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1. 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 

 

Odloučené pracoviště: 

MŠ Lískovecká 2850 

738 01 Frýdek-Místek 

 

Kontakty: 

ředitel školy  555 531 652  horky.skola@gmail.com 

sekretariát   555 531 651  info5zs@5zsfm.cz 

mateřská škola  555 557 712  msliskovecka@email.cz 

 

1.2.   Právní forma 

 

Příspěvková organizace:   právní subjektivita od 1. 9. 1998 

Datum zapsání do rejstříku škol:  1. 1. 2005 

IČ:   68157797 

DIČ:  CZ68157797 

RED IZO:  600133753 

 

1.3.   Zřizovatel školy 

 

Statutární město Frýdek-Místek 

Radniční 1148 

738 22 Frýdek-Místek 

IČ:   00296643 

www.frydek-mistek.cz 

 

1.4.   Vedení školy 

 

Ředitel školy   PaedDr. Jaromír Horký horky.skola@gmail.com 

Zástupce ředitele I. stupeň  Mgr. Denisa Šťotková stotkova@seznam.cz 

Zástupce ředitele II. stupeň Mgr. Jaromír Cielecký cielecky.jaromir@seznam.cz 

Školní družina   p. Irena Drabinová  irena.drabinova@seznam.cz 

Mateřská škola   p. Jana Ondrušíková  msliskovecka@email.cz 
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1.5.   Hlavní činnost školy 

 

Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou, součástí je rovněž 

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, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb. o školním 

stravování. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání. 

 

1.6.   Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení   1. 1. 2006 

Počet členů školské rady  6 

Předsedkyně   MUDr. Kateřina Kyselová 

 

1.7.   Údaje o spolku SRPŠ 

 

Zaměření    podpora školních akcí 

Předsedkyně   Mgr. Karolína Lepíková 

 

SRPŠ je nedílnou součástí školy. Díky činnosti tohoto spolku můžeme financovat některé 

projekty a soutěže probíhající na naší škole. Bez těchto prostředků, by naše škola neobešla a 

plánované akce naší školy by nemohly být realizovány. Velmi si vážíme této spolupráce, 

která díky ochotě a nadšení rodičovských zástupců rozšiřuje velikou škálu aktivit, které 

bychom bez jejich podpory nemohli realizovat. 

 

1.8.   Součásti školy - kapacita 

       kapacita 

Mateřská škola, Lískovecká 2850       106 

Základní škola     1020 

Školní družina       270 

Školní jídelna MŠ, Lískovecká 2850    180 

Školní jídelna ZŠ, El. Krásnohorské 139 1180 

 

1.9.   Součásti školy - počty dětí (k 30. 9. 2016) 

 

   počet tříd/oddělení  počet dětí/žáků počet dětí/žáků 

                 na třídu 

Mateřská škola    4    106   26,5 

I. stupeň ZŠ  21    440   20,95 

II. stupeň ZŠ  15    337   22,53 

Školní družina    8    240   30 

Školní jídelna ZŠ    x    630   x 

Školní jídelna MŠ    x    106   x 
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1.10. Charakteristika školy 

 

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

poskytující základní vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku. Škola je umístěna v destinaci staré 

zástavby a spádově do ní patří i ulice se sociálně slabšími občany. 

Velmi bohatá je vzdělávací činnost zaměřená na region našeho města. Součástí je úzká 

spolupráce s Muzeem Beskyd F-M, Městskou knihovnou ve F-M, Městskou policií ve F-M, 

s Hasiči F-M a Policií ČR, Horskou službou Beskydy, Nemocnicí ve F-M a ostatními 

subjekty působícími v našem regionu. 

Škola má všeobecné zaměření. Na I. stupni je v 1. a 2. ročníku zařazen dle zájmu žáků 

anglický jazyk. V každém ročníku II. stupně jsou organizovány třídy s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy se zaměřením na fotbal. 

 

Při škole pracuje sportovní klub AŠSK a Centrum sportu, které nabízí spoustu různých 

zájmových kroužků. Vedle těchto aktivit působí na škole různé kroužky - "Face tu face", 

kroužek taneční, zájmový kroužek "Funky Beat", kroužek volejbalu dívek a chlapců, 

basketbalový kroužek dívek i chlapců, zájmový kroužek juda a spousta dalších zájmových 

aktivit. 

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

organizovaných školou. 

Naše škola vytváří optimální podmínky pro zdravý životní styl a svým vzdělávacím 

programem připravuje žáky pro další studium i pro život v otevřené Evropě. Jsme školou 

progresivní, založenou na nových trendech vzdělávací soustavy a pravidelně začleňujeme 

výchovu a vzdělávání s vývojem ve světě a otevřené Evropě. 

Metodami naší práce jsou  besedy, semináře, přednášky a různé formy práce ve sportovních, 

zdravotnických zařízeních a ostatních zájmových kroužcích. 

Škola má velmi dobré zázemí, kvalitní sportoviště a svým umístěním a rozlohou poskytuje 

sportovní vyžití pro žáky naší školy i pro širokou veřejnost. 

Chceme být školou perspektivní i pro své zaměstnance, kteří zde jsou motivování ke svému 

dalšímu profesionálnímu růstu. 

 

1.11. Materiálně-technické podmínky školy 

 

Kmenové třídy, herny    

 36 učeben, 8 heren - moderní výbava 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna   

 18 odborných pracoven, 1 žákovská knihovna, 2 keramické dílny 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště  

 školní dvůr a školní hřiště 

Sportovní zařízení     

 3 tělocvičny, 1 fitcentrum, 1 školní hřiště, 2 pohybová studia pro rytmiku a aerobic 

Dílny a pozemky     

 2 dílny, pozemky školy jsou udržovány 
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Školní nábytek     

 nový, dle norem EU 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím 

 velmi dobré, stále se obnovuje sportovní náčiní, aby bylo na velmi dobré úrovni 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 

 dobré, stále se doplňuje 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami 

 velmi dobré, pravidelně se doplňuje 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 

 dobré, 190 PC, z toho 90 PC staršího data - nutná výměna, žákům přístupných 90 PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ A OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

2.1. Obor vzdělávání 79-01-C/01 

 

2.2. Vzdělávací program 

 

Vzdělávací program    Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

"Krok do života II", č.j. 485/2013  I. stupeň 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

"Krok do života II.", č.j. 485/2013  II. stupeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

3.1.  Základní údaje o pracovnících školy 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ   51 

Vychovatelky školní družiny       8 

Provozní, THP     14 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ     8 

Provozní zaměstnanci MŠ     3 

Zaměstnanci školní jídelny MŠ     3 

Zaměstnanci školní jídelny ZŠ   12 

Správce hřiště, ICT koordinátor     2 

CELKEM      101 

 

3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ 

 

I. stupeň     

jméno učitele   aprobace   třídnictví, funkce 

Baranová Naděžda   SpŠ    1. A 

Buchtová Pavlína   I. st.    2. C 

Pokludová Jana   I. st.    2. A 

Ondračková Jana   I. st.    5. D 

Dvorská Jana   I. st., HV   1. C 

Kulovaná Markéta   I. st.     

