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1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2019/2020 

1.1 Charakteristika školy  

1.1.1 Základní údaje o škole a jejich součástech  
Název školy: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, 

Pod  Kabáticí 107, příspěvková organizace  

Adresa: Pod Kabáticí 107, Chlebovice 739 42  

Právní forma: příspěvková organizace 

Ředitelka:   Mgr. Ilona Martínková 

Statutární zástupce:  Mgr. Alena Glembková  

 

REDIZO:   600133893  

E-mail:    skola@zschlebovice.cz  

Webové stránky:  www.zschlebovice.cz  

ID datové schránky:  vwkmc7h 

 

Druh školy:   neúplná, malotřídní - 4 třídy  

Občanské sdružení:  není zřízeno  

Školská rada:   zřízena k 1. 1. 2006, předseda Ing. Radim Valkovič  

 

Součásti: IZO 102 068 631  Základní škola  kapacita 80 žáků  

119 600 404  Školní družina  kapacita 25 dětí  

103 020 098  Školní jídelna  kapacita 90 obědů  

107 621 401  Mateřská škola kapacita 28 dětí  

 

Zařazení do sítě škol: Rozhodnutím ŠÚ ve Frýdku–Místku s účinností od 27. 5. 1996 se 

změnou od 1. 1. 2003  

Rejstřík škol: účinnost od 20. 1. 2006  

Obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola 

 

Zřizovatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 22  
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Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, příspěvková organizace, je umístěna 

v klidném vesnickém prostředí a má v Chlebovicích dlouholetou tradici. Je školou tzv. „rodinného 

typu“, která využívá těchto výhod k vytvoření příjemného prostředí pro společnou práci dětí, pedagogů 

a ostatních pracovníků školy. 

 

Je organizována jako malotřídní škola s prvním stupněm a s mateřskou školou.  

Se žáky se aktivně zúčastňujeme nejrůznějších aktivit, spolupracujeme na projektech, zapojujeme se 

do soutěží. Můžeme se pochlubit vynikajícími výsledky v oblasti sportovní a hudební.  

V rámci preventivních programů žáky zapojujeme do řady projektů a programů. Děti i žáci jsou 

zapojováni do společenského dění v obci. 

 

Součástí školy je školní družina a školní jídelna. 

 

Budova ZŠ má dobrý stav, v roce 2012 byla zateplena, byla vyměněna okna a zbudován spojovací krček 

s budovou MŠ. 

Nevhodné je odsávání výparů ve ŠJ – výměna odsávací jednotky problém nevyřešila. Náprava uvedené 

situace je plánována a proběhne v souvislosti s výstavbou nové tělocvičny. 

Budova MŠ byla zateplena v roce 2011, byla vyměněna okna. Střecha je rovněž zateplena.  

Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště - je plánována výstavba nové tělocvičny ZŠ.  

 

Ve školním roce 2019/2020 výuka probíhala ve 4 třídách.  

Prostředí tříd je velmi estetické. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. 

Pro potřeby školní družiny slouží prostorná podkrovní místnost, která má v současnosti povolenou 

kapacitu 25 dětí. 

 

Škola je průběžně dovybavována novým nábytkem, novými učebnicemi, školními pomůckami 

a výpočetní technikou.  

Byly zakoupeny nové notebooky pro výuku žáků v předmětu informatika.  

 

Průběžně je knihami a společnou četbou pro žáky doplňována školní knihovna, pro 

kterou byl ze sponzorského daru pořízen nový nábytek do podkrovních prostor školy.  
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Proběhla revize webových stránek školy.  

Vzniklo nové logo naší školy. 

 

 

Provedené opravy: V roce 2020 byly vymalovány prostory školní jídelny v budově základní školy.  

 
Před budovou školy došlo, ve spolupráci se zřizovatelem, k realizaci květinových záhonů, které jsou 

spravovány Technickými službami Frýdek-Místek. 

 

V MŠ proběhlo pokácení zčásti uschlého smrku v areálu venkovní zahrady.  

 

Materiálně technické zajištění provádí zřizovatel.  
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1.1.2 Počet žáků k 30. 6. 2020  
Počet žáků k 30. 6. 2020: 61 žáků, chlapců 30, dívek 31 

Třídy  

Označení Celkem Ročník Celkem Chlapci Změny 

I. 17 1. 17 11 

II. 

(2. a 3. roč.) 
17 

2. 8 2 -1 

 3. 9 5  

III. 

(4. roč.) 
12 4. 12 7 

IV. 

(5. roč.) 
15 5. 15 5  

Celkem 61  61 30  

 

 

 

1.1.3 Školní jídelna  
 
Školní jídelna má kapacitu 90 obědů. Denně vaří pro děti, žáky i zaměstnance školy. 
Od ledna 2019 je poskytovatelem dietního stravování podle vyhlášky č. 17/2015 Sb. 
 
 

Typ jídelny - dle výkazu Z 17-01 Počet 
Počet strávníků 

žáci ZŠ děti MŠ zaměstnanci školy 

ŠJ – úplná 1 55 28 13 
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1.1.4 Školní družina  
Počet oddělení 

ŠD 

Počet dětí Fyzický počet 

vychovatelek 

Přepočtený 

počet vychovatelek 

1 25 2 0,84 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 25 žáků (11 chlapců a 14 dívek), zařazených 
do 1 oddělení.  
Provoz školní družiny začínal 11:30 a končil v 16:30. 
 

Program v ŠD probíhá shodně se ŠVP pro ŠD.  

