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osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů (2016/679 - GDPR). 

 

 

 

 

           ..…………………………………. 
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1. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 

Adresa školy Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek 

Zřizovatel školy Statutární město Frýdek-Místek  
IČO: 00296643  
Radniční 1148  
738 22 Frýdek-Místek 

IČ 600 46 121 

Bankovní spojení 179 010 830/0300 

ID datové schránky c4p2yo 

Telefon 558 443 111 

Telefon/fax 558 432 825 

Mobil 739 038 464 

Telefon - hala 558 436 227 

Mobil - hala 604 630 070 

E-mail sestka@sestka-fm.cz 

Internetová stránka www.sestka-fm.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Součásti školy základní škola (kapacita 720 žáků), školní družina (kapacita 150 žáků), školní 
jídelna (kapacita 1070 stravovaných) 

IZO ředitelství 600 133 796 

Vedení školy Ředitel školy a statutární orgán: Mgr. Lukáš Synek 

Zástupce ředitele školy a zástupce 
statutárního orgánu:                   

Mgr. Jaroslav Hrabec 

Školská rada Zřízena s účinností od 1. 1. 2006. 
Počet členů: 6 
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1.1 Charakteristika školy 

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 se nachází v centru města s ideální dopravní dostupností. 
Je jednou ze spádových škol pro okolní neúplné ZŠ. Je umístěna poblíž centra místecké části 
Frýdku-Místku na sídlišti Anenská. 

Na konci školního roku 2020/21 měla škola 597 žáků ve 26 třídách.  

Materiální podmínky pro výuku jsou na velmi vysoké úrovni. Ve škole je 26 klasických tříd, učebny 
pro výuku fyziky, přírodopisu, chemie, hudební výchovy, počítačová učebna, multimediální učebna 
s knihovnou, moderně vybavená cvičná kuchyňka, pracovní dílny a keramická dílna. Všechny třídy 
1. stupně a odborné učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory a počítači. 
Všechny třídy 2. stupně jsou vybaveny dataprojektory, počítači a projekčními plátny. Ve výuce 
se využívají rovněž vizualizéry, digitální fotoaparáty a videokamery. Pedagogové mají možnost 
využívat notebooky a tablety. 

Součástí školního areálu je moderní sportovní hala, tělocvična a venkovní sportovní areál. Výborné 
zázemí pro sportovní aktivity společně s kvalitní výukou tělesné výchovy se odrazily i v úspěších 
při sportovních soutěžích. V době velké přestávky mohou žáci využívat školní nádvoří a stoly pro 
stolní tenis.  

Pro veřejná vystoupení škola používá prostornou aulu o kapacitě 100 míst s dataprojektorem 
a promítacím plátnem. 

Pro žáky školy připravují učitelé řadu projektových dnů (Den jazyků, Den sportu, Den naruby, Barevné 
dny aj.) a dalších akcí. Mezi rodiči i jejich dětmi je oblíben vánoční jarmark. 

Ve škole působí Spolek rodičů při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400, který pořádá dětský karneval, školní 
večírek a Den dětí (ve školním roce 2020/21 se tyto tradiční akce z důvodu protiepidemiologických 
opatření neuskutečnili). 

Škola využívá systém elektronické žákovské knížky a elektronické třídní knihy. 

1.2 Školní družina 

1.2.1 Kapacita: 

Kapacita družiny je 150 žáků. Do školní družiny bylo zapsáno ve školním roce 2020/21 124 dětí, které 
byly rozděleny do 5 oddělení. 

1.2.2 Provoz:  

Provoz začíná od 6.00 hodin a končí v 16.30 hodin.  

1.2.3 Výchovně vzdělávací činnost: 

Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci s Covid-19 došlo v průběhu školního roku 
k opakovanému uzavření škol (v říjnu 2020 a v březnu 2021). Ve většině ročníků probíhala distanční 
výuka.  

Nejčastěji na prezenční výuce byli žáci 1. a 2. ročníků. Veškeré akce (sportovní, hudební…) byly 
ve školní družině zrušeny. Žáci byli rozděleni do homogenních skupin po jednotlivých třídách. Velmi 
omezená byla zájmová činnost, která většinou probíhala pouze ve třídě formou klidových 
a relaxačních her, luštění kvízů, křížovek, karetní hry, omalovánky a jiné. 
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1.2.4 Rekreační a odpočinková činnost: 

Žáci přicházeli do ŠD po ukončení vyučování a připravovali se na oběd (úklid aktovek, docházka, 
hygiena, příprava čipu, předání omluvenek). V jídelně se žáci stravovali pod dohledem vychovatelek. 
Po návratu z  jídelny následovala odpočinková a rekreační činnost (poslech čtené pohádky, poslech 
pohádky na CD, klidové hry, volné malování).  

V hernách děti hodně času trávily hrou s hračkami, společenskými a didaktickými hrami 
a konstrukčními stavebnicemi.  

1.2.5 Výtvarná, pracovní, estetická, sportovní, společenskovědní a přírodovědná činnost: 

Výtvarná, pracovní, estetická, sportovní, společenskovědní a přírodovědná činnost se konala 
v jednotlivých homogenních skupinkách v rámci dodržování přísných hygienických pravidel. 

V měsíci září proběhla v hale seznamovací akce Jsme jedna rodina, kde měli všichni žáci možnost 
seznámit se navzájem při společných sportovních hrách smíšených družstev. Starší žáci pomáhali 
prvňáčkům. 

V únoru proběhl v každé skupince karneval, který se nesl v poklidném duchu s poslechovou hudbou 
a klidovými soutěžemi. 

V květnu si děti mohly do družiny přinést svého domácího mazlíčka a ukázat ho ostatním. Akce 
Máme rádi zvířata rovněž probíhala pouze v jednotlivých skupinkách. 

V červnu děti většinou chodily sportovat na školní hřiště a do haly. 

1.2.6 Soutěže školní družiny: 

Ve školním roce 2020/21 se z důvodu protiepidemilogických opatření nekonaly žádné soutěže 
pro školní družiny.  

1.2.7 Kroužky – zájmová činnost školní družiny: 

Žáci školní družiny měli i v letošním školním roce opět možnost navštěvovat zájmové kroužky, které 
vedly vychovatelky ŠD. Kroužky probíhaly vždy po 15 hodině. 

Zájmové kroužky probíhaly do 14. října 2020 a poté až od června 2021.  

 Relaxační kroužek s pejsky 1.-5. třída         

 Atletická přípravka    1.-5. třída          

 Malý kuchtík             1.-5. třída             

 Neposeda  1.-5. třída 

 Šikulka  1.-5. třída  

2.1 Školní jídelna 

Kapacita školní jídelny je 1070 stravovaných denně a vaří nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale 
i pro cizí strávníky a pro ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 402.  

