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1. Charakteristika školy    

 
a) Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm,  

  Záhuní 408, okres Nový Jičín 

 

  IČ:  60336251 

  IZO: 102244022 

 

b) Zřizovatel:  Město Frenštát pod Radhoštěm,  

  Náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

 

c) Ředitel školy:  Ing. Josef Stieborský 

 

d) Typ školy a školská zařízení, která škola zahrnuje: 

 - Základní škola, Záhuní 408, Frenštát pod Radhoštěm 

 - Školní družina, Záhuní 408, Frenštát pod Radhoštěm 

 Mateřské školy: 

 - Mateřská škola, Dolní 404, Frenštát pod Radhoštěm 

 - Mateřská škola, Školská čtvrť 1391, Frenštát pod Radhoštěm 

 Školní jídelny: 

 - Školní jídelna základní školy, Záhuní 408, Frenštát pod Radhoštěm 

 - Školní jídelna při mateřské škole, Dolní 404, Frenštát pod Radhoštěm 

 - Školní jídelna při mateřské škole, Školská čtvrť 1391, Frenštát pod Radhoštěm 

 

e) Statistické údaje:  

Skutečnost ve školním roce 2015/2016:  

MŠ Školská    počet tříd 7  počet dětí 190    

MŠ Dolní    počet tříd 3  počet žáků 84 

1. stupeň ZŠ    počet tříd 9  počet žáků 201 

2. stupeň ZŠ    počet tříd 7  počet žáků 148 

Školní družina    počet tříd 4  počet žáků 114 

Školní jídelna MŠ Školská     počet žáků 190 

Školní jídelna MŠ Dolní      počet žáků 84 

Školní jídelna ZŠ       počet žáků 325  

 

f) Školská rada: 

 šestičlenná – 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů a 2 zástupci ZŠ 

 

g) Orientace 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 práci s výpočetní  

technikou. Škola nezřídila specializované třídy pro žáky se specifickými vývojovými 

poruchami  učení a chování. Tito žáci jsou plně integrováni v běžných třídách. Škola není  

 bezbariérová.  
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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 

 - Kurz branného plavání 

 - Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků 

 - Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků 

 - Turistický kurz pro žáky 6. ročníků 

 - Cykloturistický kurz pro žáky 7. ročníků 

 - Skálolezecký kurz pro žáky 8. ročníků 

 - Vodácký kurz pro žáky 9. ročníků 

 

h) Vybavení školy: 

Odborné učebny  

 - chemie, fyzika, zeměpis, přírodopis, dvě počítačové učebny, dvě učebny cizích jazyků, učebna  

      výtvarné výchovy, cvičná kuchyňka, učebna pro výuku dílen 

 

Knihovna 

 - žákovská knihovna s připojením k internetu 

 

Sportovní podmínky 

 - dvě tělocvičny, venkovní areál se čtyřmi hřišti a běžeckou dráhou 

 

Žákovský nábytek 

 - ve všech kmenových třídách je již nový, výškově stavitelný nábytek. V odborných učebnách je 

 rovněž výškově stavitelný nábytek nebo nábytek odpovídající charakteru učebny. Ve všech  

 kmenových třídách proběhla obnova skříní. Byla realizována výměna školních tabulí ve všech  

   kmenových třídách za keramické tabule s možností projekce. 

 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami 

 - odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu jsou vedle běžných učebních pomůcek  

   vybaveny dataprojektory a nově i vizualizéry v souladu se současnými moderními trendy výuky. 

   V učebnách cizích jazyků jsou již několik let využívány interaktivní tabule. V učebnách jazyků  

   byly z projektu instalovány sluchátkové systémy. Žákovskými tablety jsou vybaveny tři odborné  

       učebny. 

 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 

 - počítačové učebny jsou vybaveny 30 počítači pro žáky. Z projektu byla pořízeno 30 notebooků  

 pro žáky, které jsou využívány v kmenových třídách. Škola využívá 4 interaktivní tabule,  

 4 vizualizéry. Televize, videorekordéry a DVD přehrávače byly nově ve všech kmenových 

 třídách nahrazeny moderními dataprojektory. Připojení do počítačové sítě a k internetu je  

 umožněno ve všech třídách a kabinetech. Učitelé jsou vybaveni notebooky, ve sborovně jsou  

  k dispozici 2 počítače a 2 kopírovací stroje.  
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Investiční rozvoj 

 - bylo dokončeno kompletní zateplení budovy školy včetně výměny oken a vstupních dveří.  

