VÝROČNÍ ZPRÁVA
Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm,
Záhuní 408, okres Nový Jičín

o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014
zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

1

Výroční zpráva - obsah:
1. Základní údaje o škole.............................................................................................................. 4
1.1 základní údaje v číslech...................................................................................................... 4
1.2 zřizovatel ............................................................................................................................ 4
1.3 součásti školy ..................................................................................................................... 4
1.4 počet žáků/dětí k 1.9.2013 pro školní rok 2013/2014 ........................................................ 5
1.5 Charakteristika základní školy ........................................................................................... 5
1.6 Výchovné a vzdělávací strategie základní školy ................................................................ 7
1.7 materiálně-technické podmínky školy................................................................................ 8
1.8 Údaje o školské radě .......................................................................................................... 9
1.9 Údaje o Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, o.s. ............................................................. 9
2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy ................................................. 9
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání ................................................................................ 9
3.1 Základní údaje o pracovnících školy k 1.9.2013 ................................................................ 9
3.2 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ................................................................ 10
3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících ........................................................................... 10
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol .................................... 10
4.1 Zápis k povinné školní docházce ..................................................................................... 10
4.2 Výsledky přijímacího řízení 2013/2014 ........................................................................... 10
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ..................................................................................... 11
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků .............................................................................. 11
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 2013/2014 ..................................................................... 13
5.3 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2013/2014 .............................................. 13
6. Prevence rizik a školní úrazy 2013/2014 ............................................................................... 13
6.1 Rozbor žákovské úrazovosti............................................................................................. 13
6.2 Nejčastější místo úrazů..................................................................................................... 13
6.3 Nejčastější příčina úrazů .................................................................................................. 14
6.4 Preventivní opatření ......................................................................................................... 14
6.5 Nápravná opatření ............................................................................................................ 14
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ ve šk.roce 2013/2014 ................ 14
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2013/2014 .................. 16
8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách a soutěžích 1.stupeň ZŠ ........................ 16
8.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách a soutěžích 2.stupeň ZŠ : ...................... 19
8.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách a soutěžích 2.stupeň ZŠ : ...................... 20
9.1. Projekty podané ve spolupráci se zřizovatelem ............................................................. 24
10. Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2013/2014 ..................................... 24
2

11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2013/2014.............................. 27
12. Školní družina ve školním roce 2013/2014 .......................................................................... 28
13. Mateřské školy ..................................................................................................................... 29
13.1. Mateřská škola Dolní .................................................................................................... 29
Výchovně vzdělávací proces .............................................................................................. 29
13.2 Mateřská škola Školská čtvrť ........................................................................................ 30
Výchovně vzdělávací proces .............................................................................................. 30
14. Základní údaje o hospodaření školy ..................................................................................... 33
15. Výroční zpráva o poskytování informací ve školním roce 2013/2014 ............................... 34
16. Přílohy .................................................................................................................................. 34
16.1 Příloha č.1 - Oblast ICT ve školním roce 2013/2014 ..................................................... 34
16.2 Příloha č.2 - Hodnocení práce Žákovské samosprávy za školní rok 2013/2014............ 35
16.3 Příloha č.3 – Hodnocení práce výchovného poradce ve šk.roce 2013/2014 .................. 35
16.4 Příloha č.4 – Zhodnocení činnosti Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, o.s. se sídlem
Záhuní 408, Frenštát p.R. za školní rok 2013/2014 ............................................................... 37

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14.10.2014
3

1. Základní údaje o škole
Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín je
součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení
s identifikátorem zařízení 600 138 437 a vykonává činnost těchto zařízení:
- Základní škola, Záhuní 408, Frenštát p.R.
- Školní družina, Záhuní 408, Frenštát p.R.
- Mateřské školy
- Mateřská škola, Dolní 404, Frenštát p.R.
- Mateřská škola, Školská čtvrť 1391, Frenštát p.R.
- Školní jídelny
- Školní jídelna základní školy, Záhuní 408, Frenštát p.R.
- Školní jídelna při mateřské škole, Dolní 404, Frenštát p.R.
- Školní jídelna při mateřské škole, Školská čtvrť 1391, Frenštát p.R.
Organizace je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. V právních
vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
1.1 základní údaje v číslech
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy

kontakt

Základní škola a Mateřská škola Frenštát
pod Radhoštěm, Záhuní 408, okr.Nový Jičín
Záhuní 408, 744 01 Frenštát p.R.
příspěvková organizace/školská právnická
osoba
60336251
102 244 022
600 138 437
ředitel: Ing. Josef Stieborský
statutární zástupce ředitele: Mgr. Martin
Majer
zástupce ředitele : Mgr. Radmila Matušová
tel.:595 532 670
e-mail:reditel@zszahfren.cz
www:zszahfren.cz

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele

Město Frenštát pod Radhoštěm
Náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát p.R.

1.3 součásti školy
Mateřská škola Školská
Mateřská škola Dolní
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna MŠ Školská
Školní jídelna MŠ Dolní
Školní jídelna ZŠ

kapacita
190
84
810
88
150
125
850
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1.4 počet žáků/dětí k 1.9.2013 pro školní rok 2013/2014
Součásti školy –
Počet tříd/ Počet dětí/
Počet dětí/žáků na třídu
skutečnost ve šk.roce
oddělení
žáků
2012/2013
MŠ Školská
7
190
28+28+28+28+28+25+25
MŠ Dolní
3
84
28+28+28
1. stupeň ZŠ
7
163
průměr 23 žáků ve třídě
2. stupeň ZŠ
6
124
průměr 21 žáků ve třídě
Školní družina
3
88
30+29+29
Školní jídelna MŠ Školská
x
190
x
Školní jídelna MŠ Dolní
x
84
x
Školní jídelna ZŠ
x
248
x
1.5 Charakteristika základní školy
Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu
vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje
mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků.
Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi.
Hlavní úkoly:
propagace zdravého životního stylu v propojení se sportovními aktivitami na škole
práce na projektech pro zlepšení materiálně technických podmínek školy
propagace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči
vyhledávání a realizace projektů podporujících jazykovou výuku
diferencovaný přístup k žákům
poradenská pomoc žákům, rodičům, pedagogům
nabídka volnočasových aktivit (kroužků)
příprava na zavedení nového typu písma „Comenia skript“
Od školního roku 2007/2008 byla v základní škole zahájena výuka dle školního vzdělávacího
programu v souladu s RVP ZV, výuka začala od 1. a 6. ročníku. Od školního roku 2012/2013
probíhala výuka dle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících.
Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen
prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Ředitel školy
v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině
určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Škola nezřídila specializované třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami v učení
a chování. Tito žáci jsou plně integrováni v běžných třídách. Škola není bezbariérová.
Při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, škola řádně zajišťuje
bezpečnost a ochranu zdraví žáků, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu
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zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a
jejich zákonných zástupců, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, podmínky
zacházení s majetkem školy ze strany žáků upravuje školní řád vydaný ředitelem školy na
základě projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady.
Škola organizuje pro žáky školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací
činností školy. Součástí školního vzdělávacího programu jsou zejména:
plavecký výcvik pro žáky 1.- 4.ročníků
lyžáček pro žáky 1. stupně
lyžařský kurs pro žáky 7.ročníku
kurz branného plavání
adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
turistický kurz pro žáky 6.ročníku
cykloturistický kurz pro žáky 7.ročníku
skálolezecký kurz pro žáky 8.ročníku
vodácký kurz pro žáky 9.ročníku
V rámci mimoškolních aktivit organizuje škola zájmové kroužky. Ve školním roce 2013/2014
probíhaly pod vedením učitelů tyto kroužky:
Vyučující
Bialková
Kučová
Kučová
Machková
Plasgurová
Skřečková
Uhlářová
Uhlářová
Uhlářová
Gurášová
Knápková
Novotná
Stieborský

Název kroužku
Šikulky – 1. st.
Sboreček- 1. st.
Flétničky- 1.a 2. st.
Hravá angličtina 2 – 1. st.
Aranžérský- 1. a 2.st.
Divadelní – 1. st
Pohybové hry dívky-1.st.
Pohybové hry-chlapci – 1.st.
Základy volejbalu – 1. st.
Mladý redaktor- 2. st.
Biologický kroužek- 2. st.
Konverzace v AJ – 2. st.
Základy francouzštiny- 2. st.
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1.6 Výchovné a vzdělávací strategie základní školy
Škola se profiluje především sportovním zaměřením, zdravým životním stylem a důrazem na
jazykovou výuku. V souladu s dnešními trendy však klade velký důraz také na výuku počítačů.
O
Odpovědnost

C

S
ZŠ a MŠ

Cílevědomost

Samostatnost

Záhuní 408

E

M

Elán

Multikultura

.
Výchovná a vzdělávací strategie školy vychází z definice cílů základního vzdělávání daného
RVP ZV.
umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci jiných
připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný
8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
10. zásadní pohled na změnu přístupu k žákovi a stanovení preferencí ve výuce:
- Pohoda prostředí
- Zdravé učení- možnost výběru, přiměřenost nároků, individuální přístup,
spolupráce žák-žák, žák-učitel, učitel-žák-rodič
- Učitel v pozici rádce a pozorovatele
- „Umět vidět očima dítěte“
1.
2.
3.
4.
5.
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1.7 materiálně-technické podmínky školy
Odborné učebny

Knihovna
Sportovní areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení
Žákovský nábytek

Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

Investiční rozvoj

chemie, fyzika, zeměpis, přírodopis, dvě
počítačové učebny, dvě učebny cizích
jazyků, učebna výtvarné výchovy, hudební
výchovy, cvičná kuchyňka, učebna pro
výuku dílen
žákovská knihovna s připojením k internetu
sportovní areál se třemi hřišti - pro
odbíjenou, košíkovou, tenis a fotbal
sportoviště pro atletiku
dvě tělocvičny
Ve všech kmenových třídách je již nový,
výškově stavitelný nábytek. V odborných
učebnách je rovněž výškově stavitelný
nábytek nebo nábytek odpovídající
charakteru učebny. V učebnách pro 1. stupeň
provedena obnova skříní a polic, v učebnách
pro 2. stupeň pokračovala obnova skříní
Obnova sportovního vybavení (trampolína,
gymnastická koza, žíněnky), nové pomůcky
pro výuku anglického jazyka, notové stojany,
enkaustické žehličky pro výtvarnou výchovu,
digitální elektronické váhy pro chemii…
V rozsahu stanoveném školským zákonem.
Odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu,
zeměpisu jsou vedle běžných učebních
pomůcek vybaveny dataprojektory v souladu
se současnými moderními trendy výuky.
V učebnách cizích jazyků jsou již několik let
využívány interaktivní tabule, v tomto
školním roce byly nově vybaveny další dvě
třídy interaktivními tabulemi.
Počítačové učebny jsou vybaveny 30 počítači
pro žáky. Škola používá 4 interaktivní tabule,
6 dataprojektorů a 2 vizualizéry. Televizory,
videorekordéry a DVD budou od nového
školního roku ve všech kmenových třídách
doplněny nebo nahrazeny dataprojektory.
Připojení do počítačové sítě a k internetu je
umožněno ve všech třídách a kabinetech.
Učitelé jsou vybaveni notebooky, ve
sborovně mají k dispozici 2 počítače a 2
kopírovací stroje.
Byla realizována již 2.etapa zateplení a
výměny oken v pavilonu, kde jsou umístěny
všechny kmenové třídy. V minulém školním
roce byla zahájena rekonstrukce sociálních
zařízení (v 1.podlaží), v letošním roce
pokračovala výměnou toalet ve 3.podlaží.
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1.8 Údaje o školské radě
Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů byla zřízena školská rada.
V uplynulém školním roce proběhla 2 jednání školské rady. Spolupráce školské rady
s vedením školy je neformální a je pro dění ve škole přínosem.
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Předseda ŠR

14. 12. 2005
6 členů
Mgr. Kateřina Vaňková

1.9 Údaje o Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, o.s.
Registrace
Samostatný právní subjekt registrovaný Ministerstvem vnitra
ČR od 4.1.2008.
Zaměření
Cílem činnosti sdružení je hájit zájmy žáků, podporovat jejich
aktivity a pomáhat škole v její činnosti. Klub každoročně
přispívá na akce pořádané školou (odměny, ceny, příspěvky na
kurzy,exkurze, soutěže, příprava programu na Den města a
pod.)
Předseda Klubu rodičů

Juráková Alena, Ing. Ph.D.

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM podle RVP ZV v roce 2013/2014:
- 2.verze od 1. 9. 2009 pro 5. ročník
- 3.verze od 1. 9. 2010 pro 2.- 4. a 7.- 9. ročník
- 4.verze od 1. 9. 2013 pro 1. a 6. ročník
3 Přehled pracovníků školy – rámcový popis personálního zabezpečení školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy k 1.9.2013
Počet pracovníků celkem
75
Počet učitelů ZŠ
21
Počet vychovatelů ŠD
3
Počet učitelek MŠ
22
Počet správních zaměstnanců ZŠ
7
Počet správních zaměstnanců MŠ
8
Počet správních zaměstnanců ŠJ
13
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3.2 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. veku

v důchod.
věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

6

1

7

2

23

1

4

0

2

4

42

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
2
5
4
1
1
2
3
6
4
28

Úvazek
2,00
4,80
3,75
1,00
0,14
1,80
2,50
5,95
4,00
25,94

Funkce
školnice v MŠ
uklízečky v MŠ
uklízečky v ZŠ
školník ZŠ
údržbář MŠ
učetní, admin. pracovník
vedoucí ŠJ při MŠ a ZŠ
kuchařky v MŠ
kuchařky ZŠ
Celkem

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd počet dětí přijatých do
prvních tříd
2

46

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup
po odkladu)
8

počet odkladů pro
školní rok
2013/2014…
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4.2 Výsledky přijímacího řízení 2013/2014
a) na víceletá gymnázia přijato:
gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

z pátého ročníku
2
0
0

ze sedmého ročníku
0
0
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých
ročníků přijato:
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
celkem
gymnázia
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
3
1
9
2
-
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c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
akademie
školy
1

průmyslové
ostatní
střední
školy
střední školy odb.učiliště
5

celkem

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
3
1
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
24
1
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu 2013/2014
1. stupeň
Třída
Počet Prospělo
Prospělo
Neprospělo
žáků
s vyzn.
I.A
22
0
22
0
I.B
22
2
20
0
II.A
27
9
18
0
III.A
32
8
23
1
IV.A
16
6
10
0
IV.B
*17
4
12
0
V.A
29
15
14
0
Celkem
165
44
119
1
Komentář: * 1 žák se vzdělává podle § 38 školského zákona
2. stupeň
Třída

Počet Prospělo
Prospělo
žáků
s vyzn.
VI.A
21
18
3
VI.B
19
16
2
VII.A
23
16
5
VIII.A
18
11
6
VIII.B
19
15
3
IX.A
24
18
6
Celkem
124
94
25
Komentář: Počet žáků k 30.6.2014

Neprospělo
0
1
2
1
1
0
5

11

Žáci s
dostatečnou
0
0
0
2
1
0
5
8

Žáci s
dostatečnou
9
6
10
8
10
13
56

Celkový přehled 2013/2014
Počet
Prospělo
žáků
s vyznamenáním
1. stupeň
165
119
2. stupeň
124
25
Celkem
289
144
Komentář: Počet žáků k 30.6.2014

Neprospělo
1
5
6

Přehled o chování 2013/2014
1. stupeň
Třída

Počet
Pochvaly Pochvaly NTU
Důtky TU
žáků
TU
ŘŠ
I.A
22
13
0
0
0
I.B
22
17
0
2
0
II.A
27
24
0
1
1
III.A
32
23
0
0
0
IV.A
16
13
0
0
0
IV.B
*17
14
0
2
0
V.A
29
24
0
0
9
Celkem
165
128
0
5
10
Komentář * 1 žák se vzdělává podle § 38 školského zákona
2. stupeň
Třída

Počet
Pochvaly Pochvaly
žáků
TU
ŘŠ
VI.A
21
3
0
VI.B
19
2
1
VII.A
23
5
1
VIII.A
18
3
0
VIII.B
19
4
3
IX.A
24
3
2
Celkem
124
20
7
Komentář: Počet žáků k 30.6.2014

NTU
4
1
7
2
2
2
18

Celkový přehled 2013/2014:
Počet
Pochvala Pochvala NTU
žáků
TU
ŘŠ
1. stupeň
165
128
0
5
2. stupeň
124
20
7
18
Celkem
289
148
7
23
Komentář: Počet žáků k 30.6.2014

12

Důtka
TU
10
16
26

Důtky TU
0
3
5
3
3
2
16

Důtka
ŘŠ
3
14
17

Důtky ŘŠ 2.st.
0
0
0
0
0
0
3
3

0
0
0
0
0
0
2
2

Důtky ŘŠ 2./3.st.
0
1
4
3
5
1
14

0
0
1/0
3/0
1/0
0/1
5/1

2. stupeň 3. stupeň
2
5
7

0
1
1

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 2013/2014

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet
omluvených
hodin
10 635
16 445
27 080

Počet
omluvených
hodin na žáka
64,45
132,62
93,70

Počet
Počet
neomluvených neomluvených
hodin
hodin na žáka
0
0
338
2,73
1,17
0,009

5.3 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2013/2014
Počet integrovaných žáků 49, individuální vzdělávací plán 25 žáků a speciální pedagogická
péče 21 žáků.
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
S vývojovými poruchami chování
Komentář: Dle stavu k 30.6.2014

Ročník
9.
0
1.
0
0
2.-9.
6., 9.

