 

vybavenost. 

V tomto školním roce došlo k obměně několika her a hraček. Bohuţel děti stále více ničí majetek, 

který není jejich, neváţí si nových věcí, a tak dochází k častým odpisům. 

Na začátku školního roku byl sestaven tematický plán, který vychází ze Školního vzdělávacího 

programu školní druţiny. Byl doplňován o akce dle zájmů a návrhů dětí.  

Například:  

 zapojení do EKO soutěţe (sběr plastových víček) – 15. místo 

 závodivé odpoledne dětí z druhých tříd v běţeckých a dovednostních disciplínách 

v tělocvičně bývalé 9. ZŠ 

 pexesiáda v odděleních  

 soutěţ v „hula hop“ 

 besedy ke Dni jódu 

 celodruţinové recitační odpoledne 

 celodruţinová puzzliáda 

 celodruţinové zpívání – „Zpívá celá druţina“ 

 kvízové soutěţe – „Všechno vím, všechno znám“ 

 první jarní den a proč se těšíme na jaro        

 ochrana před chřipkou 

 jak se chovat v případě poţáru 

 nenavazovat vztah s cizími lidmi 
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 kultura stolování 

 akce pořádané střediskem „Klíč“, - Citadela pro 1. třídy 

                                                                   - Citadela pro 2., 3. a 4. třídy 

                                                                   - Citadela – finále, 24 druţstev 

V odděleních č.1 a č.4 se v adventním čase prolínala vůně pečeného cukroví. Také výroba velikého 

počtu přáníček a dárečků, které potěšily obyvatele v sociálních zařízeních města, děti naladila na 

přicházející Vánoce. Děti si také odnesly během školního roku celou řadu vlastnoručně vyrobených 

výrobků. 

Kaţdý měsíc jsme navštěvovali filmová představení v kině „Vlast“. Děti tuto aktivitu velmi vítaly. 

V letošním školním roce jsme se nezúčastnili lehkoatletického trojboje na 11. základní škole, 

pořádaném městskými druţinami, protoţe se v den konání závodů děti z 1. stupně fotografovaly. 

Pěvecká soutěţ městských školních druţin „Skřivánek“ nám také nepřinesla ţádné umístění. 

Pro děti 3. a 4. ročníků jsme uskutečnili bowlingové odpoledne, které se moc povedlo. 

Naše účast na mezidruţinové soutěţi v malování nepřinesla úspěch. Děti malovaly na téma „Cesta 

za pokladem“ a přední místa nám unikla o vlásek. 

Veliký úspěch měla ve školní druţině návštěva známého ilustrátora dětských knih pana Adolfa 

Dudka  s poutavým, promalovaným odpolednem. 

V průběhu školního roku probíhá ve spolupráci s 1. stupněm projekt  Děti sobě aneb Říkej, říkej 

básničky, rozsvítí se hvězdičky“. Děti se ve velikém počtu zapojily do této aktivity, která bude 

ukončena v měsíci říjnu 2012 vydáním knihy básní. 

Další z úspěšných akcí byla návštěva divadla „Bonbon“ ve školní druţině, které zavítalo do školní 

druţiny s loutkovým představením „O Lakomé Barce“.  

Ke Dni dětí paní vychovatelky připravily pěkné sportovní odpoledne. Děti si uţily závodění    

v různých disciplínách, které je moc bavily. Zvítězila druţstva barvy oranţové, červené a modré. 

Děti dostaly diplomy, drobné odměny a sladkosti.  

K hlavním úkolům výchovné práce patřilo především rozvíjení myšlení pomocí kříţovek, rébusů, 

sudoku, didaktických her, skládanek a kvízů. Dále byl kladen důraz na estetiku ústních a písemných 

projevů dětí a prohlubování kamarádského cítění. Vymýšlení hádanek, říkadel a básniček pomáhalo 

rozvíjet nadání, fantazii, hledat talenty a umoţnit vlastní seberealizaci. Dalším výchovným cílem 

bylo u dětí prohlubovat smysl pro pořádek, čistotu, odpovědnost, spravedlnost a úctu k rodičům, 

prarodičům, pedagogům a starším lidem.  