Doudová Ilona   I. st.    5. B 

Rusinková Jitka   I. st.    5. C 

Kmošťáková Vladimíra  I. st.    3. C 

Verlíková Lenka   I. st.    4. B 

Minksová Romana   I. st., AJ 

Šopková Eva   I. st.    3. B 

Nyklová Andrea   I. st.    2. B 

Šťotková Denisa   I. st.    ZŘŠ 

Bohdálková Marie   I. st.    2. D 

Krkošková Anna   I. st.    asistent pedagoga 

Kavečková Jarmila  I. st.    4. D 

Krajčová Taťána   I. st.    4. A 

Veselková Marcela  I. st.    1. B 

Blatoňová Šárka   I. st.    1. E 

Marková Irena   I. st.    1. D 

Holková Martina   I. st., AJ 

Klimková Svobodová Lenka I. st.    4. C 

Odvářková Šárka   I. st.    5. A 

Chlebková Michaela  I. st.    asistent pedagoga 
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Kotásková Ilona   I. st.    asistent pedagoga 

Švecová Petra   I. st.    3. A 

Sikorová Soňa   I. st.    3. D 

Richtárová Renáta - ŠD  SŠ vych.   

Nováková Melanie - ŠD  SŠ vych. 

Konieczná Romana - ŠD  SŠ vych. 

Bujnošková Jiřina - ŠD  SŠ vych. 

Drabinová Irena - ŠD  SŠ vych. 

Pospíšilová Ivana - ŠD  SŠ vych. 

Šelongová Marianna - ŠD  SŠ vych. 

Bortlíčková Renáta  SŠ vych.   asistent pedagoga 

 

 

II. stupeň 

jméno učitele   aprobace   třídnictví, funkce 

Beňová Alena   Z, RJ, AJ   6. A 

Cielecký Jaromír   PŘ, ZSV   ZŘŠ 

Dřínová Ludmila   D, RJ, NJ   7. C 

Gurníková Iva   PŘ, Z, OV   6. C 

Horáková Monika   HV, OV   7. B 

Oprštěná Jana   M, OV    8. A 

Macháčová Eva   M, PŘ    8. B 

Macháč Martin   M, PŘ    6. D 

Mohylová Jana   ČJ , VV   9. A 

Cvikl Marek   TV, Z 

Remiášová Jarmila   RJ, OV 

Řeháček David   OV, TP   7. D 

Srostlíková Eva   ČJ, NJ, D   9. B 

Sýkorová Marie   TV, Z    8. C 

Vašková Renáta   F, TP    7. A 

Lahnerová Olga   ČJ, AJ    9. C 

Lokaj Vítězslav   INF    ICT 

Štěpánová Miroslava  PŘ, CH 

Chasáková Věra   AJ, NJ 

Říhová Naděžda   M, AJ    VP 

Stašová Radka   ČJ, VV    

Vašek David   M, TP    9. D 

Vondráková Jarmila  TV, Z 

Herec Jan    D, OV, HV, Z 

Horký Jaromír   TV, PŘ   ŘŠ 

Koloničná Marcela      asistent pedagoga 

Kubalová Barbora   ČJ, HV   6. B 
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3.3.  Pedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ celkem 

 

    muži  ženy  celkem 

celkem ZŠ    8  43  51 

aprobovaní    8  41  49 

neaprobovaní   0    2     2 

PP MŠ    0    8    8 

PP ŠD    0    8    8 

celkem    8  59  67 

 

3.4.  Věkové složení pedagogických pracovníků 

  

Věk    Muži    Ženy 

do 30 let   1      4 

31 - 40 let   3    24 

41 - 50 let   2    20 

51 a více let  2    19 

Celkem   8    67 

 

3.5.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 

Kvalifikovanost   97 % 

Kvalifikovaní   65 pedagogických zaměstnanců 

nekvalifikovaní     2 pedagogičtí zaměstnanci 

 

3.6.  Školní poradenské centrum 

 

     počet  kvalifikace  dosažené vzdělání 

Výchovný poradce   1  1    VŠ 

Preventista rizik. chování žáků 1  akreditované studium  VŠ 

Koordinátor pro mimořádně  

nadané žáky   0  0 

Školní psycholog   1  akreditované studium  VŠ 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 

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

škole 

 

Celkem u zápisu   135 

S žádostí o odklad docházky   20 

K nástupu 2017/2018 přijato   93 

  

4.2.  Na víceletá gymnázia přijato 

 

Gymnázia zřizovaná krajem z 5. ročníku    1 

     z 7. ročníku  12 

 

4.3. Počty žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

7. ročník    3 

8. ročník    5 

9. ročník  86 

 

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

 

Rozdělení dle škol: 

Gymnázium      9 

SŠ ukončená maturitou   55 

SŠ ukončená výučním listem  22 

Bez zájmu o studium     0 

K 30. 6. nepřijato      0 

 

Rozdělení dle tříd: 

 

9. A    počet žáků:  24   % 

gymnázium     1      4,17 

SŠ M    15    62,50 

SŠ VL      8    33,33 

 

9. B    počet žáků:  21   % 

gymnázium     2      9,52 

SŠ M    14    66,67 

SŠ VL      5    23,81 
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9. C    počet žáků:  20   % 

gymnázium     2    10,00 

SŠ M    12    60,00 

SŠ VL      6    30,00 

 

9. D    počet žáků:  21   % 

gymnázium     4    19,05 

SŠ M    14    66,67 

SŠ VL      3    14,28 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

5.1.  Celkové hodnocení klasifikace žáků ve školním roce 2016/2017 

 

Zpracováno na základě klasifikačního přehledu 

    Prospělo s      Opakují 

Ročník Počet žáků vyznamenáním Prospělo Neprospělo ročník 

1.     93  85     8  2  0 

2.     73  57   13  3  0 

3.   108  80   28  0  0 

4.     78  53   25  0  0 

5.     92  48   43  1  1 

Celkem  

I. stupeň 444 

6.     81  29   44  6  2 

7.    104  32   64  7  1 

8.     68  16   48  4  0 

9.     87  19   66  2  0 

Celkem 

II. stupeň 340 

Celkem  784 

 

5.2.  Výchovná opatření za obě pololetí 

 

Stupeň chování  počet 

 2     11 

 3     14 

 

5.3.  Důtky ředitele školy a třídního učitele za obě pololetí 

 

Důtka ŘŠ     36 

Důtka TU     72 

Napomenutí TU  143 

 

5.4.  Pochvaly za obě pololetí 

 

Pochvala ŘŠ      2 

Pochvala TU  335 

Pochvala na vysvědčení   26 

 

 

 

 



14 
 

5.5.  Integrace dětí 

 

Druh postižení    Ročník   Počet žáků 

Sluchové postižení    -     0 

Zrakové postižení    -     0 

S vadami řeči    1. B, 1. C, 3. B, 5. A   4 

Tělesné postižení    2. A     1 

Zdravotní postižení   1. A     1 

Snížené kognitivní schopnosti  2. A, 3. A, 5. A   5 

S vývojovými poruchami chování 2. C, 3. B, 3. D, 4. D, 5. C  5 

S vývojovými poruchami učení  3. - 9. ročník    35 

Autismus     1. A, 2. C, 8. B   3 

Mentální retardace    4. A     1 

Sociální znevýhodnění   9. A     1 

Komentář: 

Pro některé integrované žáky byl vypracován individuální plán dle doporučení ŠPZ. 
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6. PORADENSTVÍ A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

6.1.  Informace o činnosti školní psycholožky ve školním roce 2016/2017 

 

Školní psycholožka působí na naší škole od března 2016. V letošním roce pokračovala v 

poskytování psychologického poradenství žákům a rodičům, poskytovala rovněž podporu 

pedagogům při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a pomoc při řešení 

vztahových obtíží ve třídách v rámci skupinových aktivit. V rámci školního poradenského 

pracoviště se zapojila při řešení rizikového chování v těchto oblastech: záškoláctví, 

nevhodné chování, agresivita, šikana, školní neúspěšnost, nezájem o vzdělávání. Důležitou 

součástí její práce je spolupráce s organizacemi a institucemi jako je PPP, SPC, SVP, 

sociální odbor, neziskové organizace (zprostředkování kontaktu na doučování, rodinné 

poradny), pracovní setkání se školními psychology. 

