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1. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 

Adresa školy Pionýrů 400, 738 01 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 

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 2021/22 měla škola 592 žáků ve 25 třídách.  

Materiální podmínky pro výuku jsou na velmi vysoké úrovni. Ve škole je 25 klasických tříd, učebny 
pro výuku fyziky, 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 (ve školním roce 2021/22 se tyto tradiční akce z důvodu protiepidemiologických opatření 
neuskutečnili) a Den dětí. 

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 2021/22 126 dětí, které 
byly rozděleny do 5 oddělení. V průběhu školního roku došlo v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace k dodatečnému zápisu dalších dětí. Nejvyšší 
počet dětí zapsaných ve školní družině byl 140. 

1.2.2 Provoz:  

Provoz začíná od 6.00 hodin a končí v 16.30 hodin.  

1.2.3 Výchovně vzdělávací činnost: 

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině proběhla dle ŠVP a dle celoročního plánu. Na každý 
měsíc bylo stanoveno jedno téma a k němu byly naplánované společné akce pro celou družinu. 

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, starší žáci – beseda v kruhu).  
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V hernách děti hodně času trávily hrou s hračkami, společenskými a didaktickými hrami 
a konstrukčními stavebnicemi.  

Ve školním roce 2021/22 bylo zorganizováno několik besed se školním hostem (školník, školní 
psycholožka, vedoucí školní jídelny, speciální pedagožka), všichni si pro děti připravili krátké povídání 
o své práci. Na závěr besedy byl prostor pro dotazy dětí. 

1.2.5. Výtvarná, pracovní, estetická, sportovní, společenskovědní a přírodovědná činnost se konala 
ve všech odděleních dle týdenní skladby. 

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 kamarádi 
pomáhali novým kamarádům prvňáčkům. 

V říjnu při přírodovědné procházce děti s vychovatelkami pozorovaly podzimní přírodu, živočichy, 
stromy, řeku, povídaly si o důležitosti ochrany přírody a ekologickém chování každého z nás. 

Tento měsíc v družině proběhla beseda s příslušníkem Policie ČR, který dětem poutavou formou 
ve stručnosti přiblížil tuto náročnou a velmi zajímavou práci. Na konci besedy pan praporčík rozdal 
dětem dárečky (hru-policejní double, pexesa, záložky, reflexní pásky, omalovánky…). 

V říjnu proběhlo Halloweenské odpoledne plné hudby, tance, masek a soutěží. 

V listopadu děti obrazně cestovaly po světě i po naší české vlasti. V jednotlivých odděleních 
poznávaly mapu světa, skládaly puzzle, povídaly si o okolí našeho města a o nedalekých horách. 

V prosinci proběhla akce Čertoviny, kterou pro děti v hale připravili vychovatelky a někteří žáci 9.B. 
V jednotlivých odděleních děti a paní vychovatelky tvořily vánoční výzdobu, povídaly si o vánočních 
tradicích a zvycích. Proběhlo odpoledne u vánočního stromečku, s koledami a nadílkou pro každé 
oddělení. 

V lednu měla proběhnout celodružinová akce Malý zdravotník, ale špatná situace s covidem nám 
neuvolnila zdravotníky z jejich zaměstnání, takže se akce přesunula na únor. Tyto akce proběhly dvě. 
Jedno odpoledne přišly studentky zdravotnické školy a druhé odpoledne zdravotník-záchranář.  

Březen byl tradičně věnován knihám, četbě a oblíbeným postavičkám. Každý si mohl do družiny 
přinést oblíbenou knížku a představit ji ostatním. Starší žáci si vymysleli svůj příběh, který si společně 
přečetli. Mladší žáci pohádkové příběhy kreslili. 

V dubnu byla na programu akce Ukaž, co umíš. Letos děti nesoutěžily v hudebních, pěveckých ani 
tanečních kategoriích, ale měly možnost vidět ukázky programů z jednotlivých kroužků školní družiny, 
aby měly představu, co je náplní jednotlivých kroužků a měly příští školní rok jednodušší rozhodování, 
který kroužek by chtěly navštěvovat. 

V květnu si děti mohly do družiny přinést svého domácího mazlíčka a ukázat ho ostatním. Akce 
Máme rádi zvířata probíhala již po několikáté a opět byla top akcí školní družiny. Celý měsíc děti 
pracovaly s touto tématikou, kreslily obrázky zvířat, vybarvovaly omalovánky, četly zvířecí příběhy, 
děti si přinesly i encyklopedie, ze kterých se dozvěděly spoustu zajímavých informací ze zvířecí říše. 

Tento měsíc školní družina navštívila Hasičskou stanici. Děti zhlédly ukázku hašení, požární techniku, 
hasičskou výstroj.  

Červen byl většinou věnován sportování na školním hřišti a ve sportovní hale. Vychovatelky 
s některými žáky 9.B pro děti uspořádaly na školním hřišti Netradiční letní olympiádu v různých 
sportovních disciplínách (běh přes překážky v gumácích, hod oštěpem, hod diskem-kulatým dřívkem, 
slalom s pneumatikou…). 
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1.2.6 Soutěže školní družiny: 

Ve školním roce 2021/22  se konal pouze Atletický trojboj školních družin, kterého se zúčastnilo 
10 městských škol. Naši žáci byli i letos úspěšní a v počtu 10 žáků vybojovali 4 medaile. 