 
Školní družina je zapojena do projektu OP VVV „Zvyšování kvality školy“ 
- 2.V/12 - Projektový den v ŠD/ŠK  
- 2.V/13 - Projektový den mimo ŠD/ŠK  
 

ŠABLONY:  
Projektový den mimo ŠD:  

• VŠB Ostrava „Užívej si vědu“ 
 

Projektové dny v ŠD:  
• Korálkování - náramek 
• Čtení nás baví 
• Čtení nás baví II. 
• Korálkování - andílek 
• Čtení nás baví III. 
• Výroba svíček 

 
PROJEKTY: 

• DOMESTOS 
• testovací projekt CLEAN AIR  

 
AKCE: 

• sbírka pro psí útulek 
• sběr kaštanů a žaludů 
• Ježíškova vnoučata (obrázky pro klienty domova důchodců) 
• výrobky na jarmark 
• Vánoční posezení 
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Celoročně: 
• sběr baterií 
• sběr víček z PET láhví 
• Celé Česko čte dětem 

 
Seznam četby:  

• Kočičiny kocoura Damiána 
• Garpíškoviny 
• Z českých pohádek 
• Slovanské pohádky 
• Kuliferdovi 
• Soukromý detektiv Matyld 
• Vánoční příběhy 
• Přece to nevzdáš 

 

V rámci školní družiny pracovaly 2 kroužky – Mladý ochránce přírody a flétna.  
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1.1.5 Vzdělávací program školy 
 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 27 002/2005-22, pro 1. – 5. ročník (platný 

od 1. 9. 2016)  

Učební plán  

PŘEDMĚT   ROČNÍK   

 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 9 9 8 7 7 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 

Prvouka 2 2 3 - - 

Přírodověda - - - 2 2 

Vlastivěda - - - 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Týdenní dotace 

povinných předmětů 

Z toho disponibilní 

časová dotace 

21 22 24 25 26 

4 4 3 3 2 

Nepovinné předměty: - - - - - 
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1.2 Údaje o pracovnících školy 
  

Součást Celkem Přepočet 
Pedagog. 

prac. 
Přepočet 

Nepedag. 

prac. 
Přepočet 

Základní škola 13 9,22 10 7,52 3 1,7 

Školní družina 2 0,84 2 0,84 - 

Školní jídelna 2 2 - 2 2 

Mateřská škola 4 3,5 2 2 2 1,5 

Celkem za 

organizaci 
21 15,56 14 10,36 7 5,2 

 

V ZŠ v 1., ve 4. a v 5. ročníku celoročně pracovali 3 asistenti pedagoga. 

V MŠ pracovala od 1. 2. 2019 školní asistentka – nepedagog.  

 

1.2.1 Odborná kvalifikace  
 

 ZŠ Vzděl. ZŠ Vzděl. MŠ Vzděl. ŠD Vzděl. 

Celkový počet ped. 

pracovníků 
8 

VŠ 
3 VŠ, 

ÚSO 

2 VŠ, 

ÚSO 

2 ÚSO, 

VŠ 
Odborně kvalifikovaných 7 3 2 2 

V %  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Všichni pedagogové ZŠ dosáhli VŠ magisterského studia pedagogického směru. Středoškolské vzdělání 
mají 2 asistentky pedagoga.  
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1.2.2 Věkové složení učitelů  
 
 

Věk 

 Učitelé  

Muži  Ženy 

ZŠ 

do 35 -  1 

35 – 50 -  1 

nad 50 -  4 

Rodičovská dovolená -  - 

MŠ 

do 35 -  - 

35 – 50 -  - 

nad 50 -  2 

Rodičovská dovolená -  1 
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1.2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Kurz  Organizátor  Počet 

pracovníků  

Metodická poradna ZŠ KVIC Frýdek Místek 1 

Manažerské řízení KVIC OKAP 1 

Změna financování RgŠ OROS Karviná 1 

Evropské dny Handicapu – Je inkluzivní 
prostředí nastaveno pro všechny děti? 

Asociace TRIGON 1 

Workshop: Zvládání agresivních dětí 
s poruchou chování 

Asociace TRIGON 1 

Klub vychovatelek MAP 1 

Metodický klub ŠD MAP 1 

Porada ředitelů  Zřizovatel Město F-M  2 

Konference Komunikace školy s partnery NIDV 1 

PSPP jako PO pro žáky se SVP FM, Edupraxe 1 

Novela vyhlášky 27 MAP 1 

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI KVIC Ostrava 1 

Prevence burn-out syndromu 
v pedagogické praxi 

Šablony II 7 

Vedoucí pracovník mentorem KVIC - OKAP 1 

Nácvik soc. dovedností u dětí s PAS PPP kpt. Vajdy 1 

Skupinové nácviky sociálních dovedností 
žáků s PAS 

SPC odborný seminář 1 

Metodický klub malotřídních škol  MAP 1 

Metodický klub 1. st. (aktivity v rámci 
Místního akčního plánu) 

MAP 2 

Zvládání stresu v pedagogické praxi Šablony II 7 

Rozvoj emoční inteligence u pedagogů Šablony II 7 

Clean air pilotní testování nových 
výukových materiálů 

MAP 1 

Konference ZOO Ostrava (Klub ekologické 
výchovy) 

ZOO a botanický park Ostrava a 
Klub ekologické výchovy 

1 

Bezpečnost v kyberprostoru MAS 1 

Odměňování pracovníků ve školství 2020 Paris 1 
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Medikace a zdravotnické úkony v resortu 
školství 

KVIC webinář 1 

Jak na formativní hodnocení KVIC webinář 1 

Financování RgŠ MŠMT webinář  2 

Informatika s Emilem na 1. stupni pro nové 
RVP 

H-EDU 1 

Kontrolní činnost ŘŠ KVIC webinář 1 

Webinář k aktuálním legislativním a 
organizačním problémům v RgŠ 

NPI ČR 1 

Financování školství aktuálně KVIC webinář 1 

Novela zákoníku práce 2020 ANAG 1 

 

Pedagogičtí pracovníci se účastnili obvodních metodických sdružení pro obvod Frýdek-Místek. 

Pedagogové se v rámci DVPP zaměřovali převážně na nabídku vzdělávacích programů KVIC, NIDV, NPI 

ČR, PPP a SPC. 

Účastnili se vzdělávacích aktivit nabízených a realizovaných prostřednictvím MAP FM. 

Společné vzdělávání proběhlo v rámci OP VVV Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II a bylo v tomto 

školním roce zaměřeno na osobnostně sociální rozvoj. 

V rámci školy proběhla pravidelná školení BOZP a PO zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci školy byli proškoleni v souvislosti s GDPR. 

 

Zaměstnanci školní jídelny absolvovali pravidelné školení hygienického minima a prošli školením 

nutriční terapeutky k dietnímu stravování. 