K 31. 10. 2020 bylo přihlášeno celkem 836 strávníků: 

6. ZŠ 4. ZŠ 

Kategorie Počet strávníků Kategorie Počet strávníků 

7-10 let 142 

7-15 let 288 11-14 let 215 

15 let 35 
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6. ZŠ 4. ZŠ 

Kategorie Počet strávníků Kategorie Počet strávníků 

Zaměstnanci 57 
Dospělí 52 

Cizí strávníci 47 

Celkem 496 Celkem 340 

Průměrný denní počet vydaných obědů za období září až prosinec 2020 byl 442. 

Pro 6 žáků škola odebírá dietní stravu z 11. Základní školy Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad. 

Od 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol, strava byla poskytována jen omezenému počtu žáků 
na distanční výuce, zaměstnancům a výdejně ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 402. Vzhledem 
ke střídání strávníků s prezenční a distanční výukou došlo k výraznému poklesu strávníků 
aprůměrnému počtu obědů. 

V průběhu února 2021 zajišťovala školní jídelna celodenní stravu pro MŠ Anenské a J. Trnky z důvodu 
karantény v MŠ. 

Počet pracovníků ve školní jídelně činí 9,5 úvazku: 

- 1 vedoucí školní jídelny 
- 0,5 pokladník 
- 1 vedoucí kuchařka 
- 2 vyučené kuchařky 
- 5 zaučených kuchařek (z toho 1 z doplňkové činnosti) 

Spotřební koš 

Potravina září-prosinec 2020 

Maso  81% 

Ryby 105% 

Mléko 89% 

Mléčné výrobky 85% 

Zelenina 127% 

Ovoce  108% 

Luštěniny 103% 
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2. Přehled oborů základního vzdělání, vzdělávací programy, 
organizace výuky 

2.1 Obory vzdělání 

 

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání 

79-01-C/01 Základní škola denní 9 r. 

 

IZO Druh školy/zařízení 

060046121 základní škola 

119600277 školní družina 

103008667 školní jídelna 

2.2 Vzdělávací programy 

Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Škola mostem k životu, 
který je materiálem živým, proto neustále upravovaným, jak to přináší potřeby učitelů i žáků. 

Volbou názvu našeho ŠVP škola dává najevo, že v jejím programu jde především o to, aby byli žáci 
připraveni pro život, měli takové znalosti a dovednosti, aby bezpečně překonali všechny případné 
problémy, které život přináší.  

ŠVP vychází ze tří hlavních pilířů, které jsou v souladu s obecnými vzdělávacími cíli a klíčovými 
kompetencemi RVP ZV. 

 Zdravé učení 

Je založeno na zásadách: 
- smysluplnosti, praktické využitelnosti toho, co se děti učí, osvojování dovedností 

pro život, 
- přiměřenosti učiva věku i individuálním možnostem žáků, 
- spoluúčasti a spolupráci, při níž se maximálně uplatní každé dítě svým talentem, 

schopnostmi a potřebami, 
- motivujícího hodnocení, které rozvíjí sebedůvěru, samostatnost, iniciativu 

a zodpovědnost. 

 Pohoda prostředí 

Věcné prostředí 
- stimuluje osobní rozvoj, rozvíjí schopnost kulturního a estetického prožitku, 

             Sociální prostředí  
- snaha o humanistický postoj jednoho k druhému, otevřenost v komunikaci, 
- vůle ke spolupráci a pomoci druhému, 
- schopnost nejen snášet, ale i respektovat rozdílnosti názorů, postojů, životního stylu 

a zvyků, učit se využít odlišnosti k obohacení vlastního života. 
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 Otevřené partnerství 

Uvnitř školy chceme: 
- uplatňovat demokratické principy, jako jsou svoboda, odpovědnost, spravedlnost, 

zachování pravidel, spoluúčast, spolupráce, 
- respektovat žáka jako osobnost, rovnocenného partnera, 
- rozvíjet schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení, odpovědného 

rozhodování, 
- spolupracovat s rodiči, zapojit je aktivně do výuky, pokračovat ve společných 

aktivitách, podporovat činnost Spolku rodičů.                                                                                                                               

Vně školy chceme: 
- propojovat působení školy se životem obce, jejími organizacemi, přispívat tak 

k vytváření vztahů potřebných k soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi, 
přispívat k utváření občanských kompetencí, 

- prohlubovat sepětí s přírodou a jejími zákony, 
- vést k chápání lokálních i globálních vztahů. 

Vedle těchto tří nosných pilířů našeho ŠVP má škola vytyčeny další priority, které navazují 
na dlouholetou tradici. Patří k nim: 

- poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků, 
- rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, cizích jazycích, informačních 

a komunikačních technologiích a sociálních vztazích, 
- rozšířená výuka matematiky, 
- třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo vyučováno podle těchto školních vzdělávacích programů: 

 třídy 1. stupně – ŠVP Škola mostem k životu pro základní vzdělávání 

 6.A 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu s rozšířenou výukou matematiky 

 6.B 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu 

 6.C 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu 

 6.D 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu 

 7.A 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu s rozšířenou výukou matematiky 

 7.B 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy 

 7.C 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu 

 7.D 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu 



10 

 

 8.A 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu s rozšířenou výukou matematiky 

 8.B  

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy 

 8.C 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu 

 9.A 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu s rozšířenou výukou matematiky 

 9.B (dívky) 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu 

 9.B (chlapci) 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy 

 9.C 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu 

 9.D 

o ŠVP pro základní vzdělávání Škola mostem k životu 
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2.3 Počet žáků v jednotlivých třídách 

Třída Počet žáků k 31. 1. 2021 Počet žáků k 30. 6. 2021 

1.A 24 23 

1.B 25 25 

2.A 22 22 

2.B 22 23 

3.A 21 22 

3.B 21 23 

4.A 22 22 

4.B 22 22 

5.A 20 20 

5.B 21 21 

5.C 21 21 

6.A 24 24 

6.B 24 24 

6.C 25 25 

6.D 23 23 

7.A 21 21 

7.B 22 22 

7.C 22 22 

7.D 22 22 

8.A 21 21 

8.B 25 25 

8.C 24 25 

9.A 23 23 

9.B 25 25 

9.C 27 27 

9.D 24 24 

Celkem 26 tříd 593 597 
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2.4 Vývoj počtu žáků 2005-2020 

 

2.5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do 1. tříd Počet odkladů 

2 59 8 

Vzhledem k mimořádnému opatření proběhla pouze formální část zápisu, motivační část byla 
zrušena. Pro organizaci zápisu, přihlášení zákonných zástupců k zápisu a samotný zápis byla využita 
aplikace Zápisy Online. 