1.2.7 Kroužky – zájmová činnost školní družiny: 

Žáci školní družiny měli možnost navštěvovat zájmové kroužky, které vedly vychovatelky ŠD. Kroužky 
probíhaly vždy po 15 hodině. 

 Relaxační kroužek s pejsky 1.-5. třída             

 Pohybová přípravka   1.-5. třída           

 Malý kuchtík             1.-5. třída              

 Neposeda  1.-5. třída  

 Šikulka  1.-5. třída   

1.3  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 887 strávníků: 

6. ZŠ 4. ZŠ 

Kategorie Počet strávníků Kategorie Počet strávníků 

6-10 let 197 

6-15 let 307 11-14 let 196 

15 let 37 

Zaměstnanci 61 
Dospělí 50 

Cizí strávníci 39 

Celkem 530 Celkem 357 

Pro 6 žáků škola odebírala dietní stravu ze Základní školy Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109. 

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 2021 

Maso  80% 

Ryby 102% 

Mléko 81% 

Mléčné výrobky 92% 
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Potravina září-prosinec 2021 

Zelenina 146% 

Ovoce  130% 

Luštěniny 100% 
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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 Školní vzdělávací program 

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, 

respektování 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. 
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2.3 Počet žáků v jednotlivých třídách  

Třída Počet žáků k 31. 1. 2022 Počet žáků k 30. 6. 2022 

1.A 23 25 

1.B 24 28 

2.A 24 28 

2.B 22 25 

3.A 22 24 

3.B 19 21 

4.A 21 23 

4.B 22 24 

5.A 23 24 

5.B 24 24 

6.A 25 25 

6.B 21 24 

6.C 22 22 

6.D 21 25 

7.A 26 26 

7.B 24 24 

7.C 21 20 

7.D 19 22 

8.A 19 19 

8.B 21 22 

8.C 23 24 

8.D 23 23 

9.A 22 23 

9.B 24 24 

9.C 23 23 

Celkem 558 592 

1. stupeň 224 246 

2. stupeň 334 346 
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2.4 Vývoj počtu žáků 2006-2022 

 

2.5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Počet 
prvních tříd 

Běžného zápisu se 
zúčastnilo dětí 

Zvláštního 
zápisu se 

zúčastnilo dětí* 

Počet udělených 
odkladů 

Počet odkladů 

2 47 1 5 8 

* Zvláštní zápis byl určen pouze žákům, na které se vztahovala dočasná ochrana v souvislosti 
s válkou na Ukrajině. 

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) 8 11,3 

úplné střední odborné vzdělání s maturitou (M) 37 52,1 

613 

508 
472 

430 
379 

420 421 
449 

497 
516 

562 
593 

616 617 610 597 592 

300
350
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Typ školy Počet přijatých žáků Procent 

úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (L) 4 5,6 

střední odborné vzdělání s výučním listem (H) 21 29,6 

vyšší odborné vzdělání v konzervatoři s maturitou (P) 1 1,4 

 

  

11,3% 

52,1% 
5,6% 

29,6% 

1,4% 

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
vyšší odborné vzdělání v
konzervatoři s maturitou (P)
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1 Pedagogičtí pracovníci 

 Fyzický počet Přepočtené úvazky Kvalifikace 

Učitelé 39 38,0455 100% 

Vychovatelky 5 4,3571 100% 

Psycholog 1 0,5000 100% 

Speciální pedagog 1 1,0000 100% 

Asistent pedagoga 5 4,0278 100% 

Celkem pedagogických pracovníků 51 47,9304 100% 

3.2 Nepedagogičtí pracovníci 

 Fyzický počet Přepočtené úvazky 

Účetní, personalistka 1 1 

Referentka 1 1 

Školník 1 1 

Uklízečky 6 6 

Správce haly 1 0,5 

Provozář haly 1 0,5 

Uklízečky haly 2 1,5 

Vedoucí školní jídelny 1 1 

Pokladní školní jídelny 1 0,5 

Kuchařky 8 8 

Celkem nepedagog. pracovníků 23 21 

Na škole pracovalo celkem 74 zaměstnanců s přepočteným úvazkem 68,9304. 
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4. Výsledky vzdělávání 

4.1 Přehled prospěchu 

1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í 

Třída 
Prosp. s vyzn. 

(v %) 

Prospěli 

(v %) 

Neprosp. 

(v %) 

Neklasif. 

(v %) 

Prosp. s vyzn. 

(v %) 
 Prospěli 

(v %) 

Neprosp. 

(v %) 

Neklasif. 

(v %) 