 

Administrativní pracovnice absolvovala školení týkající se nadcházejících změn v zákoníku práce.  
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1.3 Údaje o žácích  
 

1.3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků  
 

Prospěch: 

Ročník Prospělo 
Z toho 

chlapci 

Samé 

jedničky 

Z toho 

chlapci 
Vyznamenání 

Z toho 

chlapci 
Průměr 

1. 17 11 15 9 17 11 1,01 

2. 8 2 8 2 8 2 1,00 

3. 9 5 4 3 9 5 1,11 

4. 12 7 7 4 11 6 1,11 

5. 15 5 7 2 10 3 1,28 

Celkem 61 30 29 20 55 27 1,10 

 

Nepovinný předmět:  

Ve školním roce 2019/20 nebyl nepovinný předmět zřízen. 

 

Absence za školní rok:  

Ročník 
Celkem oml. 

hodin 

Celkem neoml. 

hodin 

Ø na žáka 

oml. hod. 

Ø na žáka 

neoml. hod. 

1. 728 0 42,82 0 

2. 271 0 33,87 0 

3. 346 0 38,44 0 

4. 508 0 42,33 0 

5. 674 0 44,93 0 

Celkem 2527 0 40,48 0 
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1.3.2 Hodnocení chování – celý školní rok  
 

Ročník 
Pochvala 

ŘŠ 
Pochvala TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 
Důtka ŘŠ 

Snížený 

stupeň 

1. -   34 - - - - 

2. -   15 - - - - 

3. -   16 - - - - 

4. -   18 1 - - - 

5. -   17 2 - - - 

Celkem - 100 3 - - - 

 

1.3.3 Žáci s podpůrnými opatřeními  
Ve školním roce 2019/2020 byla poskytována PO (podpůrná opatření) 17 žákům: 

• 3 žáci   v 1. ročníku   

• 2 žáci ve 3. ročníku   

• 4 žáci ve 4. ročníku   

• 8 žáků  v 5. ročníku  

 

1.3.4 Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021  
 
Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena 1 samostatná 1. třída. 
Po odkladu nastoupí v novém školním roce do 1. třídy 1 žák. 

 
Zapsáno  z toho chlapci  odklad  z toho chlapci  přijati  z toho chlapci  

11 4 0  0 11 4  

 

1.3.5 Výsledky přijímacího řízení  
 

na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku: 

 gymnázia zřizovaná krajem   1 

 soukromá gymnázia   0 

 církevní gymnázia   0 

 

Ve školním roce 2019/2020 se jedna žákyně 5. ročníku naší školy přihlásila 

ke studiu na víceletém gymnáziu a byla přijata.  
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1.4 Údaje o výsledcích kontroly  
 

1.4.1  Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí  
 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla kontrola ČŠI.  

 

1.4.2  Údaje další kontrolní činnosti 
 

Kontrola KHS Frýdek-Místek – nebyly shledány nedostatky 
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1.5 Další údaje o škole  
 

1.5.1 Mimoškolní aktivity  
 

Akce pro rodiče a veřejnost  

• Slavnostní zahájení 

• Vánoční koncert s jarmarkem 

• Rozsvěcení vánočního stromečku  

• Vystoupení pro seniory v Chlebovicích  

• Přátelský večírek pro rodiče 

• Slavnostní pasování prvňáčků 

• Dětský karneval  

• Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky – náhradou bylo zasláno všem zákonným 

zástupcům video s ukázkami výuky, uvítáním třídní učitelkou a povídáním několika stávajících 

žáků školy. 

• netradiční zakončení školního roku   

 

Kulturní, sportovní, výukové a zábavné akce pro děti 

• Drakiáda s městskou policií 

• Divadelní představení „Mumínci a kouzelný klobouk“ 

• Vystoupení pro seniory 

• Vánoční besídka a jarmark 

• Rozsvěcení stromečku na fojtství, vystoupení dětí 

• Užívej si vědu – polytechnická výchova (program VŠB) 

• Návštěva 4. ZŠ ve F-M – Den plný pokusů a soutěží  

• Vystoupení pro seniory na fojtství 

• Vánoční výstavka na fojtství  

• Vánoční koncert v kostele 

• Vánoční jarmark 

• Mikulášská nadílka  

• Vánoce pro zvířátka v lese  

• Předání sponzorského daru  

• Lyžařský výcvik na Bílé 
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• Hasík (HZS ČR) 

• Karneval na fojtství 

• Dopravní výchova ve spolupráci s Městskou policií ve F-M (praktické činnosti i teorie)  

• Bezpečnost především v dopravě  

• Křeslo pro hosta – předčítání 

• Muzikohrátky 

• Pečení a zdobení perníčků na „Den laskavosti“ 

• Předání perníčků v domově důchodců „Den laskavosti“ 

• Beseda s MP – Bezpečnost především 

• Beseda s MP – Kyberšikana  

• Přednáška PČR – Dopravní výchova 

• Rozlučkový večírek s „páťáky“ a pasování čtvrťáků 

 

Sběr 

• kaštanů a žaludů 

• baterií a drobného elektra 

 

 

 

1.5.2 Projekty  
 

V průběhu školního roku se žáci zapojili do těchto projektů: 

 
Celostátní 

 Recyklohraní 

 Sbíráme s panem Popelou 

 Špačkoš 

 Česko sportuje - Olympijský víceboj 

 Jsem laskavec 

 Celé Česko čte dětem  

 Čtení nás baví 

 Zdravá strava (Nestlé pro zdraví dětí) 
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Školní 

 Křeslo pro hosta – čteme dětem 

 Putování za pohádkou 

 Cesta do pravěku 

 Kultura v exotických zemích  - Indie  

 Čistý vzduch 

 Domestos 

 Korálkování                                       

 Světlo tříkrálové – výroba svíček 

 Sběr plastových víček 

 

 

Projekty EU 

 Zvyšování kvality školy – Šablony II 

2.II/17a – Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub  

2.II/18   – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

2.II/19   – Projektový den ve škole 

 

 Ovoce do škol, mléko do škol – projekt realizovaný na základě vládního rozhodnutí a nařízení 

EU. 