2.6 Umístění žáků na střední školy 

5. ročník 

Typ školy Počet přijatých žáků 

úplné střední všeobecné vzdělání (8leté – po 
ukončení 5. ročníku základní školy - K/8) 

1 

7. ročník 

Typ školy Počet přijatých žáků 

úplné střední všeobecné vzdělání (6leté – po 
ukončení 7. ročníku základní školy - K/6) 

5 

Po ukončení povinné školní docházky 

Typ školy Počet přijatých žáků Procent 

úplné střední všeobecné vzdělání (K/4) 12 12,1 

úplné střední odborné vzdělání s maturitou (M) 59 59,6 

úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (L) 8 8,1 

613 

508 
472 

430 
379 

420 421 
449 

497 
516 

562 
593 

616 617 610 597 

300
350
400
450
500
550
600
650



13 

 

Typ školy Počet přijatých žáků Procent 

střední odborné vzdělání s výučním listem (H) 20 20,2 

 

  

12,1% 

59,6% 

8,1% 

20,2% 

Přijetí žáků po ukončení povinné školní 
docházky 

úplné střední všeobecné
(gymnázium)

úplné střední odborné vzdělání
s maturitou

úplné střední odborné vzdělání
s vyučením i maturitou

střední odborné vzdělání s
výučním listem



14 

 

2.7 Organizace školy  

Organizace 1. stupně 

Třída žáci se učí 
povinných 
předmětů 

hodin týdně 

ve třídě se učí povinných 
předmětů hodin 

Označení celkem 
z toho  

dělených 

1.A 20 20   
1.B 20 20   
2.A 22 22   

2.B 22 22   
3.A 25 26 1 

3.B 25 26 1 
4.A 25 26 1 
4.B 25 29 4 

5.A 26 27 1 
5.B 26 30 4 
5.C 26 27 1 

Organizace 2. stupně 

Třída žáci se učí 
povinných 
předmětů 

hodin týdně 

ve třídě se učí povinných 
předmětů hodin 

Označení celkem 
z toho  

dělených 

6.A 28 33 5 

6.B 28 33 5 

6.C 28 33 5 

6.D 28 33 5 

7.A 30 34 4 

7.B 30 34 4 

7.C 30 35 5 

7.D 30 32 2 

8.A 32 37 5 

8.B 32 40 8 

8.C 32 41 9 

9.A 32 39 7 

9.B 32 38 6 

9.C 32 40 8 

9.D 32 37 5 

2.8 Nabídka zájmových kroužků 

 Relaxační kroužek s pejsky 1.-5. třída         

 Atletická přípravka    1.-5. třída          

 Malý kuchtík             1.-5. třída             

 Neposeda   1.-5. třída 

 Šikulka    1.-5. třída 
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Činnost kroužků byla výrazně omezena z důvodu vládních protiepidemiologických opatření. 

2.9 Distanční výuka v době úplného nebo částečného uzavření školy 

Dne 14. 10. se z důvodu mimořádného opatření vlády škola uzavřela. Žáci a učitelé přešli na distanční 
výuku dle metodiky MŠMT, která probíhala těmito způsoby: 

 online synchronní výuka (za pomocí aplikace Google Meet) 

 online asynchronní výuka (za pomocí aplikace Google Učebna) 

 offline výuka (pro žáky, kteří neměli možnost se zapojit do online výuky) 

Z mimořádných prostředků MŠMT na nákup ICT pro online výuku byly školou pořízeny notebooky, 
webové kamery, vizualizéry, sluchátka a licence pro výukové programy.  

Rodičům žáků, kteří nebyli doma vybaveni potřebnou technikou pro online výuku, byla školou 
nabídnuta možnost zapůjčení notebooku. Této možnosti využilo pro své děti 15 zákonných zástupců. 

Do školy se žáci na několik dnů vrátili 18. listopadu. Nejprve žáci prvního a druhého ročníku, 
následoval je celý první stupeň a žáci 9. ročníku, ostatní ročníky druhého stupně se střídaly 
v prezenční a distanční výuce. 

Po vánočních prázdninách se k prezenční výuce vrátili jen žáci 1. a 2. ročníku, ale vláda koncem února 
školy mimořádným opatřením školy zavřela úplně. 

Od 12. dubna byla otevřena škola pro první stupeň. Třídy se střídaly při rotační výuce 
po týdnech.  Žáci i personál škol se testoval na covid-19. Poté se postupně do škol vraceli další žáci 
a  24. května skončila rotační výuka na druhém stupni základních škol. 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1 Pedagogičtí pracovníci 

 Fyzický počet Přepočtené úvazky Kvalifikace 

Učitelé 40 38,9545 100% 

Vychovatelky 5 4,3570 100% 

Psycholog 1 0,5000 100% 

Asistent pedagoga 5 4,0000 100% 

Celkem pedagogických pracovníků 51 47,8115 100% 

3.2 Nepedagogičtí pracovníci 

 Fyzický počet Přepočtené úvazky 

Účetní, personalistka 1 1 

Referentka 1 1 

Školník 1 1 

Správce haly 1 0,5 

Provozář haly 1 0,5 

Uklízečky 8 7,5 

Vedoucí školní jídelny 1 1 

Pokladní školní jídelny 1 0,5 

Kuchařky 8 8 

Školní asistentka 1 1 

Celkem 24 22 

Na škole pracovalo celkem 75 zaměstnanců s přepočteným úvazkem 69,8115. 
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4. Výsledky vzdělávání 

4.1 Přehled prospěchu a absence 

1. pololetí 

třída žáků 

z toho 
hodnocení1 

snížená 
známka 

z chování 
(2.st.+3.st.) 

průměrný 
prospěch 

absence na žáka 

V P 5 N omluv. neomluv. 

1.A 24 23 1 - - - 1.060 33.87 - 

1.B 25 25 0 - - - 1.063 31.56 - 

2.A 22 21 1 - - - 1.104 42.68 - 

2.B 22 19 3 - - - 1.104 41.90 - 

3.A 21 18 3 - - - 1.191 18.72 - 

3.B 21 17 4 - - 1 (1+0) 1.206 33.57 3.00 

4.A 22 17 5 - - - 1.168 36.59 - 

4.B 22 16 6 - - - 1.218 16.36 - 

5.A 20 14 5 1 - - 1.415 39.90 - 

5.B 21 12 9 - - - 1.385 39.00 - 

5.C 21 14 7 - - 1 (1+0) 1.216 40.19 1.57 

6.A 24 17 7 - - - 1.282 24.25 - 

6.B 24 11 10 3 - - 1.549 27.91 - 

6.C 25 7 14 4 - 1 (0+1) 2.076 36.00 2.40 

6.D 23 4 16 3 - - 1.801 32.60 - 

7.A 21 15 6 - - - 1.252 19.47 - 

7.B 22 6 15 - 1 - 1.605 21.13 - 

7.C 22 8 10 1 3 - 1.712 38.72 0.09 

7.D 22 11 10 1 - - 1.629 44.00 - 

8.A 21 8 13 - - - 1.568 23.76 - 

8.B 25 5 19 1 - - 1.793 23.32 - 

8.C 24 8 13 1 2 - 1.804 53.25 - 

9.A 23 15 8 - - - 1.405 41.26 - 

9.B 25 6 19 - - - 1.793 32.44 - 

9.C 27 12 15 - - - 1.593 50.59 - 

9.D 24 12 12 - - - 1.569 43.66 - 

  

                                                           
1
 V-prospěl/a s vyznamenáním; P-prospěl/a; 5-neprospěl/a; N-nehodnocen/a 
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2. pololetí 

třída žáků 

z toho 
hodnocení2 

snížená 
známka 

z chování 
(2.st.+3.st.) 

průměrný 
prospěch 

absence na žáka 

V P 5 N omluv. neomluv. 

