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1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2020/2021 

 

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 

Zástupce statutárního orgánu:  Mgr. Nika Valkovičová  

 

Výchovný poradce:     Mgr. Ilona Martínková 

Metodik prevence:    Mgr. Lucie Brusová 

Speciální pedagog:                     Mgr. Hana Vrtná 

Vedoucí vychovatelka školní družiny:  Renata Juřenová 

 

REDIZO:   600133893  

IČ:    70971692 

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  

Volby proběhly v roce 2018. Počet členů školské rady 6. 

 

http://www.zschlebovice.cz/
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Složení:   Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

                                                     Ing. Radim Valkovič 

                                                     Lucie Slováčková 

       

                                                    Zástupci pedagogických pracovníků: 

      Mgr. Lucie Brusová 

      Mgr. Alena Glembková – Mgr. Nika Valkovičová 

       

Zástupci zřizovatele: 

      Ing. Richard Žabka 

      Bc. Jana Kožušníková 

    

    

Součásti: IZO 102 068 631  Základní škola  kapacita 80 žáků  

119 600 404  Školní družina  kapacita 50 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, 738 22 Frýdek-Místek  

 

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy: 
 
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 

příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, 

je poskytování předškolního a základního vzdělávání.  

 



          Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021              

  6  

 

 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, příspěvková organizace, je umístěna 

v klidném vesnickém prostředí a má v obci více než stoletou tradici. Je školou tzv. „rodinného 

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

pedagogů a ostatních pracovníků školy. 

 

Je organizována jako malotřídní škola s pěti ročníky prvního stupně a s jednou třídou mateřské 

školy.  

Žáci školy se aktivně účastní nejrůznějších aktivit, spolupracují na projektech, zapojují se 

do soutěží. Škola se může pochlubit výbornými výsledky svých žáků v oblasti sportovní a hudební.  

Také v rámci preventivních programů jsou žáci zapojováni do řady projektů a programů.  

Děti i žáci jsou zapojováni do společenského dění v obci. 

 

Součástí školy je školní družina. Školní družina má od školního roku 2020/2021 nově navýšenou 

kapacitu. Pracují dvě oddělení. 

 

Škola má vlastní školní kuchyni se školní jídelnou, která připravuje stravu jak pro žáky ZŠ, tak také 

pro děti MŠ. 

 

Budova ZŠ má dobrý stav, je zateplena. V roce 2012 byla spolu se zateplením vyměněna okna 

a zbudován spojovací krček, který spojuje obě budovy – budovu ZŠ s budovou MŠ. 

 

Ve ŠJ není odsávání výparů stále dořešeno tak, aby plnilo požadovanou funkci – výměna odsávací 

jednotky problém nevyřešila. Náprava uvedené situace je plánována a proběhne v návaznosti 

na výstavbu nové tělocvičny. 

 

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

V budově školky proběhla v průběhu letních prázdnin 2021 kompletní rekonstrukce 

elektroinstalace. 

 

Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště.  Výstavba nové tělocvičny je připravována.  
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Ve školním roce 2020/2021 výuka probíhala ve 4 třídách.  

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

třídách tvoří žákovský nábytek výškově stavitelné lavice i židle. 

 

Pro potřeby školní družiny slouží prostorná podkrovní místnost a současně také jedna z učeben  

v 1. patře školní budovy. Školní družina má nově od tohoto školního roku navýšenou kapacitu 

pro 50 dětí. 

 

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

a výpočetní technikou.  

Škola je zásobena dostatečným množstvím platných učebnic, každoročně je fond učebnic 

obnovován a doplňován, v letošním roce došlo k výraznému obnovení řady učebnic v souladu 

s ŠVP pro I. st. - učebnice a pracovní sešity byly pro žáky školy zakoupeny z prostředků Spolku 

rodičů a přátel školy Chlebovice. 

Byly pořízeny nové tablety pro výuku žáků v předmětu informatika.  

 

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

Škola je průběžně vybavována novým nábytkem. 

 

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

V budově mateřské školy proběhla v létě 2021 kompletní oprava elektroinstalace a celá mateřská 

škola je nově vymalována. 

V zahradě u MŠ proběhly nutné opravy herních prvků a laviček, které jsou součástí vybavení 

venkovní zahrady.  

 

Před budovou základní školy máme vysázené pestré květinové záhony, které v každém ročním 

období překvapují jinými rostlinami, jinými barvami květů. Tyto květinové záhony jsou 

spravovány Technickými službami Frýdek-Místek. 

 

Materiálně technické zajištění provádí zřizovatel.  
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1.1.2 Počet žáků k 30. 6. 2021  
Počet žáků k 30. 6. 2021: 55 žáků, chlapců 28, dívek 27 

 

Třídy  

Označení Celkem Ročník Celkem Chlapci Změny 

I. 

(1. roč.) 
11 1. 11 4  

II. 

(2. roč.) 
15 2. 15 10  

III. 

(3. a 4. roč.)  
17 

3. 8 2 
 

4. 9 5 

IV. 

(5. roč.) 
12 5. 12 7  

Celkem 55  55 28  

 

 

 

1.1.3 Školní jídelna  
 

Školní jídelna má povolenou kapacitu 90 obědů. Denně vaří pro děti, žáky i zaměstnance školy. 

Od ledna 2019 je poskytovatelem dietního stravování podle vyhlášky č. 17/2015 Sb. 

V tomto školním roce školní jídelna nabízí svačinky žákům základní školy. 