Spolupracujeme s dodavatelem Ovocentrum V+V, Valašské Meziříčí. 

Dodávky jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn., že dodávka 

ovoce, zeleniny a mléka a mléčných výrobků nahrazuje naplňování výživových norem 

stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.  
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1.5.3 Účast v soutěžích  
 

V tomto školním roce se žáci zapojili do těchto soutěží:  

• Recitační soutěž – školní kolo, obvodní kolo 

• Přespolní běh v Dobré – okrskové kolo: 4x 1. místo, 

1x 2. místo, 

a 1x 3. místo 

• Sportovní dopoledne – olympijský víceboj 

• Přespolní běh v Jablunkově – okresní kolo: 1x 1. místo,  

1x 2. místo,  

a 1x 5. místo 

• Mini olympiáda AJ – školní kolo 

• Sběr kaštanů a žaludů  

 

 

 

1.5.4 Zájmové kroužky 
 

název ročník počet žáků 

Anglický jazyk 2. – 5. 9 

Keramický 1. – 5. 12 

Flétna 1. – 5. 7 

Mladý ochránce přírody 1. – 5. 24 

Deskové hry 1. – 5. 11 
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1.6 Údaje o hospodaření školy  
 
 

1.6.1  Příjmy 
PŘÍJMY ČÁSTKA 

od zřizovatele na provoz 1 370 237,00 
úhrada za školné v ŠD 35 700,00 
úhrada za školné v MŠ 72 235,00 
úhrada za stravné 395 513,00 
výnosy z pronájmů 4 800,00 
ostatní příjmy (fondy, ostatní výnosy…)  156 908,97 
z toho ze SR dotace 7 219 920,00 
z projektů EU 496 464,09 

CELKEM 9 751 778,06 
 
 

1.6.2  Výdaje  
VÝDAJE ČÁSTKA 

od zřizovatele 2 035 393,97 
ze SR 7 219 920,00 
z projektů EU 496 464,09 

CELKEM 9 751 778,06 
 
 

1.6.2.1 Členění výdajů od zřizovatele 
VÝDAJE OD ZŘIZOVATELE – ČLENĚNÍ: ČÁSTKA 

spotřeba materiálu 524 659,33 
spotřeba energie 312 629,61 
opravy a udržování 102 373,06 
ostatní služby 344 861,82 
mzdové prostředky 170 857,00 
zákonné odvody a FKSP 52 597,14 
jiné ostatní náklady 5 403,13 
odpisy dlouhodobého majetku 307 617,00 
náklady z DDHM 214 395,88 

CELKEM 2 035 393,97 
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1.6.2.2 Členění výdajů ze SR 
VÝDAJE ZE SR – ČLENĚNÍ: ČÁSTKA 

mzdové prostředky 5 237 585,00 
odvody ZP, SP a FKSP 1 859 662,88 
ONIV 122 672,12 

CELKEM 7 219 920,00 

 
 

1.6.2.2.1 Členění výdajů ze SR - ONIV 
ONIV – členění: ČÁSTKA 

učebnice 16 109,00 
učební pomůcky 11 850,12 
plavání 21 900,00 
Kooperativa 19 586,00 
náhrada nemoci 16 459,00 
ŠP žáci s PO 4 083,00 
ŠP 1. třídy 3 400,00 
OOPP 3 413,00 
DVPP 10 300,00 
cestovné 12 572,00 
preventivní prohlídky 3 000,00 

CELKEM 122 672,12 

 
 

1.6.2.3. Členění výdajů z EU 
VÝDAJE EU - ŠABLONY – ČLENĚNÍ: ČÁSTKA 

spotřeba materiálu 20 184,61 
náklady z DDHM 153 337,00 
ostatní služby + cestovné 52 795,00 
mzdové náklady 231 474,00 
zákonné sociální odvody 38 673,48 

CELKEM 496 464,09 
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1.7 Hodnocení činnosti v oblasti environmentální výchovy  
 
Zpráva o zapojení školy do EVVO ve školním roce 2019/2020 

 
Environmentální výchova je průběžně členěna do těchto tematických okruhů:  

• Ekosystémy 
• Základní podmínky života 
• Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
• Vztah člověka k prostředí 

 
V rámci výuky EVVO vycházíme mimo jiné z termínů „ekologicky významných dnů“.  
Tyto významné dny připomeneme pomocí projektů, které se týkají dané problematiky určené 
tematikou dne. 
 
K plnění programu je využíváno internetu, informačních brožur a DVD organizací zabývajících 
se ochranou přírody a osvětou v daném tématu, např. Český svaz ochránců přírody, Česká společnost 
ornitologická, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 
 
K obeznámení s aktuálními problémy životního prostředí a recyklace slouží internetový portál 
společnosti ASEKOL. 
 
V rámci EVVO jsou také využívány vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických 
zahrad, občanských sdružení a dalších institucí 
 
Během školního roku probíhají aktivity týkající se ekologizace provozu školy – například: 
úprava školního prostředí, šetření energií a materiály, hospodaření s odpady, sběr druhotných surovin 
a podobně. 
 
Učitelé s žáky vytvářejí pravidelně různá projektová období. Ve školním roce 2019/2020 to byly tyto 
akce a projekty: 

• sběr kaštanů a žaludů 
• sběr baterií, elektrozařízení 
• podzimní vycházky, pozorování změn v krajině 
• připomínáme si Evropský den bez aut 
• podnikáme dobrodružné výpravy do lesa, budujeme vesničky pro lesní skřítky  
• připomínáme si Světový den zvířat, Světový den výživy, Den stromů 
• připravujeme zdravé pomazánky a zeleninové saláty 
• Drakiáda 
• sbírka pro psí útulek v Sedlištích 
• podzimní vycházka 
• ovoce a zelenina na podzim, výstavka 
• poznáváme stromy podle listů, vylisované listy použijeme 

ve výtvarných činnostech 
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• zapojujeme se do mezinárodního testovacího projektu CLEAN AIR 
• zapojujeme se do projektu DOMESTOS 
• Den otevřených dveří 
• návštěva loutkového divadla Ostrava 
• Vánoční výstava - výstava výrobků místních seniorů 
• připomínáme si Mezinárodní nekuřácký den, Den bez nakupování 
• hledáme v atlasech a encyklopediích, kteří ptáci odlétají do teplých krajin, kteří zůstávají 

a kteří přilétají k nám 
• výroba předmětů z přírodních materiálů  
• vánoční pásmo koled, vystoupení žáků určené seniorům 
• Jarmark, vánoční vystoupení v kostele 
• vycházka do přírody, pozorování změn v krajině 
• krmení lesní zvěře a ptactva, poznávání stop 
• připravujeme krmení pro zvířátka v zimě 
• pozorování a přikrmování zvěře v zimě 
• lyžařský kurz na Bílé 
• přikrmování ptáků u krmítka 
• šetříme energii, úsporná opatření 
• třídění odpadu, barevné kontejnery na tříděný odpad 
• Dětský Karneval 
• příroda se probouzí, pozorování změn v krajině 