Bylo zvýšeno zabezpečení budovy instalací elektronického dveřního systému v budově  

školní družiny a úpravou vstupního čipového systému. Prostor školní družiny je nově zabezpečen 

dveřní příčkou s elektronickým otvíracím systémem. Byla provedena komplexní oprava povrchu 

tělocvičny. V listopadu 2015 byla dokončena realizace přístavby spojovacího krčku z hlavní 

budovy do školní jídelny a družiny. V minulých letech byla zahájena rekonstrukce sociálních 

zařízení (v 1. podlaží a ve 3. podraží). Ve školní jídelně byla realizována výměna podlahové 

krytiny a kompletní obnova stolů a židlí.  

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání  
 

Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu ,,Škola zdravého životního stylu“ 

 - 3. verze od 1. 9. 2010 pro 4., 5. a 9. ročník 

 - 4. verze od 1. 9. 2013 pro 1. - 3. a 6. – 8. ročník  

 

3. Údaje o pracovnících školy  

 

 Základní údaje o pracovnících školy k 1. 9. 2015 

 počet pracovníků celkem   79 

 počet učitelů ZŠ    24 

 počet vychovatelů ŠD   4 

 počet učitelek MŠ    23 

 počet asistentů pedagoga   3 

 počet správních zaměstnanců ZŠ  7 

 počet správních zaměstnanců MŠ  8 

 počet správních zaměstnanců ŠJ  12 

 

 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 školnice MŠ    2 

 uklízečky MŠ    5 

 uklízečky ZŠ    4 

 školník ZŠ     1 

 udržbář MŠ    1 

 účetní, administrativní pracovník  2 

 vedoucí ŠJ při MŠ a ZŠ   3 

 kuchařky MŠ    6 

 kuchařky ZŠ    4 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání  

 
 - Přehled o prospěchu -  viz příloha č. 1 

 - Přehled o chování - viz příloha č. 2 

 - Údaje o zameškaných hodinách - viz příloha č. 3 
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5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Přehled DVPP         počet účastníků 

Podpora učitelů ve výuce matematiky – metoda Hejného     1 

Prostředí metody Hejného – geometrie       3 

Enkaustické malování II         1 

Metodická poradna           1 

Prostředí metody Hejného – autobus, sčítací troj.      3 

Didaktické hry v ŠD          1 

Metody aktivního vyučování         1 

Slovní úlohy vyučované metodou Hejného       1 

On si začal, aneb vedeme žáky k odpovědnosti      1 

Soulad ŠVP a RVP ZV a postup při aktualizaci inkluze                                           1 

Kurz anglického jazyka                                                  4 

Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi                                    2 

Od Mikuláše k Vánocům aneb čertovské rojení                                                         1 

Interaktivní tabule I.                                                                                                   1 

Angličtina pro 2. stupeň ZŠ                                                                                       1 

Mezinárodní migrace                                                                                                 1 

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce                                                    1 

Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s tablety                                                      22 

Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole                                             1 

Konference pro učitele cizích jazyků                                                                         2 

Angličtina- konverzace                                                                                              4 

Škola a rodina                                                                                                             1 

Seminář pro učitele geografie                                                                                    2 

Modelová lekce hudební výchovy                                                                             1 

Strategie zvládání obtížných situací                                                                          2 

Informace k Šablonám II. pro MŠ a ZŠ                                                                     1 

Inovace školního vzdělávacího programu                                                                 2 

Metodická poradna                                                                                                    1 

Hodnocení a zpětná vazba                                                                                         23 

Specifické poruchy učení                                                                                          1 

 

 

6. Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

 

Po přijímacím řízení bylo přijato: 

 - Víceleté gymnázium: 5 žáků (z 5. ročníku ) 