1.A 23 23 0 - - - 1.037 26.56 - 

1.B 25 22 2 1 - - 1.154 37.72 - 

2.A 22 20 2 - - - 1.117 37.27 - 

2.B 23 18 5 - - - 1.161 32.39 - 

3.A 22 16 6 - - - 1.259 29.63 - 

3.B 23 20 3 - - - 1.213 27.86 - 

4.A 22 15 7 - - - 1.245 37.63 - 

4.B 22 16 6 - - - 1.309 18.90 - 

5.A 20 10 9 1 - 1 (1+0) 1.595 27.35 1.50 

5.B 21 11 1
0 

- - - 1.511 40.09 - 

5.C 21 13 8 - - - 1.238 27.47 - 

6.A 24 18 6 - - - 1.301 15.62 - 

6.B 24 10 1
4 

- - - 1.673 37.29 0.67 

6.C 25 9 1
3 

3 - 2 (0+2) 2.186 30.76 6.80 

6.D 23 5 1
6 

2 - 1 (1+0) 2.059 47.39 0.65 

7.A 21 17 4 - - - 1.224 18.09 - 

7.B 22 8 1
4 

- - - 1.584 23.95 - 

7.C 22 11 1
1 

- - 1 (1+0) 1.724 27.63 1.36 

7.D 22 13 9 - - - 1.488 32.77 0.18 

8.A 21 12 9 - - - 1.455 24.23 - 

8.B 25 5 1
9 

1 - - 1.838 24.36 0.12 

8.C 25 8 1
5 

2 - 1 (0+1) 1.785 28.32 1.76 

9.A 23 14 9 - - - 1.321 45.69 - 

9.B 25 7 1
8 

- - - 1.701 35.96 - 

9.C 27 12 1
5 

- - - 1.669 46.03 - 

9.D 24 13 1
1 

- - - 1.632 43.83 - 

 

  

                                                           
2
 V-prospěl/a s vyznamenáním; P-prospěl/a; 5-neprospěl/a; N-nehodnocen/a 
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4.2 Výchovná opatření 

Výchovné opatření 1. pololetí 2. pololetí Celkem 

napomenutí třídního učitele 7 51 58 

důtka třídního učitele 12 20 32 

důtka ředitele školy 6 16 22 

pochvala třídního učitele 57 141 198 

pochvala ředitele školy 0 12 12 
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6. Prevence sociálně patologických jevů 

V průběhu školního roku se pracovalo se školními dokumenty, a to zejména Školním řádem 
a Minimálním preventivním programem. 

Cílem primární prevence na škole je výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního 
sociálního chování, k zodpovědnosti za své chování a zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči 
rizikovému chování a sociálně patologickým jevům. Jsou zaváděny co nejúčinnější a nejvhodnější 
formy propagace zdravého životního stylu v rámci vzdělávání žáků. 

6.1 Kázeňské problémy a absence 

V prvním i v druhém pololetí školního roku 2020/21 byla třídními učiteli dodržována kritéria 
pro omlouvání absence, jež jsou stanovena ve vnitřním řádu školy a se kterými byli žáci a jejich 
zákonní zástupci seznámeni na začátku školního roku. Třídní učitelé úzce spolupracovali s rodiči 
a vzniklé problémy ihned řešili. Ve vyšším počtu zameškaných omluvených a neomluvených hodin 
postupovali podle stanovených kritérií a spolupracovali s OSPOD ve Frýdku-Místku. V případě 
problémů s neomluvenou absencí, kázeňskými problémy aj. byla rodičům nabídnuta spolupráce 
se SVP a PPP ve Frýdku-Místku.  

6.2 Návykové látky 

Témata o negativním vlivu návykových látek na tělesné, duševní a sociální zdraví uživatelů byla 
zařazována do výuky na prvním i druhém stupni školy v rámci vyučovaných předmětů.  Na druhém 
stupni především ve výuce předmětu výchova ke zdraví. Ve výuce na prvním stupni byl kladen důraz 
na budování pozitivních vrstevnických vztahů ve skupině a na formování pozitivního přiměřeného 
sebepřijetí a sebehodnocení žáků. V průběhu výuky na obou stupních byli žáci vedeni k respektování 
pravidel a řádu a seznamování s trestní odpovědností.  

6.3 Šikana 

Problematika šikanování byla zakotvena ve školním řádu, ve kterém byla jasně stanovena pravidla 
chování žáků. Na začátku školního roku byli žáci poučeni o šikaně, kyberšikaně a dalších jevech 
spojených s používáním informačních a komunikačních technologií. V průběhu školního roku, v rámci 
výuky vhodných předmětů na prvním stupni, informační a mediální výchovy a výchovy ke zdraví na 
druhém stupni, jim tyto zásady byly připomenuty. V rámci tematického celku osobní bezpečí 
v předmětu výchova ke zdraví si žáci v této oblasti prohloubili své znalosti a dovednosti.  Byl kladen 
důraz na spolupráci žáků a učitelů, rodičů a školy. 

6.4 Rasismus, antisemitismus, nacionalismus 

V hodinách dějepisu a společenských věd na 2. stupni a napříč výukou na 1. stupni byla zařazována 
témata s problematikou rasismu, antisemitismu, xenofobie, nacionalismu a jiné netolerance. 
Probíhalo další vzdělávání ped. pracovníků v rámci prevence sociálně patologických jevů. 

V průběhu školního roku se konala schůzka školních metodiků prevence na PPP ve Frýdku-Místku. 
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6.5 Školní poradenské pracoviště 

Metodik prevence rizikového chování se ve školním roce 2020/21 účastnil poradních setkání ŠPP. 
Na těchto setkáních byly konzultovány všechny známé problémy. O řešených problémech byl 
proveden záznam, který je uložen v kanceláři školního psychologa a výchovné poradkyně. 

V průběhu školního roku třídní učitelé, školní metodik prevence, školní psycholog a výchovná 
poradkyně pomáhali individuálně řešit vzniklé situace jednotlivých žáků. V jednotlivých třídách byly 
zprostředkovány besedy a komunitní kruhy se školním psychologem a metodikem primární prevence 
na téma vztahy ve třídě, chování žáků, komunikace, pravidla. V době distanční výuky jsme 
spolupracovali online formou, zejména ve formě individuálních konzultací jednotlivých členů ŠPP. 

6.6 Spolupráce s organizacemi v rámci prevence 

V průběhu školního roku 2020/21 spolupracovala škola s Renarkonem, zejména v oblasti adaptace 
žáků 6. ročníků a jejich vzájemného seznámení a utváření vztahů.  