1.A 84.00 4.00 0.00 4.00 84.00 12.00 4.00 0.00 

1.B 85.71 0.00 0.00 0.00 85.71 14.28 0.00 0.00 

2.A 82.14 3.57 0.00 0.00 71.42 25.00 3.57 0.00 

2.B 76.00 12.00 0.00 0.00 72.00 24.00 4.00 0.00 

3.A 75.00 16.66 0.00 0.00 62.50 37.50 0.00 0.00 

3.B 71.42 19.04 0.00 0.00 57.14 42.85 0.00 0.00 

4.A 65.21 26.08 0.00 0.00 65.21 34.78 0.00 0.00 

4.B 75.00 16.66 0.00 0.00 70.83 29.16 0.00 0.00 

5.A 54.16 41.66 0.00 0.00 41.66 58.33 0.00 0.00 

5.B 54.16 45.83 0.00 0.00 58.33 41.66 0.00 0.00 

6.A 64.00 36.00 0.00 0.00 60.00 40.00 0.00 0.00 

6.B 20.83 58.33 8.33 0.00 16.66 75.00 8.33 0.00 

6.C 31.81 50.00 18.18 0.00 36.36 63.63 0.00 0.00 

6.D 32.00 52.00 0.00 0.00 32.00 68.00 0.00 0.00 

7.A 61.53 38.46 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 

7.B 29.16 70.83 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 

7.C 19.04 66.66 14.28 0.00 19.04 76.19 4.76 0.00 

7.D 4.76 80.95 4.76 0.00 9.52 90.47 0.00 0.00 

8.A 52.63 47.36 0.00 0.00 52.63 47.36 0.00 0.00 

8.B 27.27 63.63 4.54 0.00 18.18 77.27 4.54 0.00 

8.C 33.33 45.83 16.66 0.00 25.00 66.66 8.33 0.00 

8.D 30.43 60.86 8.69 0.00 43.47 47.82 8.69 0.00 

9.A 39.13 52.17 0.00 4.34 34.78 60.86 4.34 0.00 

9.B 12.50 87.50 0.00 0.00 12.50 87.50 0.00 0.00 

9.C 34.78 60.86 4.34 0.00 30.43 69.56 0.00 0.00 
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4.2 Výchovná opatření a snížené stupně z chování 

Výchovné opatření 1. pololetí 2. pololetí Celkem 

napomenutí třídního učitele 55 78 133 

důtka třídního učitele 24 37 61 

důtka ředitele školy 18 38 56 

2. st. z chování 9 10 19 

3. st. z chování 4 8 12 

pochvala třídního učitele 108 168 276 

pochvala ředitele školy 14 15 29 
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5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

Naplňování stanovených cílů školního vzdělávacího programu je realizováno prostřednictvím 
výchovných a vzdělávacích strategií. Jejich naplňování je možné díky tomu, zda jsou – smysluplné, 
hodnotitelné, dosažitelné a proveditelné v reálném čase. Důležitou podmínkou je neustálé 
zdokonalování vzdělávacího procesu. Naplňování cílů provádí učitel, který analyzuje a vyhodnocuje 
podmínky i výsledky vzdělávacího procesu. 

Cíle školního vzdělávacího programu jsme průběžně plnili formou prezenční výuky (v omezené míře 
i distanční výukou), dále prostřednictvím exkurzí, projektů, soutěží, besed. Vzdělávací obsahy 
a očekávané výstupy stanovené pro jednotlivé ročníky byly zvládnuty, i když jsme museli věnovat 
delší čas opakování a upevňování učiva z loňských let (díky pandemii), nemuseli jsme přistoupit 
k žádné redukci, jen přesunutí nebo vynechání doplňujícího nebo rozšiřujícího učiva. K tomu nám 
také dopomohlo zapojení školy do národního plánu doučování, který pomohl žákům ohroženým 
školním neúspěchem zmírnit negativní dopady absence prezenční výuky. Vzhledem k mezinárodní 
situaci jsme také řešili zvýšený počet dětí s odlišným mateřským jazykem, které nastoupily do naší 
školy bez základní znalosti českého jazyka. Těmto dětem byla poskytována jazyková příprava, měly 
možnost doučování českého jazyka přímo na naší škole. Tito žáci se přirozeně začlenili do kolektivu 
třídy a během několika měsíců byli schopni užívat český jazyk jak na komunikační úrovni, tak i zčásti 
v rámci vzdělávání. 

V souvislosti s dálkovou výukou došlo ke zlepšení školního vybavení notebooky, kamerami, vizualizéry 
a k využívání řady programů. Rovněž se nám osvědčilo i nadále využívat Google učebny, se kterými 
se žáci i učitelé naučili pracovat v době virové pandemie.  
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6. Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování 
a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných 
a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

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 2021/22 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. 
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V průběhu školního roku se konala schůzka školních metodiků prevence na PPP ve Frýdku-Místku. 

6.5 Školní poradenské pracoviště 

Metodik prevence rizikového chování se ve školním roce 2021/22 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, výchovným poradcem 
a metodikem primární prevence na téma vztahy ve třídě, chování žáků, komunikace, pravidla.  

6.6 Spolupráce s organizacemi v rámci prevence 

V průběhu školního roku 2021/22 spolupracovala škola s Renarkonem v oblasti adaptace žáků 
6. ročníků a jejich vzájemného seznámení a utváření vztahů. Dále škola spolupracovala se vzdělávací 
společností e-DUHA, která na škole realizovala programy primární prevence jak pro první, tak 
pro druhý stupeň. 

6.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
nadaných a mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 
jazykové přípravy 

Ve školním roce 2021/2022 bylo do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (dále jen SVP) zařazeno 97 žáků, z toho 35 žáků 1. stupně a 62 žáků 2. stupně. 