 
 

V rámci EVVO byly také využívány: 
• školní ekologické projekty   
• poznávání okolního prostředí Chlebovic a regionu 
• spolupráce s obcí, rodiči, místními občanskými sdruženími 

 

 
1.8 Oblast prevence sociálně patologických jevů  

 

V souladu s vládní strategií prevence a legislativou MŠMT byl pro školní rok 2019/2020 vytvořen 

Preventivní program a nadále bylo vycházeno ze Školní preventivní strategie platné v období 2018-

2022. Za realizaci odpovídala školní metodička prevence s podporou školního poradenského 

pracoviště a celého pedagogického sboru.  

 

Školní metodička prevence se pravidelně účastnila porad metodiků prevence na 

PPP F-M, nabízených seminářů a školení. Školní preventivní strategie a Preventivní 

program byly zaměřeny nejen na edukativní činnosti v rámci zdravého životního  
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stylu, ale také na efektivní rozvoj a seberozvoj sociálních a komunikativních kompetencí žáků. 

Pedagogové byli vedeni k diferencovanému uplatňování preventivních aktivit, které by měly vést k 

minimalizaci nežádoucího rizikového chování. Hlavní úsilí bylo vyvíjeno na snížení počtu případů 

agresivního chování žáků, eliminaci chování problémových žáků a aktuální informace z oblasti 

prevence a jejich následné uplatnění ve vyučovacím procesu. Také v letošním roce pracovalo Školní 

poradenské pracoviště, jehož členové řešili výchovné problémy jednotlivých žáků a následné 

postupy, nové materiály přicházející z MŠMT a jiných zdrojů, plánování školních akcí a jiné. Na 

výborné úrovni taktéž fungovala spolupráce se sociálním odborem. Veškerá jednání, ať už se 

zmiňovaným odborem či s rodiči, byla písemně zaznamenávána a ukládána. 

 

Efektivita primární prevence závisela na dobré spolupráci pedagogů. V letošním roce jsme se 

zaměřili na zvýšení citlivosti učitelů k drobným projevům rizikového chování. Pedagogům byla 

věnována pozornost v oblasti psychohygieny učebního procesu jako možnosti předcházení 

syndromu vyhoření. Byla jim poskytována vzájemná emocionální podpora a supervize 

problémových situací vedoucí k sebereflexi činnosti pedagoga. 

 

Oblast specifické primární prevence probíhala ve škole v rámci programu Zdravá strava (Nestlé 

pro zdraví dětí), Hasík (HZS ČR) a Bezpečnost především v dopravě, Kyberšikana (PČR). Témata byla 

předem nastavena (např. Pestrá strava, Rizika nevhodné stravy, Chování člověka při mimořádných 

událostech, Bezpečnost dětí v silničním provozu, osobní bezpečí a chování dětí při střetu s cizí 

osobou, Kyberšikana – bezpečné užívání sociálních sítí), ale také konkretizována dle aktuálních 

potřeb jednotlivých kolektivů v rámci specifické prevence.  

 

V rámci dalších aktivit byly realizovány projektové dny, exkurze, sportovní akce, kulturní vystoupení 

a spolupráce s místními seniory.  

Naše škola se v rámci projektu Zvyšování kvality školy dlouhodobě zaměřuje na podporu čtenářské 

gramotnosti a na pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem. 

 

Vzhledem k výše uvedenému považujeme zvolené programy za úspěšné, a proto 

chceme v těchto aktivitách pokračovat i v následujícím školním roce. Jedná se o 

důležitou součást preventivního působení naší školy.  
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1.9 Oblast výchovného poradenství  
 

Výchovná činnost byla ve spolupráci s metodičkou prevence zaměřena na chování žáků, slušné 

jednání a vystupování. 

V průběhu celého školního roku 2019/2020 probíhalo systematické sledování žáků s učebními 

a výchovnými problémy. 

S rodiči byly konzultovány převážně výchovné problémy a dlouhodobé problémy s učením. 

S pedagogy probíhaly pravidelné konzultace o žácích s podpůrnými opatřeními. Byla poskytována 

pomoc při vyplňování žádostí k vyšetření v PPP, při sestavování IVP pro žáky se specifickými 

poruchami učení. 

Byla prováděna kontrola absence. Neomluvená absence ve školním roce 2019/2020 nebyla. 

Všechny plány IVP byly schváleny PPP a SPC a měly kvalitní úroveň zpracování. 

Kontrolu platnosti posudků z PPP prováděl výchovný poradce v průběhu celého školního roku. 

 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 17 

Celkem bylo vzděláváno dle Individuálního vzdělávacího plánu: 6 žáků 

- z toho pro mimořádné nadání 0 

- pro jiné znevýhodnění 1 

 

U 14 žáků s VPU byla prováděna náprava  

 

Péče a vzdělávání žáků se SVP bylo poskytováno v úzké spolupráci s: 

- PPP Palackého 130, FM      

- SPC Kpt. Vajdy 2656/1 a Ostrava Zábřeh 

- SPC Jiřího z Poděbrad FM 

- SPC pro sluchově postižené Spartakovců 1153, Ostrava – Poruba 

 

Celkem byla odeslána 1 přihláška ke studiu (víceleté gymnázium) 

V tomto školním roce ukončilo docházku v naší škole celkem 15 žáků. 

