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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  martin.machac@5zsfm.cz 

sekretariát   555 531 651  info5zs@5zsfm.cz 

mateřská škola  555 557 712  msliskovecka@email.cz 

web   www.5zsfm.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.frydekmistek.cz 

 

1.4.   Vedení školy 

 

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

  (od 1. 8. 2020)  Mgr. Martin Macháč  martin.machac@5zsfm.cz 

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

Zástupce ředitele II. stupeň Mgr. Tomáš Mitura  tomas.mitura@5zsfmcz 

Školní družina   p. Jiřina Bujnošková  jirina.drabinova@5zsfm.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 se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. 

 

1.6.   Údaje o školské radě 

 

Datum zřízení:   1. 1. 2006 

Počet členů školské rady:  6 

Předseda:    Mgr. David Řeháček 

 

1.7.   Údaje o spolku SRPŠ 

 

Zaměření:    podpora školních akcí 

Předsedkyně:   Mgr. Karolína Lepíková 

 

SRPŠ je nedílnou součástí školy. Díky činnosti a finanční podpoře tohoto spolku můžeme 

realizovat některé projekty a soutěže probíhající na naší škole. 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 dětí 

Základní škola     1020 žáků 

Školní družina       270 žáků 

Školní jídelna MŠ, Lískovecká 2850    180 stravovaných 

Školní jídelna ZŠ, El. Krásnohorské 139  1000 stravovaných 

 

 

1.9.   Součásti školy - počty dětí (k 30. 9. 2019) 

 

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

                 na třídu 

Mateřská škola    4      81   20,25 

I. stupeň ZŠ  18    381   21,72 

II. stupeň ZŠ  15    343   22,86 

Školní družina    8    216   27 

Školní jídelna ZŠ    x               823   x 

Školní jídelna MŠ    x    101   x 
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1.10. Charakteristika školy 

 

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

školou poskytující základní vzdělávání 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 kopanou. Na II. stupni je vydáván školní časopis HOT 

magazín, který umožňuje realizaci nadaným a kreativním žákům. 

 

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

zájmových kroužků. Vedle těchto aktivit působí na škole různé zájmové útvary - "Face to 

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

basketbalový kroužek dívek i chlapců, zájmový kroužek juda. 

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

organizovaných školou. Velkým přínosem je i odpolední spolupráce s rodiči 

při organizování různých akcí a aktivit. 

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. 

Mezi mnohé metody naší práce patří besedy, semináře, přednášky a různé formy práce 

ve sportovních, zdravotnických zařízeních a ostatních zájmových kroužcích. 

Škola má velmi kvalitní zázemí, moderní 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    

34 učeben, 8 modernizovaných heren školní družiny a 4 třídy mateřské školy 

 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna  (divadélko)  

19 učeben, jež zahrnují: 5 jazykových učeben, učebna zeměpisu, učebna fyziky, učebna 

přírodopisu, učebna chemie, 4 učebny informatiky, učebna hudební výchovy, 2 keramické 

dílny, učebna výtvarné výchovy, žákovská kuchyňka, žákovská knihovna a multimediální 

učebna (divadélko). 
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Odpočinkový areál, hřiště, zahrada 

školní dvůr za budovou I. stupně a školní hřiště, na místě školní zahrady vystavěna hala 

 

Sportovní zařízení     

 3 tělocvičny, 1 školní fitcentrum, 1 školní hřiště, 1 workoutové hřiště, 2 pohybová studia 

pro rytmiku a aerobic, 2 herny stolního tenisu 

 

Dílny a pozemky     

 1 dílna pro práci se dřevem i kovem, 1 učebna pro pěstitelské práce, pozemky školy jsou 

udržovány 

 

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 

 dostačující, 190 PC, z toho 115 PC staršího data - nutná výměna, žákům přístupných 126 

PC 
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2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ A OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

 

2.1. Obor vzdělání 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 III“, č. j. 630/2018 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

„Krok do života III“, č. j. 630/2018 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  

"Svět z lískových oříšků", č. j. 777/2019  MŠ 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

3.1.  Základní údaje o pracovnících školy 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ   49 

Vychovatelky školní družiny       8 

Psycholog        0 

Asistent pedagoga        7 

Školní asistent       2 

Provozní zaměstnanci ZŠ, THP   13 

Zaměstnanci školní jídelny ZŠ   12 

Správce hřiště       1 

ICT koordinátor         1 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ     8 

Chůva (Šablony II)      1 

Provozní zaměstnanci MŠ     3 

Zaměstnanci školní jídelny MŠ     3 

CELKEM              108 

 

 

3.2.  Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ 

 

 

I. stupeň     

jméno učitele   aprobace   třídnictví, funkce 

 

Baranová Naděžda   I. st.    3. C  

Blatoňová Šárka   I. st.    1. A 

Bohdálková Marie   I. st.    4. C (zastupující)  

Buchtová Pavlína   I. st.    4. B 

Červenková Miroslava   I. st.    2. C 

Doudová Ilona   I. st.    4. C 

Dvorská Jana   I. st.                    1. C 

Kavečková Jarmila  I. st.    4. D 

Klimková Svobodová Lenka I. st.    3. A 

Krajčová Taťána   I. st.    5. C 

Kulovaná Markéta   I. st., AJ     

Marková Irena   I. st.    2. D 

Minksová Romana   I. st., AJ 

Nyklová Andrea   I. st.    2. B 

Odvářková Šárka   I. st.    5. B 

Ondračková Jana   I. st.    3. D 

Pokludová Jana   I. st.    2. A 

Rusinková Jitka   I. st.    5. A 
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Šopková Eva   I. st.    4. A 

Šťotková Denisa   I. st.    ZŘŠ 

Šťotková Petra   I. st.    2. C (zastupující) 

Verlíková Lenka   I. st.    3. B 

Veselková Marcela  I. st.    1. B 

 

Bortlíčková Renáta  I. st.    asistent pedagoga 

Chlebková Michaela  I. st.    asistent pedagoga 

Majerová Lenka   I. st.    asistent pedagoga 

Mohylová Soňa   I. st.    asistent pedagoga 

 

 

Bujnošková Jiřina - ŠD  SŠ vych. 

Frkalová Hana - ŠD  SŠ vych. 

Konieczná Romana - ŠD  SŠ vych. 

Nováková Melanie - ŠD  SŠ vych. 

Pospíšilová Ivana - ŠD  SŠ vych. 

Richtárová Renáta - ŠD  SŠ vych.   

Šelongová Marianna - ŠD  SŠ vych. 

Bortlíčková Renáta - ŠD  SŠ vych.    