Počet žáků
2
0
1
0
0
37
6

6. Prevence rizik a školní úrazy 2013/2014
6.1 Rozbor žákovské úrazovosti
ZŠ
Počet úrazů zapsaných
v knize úrazů
Počet hlášených úrazů
Počet smrtelných úrazů
Počet odškodněných úrazů

MŠ Dolní
1

Celkem

47

MŠŠkolská
0

29
0
11

0
0
0

1
0
1

30
0
12

6.2 Nejčastější místo úrazů:
Místo úrazu
V hodinách tělesné výchovy
V ostatních vyučovacích předmětech
Výlety a exkurze
Lyžařské kurzy
Výuka plavání
Přestávky ve škole
Školní družina a klub
MŠ

Počet úrazů
28
0
2
1
0
16
1
1
13

Výše
odškodnění

48

35 465

6.3 Nejčastější příčina úrazů :
Nepozornost žáků, špatný stav muskulatury žáků
6.4 Preventivní opatření :
Na začátku školního roku seznámí třídní učitelé a učitelé odborných předmětů žáky s pravidly
BOZP, v průběhu roku je potom neustále připomínají zvláště na začátku hodin tělesné
výchovy, pracovních činností, chemie, fyziky a před každou akcí vyžadující zvýšené nároky na
bezpečnost. Vedení školy pravidelně kontroluje dodržování dohledů na místech vedením školy
ustanovených.
6.5 Nápravná opatření :
Zvýšení bezpečnosti práce posílením dohledů, po každém úrazu žáci znovu poučeni o
bezpečnosti s následným opakovaným zápisem do třídní knihy, besedy v rámci prevence,
školení o první pomoci s vyškoleným externím pracovníkem
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ ve šk.roce 2013/2014
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se zúčastnili pedagogové ZŠ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

I. stupeň
Jméno
Bialková M.
Bialková M.
Bražinová R.
Bražinová R.
Kuběnová J.
Kuběnová J.
Matušová R.
Matušová R.
Plasgurová Y.
Plasgurová Y.
Plasgurová Y.
Skřečková J.
Skřečková J.
Uhlářová D.
Uhlářová D.
Bialková M.
Bražinová R.
Kuběnová J.
Kupčáková M.
Matušová R.
Skřečková J.
Uhlářová D.

datum
16.09.2013
12.05.2014
02.06.2014
07.11.2013
12.05.2014
02.06.2014
28.11.2013
12.05.2014
02.06.2014
30.09.2013
12.05.2014
02.06.2014
08.11.2013
13.03.2014
10.04.2014
02.10.2013
22.11.2013
19.10.2013
23.11.2013
01-06 2014
01 – 06 2014
01 – 06 2014
01 – 06 2014
01 – 06 2014
01 – 06 2014
01 – 06 2014

organizace
KVIC NJ

název kurzu
Pohádka nás naučí

NIDV
Descartes

Písmo Comenia skript
Emoční inteligence a její rozvíjení

NIDV
KVIC NJ

Písmo Comenia skript
Jak nastavit hranice a neříkat NE

NIDV
KVIC NJ

Písmo Comenia skript
Metoda dobrého startu

NIDV
KVIC NJ
KVIC NJ
FRAUS
KVIC NJ
UP OL
Tvořivá škola
Tvořivá škola
KVIC NJ
KVIC NJ
KVIC NJ
KVIC NJ
KVIC NJ
KVIC NJ
KVIC NJ

Písmo Comenia skript
Batikovaný papír
Základy Hejného vyučovací metody
Rozvoj matematické gramotnosti
Cesta do hlubin čtenářovy duše
Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
Matematika činnostně v 1.roč.
Český jazyk činnostně v 1.roč.
Kurz AJ
Kurz AJ
Kurz AJ
Kurz AJ
Kurz AJ
Kurz AJ
Kurz AJ
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II. stupeň

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno
Novotná L.
Machková A.
Slačíková L.
Blažek M.
Kučová Z.
Adamčíková K.
Adamčíková K.

8. Břeská J.

datum
7.10.2013
7.10.2013
13.11.2013
15.11.2013
15.11.2013
20.11.2013
22.11.2013

organizace
Oxford
Oxford
Descartes
Descartes
Descartes
KVIC
Descartes

25.11.2013 OS PANT

9.
10.
11.
12.

Gurášová J.
Stieborský J.
Stieborský J.
Kučová Z.

25.11.2013
25.11.2013
5.12.2014
7.1.2014

OS PANT
NIDV
Puškinová
DZS a MSK

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Majer M.
Adamčíková K.
Majer M.
Stieborský J.
Kučová Z.
Stieborský J.
Břeská
Majer M.
Majer M.

22.1.2014
20.11.2013
23.1.2014
23.1.2014
18.2.2014
18.2.2014
27.2.2014
13.3.2014
17.3. 2014

NIDV
KVIC
Fakta s.r.o.
Fakta s.r.o.
DZS a MSK
DZS a MSK
NIDV
KVIC
Hello

22. Knápková I.

1.4. 2014 Descartes

23. Krygelová J.
24. Stieborský J.

1.4. 2014 Descartes
Nadace
24.4.2014 partnerství

25. Majer M.

30.4.2014 Přír.f. OÚ

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Stieborský J.
Gurášová J.
Gurášová J.
Slačíková L.
Adamčíková K.
Stieborský J.

název kurzu
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ - III.
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ - III.
Základy finanční matematiky
Využití počítače v matematice
Warm-ups and Icebreakers
Práce s dětmi s poruchami učení - 1. část
Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
Inovativní metody v dějepisné praxi Československo ve 20 st.
Inovativní metody v dějepisné praxi Československo ve 20 st.
Využití mediačních technik
Systém řádů a směrnic
Seznamte se: Erasmus +
Počítač jako pomocník (nejen) při výuce
matematiky
Práce s dětmi s poruchami učení - 2. část
Nový Občanský zákoník a jeho dopad do školství
Nový Občanský zákoník a jeho dopad do školství
Erasmus +
Erasmus +
Malé hravé recepty do výuky němčiny I.
Metodická poradna
Workshop: Tajemství vědy
Uplatnění zdravotní tělesné výchovy v hodinách
těl. výchovy
Uplatnění zdravortní tělesné výchovy v hodinách
těl.výchovy
Projekt Na zelenou
Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta
nevede
Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta
nevede
MS Office 2013 - Excel
MS Office 2013- Power Point
Kurz anglického jazyka A1 - 1. část
Kurz anglického jazyka A1 - 1. část
Metodická poradna

30.4.2014 Přír.f. OÚ
14.5.2014 KVIC
22.5.2014 KVIC
KVIC
leden-říjen
KVIC
leden-říjen
27.8.2014
KVIC

15

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2013/2014
8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách a soutěžích 1.stupeň ZŠ
Vzdělávací akce (přednášky,besedy….)
Název

Datum

Místo konání

Žáci/
třída

Výsledek

Exkurze do hvězdárny

26.9.

5.a

Doplnění učiva o vesmíru

Muzikoterapie

2. a 3.4.

Valašské
Meziříčí,
hvězdárna
Prostory školní
družiny

1.- 5.

Ukázkové hodiny

7. 12.
8.4.

Třída

1.,2. tř.

Zdravá pětka

25.11.
29.11.
2. 12.
8. 11.

Třída

1.- 5.

Seznámení s cizími
hud.nástroji, rytmická,
hudební cvičení
Ukázky vyučování
v prvních a druhé třídě
pro rodiče
Lekce zdravé výživy
(p.Rašková)

Třída

1.tř.

Dětem se program líbil

Výukové ekologické
programy- Hájenka

24.1
27.1.
28.1.

Učebny

1.- 5.

Work shop-Jak se tiskly
knihy
Orientace v knihovně aj.
Pohádky z večerníčků
Dílna čtení
Veselé zoubky

6. 11.
25.9.
7.2.
18.11.
13. 3.

Městská knihovna 4.tř.
ve Frenštátě p.R.
3.a
3.a
4.a
Učebna
1.tř.

Programy- Domácí
mazlíčci, Víla Mlženka,
Na návštěvě v úlu, Kdo
šetří má za tři, Zelení
kamarádi, Média
Besedy zaměřené na
ilustrátory dětských knih,
možnosti výpůjčky knih
aj.

Cizí jazyk není cizí

1.4.

Učebna jazyků

Projektové vyučování –Aj
Vánoce, Velikonoce
v muzeu

Během
Třídy
školního.
roku
10.,12.12 Muzeum
1.4.,4.4

Ukázkové hodiny Aj

7.12.

Jak jsme přišli na svět

Jazyková učebna

16

5.tř.

3. -5.
1.- 4.tř.
3. tř.

Preventivní výukový
program
Soutěž pro 5.třídy,
pozvaní žáci z okolních
škol
Postcrossing- dopisování,
Halloween,Christmas,Eas
ter
Tradice, zvyky těchto
svátků v našem kraji
Dobrý ohlas u rodičů

Pravěk

19. 11.

Tělocvična

1.-5.

Vzdělávací interaktivní
program

Besedy s Městskou policií
Frenštát p.R. a hasiči (Nový
Jičín)
Dravci

9. 4.
16.4.
29.4.
30.5.

Učebny

1.-2.tř

Hřiště

1.- 5.

Zábavný výklad
s ukázkami

Dopravní výchova ve
4. třídách

10.6.

Dopravní hřiště

4.tř.

Předávání slabikářů

15.11.

Městská
knihovna

1.tř.

Dopravní značky,
praktické řešení
dopravních situací při
jízdě na kole (vynikající)
Slavnostní předávání
slabikářů prvňáčkům

Pasování na čtenáře

4.6.

ZUŠ

1.tř.

Od kolébky po školu

20.6.

Muzeum

1.tř.

Kulturní akce /recitace, pěvecké soutěže, divadlo, koncerty, kino atd.)
Název
Datum Místo
Žáci/
Výsledek
konání Třída
Velká soutěž mladých zoologů 19.9.
ZOO
7 žáků ze
Naši žáci se v konkurenci 71
Ostrava 4.tř.,7žáků družstev umístili na 38. místěz 5.tř.
dívky-5.tř, 48 .byli chlapci- 5.tř.,
na 57.místě- 4.tř.
Náš svět
březen Třída
3.a
Literární soutěž (kolektivní)
Mat.soutěže - Cvrček,
Klokánek, Pythagoriáda
Divadelní představení- Ferda
Mravenec
Vánoční koncert ZUŠ
Koncert hudebního a tanečního
oboru

11.4.

Třídy

5.12.

Kino

1.- 2.

17.12.
6. 5.

Kino

2.- 5.
1.- 2.

Anglický zpěváček

23. 1.