Spolupráce s jinými organizacemi či organizace dalších preventivních programů již zmíněných nebyla 
organizována z důvodu distanční výuky.  
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s dlouhodobým i ročním plánem 
DVPP. 

Priority DVPP: 

Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem 
vzdělávání a výchovy. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením probíhalo DVPP zejména 
v online formě a některá původně plánovaná školení byla bez náhrady zrušena. 
 
DVPP ve školním roce 2020/2021: 

Vzdělávací akce Vzdělávací instituce/organizátor 

Futuropolis Futuropolis 

Seminář pro výchovné poradce (online) Úřad práce Frýdek-Místek 

Google Učebna ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 

Fakultativní e-learningové vzdělávání VP 
(problematika jednotných přijímacích zkoušek) 

NPI 

Záznamy z žákovské četby - webinář NPI (SYPO) 

Možnosti efektivní (spolu)práce s rodinou 
(online) 

Krajský úřad MSK 

Změny v RVP ZV od 1. 9. 2021 (online) KVIC 

Matematická gramotnost ve volnočasových 
aktivitách (online) 

KVIC 

Aktivizace desetkrát jinak pro ZŠ (online) KVIC 

Reflexe desetkrát jinak pro ZŠ (online) KVIC 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

8.1 Přehled aktivit, kterých se žáci zúčastnili 

1. stupeň 

08.09. Muzikohrátky - 1.AB, 3.AB 

09.09. Muzikohrátky - 2.AB, 4.AB 

10.09. Muzikohrátky - 5.ABC 

15.09. Technický výukový program, SŠŘ - 4.B 

22.09. Technický výukový program, SŠŘ - 4.B 

23.09. BESIP, praktická část - 4.AB 

25.09. Bruslení - 1. stupeň, 4. a 5. třídy 

18.05. Veselé zoubky - 1.AB 

28.05. Basketpoint - nábor do basketbalu - 1. - 4. třídy 

01.06. Faunapark - 1.A 

02.06. Faunapark - 1.B 

03.06. Faunapark - 3.A 

07.06. Faunapark - 2.A 

10.06. Faunapark - 3.B 

14.06. Faunapark - 4.B 

15.06. Faunapark - 5.A 

18.06. Faunapark - 2.B 

21.06. Faunapark - 5.C 

23.06. 
Exkurze do ZOO - Ostrava, 4.A, 5.AC 

Faunapark - 5.B 

24.06. Planeta Země - filmové představení, 2. - 5. třídy 

28.06. Faunapark - 4.A 

30.06. Po stopách slona Šestíka 

2. stupeň 

08.09. Adaptační program - Renarkon, 6. třídy 

23.09. Živá knihovna povolání, Ostrava - 9.třídy 

29.09. Exkurze, OKAP - SŠŘ - 9.AB 

06.10. Exkurze, OKAP - SŠŘ - 9.CD 



24 

 

13.10. Sdílení učeben, OKAP - SŠŘ, 7.A 

19.05. Volba povolání - beseda online, 8. třídy 

23.06. Školní výlet - 9.D 

24.06. 
Školní výlet - 9.A 

Planeta Země - filmové představení, 6., 7. třídy  + 8.A 

25.06. Školní výlet, exkurze - Hodonín u Kunštátu, 9.BCD 

28.06. Exkurze do ZOO - Ostrava, 9.A 

 Školní výlet - 9.C 

30.06. Po stopách slona Šestíka 

8.2 Pořadatelství soutěží 

Z důvodu protiepidemiologických opatření škola ve školním roce 2020/21 nepořádala žádné soutěže. 

8.3 Výsledky žáků v soutěžích 

Soutěž Úroveň Kategorie Umístění 
Matematická olympiáda okresní kolo Z6 2. místo 

4. místo 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo C 1. místo 

krajské kolo C 2. místo 

celostátní kolo C 5. místo 
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8.4 Prezentace školy na veřejnosti 

Na webových stránkách školy (www.sestka-fm.cz) byly pravidelně vkládány informace. Ve školním 
roce 2020/21 se jednalo zejména o informace týkající se organizace v souvislosti s mimořádnými 
protiepidemiologickými opatřeními vlády. 

Seznam vložených článků: 

 Hygienická pravidla a standard úklidu školy od 1. září 2020 

 Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 

 Organizace prvního školního týdne 

 Informace pro cizí strávníky 

 Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků a žáků 6. tříd 

 Informace k zápisu do školní družiny 

 Výsledky zápisu dětí do školní družiny 

 COVID-19 (4. 9. 2020): Doporučení 

 COVID-19 (9. 9. 2020): Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy 

 ŠESTKA slaví 60 

 COVID-19 (18. 9. 2020): Povinné nošení roušek během výuky (6.-9. třídy) 

 Informace ke zkrácení výuky pro žáky 2. stupně 

 Zahájení šachového kroužku 

 Změny ve výuce hudební a tělesné výchovy 

 Výuka na 2. stupni od 12. do 30. října 

 Informace ŠJ – stravování po dobu distančního vzdělávání 

 Přechod na distanční výuku od 14. října – informace 

 ČSSZ: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 

 Informace k online výuce 

 Informace k přijímací zkoušce na střední školy 

 Informace k nástupu žáků 1. a 2. tříd do školy 

 Informace školní jídelny: změna od 18. 11. 2020 

 Doplňující informace k nástupu žáků 1. a 2. tříd 

 Informace k nástupu žáků do školy 30. 11. 2020 

 Informace ke změnám ve školním stravování od 30. 11. 