     - Gymnázium (se zaměřením na jazyky, soukromá škola): 2 žáci 

     - SŠ zakončené maturitní zkouškou technického směru: 7 žáků 

     - SŠ zakončené maturitní zkouškou uměleckého směru: 2 žáci 

     - SŠ zakončené maturitní zkouškou ostatní: 4 žáci 

     - Učební obory technického směru: 7 žáků 

     - Učební obory ostatní: 2 žáci 

     - Neumístěn: 1 žák 
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7. Údaje o aktivitách školy 

 

a) Zájmové kroužky 

 - Aranžérský 

     - Divadelní 

     - Flétny 

     - Florbal 

 - Pohybové hry chlapci 

     - Pohybové hry dívky 

     - Redakční 

     - Turistický 

     - Všeobecná atletická příprava 

     - Výtvarný ateliér 

 - Matematika na počítačích 

 - Základy francouzštiny 

 

b) Činnost školní družiny 

 - Mapování města, soutěž ve výrobě map města Frenštátu 

 - Po stopách draka Mraka, drakiáda 

 - Replay – 1x měsíčně 

 - Dušičky x Halloween, vysvětlení rozdílů mezi těmito svátky,  

    zdobení dýní, návštěva místního hřbitova 

 - Kavárničky pro rodiče, tematické posezení s rodiči – 5x  

 - Návštěva kina – 3 x 

 - Zimní olympiáda 

 - Dětský karneval 

 - Velikonoční týden tradic 

 - Čím bych mohl být? – exkurze po pracovištích rodičů ve Frenštátě – lékárna, potraviny,  

    knihovna 

 - Týden za zvířátky, návštěva jízdárny, včelaře, statku v Trojanovicích  

 - Beseda o hadech, ukázka hadů 

 - Den dětí, vystoupení kouzelníka 

 - Dopravní soutěž 

 - Vystoupení pro frenštátské důchodce 

 - Letní olympiáda a opékání špekáčků  

 

c) Účast na sportovních soutěžích 

- Think Blue Cup, turnaj ve florbalu, 10 žáků, 3. místo 

- Vybíjená (otevřená kategorie), okrskové kolo, 12 žáků, 2. místo 

- Vybíjená (dívky), okrskové kolo, 12 děvčat, 1. místo 

- Vybíjená (dívky), okresní finále, 12 děvčat, 6. místo 

- Fotbal Mc Donald’s Cup (1. -3. třídy), 12 žáků, 3. místo 

- Fotbal Mc Donald’s Cup (4. – 5. třídy), 12 žáků, 3. místo 

- Florbal (turnaj), 10 žáků, 1. místo 

- Přespolní běh  OF Frenštát p.R. Horečky 20 žáků, 3. místo jednotlivci, 4. místo družstvo   

- Přespolní běh, 20 žáků, 3. a 4. místo 

- Halová kopaná ml. žáci, 9 žáků 3. místo 
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- Florbal ml. žáci, 10 žáků, 3. místo 

- Vánoční košíková, 112 žáků 

- Švihadla, soutěž všech tříd školy 

- Záhuňská laťka, soutěž žáků II. stupně ze škol Záhuní, Tyršova, Lichnov, 77 žáků  

- Minikopaná, okrskové kolo, 10 žáků, 1. místo 

- Okresní kolo, 19 žáků  

- Minikopaná semifinále, 8 žáků, 3. místo  

- Školní turnaj v baseballu, 84 žáků 

 

Ostatní soutěže: 

- Cvrček, Klokánek, Klokan, matematická soutěž 

- Anglický zpěváček, pěvecká soutěž, 14 žáků 

- Recitační soutěž 1. stupně, školní kolo, 42 žáků 

- Recitační soutěž 1. stupně, okrskové kolo, 3 žáci 

 - Cizí jazyk nám není cizí – meziškolní soutěž v anglickém jazyce, 45 žáků celkem, 1. místo  