Školní kolo v recitaci

13.2.

učebna
jazyků
učebna
Hv

20
žáků
1. -5.

Ať žije lidová píseň

14.2.

27 žákú

Sokolská akademie

12. 6.

Učebna
Hv
Kino
17

Vybraní žáci z 3. -5. tříd

1.- 5.

Tradičně vysoká úroveň

Do okrskového kola (SVČ
Astra) postup-V.Deáková,
S.Beitlová a N.Frištíková,ta
postoupila do okresu- Nový
Jičín

Divadelní představení div.
kroužku p. uč. J. Skřečkové
Návštěvy výstav výtvarných
prací

10. 6.

Výtvarné soutěže- Ovoce do
škol, Energie, Voda

Během
roku

Učebna

1.-5.

ZUŠ

1.-5.

Výtvarné práce žáků
frenštátských škol

1.-5.

Sportovní akce
Datum

Místo konání

Název
Běh Naděje

27.9.

Náměstí

Atletika-okrsek

4.10.

Školní hřiště

Záhuňský Šplhoun

20.10.

Tělocvična

Vybíjená – dívky

11.3.

Švihadla

24.3.

ZŠ a MŠ
M.Horákové,
Kopřivnice
Tělocvična

Vybíjená – smíšená
kategorie
Fotbal Mc´Donald´s
Cup-1.- 3.tř.

20.3.

ZŠ a MŠ Tyršova

23.4.

fotbalové hřiště na
Nivách
Nový Jičín

2. místo

1. místo

29.5.

fotbalové hřiště na
Nivách
Hodslavice

Florbalový turnaj

22.4.

Tělocvična

Výběr
žáků

Florbal- turnaj(okolní
školy)

29.5.

ZŠ Tichá

Vládci nebes

3.6.

Tělocvična

Výběr
žáků 4.a
5. tříd
1.- 5.

6.5.
Fotbal Mc´Donald´s
Cup.4. -5 .tř.

9.4.

18

Žáci/
Třída
1. -5.

Výběr
žáků
Nejlepší
ze tříd
3, -5.

1.- 5.
4. -5.

Výsledek
Děti si mohly jít po běhu
zacvičit do tělocvičny
(Sokol)
Ve všech disciplínách jsme
obsadili čelní umístění
Soutěž ve šplhu na čas
2. místo
Soutěž v přeskoku přes
švihadlo- 2 minuty
2. místo

5. místo- okres

5. místo- okres
Turnaj organizovala
žákovská samosprávavýborný ohlas
3. místo
Házení vlaštovek (vlastní
výroby)

Jiné akce
Veselá škola

Každý
měsíc

Třídy, tělocvična

Programy pro předškoláky

Vánoční nocování

19.12.

školní družina

4.a

Maškarní rej

24.1.

tělocvična

1.a 2.tř.

Vánoční tvoření,
DOD

27.11.
7.12.

Třídy

Velikonoční tvoření
DOD
Valentýnský den

8.4.

Sběrové akce-1

21.10. 24.10.

Sběrové akce-2

5.5. -7.5.

Beseda s ilustrátorem
A.Dudkem

3.6.

Soutěže, přehlídka masek
Velký počet žáků, jejich
rodičů i dětí z MŠ

14.2.

celá
škola
Budova ŠD

Třída ŠD

Mnoho sběru, zapojení
všech žáků, výtěžek
věnován na obnovu
histor.budovy Libušín
1.-5.

Dárek žákům ke Dni dětízábavné, skvělé

Zpracovala:
Mgr.Milena Kupčáková
8.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách a soutěžích 2.stupeň ZŠ :
Předmětová komise: Český jazyk
Vzdělávací akce (přednášky,besedy….)
Název
Datum
Olympiáda z ČJ šk.kolo
12/2013

Místo konání
ZŠ Záhuní

Olympiáda z ČJ okresní kolo

SVČ Fokus Nový Jičín

2/2014

Kulturní akce /recitace, pěvecké soutěže, divadlo, koncerty, kino atd.)
Název
Datum Místo konání
Žáci
Výsledek
Balada česká
21.10. ZŠ Záhuní
Žáci
2013
5.A a
žáci
II.st19

Žáci-počet
8 žáků
osmých a
devátých
ročníků
Jiří Frydrych,
9.A, Matyáš
Vávra, 8.B

Recitační soutěž (školní kolo)
Kalusův chodníček (recitace)

Don Juan-divadelní představení
Těšínského divadla
Kytice-divadelní představení
Divadla Radost Brno
v Beskydském divadle NJ
Vydávání školního časopisu
Záhuňské noviny

02/
2014
03/
2014

ZŠ Záhuní

8

Astra Frenštát
p.R.

21. 2.
2014
19. 3.
2014

Jančálková J. 6.A
Macečková K. 6.B
Vávra M. 8.B
Jalůvka j 8.A
žáci 8. a 9. ročníků
žáci 6. a 7. ročníků

říjenčerven
20132014

Publicistický kroužek

8.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách a soutěžích 2.stupeň ZŠ :
Předmětová komise: VV a HV
Vzdělávací akce (přednášky,besedy….)
Název
Datum
Muzikoterapie
březen 2014

Místo konání
ZŠ Záhuní

Kulturní akce /recitace, pěvecké soutěže, divadlo, koncerty, kino atd.)
Název
Datum
Místo konání
Frenštátský sedmihlásek
březen 2014
Frenštát p.R.
Brána- trampské a folkové písně
březen 2014
Ostrava
Záhuňský slavíček
duben 2014
ZŠ Záhuní
Výstava prací u příležitosti
květen 2014
Frenštát p.R.
festivalu Setkání cimbálových
muzik
Frenštátský zpěváček
květen 2014
ZŠ Tyršova
Zpracoval: Mgr. Zita Kučová

Žáci-počet
100

Žáci
6
2
25

5

Předmětová komise: Cizí jazyky
Vzdělávací akce (přednášky,besedy….)
Název
Datum
Sport English Week pro žáky 8. –
Červen 2014
9.ročníků

20

Místo konání
Ostrava

Žáci-počet
20

Kulturní akce /recitace, pěvecké soutěže, divadlo, koncerty, kino atd.)
Název
Datum
Místo konání
Žáci
Školní kolo Konverzační
leden 2014
Frenštát p.R.
6. – 9. ročník
soutěže v AJ , NJ a RJ
Cizí jazyk nám není cizí
duben 2014 ZŠ Záhuní
5. ročník
Zpracovala: Mgr. Zita Kučová

Výsledek

Předmětová komise : Matematika, fyzika
Vzdělávací akce
Název
Exkurze: přečerpávací elektrárna Dlouhé
Stráně, zámek a výrobna ručního papíru
ve Velkých Losinách

Jiné akce
Název
Matematická Pythagoriáda-školní kolo
Matematický klokan- školní kolo
Přirodovědný klokan- školní kolo

Datum
18.9.2013

Místo konání
Jeseníky, Velké Losiny

Datum
20. 2.
2014
21.3.2014

Místo konání
učebny ZŠ Záhuní

16.10.
2014

učebny ZŠ Záhuní

Datum
17.3.2014
18.3.2014
25.3.2014
25.6.2014

Místo konání
Muzeum Frenštát p.R.

učebny ZŠ Záhuní

Žáci-počet
žáci
8.ročníku a
9 ročníku
(48)

Žáci
žáci 5.roč. – 8.
roč. (55)
žáci 6.-9.ročníku
(32)
žáci 6.-9.ročníku
(28)

Zpracoval: Mgr. Kamila Adamčíková
Předmětová komise: Dějepis
Vzdělávací akce (přednášky,besedy)
Název
Výstava Terezínské ghetto
Výstava Frenštát a Velká válka
Jiné akce
Název
Dějepisná olympiáda - školní kolo
Dějepisná olympiáda - okresní kolo
Dějepisná olympiáda - krajské kolo

Datum
11.11.2013
28. 1.2014
27.3.2014

Zpracovala: Mgr. Jitka Břeská
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Muzeum Frenštát p.R.

Žáci-počet
20
18
22
18

Místo konání
ZŠ Záhuní
SVČ Fokus – Nový Jičín
Ostrava

Žáci
8
1
1

Předmětová komise: Zeměpis
Vzdělávací akce (přednášky,besedy….)
Název
Exkurze -Dlouhé stráně, V.Losiny
Výukový program MediaProMadagaskar-příběh dávné Lemurie
Multimediální program „Svět kolem
nás“ Mexiko-záhady starých Mayů
Izrael- přednáška Martin Trubač
CHKO Beskydy-meteorologická
Stanice-Lysá hora 6.B

Datum

Místo konání

18.9.2013
31. 10.
2013
15.4. .2014

Dlouhé stráně, V.Losiny
Kino Frenštát p.R.

Žácipočet
48
108

Kino Frenštát p.R.

106

23. 5. 2014
23. 6. 2014

Muzeum Frenštát p.R.
Lysá Hora

19
17

Jiné akce
Název
Datum
Místo konání
Zeměpisná olympiáda-školní kolo
24.1.2014 Zeměpisná učebna-Záhuní
Zeměpisná olympiáda-okresní kolo
18.2.2014 Fokus Nový Jičín
Výsledek:
Bobiš Ondřej( 6.A) – 11. místo – kategorie A
Koutný Petr (7.A) – 18. místo – kategorie B
Šenk tomáš (9.A) – 24. místo – kategorie C
Juráková Barbora (8.B) 26. místo – kategorie C

Žáci
31
4

Zpracovala: Mgr. Lenka Slačíková

Předmětová komise: Přírodopis, chemie
Vzdělávací akce (přednášky,besedy….)
Název
Výstavka podzimních plodů
Akce ke Dni Země-Beseda s Greenpeace
Přehlídka dravců Seiferos pro I. a
II.stupeň
Živá voda

Datum
říjen.
25. 4.
2014.
květen

Místo konání
Trojanovice
Kino Frenštát p.R.