 

II. stupeň 

jméno učitele   aprobace   třídnictví, funkce 

Mgr. Beňová Alena  Z, RJ, AJ   9. A 

Mgr. Cvikl Marek   TV, Z    6. D 

Mgr. Dřínová Ludmila  D, RJ, NJ    

Mgr. Gurníková Ivana  PŘ, Z    7. A 

Mgr. Herec Jan   Z, OV    8. D 

Mgr. Holubová Jindřiška  Z, NJ    6. C 

Mgr. Horáková Monika  ČJ, HV   6. B 

PaedDr. Horký Jaromír  TV, PŘ   ŘŠ 

Mgr. Kubalová Barbora  ČJ, HV   9. B 

Mgr. Lahnerová Olga  ČJ, AJ    8. A 

Mgr. Lokaj Vítězslav  INF    ICT 

Mgr. Macháč Martin  M, PŘ    9. D 

Mgr. Macháčová Eva  M, PŘ    7. B 

Mgr. Matýsková Pavla  M, Z, AJ   7. C  

Mgr. Mitura Tomáš  Z, TV    ZŘŠ 

Mgr. Mohylová Jana  ČJ, VV   8. B 

Mgr. Remiašová Jarmila  RJ, OV 

Mgr. Řeháček David  OV, TeV   6. A 

Mgr. Říhová Naděžda  M, OV    VP 

Mgr. Srostlíková Eva  ČJ, D    8. C 

Mgr. Stašová Radka  ČJ, VV    

Mgr. Sýkorová Marie  Z, TV    
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Mgr. Štěpánová Miroslava PŘ, CH 

Mgr. Vašková Renáta  F, TP 

Mgr. Vašek David   M, TP    7. D 

Mgr. Vondráková Jarmila  Z, TV  

 

Koloničná Marcela      asistent pedagoga 

Skotnicová Edita       asistent pedagoga 

Vaňková Lucie       asistent pedagoga 

 

Mateřská škola 

Běhálková Eva   BIV Medvídek 

Bc. et Bc. Hrůzková Petra  BIII Krteček 

Ivánková Jarmila   AII Motýlek 

Bc. Kaletová Vladimíra  AI Sluníčko 

Mgr. Matýsková Martina  BIII Krteček 

Ondrušíková Jana   AI Sluníčko 

Bc. Štolfová Šárka   BIV Medvídek 

Bc. Zahradníková Renáta  AII Motýlek 

 

 

3.3.  Pedagogičtí pracovníci ZŠ, MŠ celkem 

 

    muži  ženy  celkem 

celkem ZŠ    8  39  47 

zastupující ZŠ   0    2    2 

aprobovaní    8  40  49 

neaprobovaní   0    0     0 

PP MŠ    0    8    8 

PP ŠD    0    8    8 

celkem    8  57  65 

 

 

3.4. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 

Kvalifikovanost   100 % 

kvalifikovaní   65 pedagogičtí zaměstnanci  

nekvalifikovaní     0 pedagogických zaměstnanců 
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3.5.  Školní poradenské pracoviště 

 

     počet  kvalifikace  dosažené vzdělání 

Výchovný poradce   1  studium pro VP  VŠ 

Školní metodik prevence  1       VŠ 

Koordinátor /školní asistent/ 1  maturita   SŠ 

Speciální pedagog   1  maturita (studium)  SŠ 

 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 

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

škole 

 

Celkem u zápisu    84 

S žádostí o odklad docházky  19 

K nástupu 2019/2020 přijato  65 

  

4.2.  Na víceletá gymnázia přijato 

 

Gymnázia zřizovaná krajem   z 5. ročníku  3 

     ze 7. ročníku  6 

 

4.3. Počty žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

7. ročník    0 

8. ročník    9 

9. ročník  64 

 

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

 

Rozdělení dle škol: 

Gymnázium      6 

SŠ ukončená maturitou   33 

SŠ ukončená výučním listem  25 

Bez zájmu o studium     0 

K 30. 6. nepřijato      0 

 

Rozdělení dle tříd: 

9. A    počet žáků:  20   % 

gymnázium         4   20 

SŠ M     10   50 

SŠ VL         6   30 
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9. B    počet žáků:  23     % 

gymnázium       2     8,7 

SŠ M       9     39,13 

SŠ VL     12   52,17 

 

9. D     počet žáků:  21   % 

gymnázium         0     0 

SŠ M     14   66,67 

SŠ VL         7   33,33 

 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

5.1.  Celkové hodnocení klasifikace žáků ve školním roce 2019/2020 

 

Zpracováno na základě klasifikačního přehledu 

    Prospělo s       

Ročník Počet žáků vyznamenáním Prospělo Neprospělo  

1.     68  63    3  2   

2.     74  67    6  1   

3.     93  82  11  0   

4.     81  62  18  1   

5.     63  41  21  1   

Celkem                                        315                  59                     5 

I. stupeň 379 + 9 v zahraničí 

 

6.   100  53  43  4   

7.     81  35  44  2   

8.     94  29  65  0  

9.     64  25  39  0   

Celkem                                         142                 191                   6 

II. stupeň 339 

 

Celkem  718 + 9 v zahraničí 

 

 

 

5.2.  Snížené známky z chování za obě pololetí 

 

Stupeň chování  počet 

 2     12 

 3     11 
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5.3.  Kázeňská opatření za obě pololetí 

 

Důtka ŘŠ     24 

Důtka TU     73 

Napomenutí TU  130 

 

5.4.  Pochvaly za obě pololetí 

 

Pochvala ŘŠ    23 

Pochvala TU  486 

Pochvala na vysvědčení     0 

5.5.  Integrace dětí 

 

Druh postižení       Počet žáků 

Sluchové postižení       1 

Zrakové postižení       0 

S vadami řeči       7 

Tělesné a zdravotní postižení     2 

S více vadami       2 

S vývojovými poruchami chování    6 

S vývojovými poruchami učení     28 

Autismus        1 

Mentální postižení       3 

SVP        21 

 

 

 

Pro 36 žáků byl vypracován individuální plán dle Doporučení ŠPZ. Dle Doporučení ŠPZ 

probíhala výuka PSPP pro 34 žáky a pedagogická intervence byla zaměřena na 18 žáků. 