Od 1.1.2012 došlo ke sloučení naší školy se školou sousední, a to 9. základní školou ve Frýdku-

Místku. Naše školní druţina  se tak  rozšířila o dvě oddělení z této školy. Školní rok je tak ukončen 

s počtem 188 dětí.  

Všechny vychovatelky školní druţiny pracovaly podle tematického plánu. Týdenní přípravy 

vypracovávaly dle měsíčních priorit.  

Naplněnost v odděleních je vysoká. Coţ svědčí o tom, ţe ve školní druţině je poutavý celoroční 

program a ţe přístup vychovatelek k dětem je velmi pěkný. Po celá uplynulá léta měla naše školní 

druţina dobrou pověst a zájem o místa byl veliký. Doufáme, ţe po splynutí obou druţin bude vše 

plynout jako doposud. 

Ve Frýdku-Místku  19.6.2012     Renata Richtárová 

                vedoucí vych. ŠD 
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Výroční zpráva o činnosti školní družiny 9.ZŠ 
Do 31.12.2012 samostatný subjekt. 
 

Do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno 67 dětí (29 chlapců, 38 děvčat). Ty byly rozděleny do dvou 

smíšených oddělení. 

Zájmové vzdělávání bylo řízeno dvěma kvalifikovanými vychovatelkami. 

 

1. oddělení vedoucí vychovatelka Drabinová Irena (2. A, 4. A, 5. A třída) 

2. oddělení vychovatelka Pospíšilová Ivana (1. A, 3. A třída) 

 

Úvazky vychovatelek: Drabinová Irena 25 hodin = 100 % 

 Pospíšilová Ivana 28 hodin = 100 % 

  

Spolupráce s rodiči byla zajištěna: účasti vychovatelek na třídní schůzce pro 1. třídy, denním kontaktem s rodiči - 

umožněním návštěvy v jednotlivých odděleních (dle potřeby a zájmů), lístečky pro rodiče (včasné informace o 

připravovaných akcích ŠD). 

 

Spolupráce s učiteli byla zajištěna denním kontaktem při předávání dětí, účastí vedoucí vychovatelky na 

provozních a pedagogických poradách. 

 

Za poplatky za zájmové vzdělávání ve ŠD (90 Kč za dítě na měsíc) byla vybrána částka  

27 990 Kč za 1. pololetí a 30 210 Kč (100 Kč za dítě na měsíc) za 2. pololetí. Osvobozeno od placení bylo 6 dětí. Na 

pomůcky pro výchovy, hry a hračky bylo vyčerpáno z této částky  

24 850 Kč. 

 

Sdružení rodičů přispělo částkou 1679 Kč na odměny pro děti při celodružinových akcích, taktéž uhradilo celoroční 

předplatné dětských časopisů: SLUNÍČKO, MATEŘÍDOUŠKA, DÁDA. Na KARNEVAL (společná akce ŠD a 1. 

stupně) přispělo částkou 4 400 Kč (zaplaceno moderování – agentura FAAL).  

Na výtvarnou soutěž, kterou vychovatelky pořádaly pro 12 městských školních družin, jsme získali dotaci 3000 Kč z 

fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit  - STATUTÁRNÍ MĚSTO F-M. 

 

Od 1. ledna 2012 došlo ke spojení 9. ZŠ a 5. ZŠ. Do konce školního roku vychovatelky školní družiny pracovaly 

podle svého družinového ŠVP a tematického plánu. 

 

Při plánování veškeré výchovně zájmové činnosti kladly vychovatelky důraz na to, aby byly zajištěny podmínky 

pro přirozenou relaxaci, odpočinek a rekreaci dětí, odstranění únavy z vyučování a regeneraci sil. Respektovaly 

individuální schopnosti a dovednosti dětí. Cílem jejich práce bylo položit základy ke klíčovým kompetencím 

neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským 

a pracovním. 