 Informace k průběhu přijímacích zkoušek 

 Podzimní Srdíčkové dny 

 Změna v organizaci školního roku: 21. a 22. 12. byly vyhlášeny jako volné dny 

https://web.sestka-fm.cz/2020/08/19/hygienicka-pravidla-a-standard-uklidu-skoly-od-1-zari-2020/
https://web.sestka-fm.cz/2020/08/19/kroky-skoly-v-pripade-podezreni-na-vyskyt-nakazy-covid-19/
https://web.sestka-fm.cz/2020/08/25/organizace-prvniho-skolniho-tydne-2/
https://web.sestka-fm.cz/2020/08/25/informace-pro-cizi-stravniky/
https://web.sestka-fm.cz/2020/08/26/tridni-schuzky-pro-rodice-prvnacku-a-zaku-6-trid/
https://web.sestka-fm.cz/2020/08/26/informace-k-zapisu-do-skolni-druziny/
https://web.sestka-fm.cz/2020/09/01/vysledky-zapisu-deti-do-skolni-druziny/
https://web.sestka-fm.cz/2020/09/04/nove-narizeni-v-souvislosti-s-covid-19/
https://web.sestka-fm.cz/2020/09/09/covid-19-9-9-2020-povinnost-noseni-rousek-ve-spolecnych-prostorach-skoly/
https://web.sestka-fm.cz/2020/09/15/sestka-slavi-60/
https://web.sestka-fm.cz/2020/09/17/covid-19-17-9-2020-povinne-noseni-rousek-behem-vyuky-6-9-tridy/
https://web.sestka-fm.cz/2020/09/23/informace-ke-zkraceni-vyuky-pro-zaky-2-stupne/
https://web.sestka-fm.cz/2020/10/01/zahajeni-sachoveho-krouzku/
https://web.sestka-fm.cz/2020/10/04/zmeny-ve-vyuce-hudebni-a-telesne-vychovy/
https://web.sestka-fm.cz/2020/10/09/vyuka-na-2-stupni-od-12-do-30-rijna/
https://web.sestka-fm.cz/2020/10/09/informace-sj-stravovani-po-dobu-distancniho-vzdelavani/
https://web.sestka-fm.cz/2020/10/13/prechod-na-distancni-vyuku-od-14-rijna-informace/
https://web.sestka-fm.cz/2020/10/17/cssz-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020/
https://web.sestka-fm.cz/2020/11/02/informace-k-online-vyuce/
https://web.sestka-fm.cz/2020/11/11/informace-k-prijimaci-zkousce-na-stredni-skoly/
https://web.sestka-fm.cz/2020/11/12/informace-k-nastupu-zaku-1-a-2-trid-do-skoly/
https://web.sestka-fm.cz/2020/11/12/informace-skolni-jidelny-zmena-od-18-11-2020/
https://web.sestka-fm.cz/2020/11/16/doplnujici-informace-k-nastupu-zaku-1-a-2-trid/
https://web.sestka-fm.cz/2020/11/25/informace-k-nastupu-zaku-do-skoly-30-11-2020/
https://web.sestka-fm.cz/2020/11/25/2704/
https://web.sestka-fm.cz/2020/12/01/informace-k-prubehu-prijimacich-zkousek/
https://web.sestka-fm.cz/2020/12/02/podzimni-srdickove-dny/
https://web.sestka-fm.cz/2020/12/16/zmena-v-organizaci-skolniho-roku-21-a-22-12-byly-vyhlaseny-jako-volne-dny/
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 Informace Spolku rodičů 

 Informace k provozu školy, družiny a jídelny od 4. 1. 2021 

 Možnost zapůjčení notebooků pro distanční výuku 

 ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL 

 Informace o způsobu hodnocení žáků a předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního 
roku 2020/2021 

 Poděkování zdravotníkům 

 Informace k nošení roušek a respirátorů od 25. 2. 2021 

 První místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

 Karneval 

 Informace k přijetí žáků do 6. tříd – pro rodiče dětí, které nenavštěvují 6. ZŠ 

 INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ 

 Aktuální informace k zápisu dětí do 1. ročníku 

 Týdenní kurz AJ s rodilým mluvčím 

 Obnovení provozu školní jídelny (od 23. 3.) 

 Online informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

 Stříbro z krajského kola Zeměpisné olympiády 

 Otázky a odpovědi k testování žáků 

 Informace o časech konce vyučování u tříd na prezenční výuce (12.-16. dubna) 

 Skvělé druhé a čtvrté místo v okresním kole Matematické olympiády 

 Informace k testování na covid-19 uchazečů o střední vzdělávání (5., 7. a 9. ročník) 

 Informace k zahájení rotační prezenční výuky žáků 1. stupně 

 Informace o časech konce vyučování u tříd na prezenční výuce (19.-23. dubna) 

 Online třídní schůzky 

 Informace o rozhodnutí přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odložení povinné školní 
docházky 

 Organizace testování uchazečů o střední vzdělání na covid-19 

 Organizace prezenční výuky v týdnu 26.-30. dubna 

 Organizace prezenční výuky v týdnu 3.-7. května 

 Pálení čarodějnic 

 Fantastické 5. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády 

 Informace školní jídelny – mimořádný prodej obědů na květen a změny od 10. května 

 Organizace rotační výuky v týdnu 10.-14. května 

https://web.sestka-fm.cz/2020/12/16/informace-spolku-rodicu/
https://web.sestka-fm.cz/2020/12/29/informace-k-provozu-skoly-druziny-a-jidelny-od-4-1-2020/
https://web.sestka-fm.cz/2021/01/04/moznost-zapujceni-notebooku-pro-distancni-vyuku/
https://web.sestka-fm.cz/2021/01/13/online-veletrh-strednich-skol/
https://web.sestka-fm.cz/2021/01/22/informace-o-zpusobu-hodnoceni-zaku-a-predani-vypisu-z-vysvedceni-za-1-pololeti-skolniho-roku-2020-2021/
https://web.sestka-fm.cz/2021/01/22/informace-o-zpusobu-hodnoceni-zaku-a-predani-vypisu-z-vysvedceni-za-1-pololeti-skolniho-roku-2020-2021/
https://web.sestka-fm.cz/2021/02/01/podekovani-zdravotnikum/
https://web.sestka-fm.cz/2021/02/24/informace-k-noseni-rousek-a-respiratoru-od-25-2-2021/
https://web.sestka-fm.cz/2021/03/01/1-misto-v-okresnim-kole-zemepisne-olympiady/
https://web.sestka-fm.cz/2021/03/02/karneval/
https://web.sestka-fm.cz/2021/03/05/informace-k-prijeti-zaku-do-6-trid-pro-rodice-deti-ktere-nenavstevuji-6-zs/
https://web.sestka-fm.cz/2021/03/11/informace-k-uprave-terminu-jednotne-prijimaci-zkousky-na-ss/
https://web.sestka-fm.cz/2021/03/17/informace-k-zapisu-zaku-do-1-trid-v-souvislosti-s-mimoradnou-situaci/
https://web.sestka-fm.cz/2021/03/18/tydenni-kurz-s-rodilym-mluvcim/
https://web.sestka-fm.cz/2021/03/18/obnoveni-provozu-skolni-jidelny-od-23-3/
https://web.sestka-fm.cz/2021/03/26/online-informacni-schuzka-pro-rodice-budoucich-prvnacku/
https://web.sestka-fm.cz/2021/03/30/2972/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/08/otazky-a-odpovedi-k-testovani-zaku/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/09/informace-o-casech-konce-vyucovani-u-trid-na-prezencni-vyuce-12-16-dubna/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/12/skvele-druhe-a-ctvrte-misto-v-okresnim-kole-matematicke-olympiady/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/14/informace-k-testovani-uchazecu-o-stredni-vzdelavani-5-7-a-9-rocnik/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/16/informace-k-zahajeni-rotacni-prezencni-vyuky-zaku-1-stupne/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/16/informace-o-casech-konce-vyucovani-u-trid-na-prezencni-vyuce-19-23-dubna/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/16/online-tridni-schuzky/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/22/informace-o-rozhodnuti-prijeti-zaku-k-zakladnimu-vzdelavani-a-odlozeni-povinne-skolni-dochazky/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/22/informace-o-rozhodnuti-prijeti-zaku-k-zakladnimu-vzdelavani-a-odlozeni-povinne-skolni-dochazky/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/22/organizace-testovani-uchazecu-o-stredni-vzdelani-na-covid-19/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/23/organizace-prezencni-vyuky-v-tydnu-26-30-dubna/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/30/organizace-prezencni-vyuky-v-tydnu-3-7-dubna/
https://web.sestka-fm.cz/2021/04/30/paleni-carodejnic/
https://web.sestka-fm.cz/2021/05/03/fantasticke-5-misto-v-celostatnim-kole-zemepisne-olympiady/
https://web.sestka-fm.cz/2021/05/05/imformace-skolni-jidelny-mimoradny-prodej-obedu-na-kveten-a-zmeny-od-10-kvetna/
https://web.sestka-fm.cz/2021/05/05/organizace-rotacni-vyuky-v-tydnu-10-14-kvetna/
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 Organizace částečné rotační výuky 17.-21. 5. 2021 