 

Mezi nejčastěji řešené problematiky patřily:  

výchovné problémy a poruchy chování, výukové problémy, adaptace nových žáků, 

problémy v osobnostním vývoji, vztahové obtíže, poruchy učení, péče o integrované žáky. 

 

Počet žáků, kterým byla poskytnuta péče ŠP: 

Kategorie žáků 

Celkový počet žáků, 

kterým byla 

věnována 

(poskytnuta) péče 

Z toho individuální 

péče (počet 

jednotlivých žáků - 

ne kontaktů) 

Skupinová péče - 

počet skupin 

(celkový počet 

zařazených žáků) 

MŠ 2 2 0 

ZŠ I. stupeň 201 24 9 (177) 

ZŠ II. stupeň 125 17 6 (108) 

Celkem 328 43 15 (285) 

 

6.2.  Prevence rizikového chování 

 

Ve školním roce 2016/2017 byla systematickou činností ve spolupráci s výchovným 

poradcem, hlavním preventistou p. Řeháčkem a především vedením školy ve škole 

stanovena pravidla chování žáků. Byly sledovány všechny dostupné ukazatele, ktré měly 

cokoliv společného s negativními jevy. Velká pozornost byla věnována projevům šikany a 

kyberšikany, konzumaci návykových látek a kouření. Úzkou spoluprací s pracovníky 

drogových center a s městskou policií se podařilo ve velké míře potlačit negativní jevy 

objevující se v naší škole. Formou osvěta a přednáškovou činností došlo k potlačení 

negativních náznaků a tato prevence slavila úspěch. Velmi dobrým a velice přínosným 

přístupem pracovníků Magistrátu v F-M z oddělení prevence kriminality a jejich osvětovou 

činností byla odstraněna drobná kriminalita a nežádoucí jevy u našich žáků. 

 

Počet výchovných poradců na základní škole: 1 (specializační studium pro funkci VP) 

Počet preventistů patologických jevů na základní škole: 1 
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Nejčastější výchovné problémy ve školním roce 2016/2017 jsou nekázeň, nevhodné chování 

ve vyučování, špatná pracovní morálka, vandalismus, vysoká neomluvená i omluvená 

absence, nevhodné chování k učitelům a ostatním zaměstnancům školy, kouření v 

prostorách školy a v její těsné blízkosti. 

 

Prevence 

 minimální preventivní program 

 tematické třídní hodiny 

 komunikace s rodiči a žáky prostřednictvím třídních učitelů, výchovné komise za 

účastí výchovného poradce, kurátora, vedení školy 

 důslednější kontroly žáků (zejména absence žáků a způsob omlouvání, zvýšená 

pozornost byla věnována pozdním příchodům do vyučovacích hodin) 

 dozory nad žáky a s tím související poučení o chování a bezpečnosti na školních 

akcích i akcích mimo školu 

 aktivní práce výchovného poradce (metodické vedení třídních učitelů při práci s 

žáky, samostatná konzultační činnost a pohovory) 

 schránka důvěry 

 pravidelná konzultace s pracovníky OSPOD, pravidelná spolupráce s terénními 

pracovníky na ul. Míru 

 přítomnost preventistů kriminality ve třídách s problémovými žáky 

 v průběhu školního roku bylo řešeno 65 výchovných případů, v deseti případech byl 

přítomen kurátor, dva případy byly postoupeny Policii ČR. Ve spolupráci s OSPOD 

Magistrátu F-M bylo řešeno 69 podnětů, které se týkaly záškoláctví, špatné 

spolupráce s rodiči, krádeží, projevů šikanování, agresivního a nevhodného chování 

vůči pedagogům a dospělým osobám 

Další velmi dobrá spolupráce školy probíhala s Odborem sociálních věcí Magistrátu města 

Frýdek-Místek a Městskou policií ve Frýdku-Místku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

7.1.  Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ a 

MŠ 

 

PaedDr. Horký Jaromír 

Aktuální změny školské legislativy  PARIS vzděl. agen. s.r.o.   22.11.2016 

Komunikace pro vedoucí pracovníky NIDV     24.10.2016 

Rozpravy o institucionální péči         18. - 19.05.2017 

Mgr. Šťotková Denisa 

Role ředitele v syst. porad. služeb ve škole KVIC     11.11.2016 

Správní rada a jeho aplikace ve Školství Resk education, s.r.o.   23.03.2017 

Mgr. Klimková Svobodová Lenka 

Tvořivá škola     Tvořivá škola z.s.   30.04.2017 

Mgr. Ondračková Jana 

Zkvalitnění a modernizace vzdělávání      01.06.2017 

Zajímavé techniky a nápady ve VV  KVIC     15.03.2017 

Tvořivá škola     Tvořivá škola z.s.   30.04.2017 

Mgr. Švecová Petra 

Tvorba PLPP v rámci podpůrných opatř. KVIC     20.10.2016 

Mgr. Verlíková Lenka 

Inspirace pro učitele - matematická gram. NIDV            06.03. a 03.04.2017 

Mgr. Cvikl Marek 

Doškolovací kurz škol. snowboardingu Ostravská univerzita     02. - 06.01.2017 

Mgr. Lokaj Vítězslav 

Bakalář, novinky ve výkazech  webinář P. Pavelka   08.10.2016 

Mgr. Macháčová Eva 

Doškolení zdravotníka zotavov. akcí  ČSČK o.s. F-M   22.04.2017 

Mgr. Říhová Naděžda 

Školní poradenské pracoviště v praxi KVIC     02.11.2016 

IVP pro IŽ ve školní praxi   KVIC     12.10.2016 

Mgr. Štěpánová Miroslava 

Bezpečné zacházení s chem. látkami  NIDV     27.03.2017 

Mgr. Pešatová Irena 

Konference - probl. os. autist. spektra Asociace trigon Ostrava  03.10.2016 

Autismus v kontextu potřeb   Asociace trigon Ostrava  04.10.2016 

Supervize pro pedagogické pracovníky NÚV     20.12.2016 

Práce s dětmi s poruchami chování  KVIC        29. - 30.05.2017 

Kurz pro začínající školní psychology NÚV     07.04.2017 

Kaletová Vladimíra 

Ilustrace práce s dětmi v MŠ   KVIC     26.01.2017 

Ondrušíková Jana 

Rozvoj předčtenářské dovednosti  KVIC     26.01.2017 
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Salachová Ludmila 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Kantošová Markéta 