 

 

V tomto školním roce proběhly čtyři metodické schůzky vychovatelek ŠD. Podle tematického plánu proběhly tyto 

společné družinové akce: 

 

PODZIM: 
 

•První odpoledne v tomto školním roce trávily děti naší družiny v náhradních třídách ve škole. Do svého 
pavilonu se přestěhovaly až 20. září. Jelikož se na „svou družinu“ těšily, s nadšením pomáhaly se stěhováním 
hraček i s výzdobou. 
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•I v tomto školním roce přihlásila paní vychovatelka děti naší školní družiny do soutěže ve sběru víček z PET 
láhví - pořádá S.K. a K.S. Dakota - Ostrava Dubina. Oslovili jsme všechny děti a rodiče naší školy, kteří nám 
chtějli se sběrem pomoci, aby víčka nosili do školní družiny. Soutěž vyvrcholila na konci dubna. 
 
• 4. říjen je vyhlášen Světovým dnem ochrany zvířat. U této příleţitosti si děti naší druţiny proţily týdenní projekt 

„MOJE ZVÍŘÁTKO“. Spolu s vychovatelkami malovaly oblíbená zvířátka, vybarvovaly omalovánky, modelovaly své 

mazlíčky z modelíny, skládaly je z kaštanů, ţaludů aj. přírodnin, které si nasbíraly. Hrály různé „zvířecí hry“. Moc hezky 

děti namalovaly svá oblíbená zvířátka křídou na chodník za školou.  

 

•Týden od 17. října byl v naší druţině opravdu „dračí“. Děti malovaly a tvořily draky různými 

technikami, vybarvovaly dračí omalovánky. Všichni ti „barevní krasavci“ nyní zdobí chodby a herny 

naší druţiny. Hodně zábavy si chlapci a děvčata uţili při pouštění draků za školou.  
•Ve středu 2. listopadu se konala v naší druţině Halloweenská párty, na kterou se děti s paní vychovatelkami 

připravovaly jiţ několik dnů předem. Děti malovaly halloweenské plakáty, strašidelné masky a dýně, vyráběly klobouky 

pro bílé paní, duchy aj. Také si vydlabaly svou strašidelnou dýni, která zdobila chodbu naší druţiny. „Veselého strašení“ 

si děti pořádně uţily v našem divadélku. Nechyběly strašidelné tanečky, soutěţe a halloweenské  dobrůtky. 

 

•V pátek 4. listopadu proběhlo v tělocvičně naší školy SOUTĚŢIVÉ ODPOLEDNE pro děti 2. tříd naší ŠD a ŠD při 5. 

ZŠ. Soutěţní disciplíny tentokrát připravila paní vychovatelka Romana z 5. ZŠ. Naše druţstvo tvořili tito ţáci: Dombek 

Jakub, Fárková Karolína, Hajnovič Luboš, Holušová Berenika, Kupčáková Sára, Ondruš Nicolas, Pavlov Jiří, 

Pavlovová Michaela, Šlachtová Silvie, Tesarčík Lukáš, Tomašíková Tereza, Tonka Martin, Wirth Samuel. 

Přestoţe všichni bojovali, jak nejlépe uměli, museli jsme se smířit s výsledkem 4:6. 

 

•V týdnu od 7. listopadu vyhlásily vychovatelky ve svých odděleních téma výtvarné soutěţe  

“Z POHÁDKY DO POHÁDKY“.  Zapojily se děti, které měly chuť malovat. Techniku si zvolil kaţdý sám. 