11.6.

okolí školy

Žáci-počet
6.-9.
ročník

okolí školy
7. ročník

Kulturní akce /recitace, pěvecké soutěže, divadlo, koncerty, kino atd.)
Název
Datum Místo konání
Žáci Výsledek
Biologická olympiáda pro 6.říjen
N. Jičín
9.ročník
Školní kolo soutěže
říjen
Ostrava
1
9.místo
Přírodovědný klokan pro
vybrané žáky 8. a 9. ročníků
Školní kolo biologické
duben N.Jičín
12
Karin Kozová -8. B
olympiády
postup do okr. kola
Zpracoval: Mgr. Martin Blažek
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Předmětová komise: Tělesná výchova
Název sportovní akce
Běh naděje

Datum
září

Místo konání
Fren.p.R.

Žáci
celá škola

Výstup na Javorník

Javorník

II. st.

Přespolní běh, okres
Šplh

Záříříjen
říjen
listopad

Horečky
tělocvičny

20
Celá škola

Vánoční turnaj v košíkové

prosinec

tělocvičny

celý II. st.

Lyžařský výcvik
Zimní sportovní den

leden
leden

Velké Karlovice
Pustevny, Frenštát

20
celý II. st.

Frenštát p. R.

ZŠ Tyršova

Celá
škola
46
12
16
14
36
II.st.
16

Odry
Havířov

8
2

Roppink – přeskok přes
švihadlo
Pohár rozhlasu - okrsek
Dopravní závod
Cyklistický výlet
Vodácký kurz 9.A
Turistický výlet- 6.A,B
OVOV
OVOV -okrsek

květen
květen
červen
květen
červen
celý rok
červen

Frenštát p.R.
Frenštát p.R.
Beskydy
Sázava
Lysá hora

OVOV- okres
červen
OVOV- kraj
červen
Zpracovala: Mgr. Iva Knápková

Výsledek

4x postup na
okres
3x postup kraj

Předmětová komise: Pracovní činnosti
Název
Exkurze do VOŠ, SOŠ a SOU
Návštěva přehlídky středního
školství GEMMA
Setkání zástupců SŠ se žáky a jejich
rodiči
Exkurze do firmy Continental
Exkurze do firmy Hyundai
Projekt“ NaT Tech“ – Den na škole
Přehlídka technických profesí a
řemesel
Exkurze na úřad práce

Datum
17.10.13
24.10.13

Místo konání
Kopřivnice
Nový Jičín

Žáci
Třídy 8.A,B a 9.A
Třídy 8.A,B a 9.A

26.11.13

ZŠ Záhuní

Třídy 8.A,B a 9.A

28.11.13
3.12.13
16.1. a
12.2.14
10.4.14

Frenštát p.R.
Nošovice
Gymnázium a
SPŠE Frenštát p. R.
Kopřivnice

Třída 9.A
Třídy 8.A,B a 9.A
Vybraní žáci 8.a
9.roč.
Třída 8.A,B

22.5.14

Nový Jičín

Třída 8.A,B

Zpracovala: Mgr. Jolana Krygelová
23

9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
9.1. Projekty podané ve spolupráci se zřizovatelem
1. V únoru 2012 byl zpracován a podán ke schválení projekt „Učíme se pro budoucnost“
v rámci programu financovaného z EU - Regionální operační programu NUTS II
Moravskoslezsko 2007 – 2013. Záměrem předkládaného projektu bylo vytvoření
podmínek pro vzdělávání dle školského zákona č.561/2004 Sb, ve znění pozdějších
předpisů pro příspěvkové organizace města Frenštát p.R.: Základní škola a Mateřská
škola Frenštát p. R., Tyršova 913 a Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod
Radhoštěm, Záhuní 408. Projekt byl v rámci hodnocení vybrán k realizaci. Projektovým
záměrem ZŠ Záhuní je pořízení dataprojektorů a keramických tabulí pro 15 kmenových
tříd a rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků spojená s pořízením speciální
audiotechniky techniky a tabletů pro žáky. Realizace projektu byla zahájena v červnu
2014 a předpokládaný termín dokončení je k 31.10.2014.
2. V 2014 byl zpracován projekt „ Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání“, jehož záměrem
je zásadní modernizace odborných učeben zeměpisu a fyziky. Projekt byl vybrán
k realizaci. Předpokládaný termín dokončení je červen 2015
9.2. Samostatné projekty
1. V březnu 2014 byl školou zpracován projekt „Na zelenou, bezpečné cesty do školy“,
jehož cílem bylo získat finanční prostředky především pro zpracování dopravní studie,
která by navrhla řešení dopravní situace v blízkosti ZŠ Záhuní. Projekt byl vybrán
k realizaci. Termín dokončení projektu byl stanoven na říjen 2015.
2. V květnu 2014 by zpracován projekt EDISON ve spolupráci AIESEC Ostrava
( asociace vysokoškolských studentů) podporující výuku angličtiny. Realizace projektu
je naplánovaná na září 2014.
3. V měsících březnu až květnu 2014 byl zahájen projekt E- twinning ( téma „ My
teenager life“), podporující jazykové dovednosti a komunikaci v anglickém jazyce
s dánskými spolužáky.

10. Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2013/2014
Školní metodik prevence (jméno):
Školní psycholog
Školské poradenské pracoviště
Školský preventivní tým

Mgr.Jitka Skřečková
NE
NE
NE
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Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ve školním roce 2013/2014
snížená
známka
z chování

neomluvené
hodiny

počet

počet

počet
hodin
celkem

počet
žáků

5

2

296

8

alkohol

kouření

Počet Počet Počet Počet
žáků případů žáků případů

0

0

0

0

Ostatní drogy

Agresivní
formy
chování vč.
šikany

Počet
žáků

Počet
případů

Počet
žáků

Počet
případů

Počet
žáků

Počet
případů

0

0

12

8

5

2

krádeže

Minimální preventivní program 2013/2014
V rámci preventivních aktivit se během celého školního roku vycházelo z minimálního
preventivního programu a školní preventivní strategie.
Třídní učitelé soustavně spolupracovali s metodikem prevence a vycházeli vstříc preventivním
aktivitám během výuky. Pedagogové spolupracovali s přizvanými odborníky.
Průběh prevence a zhodnocení
1. ročník
Jak jsme přišli na svět
Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.R.
Hodinové povídání s panenkami o tom, jak jsme přišli na svět, které bylo doplněno filmem.
Beseda byla velmi hezká, vhodná pro žáky do 3. ročníku.
1.-5. ročník
Prevence v dopravě a chování na veřejnosti
Městská policie Frenštát p.R.
Žáci si zopakovali pravidla silničního provozu, chování na vozovce i na chodníku a chování
mezi ostatními spoluobčany.
6.ročník
Intervenční program pro třídu 6.B
Poradna pro primární prevenci Ostrava, p.Velička
Program proběhl z důvodu narušení vztahů ve třídě. Cílem programu bylo urovnání a posílení
kamarádských vztahů mezi spolužáky, snížení rizika výskytu patologických jevů.
6.ročník
Nebezpečí kyberšikany
Poradna pro primární prevenci Ostrava, p.Velička
Žáci se seznámili s riziky používání sociálních sítí. Cílem besedy je naučit se předcházet
kiberšikaně.
6.ročník
Adaptační kurz
Seznámení s novými žáky, kteří přišli z jiných škol.
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1. – 9. ročník
Veselé muzicírování
Mgr. D. Horsáková
Hraní a relaxace pomocí bubnů a netradičních hudebních nástrojů.
2. a 6. ročník
Beseda s hasiči
Preventivní skupina hasičského sboru Nový Jičín
Teoreticky i prakticky si žáci zopakovali základní pravidla při vzniku požáru, telefonní čísla
záchranného sboru atd.
7. ročník
Poruchy příjmu potravy
Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.R.
Beseda se žáky na téma anorexie, bulimie, vznik a léčba poruch příjmu potravy. Beseda byla
spojena s obrazovou prezentací. Žáci hojně diskutovali, beseda byla velmi přínosná a líbila se.
7.ročník
Nebezpečí šikany
Poradna pro primární prevenci Ostrava, p.Velička
Žáci si během programu upevnili základní sociální dovednosti nutné k fungování vztahů ve
třídě.
8.ročník
Antikoncepce
Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.R.
Žačky se v rámci učiva o člověku seznámily s druhy antikoncepce, besedovaly nad otázkami
ochrany před početím.
9. ročník
Partnerské vztahy
Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.R.
1. – 9. ročník
Běh naděje
Ve spolupráci s T. J. Sokol Frenštát p.R. proběhl již tradičně Běh naděje, který podporuje
výzkum proti rakovině a část výtěžku putuje na prevenci kriminality mládeže.