U těchto žáků byly zjištěny: 

- poruchy učení – 40 žáků 

- poruchy chování – 12 žáků 

- vady řeči – 8 žáků 

- poruchy autistického spektra – 2 žáci 

- lehké mentální postižení – 1 žák 

- tělesné postižení – 3 žáci 

- SVP vyplývající z kulturního prostředí žáka – 5 žáků 

- SVP vyplývající z dopadu jiných životních podmínek žáka do vzdělávání – 14 žáků 

- dlouhodobé SVP vyplývající ze zdravotního stavu či jiných okolností – 20 žáků 

- krátkodobé SVP vyplývající ze zdravotního stavu či jiných okolností – 11 žáků 

2 žáci měli v identifikátoru znevýhodnění uvedeny tři druhy znevýhodnění, 23 žáků mělo 

uvedeno dva druhy znevýhodnění. 8 žáků nemělo uvedeno žádné znevýhodnění. 

V tomto školním roce nebyli žádní žáci diagnostikováni pedagogicko-psychologickou 

poradnou jako nadaní nebo mimořádně nadaní.  

Pro 14 žáků byl vypracován individuální vzdělávací plán. Jedna žákyně měla individuální 

vzdělávání. 
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Předmět speciálně pedagogické péče navštěvovalo 28 žáků a byl vyučován v 17 skupinách. 

Předmět vyučovali 3 speciální pedagogové, z toho jedena školní speciální pedagožka. 

Vyučující využívali speciální pomůcky a didaktické materiály z kabinetu školní speciální 

pedagožky. 

Na škole působilo 5 asistentek pedagoga a to ve třídách 1.A, 5.A, 6.B, 7.B, 7.C a 8.D. Dvě 

asistentky pedagoga se v jedné ze tříd střídaly. 

Školní speciální pedagožka spolupracovala s třídními a dalšími vyučujícími v oblastech řešení 

výukových obtíží žáků se SVP, v podání návrhů na odborná vyšetření a v oblasti tvorby 

individuálních vzdělávacích plánů. Problémy a potřeby žáků se SVP byly řešeny také v rámci 

školního poradenského pracoviště. 

V tomto školním roce škola zaslala školským poradenským zařízením (dále jen ŠPZ) 

64 žádostí o vyšetření žáků, škole bylo doručeno 58 doporučení. S odbornými pracovníky 

ŠPZ byla vyhodnocována podpůrná opatření, konzultovány výukové i výchovné problémy 

žáků a tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Konzultace probíhaly elektronickou cestou, 

telefonicky a také osobně při návštěvě škole. 

V průběhu školního roku škola spolupracovala s těmito ŠPZ: 

- Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, Palackého 130, Frýdek-Místek  

- Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském 

Meziříčí, pracoviště Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek  

- Speciálně pedagogické centrum, Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava-Zábřeh  

- Speciálně pedagogické centrum, pracoviště 28. října 1884, Frýdek-Místek  

- Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči, Komenského 614/2, Karviná–Nové 

Město 

Žáci s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Tři žáci, kteří byli pedagogicko-psychologickou poradnou diagnostikování jako žáci se SVP 

vyplývající z kulturního prostředí žáka, měli 3 hodiny doučování českého jazyka týdně. 

Školu navštěvovalo 28 žáků z Ukrajiny. Žáci 4. - 9. ročníku měli možnost učit se český jazyk 

v hodinách doučování českého jazyka v rozsahu 4 hodin týdně. Žáci nižších ročníků docházeli 

na doučování českého jazyka v dopoledních hodinách do Střediska volného času Klíč Frýdek-

Místek. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný 
rozvoj nepedagogických pracovníků 

7.1 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 probíhala část DVPP v distanční 
formě formě a některá původně plánovaná školení byla bez náhrady zrušena. 
 
DVPP ve školním roce 2021/2022: 

Vzdělávací akce Forma VA 
Vzdělávací instituce, 

organizátor 
Počet 

účastníků 

Čtenářská gramotnost distanční TAKTIK 4 

Didaktické činnosti ve výuce 1. stupně prezenční KVIC FM 1 

Festival inspirace v přírodních vědách 2021 prezenční FIPV 2 

Festival inspirace v přírodních vědách 2022 prezenční FIPV 2 

Financování pedagogické intervence a její 
správné vykazování v P1c-01 

distanční KVIC NJ 1 

Futuropolis - seminář prezenční NaZemi 2 

Hudební výchova distanční TAKTIK 1 

Jak na inovaci ŠVP distanční KVIC NJ 1 

Jak vést speciálně pedagogickou péči pro žáky 
s SPU 

prezenční 
Vzdělávací instituce 
Mgr. Šárky Sohrové 

1 

Jógování nejen pro děti prezenční KVIC FM 1 

Konverzační hry ve výuce cizích jazyků distanční Wocabee 1 

Kreativní způsoby učení slovní zásoby ve škole distanční Wocabee 1 

Kurz přežití pro ředitele škol...aneb jak uspět v 
první linii 

prezenční MAP FM II 1 

Letní tvořivá škola - Český jazyk v 1. ročníku prezenční Tvořivá škola 1 

Letní tvořivá škola - ČJ pro 4. a 5. ročník prezenční Tvořivá škola 1 

Letní tvořivá škola - Matematika ve 3. roč. prezenční Tvořivá škola 1 

Na co se zaměřit v závěru školního roku 
2021/2022 a při přípravě školního roku 
2022/2023 

prezenční MAP FM II 1 

Natáčíme výukové video prezenční KVIC NJ 1 

Občanská výchova s Robertem Čapkem distanční TAKTIK 1 

Osvědčené postupy, když čtení nejde distanční KVIC FM 1 

Pomoc pro žáky z Ukrajiny distanční WocaBee 1 
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Vzdělávací akce Forma VA 
Vzdělávací instituce, 

organizátor 
Počet 

účastníků 

Praktické ukázky do hodin literární výchovy distanční Životní vzdělávání 1 

Přístupy a metody kariérového poradenství prezenční OKAP 1 

Revize RVP - Informační systémy a digitální 
technologie pro 2. st. ZŠ 

distanční NPI 1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček  distanční NPI ČR 1 

Setkání metodiků prevence prezenční PPP FM 1 

Za vším hledej světlo prezenční VŠB TU 1 

7.2 Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků školy byl ve školním roce 2021/2022 zaměřen převážně 
na školení věnující se účetnictví a na hygienické předpisy ve školní jídelně. 