21. listopadu jsme se všichni sešli v divadélku a zde paní vychovatelky vyhlásily umístění 

v jednotlivých ročnících: 
1. třída:   

1. místo:  Barčák Lukáš, Jančová Zuzana               

2. místo:  Volná Natálie, Vápeníková Nikola               

3. místo:   Kovalová Iveta 

 

2. třída: 

1. místo:   Kanioková Eliška 

2. místo:   Dlhopolčeková Barbora 

3. místo:   Pavlov Jiří 

 

 

3. třída: 

1. místo:   Jurošková Lucie 

2. místo:   Galušková Petra 

3. místo:   Vrbata Dominik, Vrbata Patrik 

 

4. třída:    

1. místo:   Šebestová Anna 

2. místo:   Snášel Dominik 

3. místo:   Golíková Sabina 

 

5. třída: 

1. místo:   Bršťáková Hana 

2. místo:   Bednářová Monika 

3. místo:   Wirthová Barbora 

 

Všechny tyto povedené výtvarné práce zdobily chodby naší druţiny.  

 

•V pátek 25. listopadu se vydaly vychovatelky s dětmi na hezkou, téměř uţ zimní procházku, kolem řeky Ostravice, na 

filmové představení do kina Vlast. Děti si odnesly veselé záţitky z českého animovaného filmu  AUTOPOHÁDKY. Ze 

čtyř různorodých animovaných povídek (O princezně, která se nesmála, Účetní a víla, Příběh o rybáři, jeho ţeně a zlaté 
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rybce, Pan Vincent si kaţdý mohl vybrat svoji  nejoblíbenější.  

 

ZIMA: 
 

•Týden od 28. listopadu byl v druţině opravdu “ČERTOVSKÝ“. Děti tvořily masky, rohy, malovaly a dolepovaly čerty a 

čertice. Těmi pak zdobily herny a chodby. Týden vyvrcholil 6. prosince celodruţinovou“ BU, BU – diskotékou“. Zde 

měli naši čertící a čertice opravdový rej - tančili, soutěţili a veselili se. Nechyběly ani čertovské dobrůtky. 

 

•První prosincové dny paní vychovatelky s dětmi kompletovaly keramické vánoční zápichy do květináčů. Vznikly tak 

hezké dárečky pro seniory sociálních a ústavních zařízení ve Frýdku -Místku.   

 

•Posledních čtrnáct prosincových dnů v naší druţině bychom mohli nazvat „předvánoční tvoření“. Děti, které měly zájem 

a chuť, vyráběly s pomocí paní vychovatelek různé vánoční přání, malovaly a skládaly vánoční hvězdy, stromečky, 

sněhuláky. Z terakoty vykrajovaly vánoční ozdoby, které pak vázaly na větvičky. Vznikl i KAPRR SPLNĚNÝCH 

PŘÁNÍ, kde si kaţdý na svou šupinku napsal, co by chtěl najít pod stromečkem. 

 

• Po vánočních prázdninách čekalo v druţině na děti překvapení v podobě nových her a hraček. Největší radost sklízely 

hry MONOPOLY, UNO, LIGRETTO, OPIČKY, 3D garáţe s autíčky, stavebnice SEVA, stolní fotbaly a hokeje. Na 

jarní pobyty venku budou čekat nové SKATEBOERDY. 

 

• Ve středu 1. února se tělocvičny naší školy proměnily v pestrobarevný svět pohádkových bytostí. Propuklo zde velké 

karnevalové veselení. Všichni ti kašpárci, princezny, víly, vodníci, různá zvířátka aj. se zde přišli pobavit a do sytosti se 

vydovádět v programu, který tentokrát zajistila agentura FAAL. Nechybělo ani malé posezení s občerstvením a taneční 

vystoupení našich ţáků pod vedením Tomáše Hoška a Simony Švrčkové. 

Zvláštní poděkování patřilo rodičům, kteří zásobili tombolu hezkými dárky! 