Další aktivity
Pohovory s rodiči a žáky, jednání
V letošním školním roce proběhlo celkem 23 jednání s rodiči a žáky. Případů neplnění školních
povinností a chování ve výuce se projednávalo 12. Jednání, která se týkala neomluvených nebo
vyššího počtu omluvených hodin proběhla ve 3 případech, z toho jeden žák byl v šetření soudu
a sociálního odboru, písemná dokumentace přiložena. U 9 jednání s rodiči byl přítomen ředitel
školy. Proběhla 2 šetření krádeže, na kterých se podílelo 5 žáků.
Proběhly 2 výchovné komise a1 jednání na MěÚ.
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Aktivity školního metodika prevence (díle jen ŠMP)
ŠMP se zúčastnila 1schůzky pořádané Okresním metodikem preventivních aktivit v Novém
Jičíně.
ŠMP se zúčastnila konference k tématu kyberšikany v Olomouci.
Proběhla kontrola individuálních vzdělávacích plánů - Mgr. Nováková z Pedagogickopsychologické poradny Nový Jičín a Mgr. Grygarová ze Speciálně-pedagogického centra
Valašské Meziříčí.
Závěr
V rámci preventivní péče byly splněny úkoly zadané do plánu pro školní rok. V letošním roce
jsme začali spolupracovat s Poradnou pro primární prevenci Ostrava, panem Veličkou.
Spolupráce se nám osvědčila a budeme v ní v příštím roce pokračovat. Spolupráce s Orgánem
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a Střediskem výchovné péče Kelč je na dobré úrovni.
V příštím roce se zapojíme do vzdělávacích programů a budeme usilovat o co nejužší kontakt
mezi učitelem a žákem, zlepšení vztahů mezi žáky a vést žáky k důvěře k učiteli nebo ŠMP.
Zpracovala: Mgr. Jitka Skřečková
11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2013/2014
Školní vzdělávací program
Problematika envirometálního vzdělávání je
zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP

Samostatný předmět envirometálního
vzdělávání
Vzdělávání a výchova ve školní družině je
také zaměřena na envirometální vzdělávání
Organizace envirometálního vzdělávání
Organizování celoškolních aktivit
zaměřených na envirometální vzdělávání

Kontakty školy s nevládními organizacemi,
zaměřenými na ekologickou výchovu
Ekologizace provozu školy (šetření energií,
třídění odpadů)

Aktivity školní družiny

Na 1.stupni je enviromentální výchova
zapracována do předmětů prvouka,
vlastivěda, přírodověda, dotýká se také
výtvarné výchovy a pracovních činností,
zejména tematický okruh Lidské aktivity,
podmínky život. prostředí, Vztah člověka k
prostředí
ne
ano
Na 1. stupni jsou pořádány eko programy
občanským sdružením Hájenka, úklid okolí
školy , čištění břehů kolem řeky Lubiny, 2.
stupeň pořádá projektový den s názvem Den
Země
Občanské sdružení Hájenka
Lesy ČR
Popelnice na třídění plastů
Sběr starého papíru – 2x ročně
Zapojení do projektu „Zelená škola“ –
smlouva s firmou REMA Systém a.s. o
umístění sběrného boxu na použitá
elektrozařízení a baterie z 29.2.2012
Třídění odpadu ve třídách. Vycházky
zaměřené na poznávání a sběr přírodnin
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12. Školní družina ve školním roce 2013/2014
Vzdělávací akce (přednášky,besedy….)
Název
Datum
Poznáváme školu a okolí
září
Výroba puzzlí
21.-25.10.2013
Výroba adventních věnců
25.-29.11.2013
Vánoční dílny
27.11.2013
Knihovna
1 x týdně
Velikonoční tvoření
8.4.2014
Naším městem křížem krážem
Rok 2013

Místo konání
Frenštát a jeho okolí
družina
družina
ZŠ Záhuní
žákovská knihovna
ZŠ Záhuní
výroba mapek

Žáci-počet
84
72
78
52
74
54
76

Kulturní akce /recitace, pěvecké soutěže, divadlo, koncerty, kino atd.)
Název
Datum
Místo konání
Vánoční besídka
18.12.13
družina
Noc s pohádkovými bytostmi
14.3.14
družina
Besídka pro maminky
21.5.14
družina
Deskohraní
24.-28.2.14
družina

Žáci
84
62
81
58

Sportovní akce
Název
Drakiáda
Lampionový průvod
Po stopách papouška Lory
Dětský karneval

Žáci
70
65
59
74

Místo konání
fotbalové hřiště
Rekovice
družina
šk. jídelna

Datum
4.10.13
30.10.13
26.6.14
14.2.14

Jiné akce
Název
Datum
Soutěž o nejlepší strašidlo
4.-9.11.13
z přírodních materiálů
Domácí mazlíčci-týden se zvířátky 15.-19.4.14

Místo konání
družina

Žáci
82

družina

79

Zpracovala: Dagmar Gajdušková, Pavla Strnadlová, Andrea Tomšejová
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13. Mateřské školy
13.1. Mateřská škola Dolní
Počet dětí ve školním roce 2013/2014:
počty dětí dle jednotlivých tříd

1. třída
2.třída
3.třída

28 dětí
28 dětí
28 dětí

Výchovně vzdělávací proces
Výchovně vzdělávací činnost v našem předškolním zařízení vychází ze školního
vzdělávacího programu MŠ „Hrajeme si celý rok“. Součástí ŠVP jsou třídní vzdělávací
programy, které obsahují tématické okruhy rozdělené na týdenní tématické celky. Jednotlivé
tematické celky jsme podle aktuálních potřeb měnili a doplňovali, vždy jsme sledovali, aby
byly splněny požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Jednotlivé tematické celky jsme volili podle aktuální situace/ svátky, roční období/.Při
výchovně vzdělávací práci dbáme důsledně na individuální přístup k dětem podle jejich potřeb,
schopností a zájmů, koncepce školy, plnění cílů práce školy.

Akce MŠ Dolní ve šk. roce 2013 - 2014

Akce

Název

Vzdělávací

Exkurze Policie ČR
Exkurze Hasiči ČR
Skanzen Rožnov
Návštěva ZŠ Záhuní
Návštěva ZŠ Tyršova

Kulturní

Karneval
Loutkové divadlo Kopřivnice
Vystoupení p. Dudka
Divadelní představení v MŠ
Divadlo loutek Ostrava
Divadlo ZŠ Tyršova
Divadlo ZŠ Záhuní
Koncert ZUŠ
Mikulášská nadílka
Den matek
Fotografování dětí
Pěvecká soutěž Záhuňský slavíček
Jarní výt. výstava
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Pro veřejnost

Den otevřených dveří ZŠ Záhuní
Ván. vystoupení v Dom. Důchodců
Vystoupení na Tří krále
Den města

Sportovní

Plavecký výcvik
Sportovní hry MŠ
Dopravní hřiště Val. Meziříčí
Saunování
Solná jeskyně

13.2 Mateřská škola Školská čtvrť
Počet dětí ve školním roce 2013/2014
počty dětí dle jednotlivých tříd

1.třída
2.třída
3.třída
4.třída
5.třída
6.třída
7.třída

28 dětí
28 dětí
28 dětí
28 dětí
28 dětí
25 dětí
25 dětí

Výchovně vzdělávací proces
Školní vzdělávací program Mateřské školy Školská čtvrť vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, který stanovuje konkrétní cíle, formy, délku, povinný
obsah vzdělávání a podmínky vzdělávání.
Škola vypracovala školní vzdělávací program jako klíčový dokument, který vyjadřuje identitu
školy, její orientaci a obsahové, formální i metodické priority její práce.
Má dlouhodobý charakter – v horizontu pěti let – aby škola po rozšíření kapacity našla svůj
pedagogický styl i styl řízení, pracovala cílevědomě a plánovitě, aby představovala vzájemně
spolupracující tým.
Koncepce MŠ vychází ze svého doplňujícího postavení vůči rodině, uznává prvořadost jejího
výchovného poslání a působení. Podporuje vliv rodiny na dítě a snaží se vycházet v zájmu
zdravého vývoje rodičům vstříc. Působení MŠ a rodiny se doplňuje a zaručuje dítěti nejen
přiměřenou péči, ale i hodnotnou přípravu na život.
Profilace MŠ je dlouhodobě zaměřena humanitním směrem – dokladem toho je 32-letá
tradice působení pěveckého sborečku „Mateřídouška“, který se zapojuje svými vystoupeními
do kulturního života města – rozsvícení vánočního stromu, vystoupení pro důchodce, vítání
občánků, Den rodiny, Den města. Dále pak tradice výtvarných kroužků – práce dětí zdobí
interiér MŠ, posíláme je do soutěží výtvarných prací nebo na výstavy ve městě. V poslední
době se rozvinula i výuka základů lyžování. Děti se pravidelně v zimním období zúčastňují 5denního výjezdového lyžařského kurzu ve SKI areálu Bílá. Formou tzv.“Barevné angličtiny“ se
děti (po dohodě s rodiči) seznamují se základy angličtiny. Vedeme děti i k ochraně životního
prostředí – do třídních programů zařazujeme prvky ekologické výchovy. Práce ve výtvarných
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kroužcích, sborečku nebo barevné angličtině je do ŠVP začleněna jako „Speciální programy“ po vzájemné dohodě s rodiči a pokud má zájem i dítě – to respektujeme i před zájmem rodiče.
V naší mateřské škole bylo tradicí pomáhat dětem s handicapem, a to i velmi těžkým.
Mateřskou školou od roku 1984 – 2004 prošla řada dětí s mentálním, tělesným, sluchovým,
řečovým i zrakovým postižením ( v oddělení se sníženým počtem dětí, dříve speciální
oddělení) a my jsme pyšni na to, že jsme jim všem mohli v začátcích pomoci. Tato práce
naplňovala nejen nás, zaměstnance školy, ale i všechny děti, které se zde učily vzájemné
toleranci a přátelství k druhým bez rozdílu toho, jaký kdo je a jak vypadá. Toto bohatství
mezilidských vztahů zůstane v našich dětech zakódováno po celý život.
V tomto školním roce jsme se k integraci po letech zase vrátili, ale v jiné podobě. V 5. třídě
jsme integrovali s asistentem pedagoga dítě s odkladem školní docházky s tělesným
postižením.
Přehled akcí ve školním roce 2013/2014
Akce
Vzdělávací