Základní obsluha spisové služby  Gordic spol. s r.o.   23.03.2017 

Bačová Radka 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Coufalová Petra 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Doláková Svatava 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Myšková Irena 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Martynková Magda 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Blahutová Helena 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Kaderková Ptra 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Kokešová Jana 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Mikulová Jana 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Tesarčíková Iveta 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Vilčková Daniela 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   16.08.2017 

Besedová Hana 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Bc. Sladká Věra 

FKSP a použití ve školství   PARIS vzděl. agen. s.r.o.  09.06.2017 

Juchelková Iva 

Školení hygienického minima  Ekona     02.06.2017 

Pekárková Jarmila 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   30.06.2017 
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Bc. Podžorská Šárka 

Změny ve mzdové účtárně v roce 2017 ANAG spol. s.r.o.   17.01.2017 

Roční zúčtování daně    Alfa Software s.r.o.   23.01.2017 

Zavadilová Eva 

Školení znalostí nutných k ochr. zdr.  MUDr. Ryšavá   30.06.2017 

 

7.2.  Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Naše škola se nezapojila do programu celoživotního učení. 
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

8.1.  Pravidelná činnost žákovského parlamentu 

 

V žákovském parlamentu na škole pracovali volení zástupci tříd pod vedením paní učitelky  

J. Remiášové. 

 

Žákovský parlament: 

 zajišťoval sběr starého papíru 

 podílel se na vydávání školního časopisu "Hot magazín" 

 organizoval vánoční jarmark 

 podílel se na organizaci "Dne země" 

 zorganizoval Mikulášskou nadílku spojenou s bohatým programem 

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

 organizoval soutěž "Správná holka, správný kluk" 

 zorganizoval projekt "9 + 1 = přátelství" - žáci 9. tříd pomáhali s výukou v 1. třídách 

naší školy 

 

8.2.  Školní kroužky a nepovinné předměty 

 

Kroužek     Vedoucí 

Keramika     Baranová 

Keramika     Stašová 

Zájmová tělesná výchova   Cvikl, Horký 

Výtvarný kroužek    Doudová 

Sborový zpěv     Dvorská, Horáková 

Turistický kroužek    Buchtová 

Angličtina     Minksová 

Instrumentální soubor    Horáková 

Sportovní hry dívky    Kavečková 

Sportovní hry chlapci    Kavečková 

Gymnastika     Vondráková 

Florbal      Krasula 

Beskyďáček     Krasula  

Flétna      Ondračková 

Čtenářský kroužek    Pokludová 

Kroužek posilování    Řeháček, Sýkorová, Herec 

Stolní tenis     Horký 

Výtvarné činnosti    Buchtová 
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8.3.  Aktivity - nejúspěšnější akce 

 

I. stupeň 

 Bruslení 

 Den Země - Den čistého ovzduší 

 Mobilní planetárium 

 Prima pokusy 

 Týden čtení 

 Primární prevence Privalis 

 Výukové lekce "Ovoce do škol" 

 Dopravní výchova 

 Matematické soutěže 

 Hudební soutěže 

 Recitační soutěže 

 Muzikohrátky 

 Akce ve spolupráci s Městskou púolicií 

 Miniolympiáda 5. tříd 

 Filmová představení 

 Přednášky "Žijeme zdravě" 

 Noc s Andersenem 

 Vánoční jarmark s dílnami 

 Velikonoční dílny 

 Dramadílny Karel IV. 

 Hasík 2. třídy 

 McDonald cup 

 Odpoledne zpěvu a recitace 

 Lyžařský výcvik I. stupně 

 Školy v přírodě 

 Den dětí 

 Humanitární den 

 Svatební den v 2. C 

 Projekty třídní a ročníkové 

II. stupeň 

Cizí jazyky: 

 Evropský den jazyků 

 Týdenní jazykový kurz s rodilým mluvčím 

 Konverzace v anglickém jazyce - okresní kolo - 7. místo 

Dějepis: 

 Okresní kolo dějepisné olympiády - 25. místo 

 Výukové lekce v Archeoparku v Chotěbuzi 

 Výukové lekce Dvorská rytířská kultura 
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 Muzejní lekce - Muzeum Beskyd 

Pracovní činnosti: 

 Exkurze Flora Olomouc pro vybrané zájemce 

 Workshopy na SOŠ Lískovecká a Na Hrázi 

 Spoluorganizování vánočního jarmarku 

Fyzika: 

 Výukové lekce ve Světě techniky v Ostravě - "Roboti v našem světě, Fyzika pro 

všechny, Odysea Holly Larp" 

Občanská výchova: 

 Muzejní lekce - Muzeum Beskyd 

 Besedy ve spolupráci s Renarkonem 

 Besedy na Úřadu práce ve Frýdku-Místku - volba povolání 

 Besedy s terénní službou Rebel 

Chemie: 

 Soutěž "Hledáme mladého chemika" na SPŠ chemické v Ostravě - postup do 

regionálního kola - 33. místo 

 "Odpoledne pokusů" akce pro veřejnost 

Tělesná výchova: 

 Adaptační pobyt 6. ročníků na Bílé 

 Okrskové kolo přespolního běhu - 3. místo 

 Okresní kolo halové kopané 

 Okresní kolo ve šplhu - 1. a 5. místo 

 Krajské kolo ve šplhu - 1. místo 

 Okresní kolo ve sportovní gymnastice - 8. místo - dívky 

 Krajské kolo ve sportovní gymnastice - 5. místo - dívky 

 14. ročník žákovského florbalového turnaje ČR - 1. místo 

 Krajské finále minifotbalu IV. kategorie - 2. místo 

 Okresní kolo atletické soutěže o "Pohár rozhlasu" - 3. místo 

 Okresní kolo basketbalu - 3. místo 

 Soutěž o nejvšestrannější sportovní školu 2016/2017 - 1. místo 

 Okresní přebor ZŠ v šachu - 1. místo 

 Krajský přebor ZŠ v šachu - 3. místo 

 Republikový přebor ZŠ v šachu - 3. místo 

 Soutěž tanečních skupin - skupina Fanky Beat - mistři ČR 

 Lyžařský výcvik žáků 7. tříd na Bílé 

Výtvarná výchova: 

 Projekt "Barevný podzim" - 1. místo - projekt pod záštitou DDM Ostrava 

Zeměpis: 

 Okresní kolo zeměpisné olympiády 

 Projekt Planeta země 3000 

Biologie: 

 Pořádání okresního kola biologické olympiády a soutěže Mladý zahrádkář 
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 Spolupráce s Městskou nemocnicí ve Frýdku-Místku 

 "Recyklohraní" - projekt zaměřený na třídění odpadu 

 Soutěž ve sběru starého papíru 

 "Den Země - odpoledne pokusů" akce pro veřejnost 

 Přírodovědný klokan 

 Podíl na organizaci výstavy sukulentů 

Hudební výchova: 