 

•Ve středu 29. února se konala v prostorách naší ŠD při „NOVÉ PĚTCE“ výtvarná soutěţ městských 

školních druţin. Sešlo se 57 dětí ze ŠD při 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11. ZŠ, ŠD Naděje, ŠD Lísovec a 

ŠD Chlebovice. Téma soutěţe, které si děti samy vylosovaly, tentokrát znělo: „MAPA 

K POKLADU“. Po krátkém motivačním rozhovoru zapracovala fantazie soutěţících a na výkresech 

se začaly objevovat různé cesty a cestičky, které vedly přes lesy, louky, hory, řeky, moře, ale také 

mezi dětmi, zvířátky a dokonce i mimozemšťany. Výtvarnou techniku si „malíři“ volili sami. 

Malovalo se suchými a voskovými pastely, pastelkami, vodovými a temperovými barvami, fixy i 

tuší. Ty nejpovedenější obrázky byly vyhodnoceny a odměněny. Naši druţinu reprezentovali: Lukáš 

Barčák 1.A, Veronika Stavinohová 2.A, Hanka Królová 3.A, Anička Šebestová 4.A, Hanka 

Bršťáková 5.A.                                                                                                             
Umístění v jednotlivých kategoriích: 

 

1. třídy: 1. místo  Novák Vojta  1.ZŠ 

              2. místo Tůmová Míša  11.ZŠ 

              3. místo Vilášková Elen   6.ZŠ 

     

2. třídy: 1. místo  Durčáková Tereza  11.ZŠ 

              2. místo  Baierová Kristýna  1.ZŠ 

              3. místo  CHromčák Tomáš  7.ZŠ 

 

3. třídy: 1. místo  Šmahlík Radek  7.ZŠ 

              2. místo  Göttlicherová Sabina  6.ZŠ 

              3. místo  Batmanová Amira   1.ZŠ 

 

4. třídy: 1. místo  Matušinská Barbora  8.ZŠ 

              2. místo  Řehová Kristýna  Lískovec 

              3. místo  Válková Veronika  1.ZŠ 

 

 5. třídy: 1. místo  Zemanová Eliška  1.ZŠ 

               2. místo  Drábek Inocenc  8.ZŠ 

               3. místo  Mandúr Adam  ZŠ Naděje         
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JARO: 
                

•V pátek 9. března navštívily děti s paní vychovatelkami výstavu zvířátek, kterou uspořádala paní učitelka Radka 

Stašová. Prostřednictvím DEVÍTKOVIN vyhlásila soutěţ o nejhezčí vyrobené zvířátko. Zapojily se děti z naší školy a 

vytvořily zvířátka z různých materiálů. Druţinové děti si vystavené výrobky důkladně prohlédly a vyplněním hlasovacích 

lístků přispěly k vyhodnocení těch nejlepších.    

 

•Ve středu 14. března přišel mezi druţinové děti jejich starší spoluţák z 9. třídy Radek Pospíšil, který se ve volném čase 

věnuje tančení HIP HOPU a  STREET DANCE. Zúčastnil se jiţ několik republikových soutěţí a vytančil si vţdy hezké 

umístění. Nejprve dětem pověděl, kde a proč vůbec tento styl vznikl a pak se pustili společně do tance. Předvedení 

krátkých tanečních ukázek, nácvik jednoduchých hip hopových kroků a prvků a pak krátká sestava. Jelikoţ tento styl měl 

u dětí úspěch, přichází Radek kaţdý týden a předává svým mladším spoluţákům své „taneční“ zkušeností. 

 

• „Velikonoční tvoření“ začalo v naší druţině jiţ od poloviny března. Děti, které měly zájem, vyráběly, malovaly, 

skládaly a lepily pod vedením paní vychovatelek velikonoční košíčky, vajíčka, slepičky, zajíčky, sluníčka různé jarní 

dekorace a koláţe. Přestoţe ti nejpilnější si odnesli domů spostu povedených výrobků, zůstalo jich v druţině ještě dost, 

abychom si naši druţinu krásně jarně vyzdobili.  

 

•Druţinové zpívání tentokrát proběhlo formou písničkového pásma. Děti, které rady zpívají, se na něj připravovaly ve 

svých odděleních. Opakovaly si písničky, které znaly, zpěvem do mikrofonu. Někteří se tak postupně zbavovali trémy 

před spoluţáky a v písničkovém pásmu, které proběhlo 29. března v divadélku, vystoupili se svou písničkou před 

ostatními. Všichni „zpěváci“ byli za svůj výkon sladce odměněni. 