Vzdělávací akce Forma VA 
Vzdělávací instituce, 

organizátor 
Počet 

účastníků 

Praktické uplatňování DPH distanční PARIS 1 

FKSP a další fondy kolských a ostatních 
příspěvkových organizací 

distanční RESK Education 1 

Hygienické minimum pro kuchařský 
a pomocný personál 

prezenční Jídelny.cz 8 

Hygienické minimum pro vedoucí pracovníky prezenční Jídelny.cz 1 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

8.1 Přehled aktivit, kterých se žáci zúčastnili 

1. stupeň 

21.09. Plavání - 4. třídy 

23.09. Plavání - 2., 3. třídy 

24.09. Jsme jedna rodina - ŠD 

27.09. PO STOPÁCH SLONA ŠESTÍKA 

30.09. Plavání - 2., 3. třídy 

05.10. Plavání - 4. třídy 

06.10. BESIP, dopravní hřiště - 4.AB 

07.10. Plavání - 2., 3. třídy 

12.10. Plavání - 4. třídy 

14.10. 
  

Muzeum Beskyd - Polní práce našich předků, 5.B 

Plavání - 2., 3. třídy 

19.10. Plavání - 4. třídy 

20.10. 
  
  

Muzeum Beskyd - Pojďte s námi po Místku, 4.AB 

Beseda v městské knihovně - 1.AB 

Beseda s policií ČR - ŠD 

21.10. Plavání - 2., 3. třídy 

22.10. Halloweenské odpoledne - ŠD 

26.10. Plavání - 4. třídy 

03.11. Beseda v městské knihovně - 3.AB 

04.11. Plavání - 2., 3. třídy 

05.11. Bruslení - 1. stupeň, 4. - 5. třídy 

11.11. Plavání - 2., 3. třídy 

18.11. Plavání - 2., 3. třídy 

25.11. 
  

Plavání - 2., 3. třídy 

Křeslo pro družinového hosta - ŠD 

29.11. Adventní dílny, Klíč - 2.B, 4.A 

01.12. Adventní dílny, Klíč - 2.A, 5.B 

02.12. Plavání - 2., 3. třídy 

06.12. 
  
  

Adventní dílny, Klíč - 4.B, 5.A 

Bezpečnost především - v dopravě, beseda s městskou policií - 4.A 

Bezpečnost především - kyberšikana, beseda s městskou policií - 5.A 

07.12. 
  

Bezpečnost především - v dopravě, beseda s městskou policií - 4.B 

Bezpečnost především - kyberšikana, beseda s městskou policií - 5.B 

08.12. Adventní dílny, Klíč - 1.AB 

09.12. Plavání - 3. třídy 

10.12. Čertoviny - ŠD 

13.12. Adventní dílny, Klíč - 3.AB 
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Beseda v městské knihovně - 4.AB 

Muzeum Beskyd - přednáška, 5.A 

20.12. 
  

Beseda v městské knihovně - 5.A 

Křeslo pro družinového hosta - ŠD 

07.01. Bruslení - 2. a 3. třídy 

10.01. Křeslo pro družinového hosta - ŠD 

18.01. Beseda v městské knihovně - 2.AB 

21.01. Bruslení - 4. a 5. třídy (4.B, 5.AB) 

27.01. Beseda v městské knihovně - 2.A 

28.01. Beseda v městské knihovně - 2.B 

31.01. Beseda v městské knihovně - 3.A 

01.02. Beseda v městské knihovně - 3.B 

10.02. Beseda v městské knihovně - 4.A 

11.02. Beseda v městské knihovně - 4.B 

14.02. Beseda v městské knihovně - 5.A 

17.02. Beseda se zdravotníkem - akce ŠD 

18.02. Bruslení - 1. stupeň, 1. - 3. třídy 

24.02. Tonda Obal, ekovýchova - 1. - 5. třídy 

25.02. Bezpečnost především - V dopravě, 2.AB 

28.02. Bezpečnost především - V dopravě, 3.AB 

04.03. 
  

Svět techniky, Ostrava - 1.AB 

Bruslení - 1. stupeň, 4. - 5. třídy 

09.03. Okresní přebor v šachu škol - SVČ 

11.03. 
  

Kamarádi online - prevence, 1. - 2. třídy 

Youtube a youtubering - prevence, 3.A 

22.03. Těšíme se do školy - akce pro MŠ 

24.03. 
  

Planetárium Ostrava, exkurze - 5.AB 

Křeslo pro družinového hosta - ŠD 

25.03. 
  