 Talent 2017 - postup do semifinále 

 Workshop - Eko Music Hrátky 

 Workshop - Každý má svého Leoše 

 Pořádání koncertu maminkám 

Matematika: 

 Matematická olympiáda 

 Pythagoriáda 

 Matematický klokan 

 Zlatá cihla 

 Logická olympiáda 

 Pikomat - 1. místo v korespondenční soutěži kategorie žáků 6. ročníků 

Jazyk český: 

 Okresní kolo recitační soutěže - 1. místo 

 Krajské kolo recitační soutěže - 1. místo s postupem do národního kola 

 Soutěž Městské knihovny FM - národní kolo - 1. místo v kategorii "Tvoříme vlastní 

vydavatelství" 

 Soutěž Městské knihovny FM - mezinárodní kolo - 2. místo v kategorii "Tvoříme 

vlastní vydavatelství" 

Informatika: 

 Soutěž "Počítačová grafika" - 1. místo 

 Soutěž "Orientace v ICT" - 1. místo 

 

8.4.  Aktivity školní družiny 

 

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 schůzky metodického sdružení ŠD. Podle tematického 

plánu v jednotlivých ročních obdobích proběhly tyto společné družinové akce: 
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PODZIM: 

 TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY týdenní projekt u příležitosti Světového dne zvířat 4. října 

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT návštěva filmového představení - kino Vlast 

 KUNG FU PANDA 3 návštěva filmového představení - kino Vlast 

 DÁŠENCE návštěva divadla Bonbon 

 HALLOWEEN S KOUZELNÍKEM celodružinová akce 

 NÁVŠTĚVA KNIHOVNY spolupráce s Městskou knihovnou ve FM - beseda 

ZIMA: 

 KŘEST KALENDÁŘE k 5. výročí sloučení škol 

 VÁNOČNÍ JARMARK A DÍLNY zdobení věnečků a větviček 

 VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU akce městských ŠD - 2. místo 

 HLEDÁ SE DORY návštěva filmového představení - kino Vlast 

 KARNEVALOVÉ VESELENÍ NA PĚTCE akce pro děti ŠD a I. stupně 

 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ návštěva filmového představení - kino Vlast 

 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MĚSTSKÝCH ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ návštěva filmového představení - kino Vlast 

JARO: 

 EXKURZE MARLENKA 7. oddělení 

 SUPERHLAS 2017 celodružinová pěvecká soutěž 

 TROLLOVÉ návštěva filmového představení - kino Vlast 

 UKLIĎME SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU OKOLÍ ŠKOLY (UKLIĎME ČESKO 2017) 

akce v rámci DNE ZEMĚ 

LÉTO: 

 RADOST V PÍSKU dílničky ke DNI MATEK 

 SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA MĚSTSKÝCH ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

 LICHOŽROUTI návštěva filmového představení - kino Vlast 

 VÝSTAVA PRACÍ EVIČKY STŘÍŽOVÉ uspořádání výstavy žákyně 5. d v Galerii 

Duha 

 CELODRUŽINOVÁ PUZZLIÁDA 

 ZAHRADNÍ SLAVNOST celodružinová akce ke Dni dětí a rozloučení se školním 

rokem 

 BOWLING "U KŘÍŽE" 1., 4., 7. a 8. oddělení 

 

Celoroční sběr víček z PET láhví (spolupráce se školou) - odevzdáno 214 kg Lukášovi a 

manželům Jendrulkovým. 

 

Velkým přínosem v práci vychovatelek byly sponzorské dary, které pro naší ŠD zajistila paní 

vychovatelka J. Bujnošková.  
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8.5.  Ocenění žáků a pedagogů školy 

 

Oceněný pedagog - Mgr. Eva Macháčová - je výbornou učitelkou matematiky a přírodopisu. 

Práce ve škole je pro ni zábavou, celý svůj čas věnuje přípravě na vyučování. Má velmi dobré 

výsledky jako třídní učitelka. 

 

8.6.  Modernizace školy ve školním roce 2016/2017 

 

 Modernizace a rekonstrukce kmenové učebny I. stupně, včetně vybavení multimediální 

technikou 

 Rekonstrukce a vybudování učebny hudební výchovy včetně vybavení 

 Komplexní zajištění kamerového systému školy v rámci bezpečnostní prevence proti 

vniknutí cizích osob 

 Vybudování nových skříněk na lůžkoviny ve dvou odděleních mateřské školy 

 Vymalování chodeb stávající budovy I. stupně, vymalování kmenových tříd II. stupně 

 Opravy prosakující vody ve školní jídelně (nutná rekonstrukce celého odpadního 

systému) 

 Modernizace čtyř oddělení školní družiny nábytkem a herními prvky 

 Rekonstrukce a vyčištění kanalizačních svodů v areálu sportovního hřiště 

 Ukončení projektu "Chytří pomocníci" ve spolupráci s Ostravskou univerzitou 

(vybavení odborné učebny tablety) 

 Rekonstrukce technické místnosti pro zaměstnance 

 Zahájení přípravy na rekonstrukci herny stolního tenisu 

 Rekonstrukce a oprava schodiště v budově B základní školy 

 

8.7.  Prezentace školy na veřejnosti 

 

 prostřednictvím webových stránek na internetu 

 prezentací školy ve školním časopise "Hot magazín" 

 zveřejňování úspěchů školy v regionálním tisku 

 uspořádání "Dne otevřených dveří" pro rodičovskou veřejnost 

 organizováním společných akcí s rodiči - keramická dílna, Den matek, žákovský 

karneval, vánoční jarmark 

 výroba vánočních dárků pro důchodce 

 podílení se na výzdobě vánočního stromu v Místku 

 vystoupení našich žáků pro seniory v Domově důchodců ve F-M 

 reportáže v televizi POLAR 

 odpolední akce s rodiči v prostorách naší školy ("Den pokusů") 

 zapojení se do seriálu "Šikulové" 

 setkání rodičů s vyučujícími a plánování další spolupráce 
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 prezentace a výstavy výkresů na venkovním prostranství školy 

 

8.8.  Spolupráce s veřejností 

 

Pro výchovně-vzdělávací činnost naší školy je nutná velmi úzká spolupráce se Školskou radou 

a Sdružením rodičů a přátel školy. 

Bez těchto institucí bychom nemohli pořádat většinu našich akcí, které jsou nedílnou součástí 

výchovně-vzdělávacího procesu. Obrovská pomoc těchto složek nám umožňuje v plném 

rozsahu splnit náš plán práce a obohatit naše žáky o aktivity, které vzhledem k finanční 

náročnosti, by nebylo možné uskutečnit. 

Školská rada měla v průběhu školního roku tři jednání. Předmětem těchto jednání bylo 

seznámení s ročním plánem školy, jeho výsledky a rovněž schválení výroční zprávy školy. 

 

Na vysoké úrovni je spolupráce s veřejností a ostatními organizacemi působícími na území 

našeho města. Největší ohlas měly u rodičů akce, do kterých se mohli zapojit spolu se svými 

dětmi. Pro zapsané žáky budoucích 1. tříd proběhl projekt "Moje první školička". Také 

spolupráce s Muzeem Beskyd se již stala tradicí. Pravidelně se každoročně účastníme 

výukových lekcí pořádaných Městskou knihovnou ve F-M. Velikým zpestřením je každoroční 

akce "Den Země", kterou jsme letos pojali v naprosto jiném duchu. Učitelé ve spolupráci s 

žáky 9. tříd připravili pro naše žáky pestrý program formou jednotlivých stanovišť, kde 

soutěžící museli plnit úkoly. 