 

•V rámci oslav DNE ZEMĚ vyhlásily paní vychovatelky v týdnu od 16. dubna celodružinové VÍČKOHRÁTKY. I 

v tomto školním roce přihlásily naši druţinu do soutěţe ve skládání mozaiky z PET víček. Soutěţící kolektiv měl za úkol 

sestavit barevnou mozaiku, tentokrát na téma VODNÍ SVĚT. A tak se děti za pomocí paní vychovatelek pustily do 

práce. V hromadách barevných víček vybíraly ty správné barvy, třídily, skládaly a zároveň relaxovaly. Výsledkem jejich 

snaţení vznikla mozaika s názvem POHLEDNICE OD MOŘE, kterou paní vychovatelka vyfotila a zaslala do soutěţe, 

kterou pořádá S.K. a K.S. Dakota - Ostrava Dubina. 

 

•25. dubna se konala pěvecká soutěţ městských školních druţin SLAVÍČEK v klubu PROSTOR u 1. ZŠ.  

Naší druţinu reprezentovali tito zpěváci: Barčák Lukáš 1. A, Dlhopolčeková Barbora 2. A, Królová Hana 3.A, 

Růţičková Karolína 5.B. Přestoţe konkurence zpěváků z 12 školních druţin byla opravdu veliká, odnesl si Slavíčka za 

1. místo v kategorii 1. tříd Barčák Lukáš. 

 

•Kdo potřebuje červenobílou hůl? 

Ve středu 25. 4. našly odpověď nejen na tuto otázku děti z naší školní druţiny. Přispělo k tomu zajímavé setkání s panem 

Ladislavem Holbou.  

Pan Holba je nucen od svých 18 let ţít se zdravotním handicapem. Ztratil zrak a zároveň má jen zbytky sluchu. Proto ho 

nyní v ţivotě doprovází nejen červenobílá hůl, ale také speciálně vycvičený vodící pes Pedro  - hnědý labrador.  Ten 

vzorně předváděl, co umí, a pan Holba zajímavě vyprávěl, jaký je ţivot vodícího psa i lidí se zrakovým handicapem.  

Děti se tak dověděly nejen to, ţe se pes začíná cvičit v psí školce, kolik stojí a čím vším je vybaven, ale přirozenou 

formou, tzn. kontaktem s handicapovaným, si přiblíţili, jak s takovými lidmi komunikovat, jak jim pomoci. Pedro všem 

dětem předvedl, ţe je vzorně vycvičený a poslouchá na slovo.  

 

LÉTO: 
 

• Velké stěhování 

Celý měsíc květen se nesl v přípravách na velké stěhování. Pod vedení paní vychovatelek děti pomáhaly s tříděním, 

srovnáváním, přebíráním, chystáním do krabic, nakonec i se samotným přenášením her a hraček. K 1. červnu musel být 

celý pavilón školní druţiny přestěhován do přízemí   

NOVÉ PĚTKY. Zde bude mít školní druţina své nové prostory. 

 

•Kdo dál, kdo rychleji? 

Poslední květnový týden si děti z jednotlivých ročníků měřily mezi sebou výkony v lehkoatletických 

disciplínách – běh na 60 metrů, skok z místa a hod kriketovým míčkem. Ti nejlepší (z kaţdé třídy 

jeden chlapec a jedno děvče) reprezentovali naši druţinu na lehkoatletické sportovní soutěţi 

městských školních druţin KDO DÁL, KDO RYCHLEJI na hřišti při 11. ZŠ.  
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•6. června se nejlepší sportovci naší ŠD zúčastnili sportovní olympiády městských školních druţin “KDO DÁL, KDO 

RYCHLEJI“ na školním hřišti při 11. ZŠ. V lehkoatletickém trojboji naši druţinu reprezentovali: Vápeníková Nikola, 

Vokoun Jiří – 1. třída, Šlachtová Silvie, Dombek Jakub – 2. třída, Galušková Petra, Hykl Jakub – 3.třída, 

Golíková Sabina, Kubala Jakub – 4.třída, Růţičková Karolína – 5.třída. 