 

 

 

 

 

 

6. PORADENSTVÍ A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

6.1.  Prevence rizikového chování 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla systematickou činností ve spolupráci s výchovným 

poradcem, školním metodikem prevence a především vedením školy ve škole stanovena 

pravidla chování žáků. Byly sledovány všechny dostupné ukazatele, které měly cokoliv 

společného s negativními jevy. Velká pozornost byla věnována projevům šikany 

a kyberšikany, konzumaci návykových látek a kouření. Úzkou spoluprací s pracovníky 
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drogových center a s městskou policií se podařilo ve velké míře potlačit negativní jevy 

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

negativních projevů a tato prevence slavila úspěch. Dobrým a přínosným přístupem 

pracovníků Magistrátu města 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 

Nejčastější výchovné problémy ve školním roce 2019/2020 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) 

 dohledy 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 

 v průběhu školního roku byly uskutečněny 43 výchovné komise za účasti výchovné 

poradkyně, ve 2 případech byl přítomen kurátor, 2 případy byly postoupeny Policii 

ČR. Ve spolupráci s OSPOD Magistrátu města F-M bylo řešeno 88 podnětů, které se 

týkaly vysoké absence, záškoláctví, špatné spolupráce s rodiči, zanedbávání povinné 

péče, krádeží, projevů šikanování a kyberšikany. Dále byla řešena agresivita mezi 

dětmi a hulvátské chování vůči pedagogům a dospělým osobám, nebezpečné 

vyhrožování, nošení nebezpečných předmětů (zbraní) do školy, zneužívání 

návykových látek a alkoholu, distribuce návykových látek. 

Pracovník školského poradenského zařízení (PPP, SPC) byl přítomen v 6 případech při řešení 

vady řeči, autismu, IVP a podpůrných opatření. 

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

Frýdek-Místek a Městskou policií ve Frýdku-Místku. 

Díky financování ze strany zřizovatele byl velkým přínosem příchod školního asistenta p. 

Sternberga na naši školu. Během školního roku řešil bezpočet případů a vystupoval jako 

prostředník v jednání mezi školou a rodiči, příp. žáky ze znevýhodněného prostředí.  
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7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

7.1.  Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

 ZŠ a MŠ 

 

Většina DVPP se uskutečnila v rámci plnění projektu „Šablony II.“ Část DVPP 

realizovaných v průběhu uzavření školy bylo realizováno distančně formou webinářů. Dle 

plánu dalšího vzdělávání bylo prioritou ve školním roce 2019/2020 posílení čtenářské, 

jazykové, matematické a polytechnické gramotnosti. 

Naděžda Baranová    

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku Tvořivá škola 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Mgr. Šárka Blatoňová   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku Tvořivá škola 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Žák se SVP na základní škole Tvořivá škola 19. 05. 2020 

Mgr. Pavlína Buchtová   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Mgr. Marek Cvikl   

Mezigenerační čtení jako aktivita se žáky KVIC 05.-07. 5. 2020 

Mgr. Ilona Doudová   

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Šablony 2 v krizi KVIC 14. 05. 2020 

Mgr. Jana Dvorská   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku Tvořivá škola 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Žák se SVP na základní škole Tvořivá škola 19. 05. 2020 

Mgr. Ivana Gurníková   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 

Mgr. Jan Herec   

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Mgr. Jindřiška Holubová   

Mezigenerační čtení jako aktivita se žáky KVIC 05.-07. 5. 2020 

Mgr. Monika Horáková   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Mgr. Jarmila Kavečková   

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Mgr. Taťána Krajčová   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 
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Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Mgr. Markéta Kulovaná   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Mgr. Martin Macháč   

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 

Mgr. Eva Macháčová   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti Semináře 

Havelková s.r.o 

15. 05. 2020 

Algebraické dlaždice jako pochopení úprav alge. výrazů NPI 20. 05. 2020 

Specifické poruchy učení a výuka matematiky na ZŠ NPI 02. 06. 2020 

Hodnocení ve výuce - cesta k efektivnímu učení žáků NPI 17. 06. 2020 

Mgr. Pavla Matýsková   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Školní systematické konstelace Tvořivá škola 14. - 28. 11. 

2019 

Keeping Learners Involved Oxford 

university press 

15. 04. 2020 

Assessing upper primary students online Oxford 

university press 

16. 04. 2020 

Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky NPI 20. 04.2020 

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce mat. na ZŠ NPI 08. 05. 2020 

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti Semináře 

Havelková s.r.o 

15. 05. 2020 

Algebraické dlaždice jako pochopení úprav alge. výrazů NPI 20. 05. 2020 

Specifické poruchy učení a výuka matematiky na ZŠ NPI 02. 06. 2020 

Mgr. Romana Minksová   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 

Mgr. Andrea Nyklová   

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku Tvořivá škola 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku Tvořivá škola 20. 05. 2020 

Mgr. Jana Ondračková   

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v HV NIDV 03. 10. 2019 

Netradiční rozvoje matematiky KVIC 23. 10. 2019 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku Tvořivá škola 31. 01. 2020 

Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potř. podpory KVIC 17. 08. 2020 

Mgr. Šárka Odvářková   

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 

Mgr. Jana Pokludová    

Prevence a řešení školního šikanování KVIC 07. 11. 2019 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku Tvořivá škola 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Studium k výkonu specializovaných činností KVIC 26. 02. 2020 

Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku Tvořivá škola 20. 05. 2020 

Mgr. Jitka Rusinková   

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 
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Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku Tvořivá škola 20. 05. 2020 

Mgr. David Řeháček   

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Mgr. Naděžda Říhová   

Vých. přístupy pedag. k žákům s rizikovým chováním 1. díl Mgr. Roman 

 Pavlovský 

31. 10. 2019 

Vých. přístupy pedag. k žákům s rizikovým chováním 2. díl Mgr. Roman 

 Pavlovský 

21. 11. 2019 

Mgr. Radka Stašová   

Výtvarné techniky nejen pro děti VII. KREATIV 15. 11. 2019 

Mgr. Lenka Svobodová Klimková   

Matematika je zábava aneb „Kdo chce být milionářem?“ KVIC 07. 11. 2019 

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku Tvořivá škola 31. 01. 2020 

Jak připravit zápis dětí do 1. třídy Poradna pro děti 19. 02. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Jak připravit zápis dětí do 1. třídy Poradna pro děti 04. 03. 2020 

Mgr. Eva Šopková   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Léčivé byliny a jedlé plevele NPI 31. 01. 2020 

Mgr. Miroslava Štěpánová   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Mgr. Denisa Šťotková   

Základní vzdělání z pohledu České školní inspekce  07. 11. 2019 

Vých. přístupy pedag. k žákům s rizikovým chováním 2. díl Mgr. Roman 

 Pavlovský 

21. 11. 2019 

Podpůrná opatření pro žáky se spec. vzděl. potřebami EDUPRAXE 21. 01. 2020 

Mgr. Petra Šťotková   

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku Tvořivá škola 31. 01. 2020 

Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. st. ZŠ KVIC 17. 02. 2020 

Mgr. Lenka Verlíková   

Matematika je zábava aneb „Kdo chce být milionářem?“ KVIC 07. 11. 2019 

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku Tvořivá škola 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. st. ZŠ KVIC 17. 02. 2020 