 - Konverzační soutěž v AJ, školní kolo, 39 žáků   

     - Konverzační soutěž v AJ, okresní kolo, 2 žáci, 7. a 26. místo 

 - Záhuňský slavíček, 20 žáků 

     - Frenštátský zpěváček, 6 žáků, 1., 2. a 3. místo 

 - Dopravní soutěž mladého cyklisty 

 - Dějepisná olympiáda, školní kolo, 7 žáků 

 - Dějepisná olympiáda, okresní kolo, 1 žák, 11. místo 

 - Olympiáda českého jazyka, školní kolo, 6 žáků 

 - Olympiáda českého jazyka, okresní kolo, 2 žáci 

 - Recitační soutěž 2. stupně 8 žáků 

 - Recitační soutěž Kalusův chodníček, okrskové kolo, 3 žáci 

     - Zeměpisná olympiáda - školní kolo- 30 žáků 

     - Zeměpisná olympiáda - okresní  kolo, 4 žáci, 10. a 11. místo 

     - Gastropětiboj – Hotelová škola Frenštát p. R., městské kolo, 10 žáků, 2. a 3. místo                                  

 

d) Činnosti školy týkající se prevence rizikového chování 

      - Veselé zoubky, 1. ročník 

     - Dávej bacha, 1. ročník 

     - Setkání s policií ČR, 1. - 6. ročník 

     - Bezpečné chování na internetu, 4. ročník 

     - Pravda a omyly o kouření, 5. ročník 

     - Adaptační kurz, 6. ročník 

 - Drogy v dospívání, 8. ročník 

 - Bezpečné sexuální chování v dospělosti, 9. ročník  

 - Rizika elektronické komunikace, 6. ročník 

 - Hasík, beseda s hasiči, 2. – 6. ročník 

 - Poruchy příjmu potravy, 7. ročník 

 - Šikana a kyberšikana, 4. a 5. ročník 

 - Dopravní výchova na dopravním hřišti, 4. ročník 

     - Partnerské vztahy, 9. ročník 

     - Trestná činnost páchaná na mládeži a mládeží, 8. ročník 

 



ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín 

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 
 

8 
 

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. 

V letošním školním roce proběhlo celkem 48 jednání s rodiči a žáky. Neplnění školních povinností a 

chování ve výuce se projednávalo ve 20 případech. Jednání, která se týkala neomluvených nebo 

vyššího počtu omluvených hodin proběhla ve 4 případech. Krádež jsme v letošním školním roce řešili 

jedenkrát, dvě jednání proběhla u žáka, který používal elektrickou cigaretu ve škole a 8 jednání 

týkajících se 4 žáků, u kterých došlo k podezření z užívání omamných látek. V pěti případech jsme 

třináctkrát řešili agresivní chování a podezření na šikanu, která však nebyla prokázána. U 17 jednání 

s rodiči byl přítomen ředitel školy, 2 jednání se účastnila pracovnice Orgánu sociálně právní ochrany 

dětí (dále OSPOD). 

 e) Činnost výchovného poradce 

 Činnost výchovných poradkyň se ve školním roce 2015/2016 řídila podle plánu, který byl  

 sestaven na začátku školního roku. V průběhu roku byly zajištěny tyto oblasti:  

 

      - Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

- Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- Spolupráce s třídními učiteli při řešení vysoké absence, neomluvené absence a  

   nevhodného chování žáků 

- Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

- Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků 

- Profesní orientace pro 9. ročníky a budoucí 9. ročníky 

- Spolupráce s OSPOD Frenštát p. R.  

V letošním školním roce bylo v evidenci 50 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho 

speciálně-pedagogickou péči navštěvovalo 15 žáků v 6 skupinách. Speciálně pedagogickou péči 

vedlo 5 učitelek. Individuální vzdělávací plán byl vypracován pro 17 žáků. V květnu proběhla na 

škole kontrola individuálních vzdělávacích plánů. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné 

nedostatky. Úzce jsme spolupracovali se Speciálním pedagogickým centrem v Ostravě.    

Ve spolupráci se školní metodičkou prevence se uskutečnilo 48 výchovných komisí, ze kterých 

byly pořízeny záznamy z jednání. V průběhu školního roku jsme spolupracovali s OSPOD  a 

středisky výchovné péče v okolí. Pobytem ve středisku výchovné péče prošli 2 žáci, u dalších žáků 

se jednalo o ambulantní péči. Během školního roku byly uskutečněny akce pro žáky 8. a 9. ročníků, 

při kterých jsme se snažili zajistit co nejširší informace o možnostech následného vzdělávání.  