Bronzovou medaili za svůj výkon ve své kategorii si odnesly Vápeníková Nikola  

a Růţičková Karolína 

 
•19. června vyhlásily paní vychovatelky DRUŢINOVOU PUZZLIÁDU. Děti, které měly zájem, skládaly během celého 

týdne různé obrázky puzzli. Ti nejlepší z jednotlivých tříd zápolili nakonec mezi sebou. 

Konečné umístění vypadalo takto: 

1.třída:  1. místo   Kovalová Iveta 

              2. místo  Musilová Barbora 

              3. místo  Vápeníková Nikola 

 

2. třída: 1. místo   Šlachtová Silvie 

              2. místo  Stavinohová Veronika 

              3. místo  Dlhopolčeková Barbora, Holúšová Berenika 

 

3. třída: 1. místo   Radová Simona 

              2. místo   Galušková Petra 

              3. místo   Koblíţková Adéla 

 

5. třída: 1. místo   Růţičková Karolína 

              2. místo   Bršťáková Hana 

 

•V úterý 26. června proběhla poslední celodruţinová akce spojena dodatečně s oslavou Dne dětí, ROZLOUČENÍ SE 

ŠKOLNÍM ROKEM – odpoledne her a soutěţí. Ty si pro děti připravily paní vychovatelky v tělocvičně. Při rozdávání 

sladkých odměn nechybělo ani „zhodnocení“ celého školního roku ve školní druţině. Děti nejprve povídaly o tom, co se 

jim v druţině líbilo, co ne, co dělaly nejraději a nakonec co by uvítaly v příštím školním roce. 

 

 

                                                                                   Zpracovala  Drabinová Irena                                  27. června 2012 
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Příloha č. 3 
 
 
 
 

 
 
 
 

Výroční zpráva 
 

o činnosti 
 
 
 
 

Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254 

 
součást 

MŠ Lískovecká 2850 
 
 
 

za školní rok 2011/2012 
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I. Základní charakteristika školy 

 

Název: 

 

      Základní škola a mateřská škola El. Krásnohorské 2254  

Adresa: 

      Základní škola a mateřská škola El. Krásnohorské 2554, 738 01 Frýdek – Místek 

 

      tel.: 555531651e-mail  info5zs@mcnet.cz 

             555531652 

             odloučené pracoviště :MŠ Lískovecká 2850   Frýdek - Místek 

                                                   e-mail   msliskovecka @ seznam.cz. 

      tel. odloučeného pracoviště MŠ: 5555557712 

                                                  ŠJ:555557721 

                                                      

 

    Právní forma: příspěvková organizace 

    ZŠ s právní subjektivitou od 1. 9. 1998 

    IČO 68157797 

 

    Zřizovatel školy -Zřizovací listina 

    Město Frýdek - Místek 

    Radniční 1148, 

    73822 Frýdek - Místek 

 

 

    Ředitel školy 

    Mgr. Milan Krasula 

    od 1. 1. 2012 PaedDr. Jaromír Horký 

 

    Datum zařazení do sítě škol 

    1. 9. 1999 - Rozhodnutí o zařazení - Školský úřad Frýdek – Místek 

 

 

     Mateřská škola Lískovecká 2850 Frýdek – Místek     se od 1. 1. 2003 stala součástí                   

     ZŠ  El. Krásnohorské 2254 F-M  

 

                                                      

   Celková kapacita mateřské školy  

   MŠ:106 dětí 

   Školní jídelna:180 dětí 

   Do předškolního vzdělávání bylo nově zařazeno 58 dětí 
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Předškolní vzdělávání respektuje přirozená práva a potřeby dítěte , podporuje jeho osobnostní 

rozvoj,probouzí a rozvíjí jeho intelekt,umoţňuje mu porozumět okolnímu světu, probouzí jeho chuť 

poznávat,tvořit  a učit se. V naší MŠ se přizpůsobuje vývojovým, sociálním a emociálním potřebám 

našich dětí, vzdělávací činnost je zaloţena na přímých záţitcích a aktivní účasti. 