Mgr. Marcela Veselková   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku Tvořivá škola 31. 01. 2020 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Žák se SVP na základní škole Tvořivá škola 19. 05. 2020 

   

Jiřina Bujnošková   

Čtenářská dílna/děti v rytmu MAP F-M 24. 10. 2019 

Malý vědec MAP F-M 27. 11. 2019 

Renáta Richtárová   

Výtvarné techniky nejen pro děti VII. KREATIV 15. 11. 2019 

   

Mgr. Iva Běhálková   

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 
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Školní systemické konstelace Tvořivá škola 06. 02. 2020 

Mgr. Petra Hrůzková   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Školní systemické konstelace Tvořivá škola 06. 02. 2020 

Mgr. Jarmila Ivánková   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Školní systemické konstelace Tvořivá škola 06. 02. 2020 

Bc. Martina Kaletová   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Školní systemické konstelace Tvořivá škola 06. 02. 2020 

Mgr. Martina Matýsková   

Hudební dílna  TANDEM 03. 10. 2019 

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Školní systemické konstelace Tvořivá škola 06. 02. 2020 

Jana Ondrušíková   

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Školní systemické konstelace Tvořivá škola 06. 02. 2020 

Mgr. Šárka Štolfová   

Český jazyk činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 28. 11. 2019 

Školní systemické konstelace Tvořivá škola 06. 02. 2020 

Mgr. Renáta Zahradníková   

Matematika činnostně v 5. ročníku Tvořivá škola 05. 02. 2020 

Školní systemické konstelace Tvořivá škola 06. 02. 2020 

   

Markéta Kantošová   

Inventarizace 2019 Alfa Educa 17. 09. 2019 

Bc. Věra Sladká   

Inventarizace 2019 Alfa Educa 17. 09. 2019 

FKSP Resk Education 20. 11. 2019 

DPH Paris 11. 12. 2019 

   

Ludmila Salachová   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Pavla Hillová   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Mgr. Radka Bačová   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Helena Blahutová   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Iveta Tesarčíková   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Jana Mikulová   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Jana Kokešová   
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Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Irena Myšková   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Jitka Baratová   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Renáta Mališová   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Petra Coufalová   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

Andrea Musilová   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

07. 08. 2020 

   

Hana Besedová   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

20. 08. 2020 

Iva Juchelková   

Školení hygienického minima Mudr.Lidie 

Pechan, Ph.D. 

20. 08. 2020 

 

 

 

 

 

 

8.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

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

 

9.1.  Pravidelná činnost žákovského parlamentu a redakční rady školního 

časopisu HOT magazín 

 

V žákovském parlamentu na škole pracovali volení zástupci tříd pod vedením Mgr. Jarmily 

Remiašové. 

 

Žákovský parlament: 

 zajišťoval sběr starého papíru  

 zorganizoval Mikulášskou nadílku spojenou s bohatým programem 

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

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

školy 

 

V redakční radě školního časopisu HOT magazín pracovalo 30 žáků z II. stupně pod vedením 

Mgr. Olgy Lahnerové. 

Redakční rada: 

 připravovala články a ilustrace do školního časopisu 

 zajišťovala tisk a distribuci časopisu žákům školy 

 účastnila se krajského a celostátního kola soutěže Školní časopis roku 

 

 

9.2.  Školní kroužky a nepovinné předměty 

 

Kroužek     Vedoucí 

Výtvarné činnosti    Buchtová 

Sborový zpěv     Horáková 

Anglický jazyk    Minksová 

Sportovní hry      Kavečková 

Florbal      Krasula 

Beskyďáček     Krasula  

Flétna      Ondračková 

Kroužek posilování    Herec 

Stolní tenis     Horký 

Sportuj ve škole    Lorencová 

Kostkáček     Ondračková 

Judo      Černý 

Vaření      Bortlíčková 

Keramika – ŠD    Pospíšilová 

Veselá věda     Fialová 
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Basketbal     Musil 

Fotbal      Kořínek 

 

 

 

9.3.  Aktivity - nejúspěšnější akce 

 

I. stupeň 

 Den otevřených dveří u hasičů 

 Praktická dopravní výchova ve spolupráci s městskou policií 

 Akce s městskou policií  

 Škola v přírodě 3. A, 4. A, 5. C 

 Podzimní tvořivá dílna 3. C 

 Dramadílny „Včelí kolektiv" 

 Puzzliáda – soutěž mezi třídami 

 Celoroční projekt „Zdravá pětka“ 

 Adventní dílny ve spolupráci se SVČ Klíč 

 Vánoční jarmark 

 Vánoční vystoupení pro rodiče 3. A 

 Ostravský hrad – Betlémy 4. A, 5. C 

 Spaní ve škole před Vánocemi 

 Archeologické muzejní kufříky, Rybí dům  

 Projekt „Vánoce v Evropě" 

 Prima pokusy 

 Planetárium „Broučci ", „Vesmírní tuláci" 

 Třídní kolo miniolympiády AJ 5. tříd 

 Divadelní představení, Dům kultury Ostrava 

 Divadelní představení, Divadla loutek Ostrava 

 Lyžařský kurz 1. st. 

 Školní matematická soutěž Lišáček (4 týdny) 

 Školní kolo miniolympiády AJ 5. tříd 

 Logická olympiáda – zájemci 

 Projekt 3. C „Týden pokusů z prvouky – voda, vzduch, neživá příroda, teplo, krystaly“ 

 Třídní projekty (např. Naše vlast, Mravenčí škola, Těšíme se na…) 

 

 

Umístění žáků 1. stupně v soutěžích 

Jazyk český: 

 Recitační soutěž - obvodní kolo – 0. kat. - 1. místo Jiří Koller a 2. kat. - 3. místo Antonín 

Fábera 

Hudební výchova: 

 Hudební soutěž „Vánoční nota“ – 3. místo Radim Holeček ze 4. B 
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Tělesná výchova: 

 Vánoční turnaj ve volejbale 

 Vánoční turnaj ve florbalu 

 

II. stupeň 

Jazyk český: 

 Výukové lekce v Městské knihovně 

 Festival čtení 

 Recitační soutěž - obvodní kolo – bez umístění – M. Šerková ze 7. C, Marie Bystroňová 

ze 6. C, Klára Mičková ze 6. A, Kateřina Pinkasová z 9. A, Matěj Němec a Tereza 

Tenglerová z 9. B 

 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce – 19. - 23. místo -  B. Šrubař ze 6. D 

 Soutěž Školní časopis roku – krajské kolo – časopis HOT magazín 1. místo v hlavní 

kategorii Nejlepší časopis, 1. místo v kategorii Obsah časopisu a 1. místo v kategorii 