 

Přehled těchto akcí:  

- Návštěva přehlídky středního školství GEMMA v Novém Jičíně, pro žáky 8. a 9. ročníků 

-  Exkurze do firmy Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm pro žáky 9. ročníku 

-  Setkání zástupců středních škol se žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiči v naší škole  

-  Exkurze do firmy Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm pro žáky 8. a 9. ročníků 

-  Exkurze do firem Hyundai a Marlenka ve Frýdku- Místku pro žáky 8. a 9. ročníků 

-  Přehlídka technických profesí a řemesel s názvem „Řemeslo má zlaté dno“ v Kopřivnici 

     pro žáky 8. ročníků 
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 -  Návštěva  Úřadu práce v Novém Jičíně pro žáky 8. ročníků 

 -  Účast na dnech otevřených dveří na středních školách ve Frenštátě pod Radhoštěm 

 

f) Akce žákovské samosprávy 

- Mikuláš – spolupráce s devátými třídami, Mikulášská nadílka 

- Den otevřených dveří – spolupráce s učiteli 

- Jarní sběrová akce 

- REPLAY – sportování v centru, odměna za sběr 

- Pohádkový les – spolupráce s MŠ Školská čtvrť 

- Úklid prostor kolem školy a jídelny (říjen až červen, průběžně) 

 

g) Sportovní akce 

 - Cyklokurz, 8. ročník (dvoudenní) 

 - Lyžařský kurz, 7. ročník a výběr 8. ročník 

 - Lyžařský běžecký kurz, 6. a 7. ročník 

 - Cyklokurz, 7. ročník (dvoudenní) 

 - Vodácký kurz, 8. a 9. ročník (třídenní) 

 - Turistický kurz, 6. B (dvoudenní) 

 

h) Akce v oblasti cizích jazyků  

 - Anglické divadlo, 4. – 7. ročník 

 - projekt Edison (podrobněji viz. bod 10b) 

 

i) Další akce 

 - Dokument a beseda k 25. výročí odchodu sovětských vojsk 

 - Škola naruby, 2. ročník 

 - Adaptační program, 6. A (jednodenní) 

 - Adaptační program, 6. B (dvoudenní) 

 - Exkurze Dlouhé stráně a Velké Losiny, 8. a 9. ročník 

 - Beseda Východní Afrika, 2. stupeň 

 - Exkurze Hvězdárna a gobelínová manufaktura, 5. A 

 - Exkurze na Radnici města, 6. ročník 

 - Mikulášský den otevřených dveří 

 - Exkurze do firmy Continental, 8. a 9. ročník 

 - Návštěva Městského muzea, 1. a 2. ročník 

 - Návštěva předškoláků ze všech frenštátských MŠ v 1. ročnících 

 - Valentýnský den 

 - Veselé zoubky – 1. ročník 

 - Exkurze do firem Hyundai a Marlenka, 8. a 9. ročník 

 - Než přiletí zvony z Říma (muzeum), 3. ročník 

 - Beseda Peru, čtyři strany světa, 5. až 9. ročník 

 - Exkurze na skládku v Životicích, 6. ročník 

 - Den Země 

 - Návštěva Policie ČR, Úřadu práce 

 - Plazi, 5., 6., 7. a 9. ročník 

 - Výroční školní akademie 

 - Kurz první pomoci, 8. a 9. ročník  
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8. Činnost Klubu rodičů 

Na základní škole pracuje Klub rodičů, který s vedením školy aktivně spolupracuje. Spolupodílí se 

na organizaci vybraných akcí pořádaných školou. Řadu školních akcí finančně podporuje. Prioritní 

akcí Klubu rodičů je každoroční pořádání školního Společenského večera. 

 

9. Spolupráce s dalšími organizacemi  

- AIESEC Ostrava 

- BESIP 

- Continental a.s. 

- Český červený kříž 

- Domov Hortenzie Frenštát p. R. 

- Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky Frenštát p. R. 

- Hasiči Frenštát p. R. 

- Hotelová škola Frenštát p. R. 

- Jazyková agentura Hello Ostrava 

- Městská knihovna Frenštát p. R. 

- Městská policie Frenštát p. R. 