 

S pracovníkem školského poradenského zařízení (PPP, SPC) byla řešena kontrola 

IVP, pozorování žáka ve výuce. 
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Zpracování a kontrola IVP včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu.  

Všechny plány IVP či PLPP byly schváleny PPP a SPC. Kontrolu platnosti posudků z PPP a tudíž IVP 

prováděl výchovný poradce průběžně během školního roku. 

Dotazníky pro PPP vyplňují TU. Termíny kontrolních šetření škola hlídá a s předstihem kontaktuje 

PPP či SPC. 

V průběhu školního roku projednávala škola ve spolupráci s výchovným poradcem 5 výchovných 

případů (výchovné problémy se týkaly zhoršení prospěchu 1x, nevhodného chování 3x, jiné důvody 

1x). 

 

Poradenské služby ve škole poskytoval ve školním roce 2019/2020 školní poradenský tým, který byl 

tvořen výchovným poradcem Mgr. Ilonou Martínkovou a školním metodikem prevence Mgr. Lucií 

Brusovou a v případě potřeby speciálním pedagogem Mgr. Hanou Vrtnou. 
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1.10 Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku  
 

Ve druhém pololetí školního 2019/2020 roku jsme řešili náročnou situaci vzhledem k pandemii 

koronaviru. 

 
Vzdělávání bylo opatřeními souvisejícími s pandemií výrazně poznamenáno. Po většinu tohoto 

období byla zakázána osobní přítomnost dětí a žáků ve školách a vzdělávání bylo realizováno 

distančními metodami.  

Byli jsme nuceni přejít z prezenční na distanční formu výuky. Přechod k distanční výuce probíhal 

od začátečního zasílání úkolů a zadávání učiva prostřednictvím mailové korespondence 

se zákonnými zástupci, vyráběním výukových videí s instrukcemi pro žáky, používáním aplikací 

„Umíme česky“, „Gramar in“, kontaktováním žáků prostřednictvím Whats App, Skype, k jednotné 

výuce pomocí platformy ZOOM, podařilo se nám do on-line výuky postupně zapojit všechny žáky 

školy.  

K výuce jsme využívali interaktivní učebnice Nová škola – Duha. 
 
Do zcela nové situace se však nedostali jenom učitelé a jejich žáci, ale i rodiče žáků. Řada z nich 

si teprve při domácí přípravě svých dětí uvědomila náročnost práce učitelů. S odstupem času 

můžeme konstatovat, že naše škola se nové, neznámé situace zhostila více než se ctí, což ocenili 

nejen samotní žáci, ale i jejich rodiče  

 

Pro znovuotevření školy bylo prioritou zajistit provoz tak, aby byla zajištěna prevence proti šíření 

onemocnění covid-19. Postupovali jsme dle manuálu MŠMT. Zákonné zástupce jsme informovali 

o režimu po znovuotevření škol dle doporučení MŠMT. 

Někteří žáci školy nemohli pro existenci rizikových faktorů docházet do školního kolektivu a jejich 

výuka probíhala i nadále vzdáleným přístupem přes ZOOM. 

 

Škola a její učitelé toto náročné období zvládli, přestože průběh a pojetí vzdělávání na dálku bylo 

pro všechny pedagogické pracovníky velmi náročné.  

 

Zároveň nám „koronakrize“ přinesla spoustu výzev pro další školní rok (redukce 

učiva, formativní hodnocení, větší podpora sociálně slabých žáků, investice do IT 

atd.). 
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1.11 Zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 
 

Naše škola nebyla zapojena.   

 

 

1.12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla naše škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení. 

 

1.13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů  

 

Ve školním roce 2019/2020 škola realizuje projekt ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŠKOLY.  

Od 1. 2. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů 

v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II  

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010460. 

 

Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových 

kompetencích. 

Z finančních prostředků v celkové výši 946 772,- Kč realizujeme tyto aktivity: 

- Školní asistent – personální podpora v MŠ 

- Sdílení zkušeností pedagogů v MŠ 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků v OSR a inkluzi 

- Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub  

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
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1.14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Pravidelně spolupracujeme s následujícími institucemi:  

• s PPP ve Frýdku – Místku – průběžně docházelo k posuzování potřeb odborného vyšetření, kdy 

byly realizovány závěry a doporučení z vyšetření  

• se Speciálním pedagogickým centrem v Ostravě-Zábřehu - konzultace a vyšetření dětí se 

zdravotním postižením – autismus  

• s OSPOD Magistrátu města Frýdek – Místek - projednáváme návrhy na opatření v rodinách 

se špatnou sociální situací  

• s Městskou policií ve Frýdku-Místku - její pracovníci vedli výukové lekce.  

• s Policií ČR 

 

Také v tomto školním roce probíhala spolupráce s MŠ Chlebovice,  

Osadním výborem Chlebovice, Domem včelařů Chlebovice, Klubem důchodců Chlebovice, knihovnou a 

místním mysliveckým sdružením; 

ZŠ Komenského F-M,    

společnostmi Asekol, Ecobat, WOMEN FOR WOMEN 

 

Škola nemá zřízenou odborovou organizaci. 
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Výroční zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 27. 8. 2020. 

Výroční zpráva schválena školskou radou dne  

 

 

Výroční zprávu o činnosti základní školy zpracovala Mgr. Ilona Martínková 
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2 Výroční zpráva o činnosti MŠ 2019/2020  
 
2.1 Charakteristika MŠ  
 

Škola se nachází v příjemném a klidném prostředí obce Chlebovice v podhůří Beskyd, 

pod Palkovickými hůrkami. Mateřskou školu tvoří jedna přízemní budova, která je spojena krčkem 

se základní školou. Školní kuchyně nabízí dětem i pedagogům ve dnech provozu 1 teplé jídlo denně 

- oběd (polévka, hlavní jídlo a nápoj). Součástí obědů bývají také chutné saláty. Pro děti je 2x denně 

připravovaná svačina - pomazánky nebo pečené moučníky a jiné dezerty. V průběhu dne mají děti 

ovocnou svačinu a zajištěn pitný režim. Součástí školy je zahrada se vzrostlými stromy, herními 

prvky, pískovištěm a vybudovaným mírným kopcem k zimním aktivitám. 