Cena školních redakcí,  

postup do celostátního kola - 1. místo v kategorii Obsah časopisu, 5. místo v hlavní 

kategorii Nejlepší časopis (v konkurenci 385 přihlášených školních časopisů) 

Cizí jazyky: 

 Vánoční Vídeň – 45 žáků 

 Konverzace v anglickém jazyce - okresní kolo ml. - 3. místo Macurová Markéta 

Konverzace v anglickém jazyce - okresní kolo st. - 14. místo Škorňová Lenka 

 Představení divadelní společnosti Domino - žáci osmých a devátých ročníků, představení 

DER TURM v německém jazyce 

Dějepis: 

 Dějepisná olympiáda - okresní kolo - 9. místo - K. Biolková 9. A 

Matematika: 

 Matematická olympiáda – krajské kolo - K. Biolková 9. A 

 Logická olympiáda - 16. místo v krajském kole - K. Biolková 9. A 

 Zlatá cihla - účast 2 družstev, K. Biolková do 10. místa 

Fyzika: 

 Workshopy na SOŠ Lískovecká ul., F-M - zaměřené na fyziku, fyzikální měření, práce 

na 3D tiskárně 

 Fyzikální olympiáda a Archimediáda – školní kolo 

 Svět techniky - Ostrava Vítkovice - výukové lekce se zaměřením 

Chemie: 

 Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ na SPŠ chemické v Ostravě 

 Chemická olympiáda - okresní kolo 

Zeměpis: 

 Zeměpisná olympiáda - školní kolo - 9., 15., 20. místo 

Biologie: 

 ZOO soutěž Ostrava – účast v podzimní soutěži 

 Mladý záchranář – 2. místo (L. Kolderová, D. Berka) 
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 Spolupráce s Městskou nemocnicí ve Frýdku-Místku - exkurze 

 „Recyklohraní“ - projekt zaměřen na význam třídění odpadu 

 Přírodovědný Klokan 

Občanská výchova: 

 Preventivní aktivity pro žáky ve spolupráci s Renarkonem, OSPODem, hasiči, městskou 

policií, horskou službou - přednášková činnost doplněna praktickými ukázkami 

 Besedy na Úřadu práce ve Frýdku-Místku k volbě povolání 

Tělesná výchova: 

 Přespolní běh – okrskové kolo – chlapci IV. kat. – 1. místo, chlapci III. kat. - 1. místo, 

dívky IV. kat. – 7. místo, dívky III. kat. - 3. místo 

 Přespolní běh – okresní kolo – chlapci IV. kat. – 1. místo, Hlosta Filip – 2. místo, chlapci 

III. kat. - 4. místo 

 Přespolní běh – krajské kolo – chlapci IV. kat. – 2. místo, Hlosta Filip – 2. místo 

 Florbal – okrskové kolo 

 Halová kopaná - okresní kolo - 1. a 1. místo 

 Šplh – okresní kolo – chlapci 1. místo jednotlivci, 1. místo družstvo 

 Stolní tenis – okresní kolo – dívky IV. kat. – 1. místo, dívky III. kat. – 3. místo, chlapci 

IV. kat. – 3. místo 

 Stolní tenis – krajské kolo – dívky IV. kat. – 2. místo 

 Basketbal – okresní kolo – chlapci 2. místo, dívky 2. místo 

 Organizování lyžařského výcviku, adaptačního pobytu, vodáckého kurzu žáků 

Výtvarná výchova: 

 Účast v různých soutěžích během celého školního roku  

 Správným směrem – VV soutěž MMFM – 2. místo M. Poledníková 

Pracovní činnosti: 

 Workshopy na SOŠ Lískovecká 
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9.4.  Aktivity školní družiny 

 

Vychovatelky kladly důraz na zajištění podmínek pro relaxaci, odpočinek a rekreaci dětí, 

odstranění únavy z vyučování a regeneraci sil při plánování všech akcí. Respektovaly 

individuální schopnosti a dovednosti dětí. Během celého školního roku bylo cílem položit 

základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, 

kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním. 

V tomto školním roce proběhly tři schůzky metodického sdružení ŠD.  

Družinový kroužek keramiky probíhal jednou týdně vždy ve středu a ve čtvrtek pod vedením 

paní vychovatelky Ivany Pospíšilové.  

Společné družinové akce byly do 11. 3. 2020 uskutečněny dle tematického plánu v daném 

období. V lednu 2020 byl plánován KARNEVAL, který se z důvodu velké nemocnosti dětí 

i vychovatelek nekonal. V náhradním termínu 25. 3. 2020 již neproběhl z důvodu uzavření škol 

s ohledem na COVID-19.  

 

PODZIM: 

 „BAREVNÝ PODZIM“ (výzdoba galerie podzimními pracemi dětí) 

 „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ (týdenní projekt k Světovému dni zvířat - 4. října)  

 „Pokémon: Detektiv Pikachu“ (návštěva filmového představení - kino Vlast) 

 „MŮJ STROM“ (malování stromů a povídání o jejich významu – 20. 10. Den stromů) 

 „BU-BU REJ“ (celodružinová akce k Halloweenu v jednotlivých odděleních) 

 „HODINÁŘŮV UČEŇ“ (návštěva filmového představení-kino Vlast) 

  „KOMIX“ (celodružinová výtvarná soutěž všech družinových oddělení)  

 „JAK SE LOTYNKA NAPRAVILA“ (divadlo „OD UCHA K UCHU“ zahrálo ve školním 

divadélku) 

 „Výlet za poznáním a ZÁBAVOU“ 7. 11. 2019 (8. oddělení - projektový den projekt reg.č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010114) 

 „Výlet za poznáním a ZÁBAVOU“ 19. 11. 2019 (5., 4. a 3. oddělení - projektový den projekt 

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010114) 

 „Výlet za poznáním a ZÁBAVOU“ 26. 11. 2019 (7. oddělení - projektový den projekt reg.č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010114) 

 „SUPERHLAS 2019“ (celodružinová pěvecká soutěž 25. 11. 2019) 

 „ KOZA DOMÁCÍ“ (výchovně vzdělávací a zážitkový program 28. 11. 2019) 

 

ZIMA: 

 Výroba drobných dárečků a novoročenek pro domov důchodců 

 „OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON“ (návštěva filmového představení-kino 

Vlast) 

 „VÁNOČNÍ PŘÁNÍ“ (8. oddělení si připravilo scénku a představilo ji dětem 1. – 7. oddělení) 
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 VÁNOČNÍ JARMARK A DÍLNY (zdobení šišky a přání z knoflíků) 