Youtube a youtubering - prevence, 3.B, 4.A, 5.AB 

Děti a sociální sítě - prevence, 4.B 

29.03. Než se stanu školákem - akce pro MŠ 

31.03. Křeslo pro družinového hosta - ŠD 

04.04. Velikonoční dílny - SVČ, 3.A 

06.04. Velikonoční dílny - SVČ, 4.B 

07.04. 
  

Velikonoční dílny - SVČ, 2.AB 

Zápis nanečisto - akce pro MŠ 

08.04. Velikonoční dílny - SVČ, 4.A 

11.04. Velikonoční dílny - SVČ, 1.AB 

12.04. 
  

Velikonoční dílny - SVČ, 5.AB 

BESIP - dopravní hřiště - 4.AB 

13.04. 
  

PO STOPÁCH SLONA ŠESTÍKA 

Velikonoční dílny - SVČ, 3.B 
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19.04. 
  

Vybíjená - okrskové kolo, 7. ZŠ - 4. - 5. třídy 

Loutnička - obvodní kolo, 8. ZŠ 

22.04. Den Země - sady B. Smetany 

09.05. Domácí pomocníci - beseda, Muzeum Beskyd - 1.B, 3.B 

10.05. 
  

Domácí pomocníci - beseda, Muzeum Beskyd - 1.A, 3.A 

Koza domácí - výukový program, 3.B, 4.AB, 5.AB 

11.05. Réva - hudební vystoupení, 1. stupeň 

13.05. Vybíjená - okresní kolo, 4. - 5. třídy 

19.05. Den zvířat - akce ŠD 

26.05. Sportovní odpoledne s hasiči - akce ŠD 

30.05. Recitační soutěž - školní kolo 

30.05.-28.06. Plavecký kurz žáků 1. ročníku 

01.06. DEN NARUBY 

03.06. Den dětí, Spolek rodičů  

06.06. Ekologie pro každý den - beseda, Muzeum Beskyd - 3.AB 

08.06. Školní výlet - 5.AB 

09.06. Školní výlet - 3.AB 

14.06. Atletický trojboj, Slezan - 1. - 5. třída 

15.06. Školní výlet - 1.AB 

16.06. Školní výlet - 2.AB 

17.06. 
  

Společně na Lysou - 5.A 

Pasování prvňáčků na čtenáře - MěK 

21.06. Atletický trojboj ŠD 

22.06. 
  
  

Ondřejník - komentovaná vycházka Muzea Beskyd, 5.A 

Den otevřených dveří u HZS MSK - 3.B, 4.AB, 5.B 

Netradiční letní olympijské hry - ŠD 

23.06. Divadlo loutek - 2.AB 

24.06. 
  

Turnaj šachového kroužku - 1. a 2. třídy 

Dopravní soutěž o Putovní pohár - 4. třídy 

28.06. Školní výlet - 4.AB 

29.06. PO STOPÁCH SLONA ŠESTÍKA 

2. stupeň 

16.09. Adaptační program - Renarkon, 6.AB 

17.09. Adaptační program - Renarkon, 6.CD 

27.09. 
  

PO STOPÁCH SLONA ŠESTÍKA 

Exkurze k volbě povolání - SŠ řemesel - 9.AB 

15.10. Sdílení učeben, OKAP - SŠ řemesel, 7.B 

21.10. Zlatá cihla - gymnázium na Cihelní, 7.A, 9.A 

07.12. Pythagoriáda - okresní kolo, online - 6. a 7. třídy 

15.12. Plýtvání potravinami, Udržitelná móda - projektový den, 8.B 

11.01. Olympiáda v českém jazyce - školní kolo, 8. - 9. třídy 
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14.01. Sdílení učeben - projekt OKAP, SŠŘ, 7.C 

09.02. Biologická olympiáda - školní kolo, 7. ročník 

17.02. Chemická olympiáda - školní kolo, 9. ročník 

21. - 25.02. Zimní výcvikový kurz, Staré Hamry - 7. třídy 

24.02. Tonda Obal, ekovýchova - 6. - 7. třídy + 8.C 

08.03. 
  

Chemická olympiáda - okresní kolo, Frýdlant n. O. - Dvorský, Chovanec, 9.A 

Život se sluchovým handicapem - prevence, 8. ročník 

09.03. Život se sluchovým handicapem - prevence, 9. ročník 

10.03. Okresní přebor v šachu škol - SVČ 

11.03. Sdílení učeben, OKAP - SŠ řemesel, Frýdlant n. O., 7.D 

21.03. Matematický klokan - 6.A, 7.A, 8.A, 9.A 

24.03. 
  

Jeden svět - filmový festival, Ostrava - 8.B, 9.AC 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo, 11. ZŠ - Moješčík, 8.C 

28.03. Volba povolání - online ÚP, 8.A 

29.03. Co vzkážeme budoucím generacím - vyhodnocení soutěže, MFM, 8.B 

31.03. 
  

Olympiáda v  českém jazyce - okresní kolo, Frýdlant n. O. - Murín, 9.A 

Volba povolání - online ÚP, 8.C 

01.04. 
  