 Vyhlášení řádných voleb do školské rady zřízené při Základní škole Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 za zákonné zástupce žáků 

 Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá 

 Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky – informace 

 Výsledky přijímacích zkoušek do třídy s rozšířenou výukou matematiky 

 Čestné prohlášení o negativním testu žáka 

 Organizace výuky 14.-18. 6. 2021 

 Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

 Nová aplikace E-strava 

 Konečné pořadí sběru papíru 

 Volby do školské rady za zákonné zástupce žáků 

 Letní kemp pro děti zdarma 

 Poděkování za sběr víček 

 Získá dub nominovaný ŠESTKOU titul Strom roku 2021? Podpořte ho svým hlasem 

 Oznámení o výsledcích voleb do školské rady a složení školské rady pro nové funkční období 
 
Do Zpravodaje F-M byly ředitelem školy pravidelně zasílány odpovědi na dotazy reportéra týkající 
se zvládání protiepidemiologických opatření ve škole. 

 

8.5 Kulturní vystoupení pro rodiče a další veřejnost 

Tradiční akce jako např. slavnostní rozsvícení vánočního stromu, vánoční jarmark, setkání s bývalými 
zaměstnanci školy, Den otevřených dveří, Hra na velkou školu, Zápis nanečisto, dětský karneval, 
večírek spolku rodičů aj. byly zrušeny z důvodu protiepidemielogických opatření vlády. Zrušeny byly 
rovněž plánované akce k 60. výročí školy.  

https://web.sestka-fm.cz/2021/05/12/organizace-castecne-rotacni-vyuky-10-14-5-2021/
https://web.sestka-fm.cz/2021/05/20/vyhlaseni-radnych-voleb-do-skolske-rady-zrizene-pri-zakladni-skole-frydek-mistek-pionyru-400-za-zakonne-zastupce-zaku/
https://web.sestka-fm.cz/2021/05/20/vyhlaseni-radnych-voleb-do-skolske-rady-zrizene-pri-zakladni-skole-frydek-mistek-pionyru-400-za-zakonne-zastupce-zaku/
https://web.sestka-fm.cz/2021/05/28/mame-radi-zvirata-protoze-jsou-chlupata/
https://web.sestka-fm.cz/2021/06/02/prijimaci-zkousky-do-matematicke-tridy-informace/
https://web.sestka-fm.cz/2021/06/09/vysledky-prijimacich-zkousek-do-tridy-s-rozsirenou-vyukou-matematiky-2/
https://web.sestka-fm.cz/2021/06/09/cestne-prohlaseni-o-negativnim-testu-zaka/
https://web.sestka-fm.cz/2021/06/11/organizace-vyuky-24-28-5-2021/
https://web.sestka-fm.cz/2021/06/14/informacni-schuzka-s-rodici-budoucich-prvnacku/
https://web.sestka-fm.cz/2021/06/15/nova-aplikace-e-strava/
https://web.sestka-fm.cz/2021/06/18/konecne-poradi-sberu-papiru/
https://web.sestka-fm.cz/2021/06/21/3177/
https://web.sestka-fm.cz/2021/06/25/letni-kemp-pro-deti-zdarma/
https://web.sestka-fm.cz/2021/06/25/podekovani-z-sber-vicek/
https://web.sestka-fm.cz/2021/07/16/podporte-strom-nominovany-sestkou-ve-finale-ankety-strom-roku/
https://web.sestka-fm.cz/2021/07/26/oznameni-o-vysledcich-voleb-do-skolske-rady-a-slozeni-skolske-rady-pro-nove-funkcni-obdobi/
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2020/21 neproběhla ve škole žádná kontrola ČŠI. 

10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

Škola poskytuje prostory auly pro hudební semináře a prostor školní jídelny pro školení pracovnic 
školních jídelen.  
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11. Údaje o hospodaření 

Částky jsou uvedeny v tis. Kč. 

Název položky dle výkazu zisku a 

ztráty 

Skutečnost Schválený Skutečnost  

Plnění v %  
k 31.12. 

2020 

finanční 

plán 
hlavní činnost 

k 30.06.2021 

doplň. činnost 

k 30.06.2021 

celkem 

k 30.06.2021 
    na r. 2021 

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

A. Náklady celkem 56818 58953 25636 550 26186 44,42 

I. Náklady z činnosti 56818 58953 25636 550 26186 44,42 

Spotřeba materiálu celkem (501) 2409 4000 1057 137 1194 29,85 

z toho: spotřeba materiálu 535 500 372 0 372 74,40 

            spotřeba potravin 1874 3500 685 137 822 23,49 

Spotřeba energie celkem (502) 2023 2095 1225 50 1275 60,86 

z toho: spotřeba tepla 1364 1300 994 35 1029 79,15 

            spotřeba el. energie 583 690 216 13 229 33,19 

            spotřeba plynu 24 35 1 1 2 5,71 

            spotřeba vodné 52 70 14 1 15 21,43 

Prodané zboží (504) 0 0 0 0 0   

Opravy a udržování (511) 611 500 62 0 62 12,40 

Cestovné (512) 15 10 4 0 4 40,00 

Náklady na reprezentaci (513) 0 1 0 0 0 0,00 

Ostatní služby celkem (518) 1139 1170 552 3 555 47,44 

z toho: výkony spojů (telefony a 

internet) 63 70 26 0 26 

3

7,14 

Mzdové náklady celkem (521) 33303 34600 15251 266 33303 96,25 

Zákonné sociální pojištění (524) 11156 11600 5109 88 5197 44,80 

Jiné sociální pojištění (525) 131 190 75 0 75 39,47 

Zákonné sociální náklady (527) 715 720 360 6 366 50,83 

Jiné sociální náklady (528) 0 0 0 0 0   

Daň silniční (531) 0 0 0 0 0   

Jiné daně a poplatky (538) 0 0 0 0 0   

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

(541) 0 0 0 0 0   

Jiné pokuty a penále (542) 1 0 0 0 0   

Dary (543)   0 0 0 0 0   

Manka a škody (547) 0 1 1 0 1 100,00 

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 3751 3851 1915 0 1915 49,73 

z toho:odpisy budov 3433 3437 1719 0 1719 50,01 

            odpisy DHM, DNM 318 414 196 0 196 47,34 

Zůstatková cena prodaného DNM  

(552) 0 0     0   

Zůstatková cena prodaného DHM 

(553) 0 0     0   

Tvorba a zúčtování opravných 

položek (556) 0 0     0   

Náklady z vyřazených pohledávek 

(557) 0 0     0   

Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku (558) 1531 180 15 0 15 8,33 