 
Název:  Od 1. 1. 2003 je součástí Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek- Chlebovice, 

Pod Kabáticí 107, příspěvkové organizace  

Sídlo:  Pod Kabáticí 193, 739 42 Chlebovice    

 

Počet oddělení:  1 

Technický stav budovy: dobrý  

 

Spádový obvod školy – obec Chlebovice 

 

2.2 Vzdělávací program   
 

Mateřská škola pracuje od tohoto školního roku podle nového školního vzdělávacího programu 

(ŠVP) s názvem „Kouzelný svět přírody“.  

 

Orientujeme se na vytváření základu integrovaného pohledu dětí na svět. Směřujeme 

děti ke zdravému chování a jednání k sobě, druhým i přírodě. Člověk (dítě), 

společnost a příroda jsou jedním celkem, který ovlivňujeme svým chováním. 

Zaměřujeme se na poznávání živé a neživé přírody kolem nás, významu vody, vzduchu 

a podmínek pro zdravý život nás všech. Poznáváme vztahy v přírodním prostředí, 

fungování ekosystému, vedeme děti k ochraně životního prostředí. Vytváříme  
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podmínky pro tvorbu pozitivního citového vztahu dětí k přírodnímu prostředí a podporujeme 

maximální kontakt s okolní přírodou. Chceme nově využít také možností lesní pedagogiky. Dětem 

nabízíme aktivní poznávání přírody a vedeme je k odpovědnému, aktivnímu, tvořivému a ekologickému 

chování. 

 

Školní vzdělávací program MŠ Chlebovice naplňuje cíle předškolní výchovy a vzdělávání a je v souladu 

se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, s jeho cíli, kompetencemi. Je 

to otevřený dokument, který je podle potřeby doplňován a aktualizován, je východiskem pro práci 

všech pedagogických pracovnic. Učitelky z něj vycházejí při zpracovávání vzdělávací nabídky, kterou 

postupně dotváří tak, jak se utváří život školy a dětí. 

 

Ve vzdělávání předškolních dětí se zaměřujeme především na podporu rozvoje základů v oblasti 

environmentální výchovy – vytváření pozitivního vztahu k sobě a životnímu prostředí. 

 

Děti jsou vedeny k ochraně a péči o životní prostředí. 

 

Škola organizovala sběr starého papíru, sběr kaštanů.  

 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla v MŠ inspekce ČŠI. 

 

V době nouzového stavu jsme distančně komunikovali s rodiči a pravidelně informovali, posílali odkazy 

na inspirativní edukační materiály a poskytovali zpětnou vazbu, dle potřeb rodičů. 

 

 
2.3 Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 

V tomto školním  roce jsme řešili náročnou situaci vzhledem k onemocnění COVID 19. 

MŠMT  doporučilo, aby mateřské školy svůj provoz přerušily nebo omezily. Rada 

města F-M na své 42. schůzi konané dne 13. 3. 2020 rozhodla o přerušení provozu 

MŠ z důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19, s účinností od 

16. 3. 2020. Znovuotevření mateřské školy bylo 11. 5. 2020.  Pro znovuotevření  
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mateřské školy bylo prioritou zajistit provoz tak, aby byla zajištěna ochrana proti šíření 

onemocnění COVID-19. Postupovali jsme dle manuálu MŠMT. Rodiče jsme informovali o režimu po 

znovuotevření škol dle doporučení MŠMT. 

 

Realizované činnosti jsme volili a vztahovali k danému problému a aktuálnímu tématu života dětí, školy 

a společnosti. Zaměřili jsme se na relaxační aktivity, seznamovali jsme se s hygienickými pravidly a vedli 

děti k jejich důslednému dodržování. Věnovali jsme se fyzickým aktivitám, které pomáhaly dětem 

aktivně využít energii. S ohledem na bezpečnost jsme vynechávali kontaktní techniky. 

 

Tématu koronaviru jsme věnovali čas, objasňovali dotazy dětí k dané situaci. V prvních dnech po 

znovuotevření MŠ jsme věnoval ranní povídání tomuto tématu. Zjišťovali jsme, co děti o koronaviru ví, 

a sjednocovali tyto informace, objasňovali jsme zásady osobní hygieny. V případě proběhlé situace, kdy 

děti ze dne na den do školek nesměly, neviděly kamarády, učitele ani školku a hračky, bylo důležité, 

aby prostor školky byl bezpečným místem, což se nám podařilo realizovat. U žádného z docházejících 

dětí jsme nezaznamenali emoční problémy vycházející z této situace. Nepochybně k tomu přispěl i 

zodpovědný postoj rodičů a dostatečná komunikace v rodině. 

 

 

 

2.4 Údaje o prevenci rizikového chování 
 

Ve školním roce 2019/20 byly řešeny problémy v chování dětí mateřské školy zejména individuálními 

pohovory s dětmi, případně s rodiči. Ve skupině dětí jsme využívali možnosti dramatické a výtvarné 

výchovy k nalezení vhodného chování. Řešili jsme převážné formy nevhodného chování dětí vůči sobě 

(agresivita, respektování osobních hranic, komunikace).  

 

Při prevenci a řešení situací využíváme školní preventivní program. Změny 

v sociálních poměrech rodin mají vliv na fyzickou i psychickou pohodu dětí, traumata, 

která děti zažívají doma, se ve škole mohou projevit různými formami rizikového 

chování a jednání vůči ostatním spolužákům. Pedagogové si předávají své zkušenosti 

a informace ohledně výskytu a následného řešení rizikového chování dětí. 
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Spolupracovali jsme s Odborem sociálně právní ochrany dětí ve Frýdku-Místku a Odborem sociálních 

věcí Třinec, s PPP. 

 

Pozornost věnujeme také bezpečnému chování v dopravě. 

 

 

2.5 Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí  
 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla v MŠ inspekce ČŠI. 