Volba povolání - online ÚP, 8.B 

Smokeman - workshop, Ostrava, 8.CD 

05.04. Přijímačky nanečisto - 9. ročník 

06.04. Dějepisná olympiáda - krajské kolo, Ostrava - Moješčík, 8.C 

11.04. Volba povolání - online ÚP, 8.D 

12.04. Matematická olympiáda - okresní kolo, 8. ZŠ - 6. - 7. třídy 

13.04. PO STOPÁCH SLONA ŠESTÍKA 

26.04. E-Duha - Rizika sociálních sítí a youtube, prevence - 6.AD, 8.AB 

27.04. E-Duha - Kyberšikana, prevence - 6.BC, 7.A 

28.04. 
  

E-Duha - Rizika sociálních sítí a youtube, prevence - 7.BC, 9.AC 

Exkurze, Ferrit Staré Město - 8.C 

29.04. 
  
  

E-Duha - Závislosti online a jejich rizika, prevence - 8.C 

E-Duha - Kyberšikana, prevence -8.D 

E-Duha - Internetová komerce, dezinformace, prevence -9.B 

10.05. Studentské zastupitelstvo - MFM, žáci 2. stupně 

11.05. Studentské zastupitelstvo - MFM, žáci 2. stupně 

11. - 13.05. Matematické soustředění, Frýdlant n. O. - 6.A 

18.05. Minifotbal, Stovky - 8. - 9. třídy 

20.05. Dopravní soutěž - okrskové kolo 

26.05. 
  

Školní výlet - 7.AD, 8.AB 

Exkurze - Marlenka, 7.C 

27.05. Školní výlet - 7.B, 8.D 

30.05. Školní výlet - 9.A 

01.06. 
  

DEN NARUBY, ÁMOS ŠESTKY 

Exkurze - SŠGOS, 8. třídy 
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02.06. Volejbal, okresní kolo, 7. ZŠ - dívky 6. - 9. ročník 

03.06. Školní výlet - 6.D 

08.06. Osvětim, Krakov - 9. třídy 

09.06. 
  

Beseda v městské knihovně - 8.D 

Vzkaz budoucím generacím, kostel sv. Jana a Pavla - 8.B 

10.06. 
  

Školní výlet - 6.AB, 7.C 

Exkurze, Marlenka - 9.A 

14.06. 
  

Planeta Země - 7. třídy 

Školní výlet - 6.C 

17.06. 
  

Beseda o sluchovém handicapu - 6.A 

Roboti v našem životě, Dolní Vítkovice - 8.A 

23.06. Volba povolání - SOŠ Lískovecká, 8.BCD 

24.06. Školní výlet - 8.C 

28.06. 
  

Ondřejník - přírodovědná vycházka, 9.AC 

Po stopách textilek ve FM - dějepisná vycházka BIC, 8.A 

29.06. PO STOPÁCH SLONA ŠESTÍKA 

8.2 Pořadatelství soutěží 

Soutěž Úroveň 

Vybíjená 
okresní kolo 

krajské kolo 

Atleticky trojboj pro 1. stupeň 
(spolupořadatel) 

okresní kolo 

8.3 Výsledky žáků v soutěžích 

Soutěž Úroveň Kategorie Umístění 

Atletický trojboj 
okrskové kolo 2. ročník - chlapci 1. místo 

okrskové kolo 3. ročník - dívky 2. místo 

Loutnička obvodní kolo 5. ročník 3. místo 

Matematická olympiáda okresní kolo 7. ročník 2. místo 

Co vzkážeme budoucím generacím městská celoškolní 1. místo 

Dopravní soutěž městská 4. ročník 3. místo 

Dějepisná olympiáda okresní kolo I. 4. místo 

Malá kopaná okrskové kolo 8.-9. r. 2. místo 
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8.4 Prezentace školy na veřejnosti 

Na webových stránkách školy (www.sestka-fm.cz) byly pravidelně vkládány články a informace. 

Seznam vložených článků: 

 Malé šachisty navštívil Frymík 

 Po stopách slona Šestíka 

 Beseda s příslušníkem Policie ČR 

 Návštěva městské knihovny 

 Halloween 

 Podzimní výzdoba tříd 

 Vítání slabikáře 

 Mikulášská nadílka 

 Adventní dílničky 

 Čertoviny 

 Adventní čas, Vánoce ve škole 

 Olympiáda v českém jazyce 

 Kroužek malý kuchtík a šikulka 

 V soutěži „Co vzkážeme budoucím generacím“ zvítězili žáci 6. ZŠ 

 Zimní výcvikový kurz 

 Zimní výzdoba tříd 

 Zdravotník - akce ŠD 

 Křeslo pro školního hosta – akce ŠD 

 Úspěch našich žáků v okresním kole matematické olympiády 

 Pěvecká soutěž Loutnička 

 Jarní výzdoba tříd 

 Zlato a stříbro v atletickém trojboji 

 Prémiová účast v soutěži Geologické kladívko 

 Zástupci a zástupkyně Šestky na studentském zastupitelstvu 

 Máme rádi zvířata – akce ŠD 

 Exkurze u hasičů – akce ŠD 

 Den naruby 

 Den dětí 

 Atletický trojboj 

 Královský šachový turnaj 

 Atletický trojboj školních družin 

 Netradiční letní olympiáda 

 Úspěch mladých cyklistů 

8.5 Kulturní vystoupení pro rodiče a další veřejnost 

Tradiční akce jako např. slavnostní rozsvícení vánočního stromu, vánoční jarmark, setkání s bývalými 
zaměstnanci školy, dětský karneval a večírek spolku rodičů byly zrušeny z důvodu 
protiepidemielogických opatření vlády. Ve spolupráci s okolními mateřskými školami se uskutečnili 
informační akce pro předškolní děti Hra na velkou školu a Zápis nanečisto.  
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2021/21 proběhla ve škole níže uvedená inspekční činnost ČŠI ČR. 