Kulturní

Název
Letové ukázky dravců
Veselá škola pro předškoláky
Den otevřených dveří v ZŠ
Záhuní
Přednáška o školní zralosti
Návštěva ZŠ praktická
Návštěva SŠHaG-gastro festival
Návštěva ZŠ Záhuní – před
zápisem do 1.třídy
Návštěva ZŠ Tyršova – před
zápisem do 1.třídy
Návštěva Gymnázia a Střední
průmyslové školy – Den
otevřených dveří
Exkurze do Zahradnictví
Velikonoční výstava
Pedagogická praxe
Návštěva radnice – prohlídka
soch, věže, náměstí
Návštěvy knihovny-edukační
programy
Muzeum - edukační programy
Přednáška o pitném režimu
Školní výlet do ZOO Ostrava
Kouzelná ryba
Ferda mravenec
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Všechno lítá co peří má
Vodnická pohádka
Pravidelné návštěvy promítání
pohádek v kině
Maškarní karneval v MŠ
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Datum
26.9.2013
říjen-červen
prosinec

Místo konání

listopad
květen
listopad
leden

MŠ
Frenštát p.R.
Frenštát p.R.
ZŠ Záhuní

leden

ZŠ Tyršova

listopad

Frenštát p.R.

květen
duben
září-květen
květen

Frenštát p.R.
Frenštát p.R.
MŠ-1.oddělení
Frenštát p.R.

září-červen

Frenštát p.R.

prosinec červen
červen
červen
21.10.2013
4.12.2013
prosinec
prosinec
24.3.2014
14.5.2014
Září-červen

Frenštát p.R.

leden

MŠ

Frenštát p.R.-hřiště

ZŠ Záhuní
Frenštát p.R.

MŠ
Ostrava
MŠ
Kino
MŠ
MŠ
Kino
Kino
Frenštát p.R.

Pro
veřejnost

Účast v pěvecké soutěži
„Záhuňský slavíček“
Účast v pěvecké soutěži
Zpívání pod Trúbou“
Besídka ke Dni matek
Besídka – Barevná angličtinaukázka výsledků celoroční
práce
Koncert ZUŠ Frenštát p. R.
hudební obor
Koncert ZUŠ Frenštát p.R.
taneční obor
Raneček pohádek
Výstava výtvarných prací
Výstava Vánoční variace
Divadelní představení v ZŠ
Tyršova
Návštěva výstav výtvarných
prací
Schůzka s rodiči
Den otevřených dveří v MŠ
Přednáška o školní zralosti
Vystoupení dětí ze Zumby

2.4.2014

ZŠ Záhuní

10.4.2014

MŠ Štramberk

květen
květen
červen

MŠ
MŠ

červen

Frenštát p. R.

červen

Frenštát p.R.

červen
květen
prosinec
prosinec
červen
prosinec
květen
září
listopad
listopad
prosinec
červen
prosinec

MŠ
Frenštát p. R.

prosinec
květen
květen

Frenštát p.R.

květen

Frenštát p.R.

květen
červen
červen

Frenštát p.R.

prosinec
březen
27. září 2013
září-červen
3 kurzy
říjen-červen

MŠ

Lyžování se sluníčkem-týdenní
lyžařský kurz
Cesta za pokladem - s rodiči na
jízdárnu s plněním úkolů

únor

SKI Bílá

červen

Frenštát p.R.

Sportovní hry ke Dni dětí zahrada MŠ

červen

Frenštát p.R.

Vánoční vystoupení sborečku
v Domově Hortenzie
Vystoupení v Domově
s pečovatelskou službou
Vystoupení sborečku na Dni
rodiny
Vystoupení sborečku ke Dni
matek v Domově Hortenzie
Vystoupení sborečku na Vítání
občánků v obřadní síni MěÚ
Vystoupení sborečku na Dni
města
Tvořivá dílna – pro rodiče a děti
Sportovní

Běh naděje
Plavecký výcvik
Zumba pro děti
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Frenštát p.R.
Frenštát p.R.
MŠ
MŠ
MŠ
Frenštát p.R.
Frenštát p.R.

Frenštát p.R.

Frenštát p.R.

Frenštát p. R.
Frenštát p. R.
MŠ

Jiné

Účast ve výtvarných soutěžích
Rozloučení se školáky
s autogramiádou Adolfa Dudka
Fotografování dětí
Tablo předškoláků

září-červen
červen

Auto Dakar a Karel Loprais v
MŠ
Spaní v MŠ

květen

MŠ
Frenštát p.R.náměstí
MŠ

červen

MŠ

duben
červen

MŠ

14. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny v Kč za kalendářní rok 2013
a) příjmy
1. celkové příjmy
2. poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců
z toho - úplata za předškolní vzdělávání
- úplata za školní družinu
- stravné
3. příjmy z doplňkové činnosti (cizí strávníci)
4. ostatní příjmy
z toho - dotace
- příjmy z pronájmů
- ostatní příjmy

32 768 093
2 928 930
519 770
84 720
2 324 440
105 723
29 733 440
29 016 580
185 610
531 250

b) výdaje
1. investiční výdaje celkem
2. neinvestiční výdaje celkem
z toho: - náklady na platy (včetně náhrad platů)
- ostatní osobní náklady
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
- zákonné sociální náklady
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky
- stipendia
- ostatní provozní náklady
v tom:
- spotřeba materiálu
- spotřeba energií
- opravy a udržování
- cestovné
- nákup služeb
- náklady z dlouhodobého majetku
- ostatní provozní náklady

160 919
32 768 093
16 268 412
307 400
5 517 271
165 599
448 067
0
10 061 345
3 474 012
3 836 451
846 695
67 799
1 184 267
290 875
361 246

33

15. Výroční zpráva o poskytování informací ve školním roce 2013/2014
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a
tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999. v platném znění
a/ Celkový počet písemných žádostí o informace :0
b/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace :0
c/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
d/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0

16. Přílohy

16.1 Příloha č.1 - Oblast ICT ve školním roce 2013/2014
Metodik ICT:
Mgr. Martin Majer, zástupce ředitele školy
Správce PC učeben: Mgr. Martin Blažek
Správce PC sítě:
externí firma Embex s.r.o., 40.pluku 1351, Valašské Meziříčí
(pověřený zaměstnanec pan Michal Pitrun)

Změny ve vybavení školy ve školním roce 2013/2014
- Ve šk.roce 2012/2013 byla zahájena výuka na nové PC technice splňující požadavky na
kvalitní a plynulou výuku v souladu s nejnovějšími trendy moderních technologií. Vybavení
multimediální PC učebny: 30 žákovských pracovišť v provedení tzv. „tenký klient“ včetně
sluchátek, učitelské PC, vizualizér a server. V letošním školním roce byly provedeny v učebně
ještě další úpravy v kabeláži a byl zde v rámci dokončení projektu EU Peníze školám
instalován nový školní nábytek.
- V únoru 2014 byly pořízeny pro školu 2 interaktivní tabule z projektu EU Peníze školám.
Jedna tabule je určena převážně pro výuku na 1.stupni, druhá pro 2.stupeň. Jedná se o
nejnovější technologii multitouch, tabule jsou velice vhodným a poutavým pomocníkem při
výuce téměř ve všech předmětech.
- Výukový software ve šk.roce 2013/2014 – byla rozšířena licence interaktivních učebnic pro
výuku přírodopisu a zeměpisu v 9.roč.. V souvislosti s ukončením podpory OS Microsoft XP
škola začala postupně aktualizovat stávající školní PC na nejnovější verzi OS.
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16.2 Příloha č.2 - Hodnocení práce Žákovské samosprávy za školní rok 2013/2014
Uplynulý školní rok bych hodnotila velmi kladně s pohledu docházky zástupců ŽS
na schůzky. Od října jsme se scházeli každý čtvrtek v 7.30 hod v učebně 4.A. V letošním
školním roce měla nízkou docházku třída 8.A a 9.A.
Hlavním cílem ŽS bylo pokračovat v aktivitách a realizovat nové soutěže.
Uskutečněné akce :
Září
Spolupráce na Běhu naděje
Říjen
Podzimní sběrová akce
Listopad Barevný týden
Prosinec Mikuláš – spolupráce s devátými třídami, Mikulášská nadílka
Den otevřených dveří – spolupráce s učiteli
Duben
Jarní sběrová akce
Florbalový turnaj
Květen
Vládce nebes – papírové vlaštovky
Červen
Pohádkový les – spolupráce s MŠ Školská čtvrť
Záhuní má talent
Hodnocení ŽS, společné zakončení
ŽS spolupracovala při řešení různých školních problémů a komunikovala mezi školou a žáky.
Poděkování patří všem zástupcům tříd, kteří pravidelně každý týden ve čtvrtek navštěvovali
v ranních hodinách schůzky ŽS a aktivně se zapojili do organizování akcí.
Zpracovala: Mgr. Jitka Skřečková
16.3 Příloha č.3 – Hodnocení práce výchovného poradce ve šk.roce 2013/2014
Činnost výchovné poradkyně a kariérové poradkyně se ve školním roce 2013/2014 řídila podle
plánu, který byl sestaven na začátku školního roku.
V průběhu roku byly zajištěny tyto oblasti:
1) Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
3) Spolupráce s třídními učiteli při řešení vysoké absence, neomluvené absence a
nevhodného chování žáků
4) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
5) Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků
6) Profesní orientace pro 9. ročníky a budoucí 9. ročníky
7) Spolupráce s OSPOD Frenštát p. R.
V letošním školním roce bylo v evidenci 49 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Z toho speciálně-pedagogickou péči navštěvovalo 21 žáků v 8 skupinách. Speciálně
pedagogickou péči vedlo 5 učitelek. V průběhu roku bylo v PPP v Novém Jičíně, Frýdku35