 „SVĚTLO SVÍČEK, POHODA A KOUZLO VÁNOC“  3. 12. 2019 (5. a 6. oddělení - 

projektový den projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010114) 

 EXKURZE DO MARLENKY (7. oddělení) 

 „VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S KLIENTY DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ“ (8. oddělení) 

 PROHLÍDKA BETLÉMU S VÝKLADEM (3. a 6. oddělení navštívilo Baziliku Navštívení 

Panny Marie)  

 „SE ZVÍŘÁTKY DO VESMÍRU“ 4. 2. 2020 (zájemci ze všech oddělení - projektový den 

projekt reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010114) 

 „SKOTAČENÍ V JUMP CENTRU“ (6. oddělení a zájemci 4. – 8. oddělení – 1x prosinec 

2019, 1x leden 2020, 1x únor 2020)  

 „PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY“ (návštěva filmového představení - kino Vlast) 

 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MĚSTSKÝCH ŠKOLNÍCH DRUŽIN vylosováno téma 

„CESTUJEME PO SVĚTĚ“ 

JARO: 

 EXKURZE DO MARLENKY (8. oddělení) 

 „S KNÍŽKAMI JSME KAMARÁDI“ (Měsíc knihy a paní knihovnice s výukovou lekcí ke 

knize) 

 

CELOROČNÍ: 

Sběr víček z PET láhví (spolupráce se školou) pro LUKÁŠE JENDRULKA – 3. 10. 2019 

odevzdáno 148 kg. 

 

 

9.5.  Ocenění žáků a pedagogů školy 

 

Ocenění pedagogů v tomto školním roce z důvodu epidemie Covid-19 neproběhlo. 

 

 

 

9.6.  Modernizace školy ve školním roce 2019/2020 

 

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

 Nová podlahová krytina na vybraných chodbách pavilonu „B“ a „C“.   

 Oprava střechy na budově El. Krásnohorské č. p. 139 

 

 

9.7.  Prezentace školy na veřejnosti 

 

 prostřednictvím webových stránek školy a školního časopisu "HOT magazín" 

 zveřejňování úspěchů školy v regionálním tisku 

http://5zsfm.cz/vanocni-jarmark-a-dilny-skolni-druzina/
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 uspořádání "Dne otevřených dveří" pro rodičovskou veřejnost 

 organizování společných akcí s rodiči - keramická dílna, žákovský karneval, vánoční 

jarmark, filmový večer a prohlídka školy pro rodiče 

 výroba vánočních dárků pro důchodce 

 reportáže v televizi POLAR 

 odpolední akce s rodiči v prostorách naší školy i mimo ni 

 setkání rodičů s vyučujícími a plánování další spolupráce 

 prezentace a výstavy výkresů na venkovním prostranství školy 

 

 

9.8.  Spolupráce s veřejností 

 

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

a Sdružením rodičů a přátel školy. 

 

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

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

školy, projednávání změn ŠVP. 

 

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

našeho města. V rámci řešení výchovných a výukových problémů naše škola spolupracovala  

s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku, Speciálními pedagogickými centry, 

PČR, MP.  

Velmi si ceníme podpory a spolupráce pracovníků OSPOD FM a dobré spolupráce s odborem 

školství Magistrátu města Frýdku-Místku i Krajským úřadem v Ostravě. 

 

Největší ohlas měly akce, do kterých se rodiče mohli zapojit spolu se svými dětmi. 

Mezi další velmi vydařené akce pro rodiče a veřejnost patří podvečerní setkání s žáky 9. ročníků, 

jejich rodiči a bývalými žáky naší školy, kteří reprezentovali své současné střední školy. Tento 

podvečer si kladl za cíl poukázat na některé nedostatky při vyplňování přihlášek na střední školy. 

Vrcholem večera se stala prohlídka školních prostor, kdy největší úspěch sklidily nově 

vybudované odborné učebny a prohlídka atomového krytu, kde se realizují v rámci výuky 

historie odborné multimediální přednášky na téma Studená válka. Také spolupráce s Muzeem 

Beskyd se již stala tradicí. Pravidelně se každoročně účastníme výukových lekcí pořádaných 

Městskou knihovnou ve F-M.  

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

v rámci projektu NatTech, kterou nabídla Střední odborná škola Lískovecká a spolupráce 

se Střední školou řemesel v rámci projektu OKAP. Oba projekty velmi významně podpořily 

zájem o studium technických oborů. 
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10. ÚDAJE Z KONTROL A INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla kontrolu 

ve školní jídelně základní školy dne 10. 10. 2019 - bez závad. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla kontrolu 

ve školní jídelně základní školy dne 10. 12. 2019 – zjištění špatného stavu stropů v suterénu pod 

školní jídelnou v prostorách skladů. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla kontrolu 

v základní škole dne 11. 12. 2019 - bez závad. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla kontrolu 

v mateřské škole dne 20. 1. 2020 - bez závad. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla kontrolu 

ve školní jídelně základní školy dne 7. 8. 2020 - bez závad. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla kontrolu 

ve školní jídelně mateřské školy dne 20. 8. 2020 - bez závad. 

 

Veřejnosprávní kontrola provedena statutárním městem Frýdek-Místek ve dnech 29. 6. – 17. 7. 

2020 s výsledkem pochybení v poskytování bezúplatných nájmů. 

 

Kontrola VZP  - kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

povinností plátce pojistného dne 4. 6. 2020 – bez závad. 

 

Ve škole neproběhla inspekční činnost České školní inspekce. 
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11. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

 

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 71.325 tis. Kč  

v tom: 

 provozní dotace zřizovatele a vlastních zdrojů:  7.118 tis. Kč 

v tom  provozní příspěvek   6.536 tis. Kč  

sportovní kroužky      171 tis. Kč 

správce hřiště       200 tis. Kč   

výtvarná soutěž ŠD          5 tis. Kč  

  školní asistent         206 tis. Kč  

 státní rozpočet      50.275 tis. Kč 

 dotace MSK – bezplatná strava         127 tis. Kč 

 dotace z EU Šablony        1.593 tis. Kč 

 rozpuštění IT         1.152 tis. Kč 

 výnosy z hlavní činnosti       9.591 tis. Kč 

 výnosy z hospodářské činnosti      1.467 tis. Kč 

 finanční výnosy - úroky               2 tis. Kč 

 

Investiční dotace na: 

 IROP Krok do života  1.703 tis. Kč  

 

V roce 2019 jsme získali finanční dary v celkové hodnotě 8 tis. Kč a věcné dary v hodnotě  

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

 

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

školního bufetu, reklamních ploch a obědy pro cizí strávníky ve školní jídelně ZŠ.  