 

Velkou pomocí pro žáky naší školy ve volbě povolání byla návštěva oblasti Dolní Vítkovice v 

rámci projektu NatTech, kterou nabídla Střední odborná škola Lískovecká. Ve spolupráci se 

středními školami našeho města se velmi zvýšil zájem našich žáků o nabízené studijní obory. 

Velkým přínosem pro naší další práci byly i cenné konzultace s Ostravskou univerzitou a TU 

VŠB Ostrava. 

 

V rámci řešení výchovných a výukových problémů naše škola spolupracovala s Pedagogicko-

psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku a pracovníky Odboru sociálních služeb. Ve 

spolupráci s terénními pracovníky se podařilo snížit absenci našich žáků (jedná se o chronické 

případy záškoláctví). 

 

Velmi si ceníme dobré spolupráce s Odborem školství Magistrátu města Frýdku-Místku a 

Krajským úřadem v Ostravě. 
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9. ÚDAJE Z KONTROL A INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI 

 

Veřejnosprávní kontrola z Ministerstva financí - Auditní orgán č. auditu OPVK/2016/O/029 - 

bez závad. 

 

Kontrola z Regionální rady regionu o soudržnosti Moravskoslezsko - Úřad regionální rady. 

Číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/30.01562. Kontrola provedena 17. 1. 2017 a nebyly zjištěny 

nedostatky. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla kontrolu 

školní jídelny ZŠ dne 6. 4. 2017 - bez závad. 

 

Kontrola ze Správy sociálního zabezpečení Frýdek-Místek pod č. 901/17/886 ze dne 22. 5. 

2017 - bez závad. 
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10. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 

 

Naše příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. 

Krásnohorské 2254 splnila stanovené ukazatele, hospodařila s finančními prostředky 

rovnoměrně a hospodárně. Organizace hospodařila s peněžními prostředky získanými výnosy 

ve výši 51.974 tis. Kč z: 

 hlavní činnosti 6.293 tis. Kč 

 prostředky svých fondů 10 tis. Kč 

 doplňkovou činností 1 123 tis. Kč 

 peněžní prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele 5 663 tis. Kč a účelové dotace od 

zřizovatele 

 sportovní kroužky 106 tis. Kč 

 správce hřiště 124 tis. Kč 

 oprava chodníků a malování ŠJ ZŠ 100 tis. Kč 

 oprava WC mateřské školy  300 tis. Kč 

 projekt "Fyzika a chemie..." 142 tis. Kč 

 časové rozlišení IT 1 001 tis. Kč 

 peněžní prostředky z kulturního fondu SMFM 3 tis. Kč 

 peněžními prostředky přijatými v rámci projektu EU 

808 tis. Kč projekt Fyzika a chemie v nových podmínkách 

702 tis. Kč projekt Chytří pomocníci ve výuce 

204 tis. Kč projekt Výzva č. 57 

 peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu - rozpočtu kraje 35 402 tis. Kč 

 

V roce 2016 jsme získali finanční dary v celkové hodnotě 10 tis. Kč a věcné dary v hodnotě 

216 tis. Kč pro potřeby dětí v ZŠ, ŠD a MŠ. 

 

V okruhu doplňkové činnosti jsme se zaměřili převážně na pronájmy tělocvičen, tříd, školního 

bufetu a reklamních ploch. 

 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2016 činil 0 tis. Kč. 
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11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

 Projekt IROP - název "Krok do života" reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0/16-063/0003694 

 Zlepšení na zaměstnání s názvem "Krok do života" 

 Pokračování projektu Ostravské univerzity a TU VŠB v Ostravě - "Chytří pomocníci ve 

výuce" - projekt je zaměřen na rozvoj ICT dovedností spojených s používáním tabletů a 

přenosných počítačů ve výuce 

 "Ovoce do škol" - cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny a vytvoření správných stravovacích návyků u dětí školního věku. Cílovou 

skupinou jsou děti I. stupně ZŠ 

 Zahájení projektu "Šablony II" - zavedení inkluze do ŠVP naší školy 

 Začlenění projektu MAP - rozvoj infrastruktury v našem regionu 
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12. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2016/2016 

 

Ve školním roce 2016/2017 se přihlásilo do školní družiny 240 dětí, které byly rozděleny do 

osmi smíšených oddělení. 

 

1. oddělení vychovatelka   Richtarová Renata (1. E., 2. C)   

2. oddělení vychovatelka   Nováková Melánie (1. D., 3. D., 4. D) 

3. oddělení vychovatelka   Konieczná Romana (1. C., 2. A., 5. D) 

4. oddělení ved. vychovatelka  Drabinová Irena (2. D., 4. A., 5. B) 

5. oddělení vychovatelka  Pospišílová Ivana (1. B., 3. C) 

6. oddělení vychovatelka  Bujnošková Jiřina (3. B., 4. B) 

7. oddělení vychovatelka  Šelongová Marianna (1. A., 2. B) 

8. oddělení vychovatelka  Bortlíčková Renáta (3. A., 4. C) 

Pracovní úvazky vychovatelek: 

Drabinová Irena   21 hodin 100% 

Richtarová Renata  28 hodin 100%   

Nováková Melánie   28 hodin 100% 

Konieczná Romana  28 hodin 100% 

Pospišílová Ivana   28 hodin 100% 

Bujnošková Jiřina   23 hodin   82% 

Šelongová Marianna   23 hodin   82% 

Bortlíčková Renáta   12,5 hodin   45% 

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině byla stanovena ve výši 200,- Kč za dítě na 

měsíc. Byly vybrány finanční prostředky ve výši 212 600 Kč za 1. pololetí a 199 750 Kč za 2. 

pololetí. Osvobozeno od úplaty bylo 17 dětí. 

 

Pro školní družinu byly zakoupeny židle do 6 oddělení a byl pořízen nábytek do 8. oddělení, 

očalouněné 2 válendy do 4. oddělení, zakoupeny hry, hračky a pomůcky pro výtvarné a 

pracovní činnosti. 

 

Sdružení rodičů přispělo částkou 45 000 Kč na odměny pro děti při celodružinových akcích, 

včetně karnevalu pro ŠD a 1. stupeň, na zakoupení her a pro tisk kalendáře ŠD. 
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13. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÍSKOVECKÁ 2850 VE ŠKOLNÍM ROCE 

2016/2017 

 

Mateřská škola Lískovecká 2850, Frýdek-Místek se stala součástí Základní školy Frýdek-

Místek, El. Krásnohorské 2254 od 1. 1. 2003. 