- Muzeum Frenštát p. R. 

- Nadace partnerství Praha 

- Replay, sportovní centrum Frenštát p. R. 

  

10. Zapojení školy do rozvojových programů 

a) Projekty podané ve spolupráci se zřizovatelem 

V období od ledna 2015 do 30. 9. 2015 byl realizován projekt „ Rozvoj infrastruktury pro 

vzdělávání“, jehož záměrem byla zásadní modernizace odborných učeben zeměpisu a 

fyziky.  Do učebny zeměpisu byla pořízena interaktivní tabule, dataprojektor a vizualizér,  

nové skříňky na ukládání pomůcek a učitelská katedra. V učebně přibyly inovativní učební 

pomůcky pro výuku zeměpisu a vlastivědy včetně 30 ks tabletů pro žáky. V učebně fyziky 

byl vyměněn zastaralý a nevyhovující školní nábytek, učitelský demonstrační stůl, žákovské 

lavice a židle. Prostředky výpočetní techniky jsou rozšířeny o vizualizér, který doplnil PC s 

dataprojektorem a plátnem. Realizací projektu došlo k obnově a modernizaci zastaralých 

učebních pomůcek pro fyziku, zejména demonstrační sady pro výuku mechaniky, optiky a 

elektřiny. Do obou učeben bylo doplněno elektrické roletové zatemnění.  
  

b) Samostatné projekty 

V říjnu 2015 byl dokončen projekt „Na zelenou, bezpečné cesty do školy“. Projekt byl realizován 

na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku s Nadací Partnerství a předmětem smlouvy 

bylo poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 60 tis. Kč. Projekt byl založen na práci s dětmi, které 

do mapek okolí školy vyznačily místa, kde se necítí bezpečně. Na základě souhrnné mapy 

problematických míst byla zpracována dopravní studie s návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti v 

okolí školy. Jedná se o kvalifikovaný návrh komplexního řešení dopravní situace okolí naší školy. 

Tento dokument byl předán zřizovateli jako podklad pro další kroky, jejichž konečným cílem je 
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realizace návrhů obsažených ve studii. Škola zároveň vypracovala plán mobility, tedy strategický 

dokument obsahující postupy a opatření podporující bezpečnou, zdravou a udržitelnou mobilitu.   

 

Na základě smlouvy o spolupráci s AIESEC Ostrava (asociace vysokoškolských studentů) 

byl realizován projekt EDISON zaměřený na mezikulturní vzdělávání. V rámci projektu 

škola přivítala zahraniční studentky z Číny, Gruzie a Indonésie. Své země původu a jejich 

kulturu prezentovaly žákům školy formou interaktivních prezentací a workshopů v 

anglickém jazyce.    

Ve školním roce 2015/16  pokračoval projekt E- twinning (téma „ My teenager life“), 

podporující jazykové dovednosti a komunikaci v anglickém jazyce s dánskými spolužáky.  

 

11.  Údaje o výsledcích provedených kontrol 

V listopadu 2015 proběhla na základní škole a na obou pracovištích mateřské školy kontrola České 

školní inspekce. Protokol o kontrole je uveřejněn na webových stránkách školy. 

 

12.  Základní údaje o hospodaření školy  

viz Příloha č. 4 

13. Mateřské školy 

a) Mateřská škola Dolní 

Výchovně vzdělávací proces 
 

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok“, který 

je vypracován dle požadavků RVP  pro předškolní vzdělávání. Program obsahuje hlavní témata, která 

kopírují roční období s jejich svátky, tradicemi. Tato témata rozpracovávají pedagogické pracovnice 

do podtémat, která mohou spojovat. Všechna podtémata jsou dětem blízká. 

Mateřská škola smysluplně obohacuje denní program dětí předškolního věku a zajišťuje, aby tento 

čas byl radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života v první 

etapě vstupu dětského jedince do celoživotního procesu vzdělávání. 

Podporujeme tělesnou i fyzickou zdatnost dětí, úroveň hrubé i jemné motoriky. Dětem předáváme 

poznatky z oblasti tradic naší země, ochrany živé i neživé přírody. 