 

Hospodářský výsledek organizace za rok 2019 činil 0 tis. Kč. 
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12.  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH 

 A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

 

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

spotřeby ovoce a zeleniny a mléčných výrobků, vytvoření správných stravovacích 

návyků u dětí školního věku. Cílovou skupinou jsou děti obou stupňů ZŠ 

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

 Začlenění do projektu MAP  

 Projekt "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020" 

 Zapojení v "Operačním programu potravinové a materiální pomoci" - bezplatné obědy 

dětem 

 Zapojení do projektu Státního fondu životního prostředí ČR „Přírodní zahrady“ a to u 

základní školy a také u mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

13.  REALIZACE PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

 Škola nebyla zapojena v realizaci projektů financovaných z cizích zdrojů 

 

 

 

 

14.  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019/2020 se přihlásilo do školní družiny 216 dětí, které byly rozděleny  

do osmi smíšených oddělení: 

1. oddělení  vychovatelka   Richtarová Renata (1.C, 3.B třída) 

2. oddělení  vychovatelka   Nováková Melanie (1.A, 4.A, 4.D třída) 

3. oddělení  vychovatelka   Konieczná Romana (2.A, 4.C třída) 

4. oddělení vychovatelka   Frkalová Hana (2.D, 4.B třída) 

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

6. oddělení  vedoucí vychovatelka  Bujnošková Jiřina (2.C, 3.C dělená, 5.C třída) 

7. oddělení  vychovatelka   Šelongová Marianna (1.B, 3.C dělená třída) 

8. oddělení  vychovatelka   Bortlíčková Renata (3.D, 5.A, 5.B třída) 
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Úvazky vychovatelek:  

Richtárová Renata 28 hodin  =  100% 

Nováková Melanie 28 hodin  =  100% 

Konieczná Romana 28 hodin  =  100% 

Frkalová Hana 21,5 hodin  =  77% 

Pospíšilová Ivana 28 hodin  =  100% 

Bujnošková Jiřina 21 hodin  =  100% (vedoucí vychovatelka) 

Šelongová Marianna 23 hodin  =    82% 

Bortlíčková Renata 12,5hodin =   45% 

 

 

 

Poplatky: 

Za poplatky za zájmové vzdělávání ve ŠD (září – prosinec 2019 částka 200 Kč za dítě na měsíc 

a leden 2020 částka 250 Kč za dítě na měsíc) byla vybrána částka 210 200 Kč za 1. pololetí  

a částka 232 800 Kč za 2. pololetí. Osvobozeno od placení k březnu 2020 bylo 10 dětí. Z důvodu 

nařízení vlády byly od 11. 3. 2020 uzavřeny školy. Zákonným zástupcům dětí byla za měsíce 

duben 2020, květen 2020 a červen 2020 převedena na další školní rok 2020/2021 nebo na základě 

žádosti vrácena úplata za zájmové vzdělávání. Konečná částka k 30. 6. 2020 za výběr úplaty činí 

204 900 Kč.   

Finance požadované od Sdružení rodičů pro školní rok 2019/2020 nebyly čerpány.  

 

Školení: 

Jiřina Bujnošková: 

 4. setkání Metodického klubu školních družin a klubů dne 24. 10. 2019 (program „Čtenářská 

dílna“ a „Děti v rytmu“). 

 5. setkání Metodického klubu školních družin a klubů dne 27. 11. 2019 (program „Věda je 

zábava“). 

 6. setkání Metodického klubu školních družin a klubů dne 4. 3. 2020 (program „Papírové 

pletení“). 

 

Renata Richtárová: 

 15. 11. 2019 absolvovala seminář KREATIV OSTRAVA v rámci DVPP. 

 6. setkání Metodického klubu školních družin a klubů dne 4. 3. 2020 (program „Papírové 

pletení“). 
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15.  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÍSKOVECKÁ 2850 VE ŠKOLNÍM ROCE 

2019/2020 

 

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 2019/2020 pracovalo v mateřské škole 8 pedagogů tj. 7,93 úvazku. 

7 pedagogů – 100% 

1 pedagog – 93% 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

5 učitelek do 50 let 

3 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% 

1 chůva   úvazek 100% 

 

Provozní zaměstnanci školní jídelny: 

1 vedoucí stravování  úvazek 80% 

1 kuchařka   úvazek 100% 

1 kuchařka   úvazek 100% 

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 105 dětí. 

Do předškolního vzdělávání bylo během školního roku nově zařazeno 10 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 2019/2020 odešlo do základní školy 26 dětí. S odkladem školní docházky 

zůstaly 4 děti. Během školního roku se odhlásilo z důvodu přestěhování, či přestupu do mateřské 

školy v blízkosti bydliště 10 dětí. Tato uvolněná místa byla okamžitě obsazována čekajícími 

žadateli. Celkem docházelo do mateřské školy v průběhu roku 87 dětí. V přijímacím řízení pro 

školní rok 2020/2021 a během prázdnin bylo přijato k předškolnímu vzdělávání 41 dětí, 6 žádostí 

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

prázdninového provozu bylo přijato 8 dětí z jiných MŠ. 

V povinném předškolním vzdělávání bylo evidováno 31 dětí s 0 absencí. 

 

 

Přehled učebních osnov a učebních plánů: 

ŠVP zpracovaný na základě RVP PV vydaného opatřením ministra školství, mládeže  

a tělovýchovy pod č. j. ZS_5  777/2019 na období roku 2018 – 2021 s názvem: 

„SVĚT Z LÍSKOVÝCH OŘÍŠKŮ” 

Hlavní úkol ŠVP “Svět z lískových oříšků” pro roky 2018 – 2021: 

Důsledně naplňovat všechny výstupy z RVP PV v rámci integrovaných vzdělávacích bloků, aby 

nebyl opomíjen osobnostní rozvoj. Tento je primárně zaměřen na dovednosti předcházející čtení 

a psaní, rozvoj elementárních matematických souvislostí dětí, logopedické prevence, aktivního 

seznamování s technickými a manuálními činnostmi podporující zdravý způsob života  

s aktivním přístupem k pohybu. 

Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do 4 integrovaných bloků (Příroda, Zdraví, Lidé, Kultura) 

uspořádaných v horizontální flexibilní rovině. Jednotlivé integrované bloky nejsou časově 

vymezeny, učitelky do nich vstupují dle aktuálního dění, zájmu a potřeb dětí, mají možnost 

nechat rozhodnout i děti, jakým tématem se budou zabývat a tím je zaangažovat do činností. 

Integrované bloky nabízejí možná témata (vzdělávací nabídku) - obsah je doporučený, 

ne závazný, klíčové kompetence, kterých by děti měly dosáhnout zpravidla na konci 

předškolního období dle RVP PV. Každá třída má pro daný školní rok zpracován Třídní 

vzdělávací program zaměřený na specifickou oblast ŠVP. Ve školním roce 2019/2020 byla 

hlavním úkolem předmatematická gramotnost. 