25. 4. 2022: 

 Předmět inspekční činnosti: 

o zjišťování a analyzování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle § 174 odst. 
2 písm. a) školského zákona (výchova a vzdělávání žáků z Ukrajiny) 

 Výsledek inspekční činnosti: 

o bez oznámení výsledku inspekční činnosti 

22. 6. 2022: 

 Předmět inspekční činnosti: 

o inspekční činnost podle § 174 odst. 6 školského zákona 

 Důvod inspekční stížnosti: 

o stížnost zákonného zástupce týkající se nepřihlédnutí učitelky k základním 
fyziologickým potřebám žáka 

 Výsledek inspekční činnosti: 

o ČŠI vyhodnotila stížnost jako důvodnou 

 Přijatá opatření: 
o osobní pohovor ředitele školy s učitelkou 

o všichni členové pedagogického sboru byli opakovaně poučeni o § 29, odst. 
1 Školského zákona (Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet 

k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky 
pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů) 

o doplnění školního řádu části C) Režim činnosti ve škole, bodem č. 27. 
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10. Údaje o hospodaření 

Částky jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Název položky dle výkazu zisku a ztráty 

Skutečnost 

k 

31.12.2020 

Upravený 

finanční 

plán 

na r. 2021 

Skutečnost  

hlavní 

činnost 

k 31.12. 2021 

Skutečnost 

doplň. 

činnost 

k 31.12. 2021 

Skutečnost  

celkem  

k 31.12. 2021 

Plnění v % 

sl.5:sl.2 

  
  

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

A. Náklady celkem 56818 59469 57985 1365 59350 99,80 

I. Náklady z činnosti 56818 59469 57985 1365 59350 99,80 

Spotřeba materiálu celkem (501) 2409 3220 2852 289 3141 97,55 

z toho: spotřeba materiálu 535 970 953 13 966 99,59 

            spotřeba potravin 1874 2250 1899 276 2175 96,67 

Spotřeba energie celkem (502) 2023 2265 2026 274 2300 101,55 

z toho: spotřeba tepla 1364 1603 1491 153 1644 102,56 

            spotřeba el. energie 583 580 463 114 577 99,48 

            spotřeba plynu 24 27 25 1 26 96,30 

            spotřeba vodné 52 55 47 6 53 96,36 

Prodané zboží (504) 0 0 0 0 0   

Opravy a udržování (511) 611 373 272 10 282 75,60 

Cestovné (512) 15 8 7 0 7 87,50 

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

Ostatní služby celkem (518) 1139 1210 1148 58 1206 99,67 

z toho: výkony spojů (telefony a internet) 63 53 48 2 50 94,34 

Mzdové náklady celkem (521) 33303 35250 34734 544 35278 100,08 

Zákonné sociální pojištění (524) 11156 11720 11543 171 11714 99,95 

Jiné sociální pojištění (525) 131 143 141 2 143 100,00 

Zákonné sociální náklady (527) 715 772 761 11 772 100,00 

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 0 0 0 0   

Odpisy dlouhodobého majetku (551) 3751 3851 3845 6 3851 100,00 

z toho:odpisy budov 3433 3437 3437 0 3437 100,00 

            odpisy DHM, DNM 318 414 408 6 414 100,00 

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 574 574 0 574 100,00 

Ostatní náklady z činnosti (549) 33 82 82 0 82 100,00 

II. Finanční náklady 0 0 0 0 0   

z toho:   úroky (562) 0 0 0   0   
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             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 59469 57976 1374 59350 99,80 

I. Výnosy z činnosti 6205 7396 5903 1374 7277 98,39 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 0 0 0 0 0   

Výnosy z prodeje služeb (účet 602,609) 2920 3395 2144 1136 3280 96,61 

z toho:   stravné (602) 2226 2600 1969 534 2503 96,27 

             poplatek v MŠ, ŠD a ŠK (609) 137 175 175 0 175 100,00 

             úhrada za poskytnuté služby (602) 558 620 0 602 602 97,10 

Výnosy z pronájmu (603) 196 230 0 220 220 95,65 

Prodej materiálu, DNM, DHM 

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

Čerpání fondů (648) 109 441 441 0 441 100,00 

Ostatní výnosy z činnosti (649, 604, 641) 2980 3330 3318 18 3336 100,18 

II. Finanční výnosy 2 2 2 0 2 100,00 

z toho:  úroky (662) 2 2 2   2 100,00 

IV. Výnosy z transferů  50611 52071 52071 0 52071 100,00 

Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z 

trans. 50611 52071 52071 0 52071 100,00 

z toho: příspěvek SMFM 4798 4279 4279   4279 100,00 

           příspěvek z fondů SMFM 0 0 0   0   

           příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV atd.) 44021 46022 46022   46022 100,00 

          dotace z EU (z 672,šabl.) 1770 1726 1726   1726 100,00 

          ostatní dotace (CS) 22 44 44   44 100,00 

C. Výsledek hospodaření  0 0 -9 9 0   

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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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 7. 10. 2022 

Zpracoval: Mgr. Lukáš Synek, ředitel 