 

Personální zabezpečení provozu mateřské školy 

Ve školním roce 2016/2017 pracovalo v mateřské škole 8 pedagogů s úvazky 100%. 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

2 učitelky do 40 let 

4 učitelky do 50 let 

2 učitelky nad 50 let 

 

Kvalifikovanost: 

8 plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic 

 

Provozní zaměstnanci: 

1 školnice   úvazek 50%  

1 pradlena   úvazek 50% 

1 uklízečka   úvazek 80% 

1 uklízečka   úvazek 80% 

 

Provozní zaměstnanci školní jídelny: 

1 vedoucí stravování  úvazek 100% 

1 hlavní kuchařka  úvazek 100% 

1 pomocná kuchařka  úvazek   95% 

1 pomocná kuchařka  úvazek   65% 

 

Provozní doba mateřské školy: 

Od 6:00 hod. do 16:00 hod. 

 

Celková kapacita mateřské školy je 106 dětí. V mateřské škole se stravovalo společně s 

mateřskou školou Lískovec maximálně 130 dětí. 

 

Předškolní vzdělávání respektuje přirozená práva a potřeby dítěte, podporuje jeho osobnostní 

rozvoj, probouzí a rozvíjí jeho intelekt, umožňuje mu porozumět okolnímu světu, vzbuzuje 

jeho chuť poznávat, tvořit a učit se. Mateřská škola se přizpůsobuje vývojovým, sociálním a 

emocionálním potřebám dětí, vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích a aktivní 

účasti. Nejčastější forma vzdělávání - kognitivní učení a kooperativní činnosti. 
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Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do mateřské školy: 

Ve školním roce 2016/2017 odešlo do základní školy 29 dětí. S odkladem školní docházky 

zůstávají 3 děti. Během školního roku se odhlásilo z důvodu přestěhování, či přestupu do 

mateřské školy v blízkosti bydliště 13 dětí. Tato uvolněná místa byla okamžitě obsazována 

čekajícími žadateli. Celkem docházelo do mateřské školy v průběhu roku 106 dětí. V 

přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 bylo přijato k předškolnímu vzdělávání 26 dětí, 7 

žádostí bylo ve správním řízení zastaveno pro přestup dítěte do jiného předškolního zařízení. 

Do předškolního vzdělávání bylo během školního roku nově zařazeno 35 dětí. 

 

Přehled učebních osnov a učebních plánů: 

Naše mateřská škola má název ŠVP "Pohádkoví skřítci z lískového keře" 

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

zpracovaného na základě RVP PV (vydaného MŠMT ČR / č. j. 32 405/2004 - 22 v Praze 3. 1. 

2005) pod č. j. ZS_5 640/2015 

 

Projekty: 

 "Panda je Fanda" - prevence bezpečností dětí a mládeže ve spolupráci s městskou 

policií 

 "Týden pro Zemi" - ekologie v praxi mateřské školy 

 "Domestos do škol" - celoroční projekt podporující spolupráci rodičů a školky 

 "Recyklohraní aneb ukliďme svět" - celoroční projekt EV 

 "Týden čtení" - projekt upevňující předčtenářskou gramotnost 

 "Pohádkoví skřítci z lískového keře" - na období 2015 - 2018 

Vzdělávací obsah se řídí rámcovými cíli uvedenými v RVP PV. Jsou to tyto: 

 Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

 Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

Hlavní ideou ŠVP je upevňovat zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní 

perspektivu, která je postavena na správných lidských hodnotách a postojích. 

 

Charakteristika vzdělávacího programu "Pohádkoví skřítci z lískového keře" 

Motto: 

"Pokud chcete, aby vaše děti byly inteligentní, čtěte jim pohádky. Pokud chcete, aby byly ještě 

inteligentnější, čtěte jim pohádky ještě více."  

Albert Einstein 

 

Za skutečný věk pohádek lze považovat období předškolního věku dítěte. Děti potřebují 

strukturu a řád a pohádky jim nabízejí obojí. Pohádky mají pro děti značný psychologický 

význam. Posilují osobnost - dávají naději, že i ten nejslabší může v životě uspět. Ukazují, že 

každý člověk může chybovat, stejně jako se může také polepšit. Dítě se učí, že pokud 

důvěřujeme svým schopnostem, překážky překonáme a uspějeme. Pomoci příběhu děti 

poznávají a přijímají za své ty nejzákladnější mezilidské principy a také poznávají lidské 
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hodnoty - odsuzují lakotu, krádež, závist či útok na jiného člověka. Zločin bývá v pohádkách 

potrestán. Kontrast dobra a zla pomáhá již předškolním dětem porozumět mravním hodnotám 

společnosti. Pohádky dávají naději a ukazují, že dobro zvítězí nad zlem. Zlo je nakonec vždy 

po zásluze potrestáno. Děti se ztotožňují s kladnými hrdiny, kteří na konci pohádky dostávají 

odměnu a lásku. 

Dramatická improvizace, v níž děti vstupují do rolí různých postav a rozehrávají fiktivní role, 

rozvíjí jejich schopnost vcítit se do druhého člověka, nahlížet na problémy z různých úhlů, 

zkoumat možná řešení, rozhodovat se jednat v běžných i méně běžných situacích. Procvičí si 

neverbální komunikaci a budou si rozvíjet smyslové vnímání a učit se spolupracovat ve 

skupině. Pokusí se zacházet i s imaginární rekvizitou. 

Pochopení pohádek dává dětem příležitost zažít a pochopit určité životní skutečnosti 

komplexně. Díky rozvoji empatie předcházíme také vzniku patologických jevů u dětí. 

Čtení pohádek (mimo jiné): 

 rozvíjí dětskou fantazii 

 zvyšuje emoční odolnost a kreativitu dětí, také sebevědomí i sebedůvěru 

 rozvíjí verbální a komunikační schopnosti dítěte, prohlubuje jejich cit pro jazyk, 

rozšiřuje slovní zásobu, učí správné výslovnosti a vyjadřování 

 rozvíjí logické myšlení, učí se přijímat, zpracovat a pamatovat si informace 

Nastoleným zaměřením se naskýtá možnost působení na děti celkově, hlavně v rozvoji 

komunikace vůbec. Vyjadřovací schopnosti a jazykové dovednosti, které jsou u dětí v současné 

době na velmi špatné úrovni, se cíleným působením pedagogů zdokonalují, a ke konci školního 

roku jsou při hodnocení dítěte často výrazně lepší. 

 

V rámci denního předškolního vzdělávání škola nabízí doplňkové aktivity: 

 předplavecká výchova 

 angličtina FACE 2 FACE s externím lektorem v odpoledních hodinách 

 lyžařský výcvik 

 besedy s Městskou policií 

 kulturní vystoupení divadelních spolků a jednotlivců 

 besedy v Městské knihovně 

 sportovní dopoledne se základní školou El. Krásnohorské 

 exkurze v městských institucích 

 

Akce školky: 

 Informační schůzky pro zákonné zástupce dětí 

 Zahájení činností doplňkových aktivit 

 Interaktivní divadla, Modrý slon, Veverka Terka a Myška Klárka, Bonbón, Kaňka atd. 