 

 

2.6 Pracovníci MŠ 
 

 Celkem: 4 

 Pedagogičtí pracovníci: 2 

 Školní asistent: 1 

 Ostatní                                      1 

 

V mateřské škole pracovali celkem 4 zaměstnanci.  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci dosáhli požadovanou kvalifikaci. S dětmi pracují dvě učitelky a jeden 

školní asistent. 

 

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Iva Mládková 

Iva Dulavová 

 

Školní asistent:  Mgr. Hana Míčková 

 

Správní zaměstnankyně: školnice Iva Žižková 
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2.7 Přijímání dětí 
 

Provádí se formou zápisu v mateřské škole.  

 

K docházce jsou zařazeny děti od 2 do 6 let podle vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zápis dětí do mateřské školy proběhl distanční formou v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. Bylo 

celkem podáno 15 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělání na 11 volných míst. Nebylo vyhověno sedmi 

žádostem. Jedna žádost byla stažena.  

 

 

2.7.1 Zápis pro školní rok 2020/21 
 

Docházka Celkem Chlapců Dívek 
pravidelná 7 5 2 
nepravidelná 0 0 0 

 

Bylo přijato 6 dětí tříletých a 1 dítě dvouleté. 

 

 

2.7.2 Celkový přehled o stavech dětí: 
 

Počet dětí 
u zápisu 

Očekávaný 
počet dětí 

Očekávaný 
počet tříd 

Počet odkladů Počet dětí 
k 1. 9. 2020 

14 28 1 navrženo realita 24 
   1 1  

 

Na konci školního roku se dvě děti se odstěhovaly a jedno dítě přestoupilo do mateřské 

školy ve svém bydlišti. 
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2.7.3 Údaje o dětech 
 

Počet dětí navštěvující MŠ ve školním roce 2019/20: 

Docházka Celkem Chlapců Dívek 
pravidelná 28 17 11 
nepravidelná 0 0 0 

  

Dvě děti se v průběhu roku 2019 odstěhovaly. 

 

 

2.7.4 Děti s podpůrnými opatřeními 
 

V tomto školním roce nebyla poskytována podpůrná opatření. 

 

 Počet dětí 
Mentální postižení 0 
Sluchově postižení 0 
Zrakově postižení 0 
S vadami řeči 0 
Tělesně postižení 0 
OS více vadami 0 
S vývojovou poruchou učení 0 
S vývojovou poruchou chování 0 
Autisté 0 
Celkem 0 
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2.8 Mimoškolní činnost 
 

V mateřské škole jsme připravili pro děti doplňující programy a aktivity 

 

Předškoláci – celoroční program pro předškolní dětí, který prohlubuje a dále rozvíjí poznatky, 

dovednosti, které děti získávají během výchovně vzdělávacích činností v průběhu dne. Zaměřuje 

se na individuální procvičování a upevňování, nabídka vychází z individuálních potřeb dětí a vede 

k dosahování klíčových kompetencí potřebných pro úspěšné pokračování ve vzdělávání na základní 

škole. 

 

Výtvarné tvoření – děti se zájmem o výtvarné činnosti dále rozvíjejí tvořivost, 

představivost, fantazii. Děti měly možnost vyzkoušet si různé techniky a metody práce. 

 

Lyžařský kurz – program „Lyžování se sluníčkem“ je zaměřen na výuku lyžování pro děti 

mateřských škol. Cílem programu je seznámení dětí se základy sjezdového lyžování, vytvoření 

kladného vztahu ke sněhu a zimním sportům. Pětidenní výjezdový kurz je pořádán ve spolupráci se Ski 

areálem na Bílé v Beskydech. 

 

Plavecký kurz – v Aquaparku Olešná. V tomto školním roce nebyl realizován z důvodu opatření 

vzhledem ke COVID 19. 
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2.9 Akce pro děti a rodiče s dětmi 
 

 sběr kaštanů a žaludů 

 sběr papíru 

 

2.9.1 Kulturní, sportovní, zábavné a výukové akce pro děti 
 

 lyžařský výcvik 

 Drakiáda s rodiči 

 Exkurze v bramborárně 

 Dýňování s rodiči 

 Divadlo loutek v Ostravě 

 návštěva divadelních společností v MŠ  

 vánoční výstava na Fojtství 

 mikulášská nadílka s Myškou Klárkou 

 vánoční besídka a tvoření s rodiči 

 dětský karneval  

 návštěva výstavy k 700. výročí Chlebovic na Fojtství 

 návštěva knihovny 

 Muzikohrátky – hudebně pohybové aktivity s netradičními hudebními nástroji  

 vycházky do lesa, k vodě – environmentální aktivity, rozšiřování znalostí o přírodě  

 výlet na rozhlednu - pro nepřízeň počasí nedokončen 

 Rozloučení s předškoláky 

 

2.9.2 Soutěže 
 

Účastnili jsme se 6. ročníku soutěže Domestos pro školy a plnili zábavné aktivity lovců bakterií 

s tématem hygieny. Oceněním nám byly produkty Univeler. 
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2.10 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Mgr. Iva Mládková 

 Metodické poradny MAP II Frýdek-Místek 

 Předškolní a základní vzdělávání z pohledu České školní inspekce  

 Studium odborné literatury 

 

Iva Dulavová 

 Webináře: 

o Mgr. Bc. Michael Novotný: "Hrajeme si, hýbeme se v mateřské škole" 

o PaedDr. Iva Tomášková: "Rozvíjíme čtenářskou pregramotnost předškoláka" 

 Studium odborné literatury. 

 

Mgr. Hana Míčková 

 Webináře: 

o M. Novotný Hrajeme si v MŠ  

o M. Novotný: Pohybové hry a chvilky v MŠ 

 Odborná literatura: 

o Jan Mühlfait Otevírání dětského potenciálu,  

o Monika Nikodémová Jóga ve školce 
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2.11 Realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

Projekt: Zvyšování kvality školy 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Prioritní osa 2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

 

Specifický cíl 

 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

 02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

 02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání 

 

Aktivity 

 2.I/1    – Školní asistent-personální podpora MŠ 

 2.I/6e  – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ-DVPP v rozsahu 8 hodin-inkluze 

 2.I/8    – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno v souladu s § 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

 

Výroční zprávu o činnosti MŠ zpracovala Mgr. Iva Mládková  