 

Našim dětem škola nabízí: 

     krouţek anglického jazyka 

     krouţek výtvarný 

     krouţek taneční 

     krouţek keramiky 

     plavecký výcvik 

     lyţařský výcvik 

     flétna 

      Joga 

 

 

II. Přehled učebních osnov a učebních plánů 

 

Naše mateřská škola pracuje podle Rámcového programu pro MŠ předškolní vzdělávání, který byl 

vydán MŠMT ČR / č. j 32 405/204 -22 v Praze 3. 1. 2005 

 

Projekty: 

„Panda“-prevence bezpečnosti dětí a mládeţe ve spolupráci s policií 

Zapojili jsme se do projektu“ Celé Česko čte dětem“      

 „Indiánské léto“ 

„Barevný týden“ 

„Povídám, povídám pohádku“ 

 

III. Údaje o pracovnících školy 

 

a) věková struktura pedag. pracovníků:  

    2 učitelka do 40 let  

    2 učitelka do 50 let 

    4 učitelky nad 50 let 

 

b) kvalifikovanost 

    8 pedagogických pracovnice 

 

Provoz školy  

    Ve školním roce 2011/2012 pracovalo v MŠ 8 učitelek s úvazky 100% 

Provozní pracovnice 

    3 pracovnice s přepočteným úvazkem praní 

    školnice 50 % úvazku 50  %+ jako pradlena 

    2 uklízečky -100 % úvazek 

    vedoucí stravování 100 % úvazek 

    kuchařka 100 % úvazek 

    pomoc. kuchařka 50 % úvazek 

    pomoc. kuchařka 85% úvazek 

    přepočtený počet zaměstnanců kuchyně 3,35 
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IV.    Další údaje o škole 

 

Akce školky: 

 návštěva divadelních představení v kulturních zařízeních /i  zvané divadelní společnosti do MŠ 

kino Vlast FM   Divadlo loutek Ostrava/ 

 poznáváme okolí školy 

 pouštění draků  s rodiči                                                       

 Mikulášská nadílka společně s rodiči  

 vánoční besídky 

 krmení lesních zvířat- ekologická vycházka  

 exkurse   do zdravotního střediska 

 maškarní karneval  

 Vítání jara 

 Velikonoční díly 

 Den Země 

 besídka pro maminky ke Dni matek 

 Den dětí  

 společné akce se školáky kmenové ZŠ 

 Posezení s hlínou 

 Exkurze: vlakové nádraţí Frýdek Místek 

Dětská olympiáda                                                                  

 školní výlet  ½ dětí jela na Pustevny druhá  1/2 na farmu do Bludovic 

 bubnování  

 slavnostní rozloučení se školáky -Pasování  školáků s rodiči 

 táborák 

 noc v MŠ 

  

 

Provoz školy: 

od   6.00 hod. - 16.00 hod. 

Údaje o přijímacím   řízení a zařazování dětí do MŠ: 

Ve školním roce 2011/2012  odešlo do ZŠ 20dětí , 23 dětí přešlo v průběhu roku na jinou MŠ . Tato 

uvolněná  místa byla okamţitě obsazována  čekajícími ţadateli. .Celkem docházelo do MŠ v 

průběhu roku 106dětí                                                                                V MŠ se stravovalo  

společně s MŠ Lískovec 128 dětí , 

K 1 .9. 2012 bylo přijato 25 dětí  .                                         

 

 

                                                                                                                                             

Zpracovala: Jaroslava Kolářová – vedoucí učitelka  