Vzhledem k tomu, že třídy mateřské školy jsou heterogenního věkového složení, snažili jsme se 

uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby všem dětem vyhovovala, s dětmi pracujeme skupinově i 

individuálně. 

 

Přehled akcí Mateřské školy Dolní v průběhu školního roku 2015/2016  

 

- Maškarní karneval, v odpoledních hodinách společně s rodiči v jednotlivých odděleních 

- Program ke Dni matek – slavnostní odpoledne v místním kempu – cyklistické soutěže pro  

   děti i rodiče  

- Den otevřených dveří ZŠ Záhuní 

- Rozsvěcování vánočního stromečku na náměstí 
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- Vystoupení na Tří krále v místním kostele, v domově důchodců 

- Den města 

- Akademie ZŠ Záhuní 

- Vystoupení v domově důchodců ke Dni matek 

- Vystoupení pro bývalé učitelky základních škol a mateřských škol v naší MŠ  

- 1 x měsíčně divadélka pro děti v MŠ – pohádky, klauni, balónková šou, ukázka dravců 

- Návštěva divadla Rolnička v Kopřivnici – 2x ročně 

- Výlet do Skiareálu Velké Karlovice 

- Výchovný program Vánoce na dědině – Rožnov Skanzen / předškoláci / 

- Výchovné programy v místním muzeu – vánoční, velikonoční 

- Celoroční spolupráce s místní knihovnou – 1x měsíčně děti navštíví knihovnu, kde je pro ně     

   připraven program, který je v souladu s tematickými plány jednotlivých tříd 

- Mikulášská nadílka v MŠ – spolupráce s Astrou 

- Účast na soutěži Záhuňský slavíček – děti se umístily na předních místech 

- Výtvarné výstavy ve městě 

- Návštěvy předškoláků v obou místních základních školách v době před zápisem 

- Rozloučení se školáky – předání vysvědčení a pamětních listů 

 

b) Mateřská škola Školská čtvrť  

Výchovně vzdělávací proces  

 

Školní vzdělávací program Mateřské školy Školská čtvrť vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání.  

Profilace MŠ je dlouhodobě zaměřena humanitním směrem – dokladem toho je 33-letá tradice 

působení pěveckého sborečku „Mateřídouška“, který se zapojuje svými vystoupeními do kulturního 

života města. Upevňujeme tradici 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. Formou tzv. “Barevné angličtiny“ se děti seznamují se základy angličtiny. Vedeme děti i k 

ochraně životního prostředí. Práce ve výtvarných kroužcích, sborečku nebo barevné angličtině je do 

ŠVP začleněna jako „Speciální programy“.   

V třídách 5 a 6 jsme integrovali s asistenty pedagoga dvě děti – předškoláky - s tělesným a lehkým 

mentálním postižením a s tělesným postižením.  

 

Přehled akcí mateřské školy Školská čtvrť v průběhu školního roku 2015/2016  

 

- Veselá škola pro předškoláky  
- Šikovný předškoláček  

- Dny otevřených dveří ve školách ve městě – základní, střední  

- Den otevřených dveří v MŠ  

- Návštěva radnice  

- Návštěva městské knihovny, edukační programy  

- Návštěva muzea, edukační programy  

- Letové ukázky dravců  

- Hasiči v MŠ, ukázka techniky  
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- Show Adolfa Dudka  

- Rytmy pro školy a školky  

- Divadelní představení v mateřské škole  

- Divadelní představení pořádané Městským kulturním střediskem  

- Filmová představení v kině  

- Výchovné koncerty ZUŠ  

- Pěvecká soutěž „Záhuňský slavíček“  

- Pěvecká soutěž „Zpívání pod Trúbou“ ve Štramberku  

- Mikulášská nadílka  

- Besídky pro rodiče, Vánoční a ke Dni matek  

- Maškarní karneval v MŠ  

- Vystoupení sborečku „Mateřídouška“  

- Akademie školy  

- Ukázka pro rodiče, Barevná angličtina  

- Cesta za pokladem, s rodiči  

- Sportovní vycházky s rodiči a prarodiči  

- Tvoření se sklářem, s rodiči  

- Halloweenské tvoření s rodiči  

- Velikonoční tvoření s rodiči  

- Výstavy výtvarných prací, Vánoční variace, Jarní výstava  

- Předplavecký výcvik  

- Lyžařský výcvik  

- Zumba for Kids v mateřské škole - celoročně  

- Školní výlet na Bílou  

- Spaní v mateřské škole  

- Vystavení tabla předškoláků  

- Rozloučení se školáky  

- Schůzka s rodiči nově přijatých dětí  

- Účast ve výtvarných soutěžích – Ahoj z prázdnin, Můj šťastný dům, Vánoční malování,  