Místku a Ostravě nově vyšetřeno 13 žáků, z toho u 10 byly diagnostikovány VPU, u 1 žáka
mimořádné nadání. Individuální vzdělávací plán byl vypracován pro 22 žáků. Kontrolní
vyšetření proběhlo u 17 žáků.
V dubnu proběhla na škole kontrola IVP. Při kontrole, kterou provedla Mgr. Nováková
z PPP v Novém Jičíně, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Dvakrát naši školu navštívila
pracovnice SPC ve Valašském Meziříčí, aby provedla kontrolu práce s dětmi s poruchou
sluchu.
V letošním školním roce jsme úzce spolupracovali s psychology z SVP v Kelči při
řešení výchovných problémů jednotlivých žáků i třídních kolektivů. V průběhu roku byli 2 žáci
do tohoto zařízení umístěni. Spolupráce probíhala takés SVP ve Frýdku-Místku. Zde jsou
v ambulantní péči 2 žáci. Ve spolupráci se školní metodičkou prevence se uskutečnilo 23
výchovných komisí, ze kterých byly pořízeny záznamy z jednání. V průběhu školního roku
jsme spolupracovali s OSPODem. Tato spolupráce se v posledních letech zlepšila. Účastnili
jsme se případové konference (22.4.2014, žák Miroslav Boldi).
Během školního roku byly uskutečněny akce pro žáky 8. a 9. ročníku, při kterých jsme
se snažili poskytnout co nejširší informace o možnostech následného vzdělávání. Přehled akcí:
1) Exkurze do VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici
(17.10.2013, pro žáky 8. a 9. ročníku)
2) Návštěva přehlídky středního školství GEMMA v Novém Jičíně
(24.10.2013, pro žáky 8. a 9. ročníku)
3) Setkání zástupců SŠ s žáky 8. a 9. ročníku a jejich rodiči v naší škole
(26.11.2013)
4) Exkurze do firmy Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm
(28.11.2013, pro žáky 9. ročníku)
5) Exkurze do firmy Hyundai v Nošovicích
(3.12.2013, pro žáky 8. a 9. ročníku)
6) Zapojení do projektu NaT Tech – účast na „Dni na škole“
na Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky
a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm
(16.1.2014 a 12.2.2014, pro žáky 8. a 9. ročníku se zájmem
o přírodovědné předměty)
7) Přehlídka technických profesí a řemesel s názvem „Řemeslo má
zlaté dno“
(10.4.2014, pro žáky 8. ročníku)
8) Návštěva IPS Úřadu práce v Novém Jičíně
(22.5.2014, pro žáky 8. ročníku)
9) Účast na dnech otevřených dveří na středních školách
ve Frenštátě pod Radhoštěm
Vycházejícím žákům byly v únoru vydány přihlášky na střední školy a zápisové lístky.
Z naší školy v letošním roce vychází celkem 27 žáků. Z toho 2 žáci odcházejí z 5. třídy na
víceleté gymnázium. Na učební obory odchází 4 žáci, na gymnázia rovněž 4 žáci (z 9. ročníku)
a ostatní žáci jdou na školy zakončené maturitní zkouškou.
Výchovná poradkyně společně se školní metodičkou prevence se v průběhu školního
roku účastnily DVPP. K.Adamčíková v květnu dokončila specializační studium výchovného
poradenství.
Závěr:
Roční plán úkolů výchovného poradce pro školní rok 2013/2014 byl z velké části splněn.
Nadále se budeme snažit o dobrou spolupráci s odborníky.
Vypracovala: K.Adamčíková, J.Skřečková
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16.4 Příloha č.4 – Zhodnocení činnosti Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, o.s. se sídlem
Záhuní 408, Frenštát p.R. za školní rok 2013/2014
Klub pracoval v převládajícím úseku školního roku 2013/2014 ve složení (důvěrníci tříd VDK):
Lichnovská Miroslava, Zemánková Marcela, Vojtková Vladimíra, Vojtek Jiří, Vaňková
Kateřina, Maruchničová Martina, Kiktová Miluše, Jančálková Pavlína, Nováková Ivona,
Brabcová Martina, Hlucháň Rudolf, Juráková Alena, Zátopek Pavel
Spolupráce ze strany ZŠ byla podporována zástupci ZŠ:
Ing. Stieborský, Mgr. Matušová, Mgr. Majer
Koncem měsíce září 2013 proběhlo plenární zasedání Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní,
bohužel s opětovně malým počtem přítomných rodičů (11), na kterém bylo schváleno, že výše
příspěvků pro činnost Klubu pro školní rok 2013/2014 bude činit opět 300,- Kč na dítě – žáka
ZŠ Záhuní.
Ve vedení Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní (VDK) žádné změny neproběhly – užší vedení
Klubu pracovalo ve stejném složení jako v minulých letech.
V Radě školy pracovaly jako zástupkyně rodičů žáků ZŠ pro volební období 1.1. 2012 – 31.12.
2014 stále Vladimíra Vojtková a Kateřina Vaňková.
Kromě plenárního zasedání Klubu proběhlo dalších 5 běžných schůzek Klubu (VDK) a další
operativní schůzky související s přípravou Společenského večera 2014 pořádaného pro
příznivce ZŠ a MŠ Záhuní. Vše další bylo operativně dohodnuto pomocí elektronické
komunikace až do konce školního roku (školní výlety, exkurze, prezentační akce apod.)
Program jednání VDK ve školním roce 2013/2014 obsahoval následující témata:
–
–
–
–

Organizace výběru příspěvků na činnost VDK (podporu akcí pořádaných školou) ve
schválené výši 300,- Kč na žáka (celkem vybráno včetně zisků ze Společenského večera
2014 a Dne otevřených dveří 2013 96.648,- Kč).
Rozhodování o finančních příspěvcích a organizační pomoci u akcí pořádaných v rámci
školní nebo mimoškolní činnosti na ZŠ Záhuní včetně prezentace školy a odměn úspěšných
žáků (celkem rozděleno ke dni 30.6. 2014 bylo 78.531,- Kč).
Řešení problematiky související s chodem školy i mimoškolními aktivitami a jejich
podpora, jak po stránce organizační, tak i finanční (společné kulturní i sportovní akce,
školní výlety, pěvecké a recitační soutěže, exkurze, podpora školní družiny apod.).
Prezentace ZŠ Záhuní navenek:
organizace Společenského večera ZŠ a MŠ Záhuní pořádaného ve spolupráci
s pracovníky ZŠ (17. 1. 2014),
spolupráce při organizaci a finanční podpora již tradičně úspěšného
a oblíbeného Dne otevřených dveří s mikulášskou tématikou pořádaného opět
v sobotu (7. 12. 2013),
Nedílnou součástí této kapitoly je také ocenění úspěšných žáků školy, kteří ZŠ Záhuní
úspěšně reprezentují na vědomostních soutěžích, ve sportu či umění a na jejichž
odměnách se Klub rodičů také již tradičně finančně podílí.
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Přehled akcí finančně nebo organizačně podporovaných Klubem rodičů
a přátel při ZŠ Záhuní ve školním roce 2013/2014
Vítání prvňáčků ve školním roce 2013/2014
Vánoční turnaj v košíkové pro žáky II. stupně
Mikulášská nadílka pro žáky 1. a 2. tříd
Návštěva planetária pro 5. ročník
Lyžařský kurs 7. tříd
Lyžařský kurs pro žáky 1. stupně
Zimní sportovní den pro žáky 2. stupně
Recitační soutěže žáků 1. stupně
Pěvecké soutěže žáků 1. stupně
Záhuňský slavíček a slavík
Karneval pro žáky 1. a 2. tříd
Celoškolský turnaj ve skoku přes švihadlo
Noc v družině
Exkurze 8. a 9. ročníku do Jeseníků (Losiny, Dlouhé Stráně)
Podpora sportovních a kulturních akcí (podpora dalších zájezdů a exkurzí - za sportem i
poznáním a historií)
Odměny vynikajících sportovních výkonů i vynikajících výsledků ve studiu)
Zmrzlinový Den dětí
Program „Budu čtenář“ ve spolupráci s Městskou knihovnou
Intervenční program pro 6.třídu
Celkem bylo profinancováno v období 1.9. 2013 – 30.6. 2014 117.806,- Kč,
pro rozjezd dalšího školního roku (2014/2015) je na běžném účtě Klubu rodičů
a přátel při ZŠ Záhuní, o.s. uloženo 38.800,- Kč.
Příjmy z výběru členských příspěvků v celkové výši 75.300,- Kč byly ještě navýšeny dalšími
příjmy (ze Dne otevřených dveří, ze Společenského večera ZŠ a MŠ Záhuní) v celkové výši
21.348,- Kč.
Frenštát p.R, dne 1.9.2014
Ing. Alena Juráková, Ph.D.
předseda Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, o.s.
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