 Uspávání broučků s rodiči 

 Muzikohrátky 

 Listohrátky 

 Vycházky do lesa 

 Návštěva Městské knihovny ve F-M (pro děti III. ročníku) 

 Vánoční a jarní fotografování 
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 Návštěva Městské policie - přednáška pro děti III. ročníku 

 Návštěva Kina Vlast 

 Mikulášské odpoledne 

 Vánoční dílny s rodiči a prarodiči 

 Vánoční nadílky pod stromečkem 

 Návštěva v základní škole - "Učíme se s kamarády školáky" 

 Prohlídka Baziliky navštívení Panny Marie ve Frýdku 

 Přednáška pedagogů 1. tříd pro rodiče dětí III. ročníku 

 Recyklohraní 2016 - sběr elektrozařízení a baterií, tonerů 

 Týden pro Zemi 

 Účast v projektu Domestos do škol - třída Medvídek 

 Hry se sněhem na zahradě MŠ - spolupráce se ZŠ 

 Zimní Olympiáda na zahradě MŠ 

 Keramická dílna - tvoření dětí z hlíny 

 Lyžařský výcvik na Bílé 

 Karneval 

 Vítání jara - vynášení Morény 

 Jarní dílny s rodiči 

 Plavecký výcvik 

 Literární týden - Týden čtení 

 Den otevřených dveří 

 Exkurze na Frýdeckém zámku 

 Kouzelnické vystoupení 

 Den matek - besídky 

 MDD - oslava s rodičovskou veřejností 

 Kolektivní fotografování 

 Rozloučení se školáky - individuální programy 

 Školní výlet - pasování školáků 

 Informativní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí 
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14. VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ JÍDELNY ZA ROK 2016/2017 

 

Školní jídelna El. Krásnohorské 139, Frýdek-Místek zajišťuje stravování přibližně pro 1 000 

strávníků denně. Její kapacita je 1 000 obědů. Po celý školní rok zajišťujeme stravování pro 

děti a zaměstnance Základní školy Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, Základní školy a 

mateřské školy Lískovec, Základní školy a mateřské školy Naděje a cizí strávníky. 

Počet zapsaných strávníků měsíčně činí 976. V průměru se měsíčně uvaří 15 540 obědů, z toho 

pro dětí 12 956, zaměstnance ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 1 465, zaměstnance ZŠ a MŠ Naděje 

236, zaměstnance ZŠ a MŠ Lískovecká 198 a pro cizí strávníky 685 obědů. 

 

V naší školní jídelně připravujeme 4x týdně dva druhy pokrmů, aby si strávník mohl vybrat dle 

svých chutí. Snažíme se vytvářet jídelníčky dle nejnovějších trendů zdravé výživy. Řídíme se 

doporučenými výživovými normami potravin pro děti v daných věkových kategoriích. Zvláštní 

pozornost věnujeme vhodnému množství a skladbě potravin s cílem splnění spotřebního koše, 

ve kterém sledujeme spotřebu luštěnin, mléka, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, ryb, 

brambor, masa a tuků. Tyto potraviny se snažíme denně zařazovat do jídelních lístků. Taktéž 

zařazujeme netradiční potraviny jako jsou jáhly, kuskus, bulgur a cizrnová mouka. 

Nové trendy sledujeme na webových stránkách www.jidelny.cz, kde se nacházejí zajímavé 

diskuse, tipy a recepty pro školní stravování. 

 

Pracovníci školní jídelny jsou pravidelně školeni a seznamování s principy HACCP a vedou 

předepsanou dokumentaci. 

 

Zaměstnanci školní jídelny si dobře uvědomují důležitost školního stravování. Vědí, že 

zajištění správné výživy dětí a mládeže je nejen předpokladem pro jeho zdravý vývoj, ale i pro 

jeho zdraví v dospělosti. Věříme, že je naše školní jídelna místem, kde je dětem poskytována 

nutričně vyvážená strava a zároveň přispívá k vytvoření správných stravovacích návyků naší 

mladé generace. Důkazem snahy o pestrou a zdravě vyváženou stravu je skladba našeho 

jídelníčku vyhodnocována měsíčně statisticky pomocí spotřebního koše. Personál kuchyně 

taktéž flexibilně reaguje na spolupráci s pedagogickými pracovníky, na potřeby školy a jim 

svěřených dětí - změna času při výdeji obědů v závislosti na výjimečných událostech školy, 

např. školní výlety, návštěvy divadla apod. Doufáme, že dětem a ostatním strávníkům u nás 

chutná. 
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15. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ 

 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 

Kolektivní smlouva ze dne  1. 1. 2016 

Předseda Mgr. Renáta Vašková 

 

Spolupráce s odborovou organizací byla na velmi dobré úrovni. 

Veškerou problematiku týkající se provozu školy jsme řešili na podnětných pracovních 

schůzkách. Všichni naší zaměstnanci byli pravidelně informování o uskutečněných změnách na 

škole. Fond FKSP byl čerpán pravidelně na akce, které byly předem projednány se všemi 

zaměstnanci školy. Demokratickým způsobem bylo rozhodnuto o jeho využití. 

Během roku došlo ke změně ve vedení odborů na naší škole. Předsedou se stala Mgr. Jana 

Pokludová. Společně jsme projednávali problematiku školy a domluvili se na pravidelných 

pracovních schůzkách. 
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16. ZÁVĚR 

 

Během školního roku 2016/2017 došlo k inovaci ŠVP, do kterého byly včleněny prvky týkající 

se inovace ŠVP. Hlavním vzdělávacím programem naší školy je "Krok do života" podle RVP 

ZV. 

 

Nedílnou součásti naší práce a především systematickým úsilím všech pedagogů se podařilo 

potlačit negativní jevy na naší škole. Velkým důrazem ze strany pedagogických pracovníků se 

snížila problematika spojená se zneužíváním návykových látek a chování některých žáků na 

veřejnosti i vůči dospělým osobám. Trnem v oku je zvýšená absence některých žáků, 

především z vyloučených lokalit. Každodenní konzultací s OSPODEM a sociálními 

pracovníky se snažíme vytvořit strategii, která by měla za následek snižování absence žáků 

naší školy. Díky úsilí a důslednosti všech našich pracovníků se podařilo zlepšit a potlačit tyto 

negativní jevy na naší škole. Měřítkem je zlepšení spolupráce se zákonnými zástupci dětí. 

 

Vybudováním a vybavením nových odborných učeben na naší škole a zlepšením výukových 

podmínek se nám podařilo zvýšit zájem našich žáků o studium různých oborů. Ve spolupráci s 

ostatními středními školami v našem okolí jsme nabídli našim žákům výběr povolání pro jejich 

budoucí život. Díky uskutečněným projektům vytvoříme vhodné podmínky pro polytechnické 

vzdělávání žáků naší školy. Velmi dobrým výsledkem je návštěva workshopů, které organizují 

střední školy a SOU v našem regionu. Zájem našich žáků o tyto aktivity zesílil a mnohým tak 

usnadnil cestu k výběru budoucího povolání. 

 

Nedílnou součásti je správné vedení a výchova žáků naší školy ke zdraví a zdravému 

životnímu stylu. 

 

Za všechny dosažené výsledky a splněné cíle patří obrovský dík všem pracovníkům naší školy, 

kteří svojí obětavostí velkou měrou napomohli k bezproblémovému chodu tak velké 

organizace, jakou je naše škola. 

 

Rada školy schválila Výroční zprávu o činnosti školy dne 23. října 2017 

 

 

 

 

       PaedDr. Jaromír Horký 

       ředitel organizace 

 

 

 

 