   Kniha a já, Cestou dvou bratří  

 

14. Výroční zpráva o poskytování informací ve školním roce 2015/2016   
   

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     
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Příloha č. 1 

 

Přehled o prospěchu za celý školní rok 2015/2016 

k 30. 6. 2016 

 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo 

I. A 19 0 19 0 

I. B 21 0 21 0 

I. C 19 0 18 1 

II. A   22* 6 15 0 

II. B 23 3 20 0 

III. A 23 2 21 0 

III. B 26 4 22 0 

IV. A 24 11 13 0 

V. A 32 20 12 0 

VI. A 23 15 8 2 

VI. B   25* 16 4 4 

VII. A 17 11 3 3 

VII. B 21 14 4 3 

VIII. A 21 16 3 2 

VIII. B 17 13 3 1 

IX. A 21 20 1 0 

Celkem 354 151 187 16 

 

   * 1 žák se vzdělává v zahraničí 
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Příloha č. 2 

 

Přehled o chování za celý školní rok 2015/2016 

k 30. 6. 2016 

 

Třída Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly  

ŘŠ 

NTU Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

2. st. 3. st 

I. A 19 15 0 3 0 0 0 0 

I. B 21 21 0 0 0 0 0 0 

I. C 19 16 0 1 1 0 0 0 

II. A        22 23 0 1 0 0 0 0 

II. B 23 22 0 0 1 0 0 0 

III. A 23 25 0 0 1 0 0 0 

III. B 26 11 0 0 0 0 0 0 

IV. A 24 16 0 5 0 0 0 0 

V. A 32 32 2 12 11 0 0 0 

VI. A 23 8 1 3 6 0 0 0 

VI. B 25 20 0 4 2 0 1 1 

VII. A 17 15 1 8 3 0 0 0 

VII. B 21 21 1 0 4 1 1 0 

VIII. A 21 6 1 0 1 0 0 0 

VIII. B 17 31 2 6 1 0 0 0 

IX. A 21 22 0 9 5 4 1 0 

celkem 354 304 8 52 36 5 3 1 
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Příloha č. 3 

 

Údaje o zameškaných hodinách za celý školní rok 2015/2016 

 

 Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

I. stupeň 16493 79,293 0 0 

II. stupeň 9841 66,493 16 0,108 
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Příloha č. 4 

 

 

Údaje jsou uvedeny v Kč za kalendářní rok 2015 

 

a) příjmy           

1. celkové příjmy         35 393 246  

2. poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců        3 127 912 

 z toho - úplata za předškolní vzdělávání          611 893 

  - úplata za školní družinu           115 680 

  - stravné          2 400 339 

3. příjmy z doplňkové činnosti (cizí strávníci)                  70 433 

4. ostatní příjmy         32 032 181 

 z toho - dotace        31 709 704 

  - příjmy z pronájmů            121 554 

  - ostatní příjmy            363 643 

 

b) výdaje           

1. investiční výdaje celkem             162 720 

2. neinvestiční výdaje celkem       35 224 146 

 z toho: - náklady na platy (včetně náhrad platů)    18 450 980 

  - ostatní osobní náklady           124 000     

  - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění    6 258 811 

  - jiné sociální pojištění             75 937 

  - zákonné sociální náklady           190 132 

  - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky       460 419 

  - stipendia             0 

  - ostatní provozní náklady                   9 663 867 

    v tom: - spotřeba materiálu       3 508 620 

    - spotřeba energií       3 336 428 

    - opravy a udržování       1 125 628 

    - cestovné               27 120 

    - nákup služeb          1 044 733 

    - náklady z dlouhodobého majetku        599 340 

    - ostatní provozní náklady           21 998 

  