 

Projekty: 

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

 „Jak rozlousknout tvrdý oříšek?“ – CELOŠKOLNÍ PROJEKT PŘEDMATEMATICKÉ 

GRAMOTNOSTI – pokračování z minulého školního roku 

 "Týden pro Zemi" - ekologie v praxi mateřské školy 

 „Sport nás baví“ – ve spolupráci s BK FM 

 "Recyklohraní aneb ukliďme svět" - celoroční projekt EV 

 "Týden čtení" - projekt upevňující předčtenářskou gramotnost 
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 "Tradice naší země - ctíme je a dodržujeme" - akce pro rodičovskou veřejnost v rámci 

celého roku 

 30 let od sametové revoluce 

 Distanční vzdělávání v době NS 

 

V rámci denního předškolního vzdělávání škola nabízí doplňkové aktivity: 

 šachová škola Interchess s externím lektorem v odpoledních hodinách v rámci PV 

 výlety do okolí MŠ - Olešná, Ostravice, Sviadnov apod. 

 besedy s Městskou policií 

 projektový den IZS 

 kulturní vystoupení divadelních spolků a jednotlivců 

 besedy v Městské knihovně F-M 

 sportovní a náhledové dopoledne se základní školou El. Krásnohorské 

 exkurze v městských institucích 

 

Akce školky: 

 Pásmo africké kultury - projektový den MŠ (17. 9.) 

 Informační třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí (30. 9.) 

 Návštěva Faunaparku ve Frýdku (III. ročník) 

 Výlet k rybníku (I. – II. roč.) 

 Výlet do Arboreta F-M (II. a III. roč.) 

 Vodnické odpoledne pro rodiče a děti na rybníku U sauny (4. 10.) 

 „Listohrátky“ – tvořivé odpoledne s rodiči na zahradě MŠ     

 Uspávání broučků – individuální program tříd 

 Větrná pohádka myšky Klárky a veverky Terky (13. 11.) 

 Návštěva v knihovně ve Frýdku (pro děti III. ročníku) 

 Tvořivé perníkové dílny – všechny třídy 

 Muzikohrátky  - všechny ročníky (3. 12.) 

 „Školáci“ cvičí ve škole 

 Vánoční dílny s rodiči a prarodiči + Fotografování 

 Mikulášské odpoledne v MŠ pro všechny přátele MŠ 

 Ježíšek v MŠ - nadílka pod stromečkem (19. 12.) 

 O ježkovi a myšce - divadelní představení v MŠ (18. 12.) 

 Průzkumníci v lese – Divadlo Letadlo (8. 1.) 

 Návštěva v ZŠ El. Krásnohorské – hodina s kamarády IV. ročníku  

 Návštěva Baziliky Minor Navštívení Panny Marie ve Frýdku – „Půjdem spolu do 

Betléma“ 

 Týden pro zdraví – NEMOCNICE ZNÁMÁ & NEZNÁMÁ (III. roč.) 

 Srdce s láskou darované - celostátní soutěž pro dětské kolektivy 

 Hry se sněhem na zahradě MŠ – SNĚHULÁCI PRO AFRIKU 

 Přednáška pedagogů 1. tříd pro rodiče dětí III. ročníku (27. 2.) 

 Kouzelnické Představení s kouzelníkem Alešem (19. 2.) 

 Počtářská olympiáda – matematická soutěž dle ročníků 
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 Týden čtení s rodiči a prarodiči 

 Dny otevřených dveří (1. – 2. 4.) - ONLINE 

 Psovodi PČR (15. 5.) 

 Zápis do MŠ 

 RODINNÉ BESÍDKY – individuální besídky tříd 

 Exkurze ve Frýdeckém zámku  

 HZS – exkurze  

 Nábor FC VP, Basketbal   

 INDIÁNSKÁ OSLAVA - Pasování budoucích školáků – odpoledne s rodiči 

 Informativní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí 
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16.  VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ JÍDELNY ZA ROK 2019/2020 

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

strávníků denně. Její kapacita je 1 000 obědů. Kapacita školní kuchyně se vztahuje pouze pro 

stravované děti. 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 v průměru měsíčně činí téměř 1 000. Celkem se za sledované období 

uvařilo 100 406 obědů, z toho pro děti 81 729, zaměstnance ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 9 454, 

zaměstnance ZŠ a MŠ Naděje 1 941, zaměstnance ZŠ a MŠ Lískovec 1 999 a pro cizí strávníky 

5 283 obědy. 

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 seznamováni 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 jejich zdravý vývoj, 

ale i pro jejich 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 flexibilně reaguje na potřeby školy - 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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17.  ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ 

 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 

Kolektivní smlouva ze dne 1. 1. 2019 

Předseda Mgr. Jana Pokludová 

 

Spolupráce s odborovou organizací byla na velmi dobré úrovni. Veškerou problematiku týkající 

se provozu školy jsme řešili na podnětných pracovních schůzkách. Všichni naši zaměstnanci byli 

pravidelně informováni 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. Společně jsme projednávali problematiku školy a domluvili se 

na pravidelných pracovních schůzkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

18.  ZÁVĚR 

 

Hlavním vzdělávacím programem naší školy je školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání "Krok do života" vycházející z RVP ZV. 

 

Systematickým úsilím všech pedagogů se daří potlačit negativní jevy na naší škole. Školní 

poradenské centrum bylo posíleno o speciálního pedagoga a školního asistenta. Důsledným  

a jednotným postupováním pedagogických pracovníků se snížily počty případů spojených se 

zneužíváním návykových látek a chování některých žáků na veřejnosti i vůči dospělým osobám. 

Přes všechny tyto úspěchy nás trápí zvýšená absence některých žáků, především z vyloučené 

lokality. Každodenní konzultací se sociálními pracovníky a pracovníky OSPODu se snažíme 

vytvářet strategii, která by měla za následek snižování absence žáků naší školy. 

 

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 se 

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

život. Díky uskutečněným projektům vytváříme vhodné podmínky pro polytechnické vzdělávání 

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

a střední odborná učiliště v našem regionu. Zájem našich žáků o tyto aktivity zesílil a mnohým 

tak usnadnil cestu k výběru budoucího povolání. 

 

Nedílnou součástí naší práce 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. 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Zaměstnanci školy souhlasí s uvedením údajů použitých o své osobě ve Výroční zprávě o 

činnosti školy a na webových stránkách školy, a to ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů (2016/679 - GDPR). 

 

 

 

Mgr. Martin Macháč 

ředitel organizace 