Ostatní náklady z činnosti (549) 33 35 10 0 10 28,57 
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II. Finanční náklady 0 0 0 0 0   

z toho:   úroky (562) 0 0 0   0   

             ostatní finanční náklady (569) 0 0     0   

V . Daň z příjmů  0 0     0   

z toho: dodatečné odvody daně z příjmů 

(595) 0 0 0   0   

B. Výnosy celkem 56818 58953 27429 659 28088 47,64 

I. Výnosy z činnosti 6205 7323 1216 659 1875 25,60 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 

(601) 0 0 0 0 0   

Výnosy z prodeje služeb (účet 

602,609) 2920 4000 903 547 1450 36,25 

z toho:   stravné (602) 2226 3200 825 265 1090 34,06 

             poplatek v MŠ, ŠD a ŠK (609) 137 180 78 0 78 43,33 

             úhrada za poskytnuté služby 

(602) 558 620 0 282 282 45,48 

Výnosy z pronájmu (603) 196 250 0 112 112 44,80 

Prodej materiálu, DNM, DHM 

(644,645,646) 0 0 0 0 0   

Čerpání fondů (648) 109 73 13 0 13 17,81 

Ostatní výnosy z činnosti (649, 604, 

641) 2980 3000 300 0 300 10,00 

II. Finanční výnosy 2 2 1 0 1 50,00 

z toho:  úroky (662) 2 2 1   1 50,00 

IV. Výnosy z transferů  50611 51628 26212 0 26212 50,77 

Výnosy vybraných míst. vlád. 

institucí z trans. (672) 50611 51628 26212 0 26212 50,77 

z toho: příspěvek SMFM 4798 4304 2236   2236 51,95 

           příspěvek z fondů SMFM 0 0 0   0   

           příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV 

atd.) 44021 46146 23095   23095 50,05 

          dotace z EU (z 672,šabl.) 1770 1125 881   881 78,31 

          ostatní dotace (CS) 22 53 0   0 0,00 

C. Výsledek hospodaření  0 0 1793 109 1902   

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0     0 x 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 0 0     0 x 

Dotace SMFM na investice 0 200 200 x 200   
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12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 Recyklohraní   

o Vzdělávání žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. 

 Ekoškola 
o Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby 

žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili 
prostředí ve škole a jejím okolí.  

 Futuropolis 
o Projekt Futuropolis zkouší v českém vzdělávacím prostředí přístup kritické 

pedagogiky Paula Freireho a kombinujeme ho s metodami systémového myšlení 
a myšlení o budoucnostech či s důrazem na zapojení emocí, smyslů, umění 
a imaginace. 

 Sponzorování dětí z rozvojových zemí 
  



32 

 

13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 Ovoce a zelenina do škol 
o Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému 

zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí 
a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. 

o Cílovou skupinou byli žáci 1. a 2. stupně. 

 Mléko do škol 
o Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka 

a mléčných výrobků. 
o Cílovou skupinou byli žáci 1. stupně. 

 Šablony II – 6. ZŠ FM 
o Realizováno v rámci Výzvy č. 02_18_063  
o Škola se zapojila do šablon: 

 Školní asistent – personální podpora ZŠ 
 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 
 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 
 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ 
 Školní asistent – personální podpora ŠD 
 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 
 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin 
 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

o Vzhledem k uzavření škol z důvodu protiepidemiologických opatření byl projekt 
prodloužen do 31. 7. 

 Šablony III – 6. ZŠ FM 
o Realizováno v rámci Výzvy č. 02_20_080 
o Projekt zahájen 1. 2. 2021 
o Škola se zapojila do šablon: 

 Školní asistent – personální podpora ZŠ 
 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 
 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 
 Školní asistent – personální podpora ŠD 
 Projektový den ve výuce 

 Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) 
o Projekt je zaměřen na mentorské vedení pedagogických pracovníků, koučink 

pro ředitele škol, poradenské a konzultační služby a další vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 

o Cílem projektu je prohloubení kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol 
a zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

 Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP) 
o Projekt je zaměřen na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků v technických 

oborech, zejména strojírenských a elektrotechnických. 
o Projekt probíhá ve spolupráci se Střední školou řemesel Frýdek-Místek 
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14. Spolupráce s odborovou organizací 

Na škole působí odborová organizace. Zaměstnavatel má s odborovou organizací uzavřenu 
standardní kolektivní smlouvu. Součástí smlouvy je i vnitřní platový předpis. S představiteli odborové 
organizace ředitel konzultuje důležitá rozhodnutí dle Zákoníku práce. Spolupráce mezi odborovou 
organizací a vedením školy je na dobré úrovni.  
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15. Spolupráce s dalšími partnery ve vzdělávání 

Název instituce, sdružení Forma spolupráce 

Magistrát města Frýdek-Místek 
finanční zajištění provozu školy, poradenská a 
kontrolní činnost, realizace sportovních kroužků 
v rámci Centra sportu 

Městská policie Frýdek-Místek 
dopravní výchova, ukázky kynologického 
výcviku psů pro ŠD 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
metodologie čerpání finančních prostředků ze 
státního rozpočtu. 

Školská rada 
podíl na správě školy, projednávání rozpočtu 
školy, školního řádu aj. 

Spolek rodičů při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 
pořádání akcí pro žáky a rodiče, přispívání na 
akce žáků 

Městská knihovna Frýdek-Místek besedy pro žáky 

PPP Frýdek-Místek spolupráce při vyšetření žáků se SVP 

ŠPZ spolupráce při vyšetření žáků se SVP 

Renarkon adaptační program pro žáky 6. ročníku 

dm preventivní program na téma zubní hygiena 

SVČ Klíč 
zájmové kroužky, spolupořádání OK zeměpisné 
olympiády 

Úřad práce Frýdek-Místek besedy pro žáky, kariérové poradenství 

Policie ČR 
spolupráce při řešení výskytu sociálně 
patologických jevů 

Ovocentrum Valašské Meziříčí projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol 

Národní pedagogický institut ČR projekt APIV B 

Střední škola řemesel Frýdek-Místek projekt OKAP 
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Prohlášení 
Zaměstnanci školy souhlasí s uvedením údajů použitých o své osobě ve výroční zprávě a na webových 
stránkách školy a to ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(2016/679 - GDPR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne 13. 10. 2021 

Zpracoval: Mgr. Lukáš Synek, ředitel 
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