 

 

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

žáci ZŠ děti MŠ zaměstnanci školy 

   ŠJ – úplná 1 55 28 15 
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1.1.4 Školní družina  

 
Počet oddělení 

ŠD 

Počet dětí Fyzický počet 

vychovatelek 

Přepočtený 

počet vychovatelek 

2 28 3 1,72 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 28 žáků (15 chlapců a 13 dívek), 

zařazených nově od začátku tohoto školního roku poprvé do dvou oddělení.  

 

Oddělení 

ŠD 

Počet dětí Počet chlapců Počet dívek 

1 15 6 9 

2 13 9 4 

 

 

Provoz školní družiny začínal 11:30 a končil v 16:30. 

 

Program v ŠD probíhal 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:  

• ZOO Ostrava „Všechny chutě lesa“ 

• Záchranná stanice Bartošovice 

• ZOO Ostrava „Šelmy v ZOO“ 

• VŠB Ostrava 3D tisk 

• Štramberk - jeskyně Šipka 

 

Projektové dny v ŠD:  

• Neposedné tlapky 

• Sádrové odlitky, I. oddělení 

• Sádrové odlitky, II. oddělení 

• Malované kamínky, I. oddělení 

• Putovní kamínky, II. oddělení 
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AKCE: 

• sbírka pro kočičí útulek Neposedné tlapky 

• sběr kaštanů a žaludů 

• Den Země – koloběh vody v přírodě – I. oddělení 

• Chráníme vodu – I. oddělení 

• Den Země – II. Oddělení 

• Čarodějnický den – I. oddělení 

• Čarodějnická stezka – II. Oddělení 

• Den Země – dětská olympiáda 

 

Celoročně: 

• sběr baterií a elektroodpadu 

• Celé Česko čte dětem 

 

Seznam četby 1. oddělení:  

• Eliáš a babička z vajíčka 

• Přece to nevzdáš 

• Vánoční příběhy 

• Špalíček pohádek 

• Pohádky z tisíce a jedné noci 

• Dášeňka – čili život štěněte 

• Proč má Janička velrybu 

• Anče a Kuba mají Kubíčka 

• Velká pohádka o malé víle 

• Z deníku kocoura Modroočka 

• Pohádky 

 

Seznam četby 2. oddělení:  

• Eliáš a babička z vajíčka 

• Ferda a jeho mouchy 

• Čekání na Vánoce 

• Vánoční nadílka pohádek 

• Kdo hledá, najde 

• Pověsti a legendy Moravy a Slezska 

• Břišani 

• Z deníku kocoura Modroočka 

• Babička drsňačka 

• Pohádky B. Němcové 

• Pohádkové včely 

• Lišáčkova dobrodružství 

 

V rámci školní družiny pracoval kroužek – Mladý ochránce přírody.  
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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 

Informatika - - - - 1 

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 

3 4 3 3 3 

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

Součást Celkem Přepočet 
Pedagog. 

prac. 
Přepočet 

Nepedag. 

prac. 
Přepočet 

Základní škola 10 8,50 8 6,80 2 1,7 

Školní družina 3 1,72 3 1,72 - 

Školní jídelna 3 2,2 - 3 2,2 

Mateřská škola 4 3,5 2 2 2 1,5 

Celkem za organizaci 20 15,92 13 10,52 7 5,4 

 

V ZŠ ve 2. a v 5. ročníku celoročně pracovali 2 asistenti pedagoga. 

V MŠ pracovala školní asistentka – nepedagog (od 1. 2. 2021 zahájila práci školní 

asistentka z projektu Šablony III).  

 

 

1.2.1 Odborná kvalifikace  
 

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

Celkový počet pedagogic. 

pracovníků 
8 

VŠ 
2 VŠ, 

ÚSO 

2 VŠ, 

ÚSO 

3 ÚSO, 

VŠ 
Odborně kvalifikovaných 7 2 2 3 

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

 

Všichni pedagogové ZŠ dosáhli VŠ magisterského studia pedagogického směru.  

Středoškolské vzdělání má 1 asistentka pedagoga, 1 asistent pedagoga má vysokoškolské 

vzdělání.  
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1.2.2 Věkové složení učitelů  
 

 

Věk 
 Učitelé  

Muži  Ženy 

ZŠ 

do 35 -  1 

35 – 50 -  1 

nad 50 -  3 

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 
 

Sledujeme aktuální trendy a reagujeme na ně. Využíváme i distanční výukové metody  

(e-learning, on-line webináře). 

 

Kurz Organizátor 
Počet 

pracovníků 

Metodická poradna ZŠ KVIC Frýdek Místek 1 

Vedoucí pracovník mentorem KVIC, OKAP 1 

Metody kritického myšlení KVIC 1 

Pracovní keramická dílna, workshop MAP FM, MK ŠD 1 

Koordinace ŠVP Infra 1 

INSPIS ŠVP ČŠI, webinář 1 

Robotika s WeDo pro 1. stupeň ZŠ  NPI ČR, SYPO, webinář 2 

Práce s aplikací Včelka KVIC 1 

Formativní hodnocení v praxi pro 1. st. ZŠ MAT, oblastní workshop 5 

Práce s diferencovanou třídou  EDUPRAXE s.r.o. 1 

Jak u dětí rozvíjet kreativní myšlení  Učitelnice 1 

Hry na procvičování a zopakování učiva Učitelnice 1 

Vzájemná spolupráce OSPOD a školského 

zařízení 

MAP 2 

Diagnostický systém postojů FF OU, katedra psychologie 1 

Metody MBTI MAP FM 2 

Koordinace podpůrných opatření ve škole MAP FM, MK společ. vzdělávání 1 

Pojmy obsah, obvod, objem v matematice SYPO 1 

Vývojová dysfázie Středisko vzdělávání s.r.o. 7 

Konzultace k nové informatice MAP FM 3 

Robotika MAP 5 

Efektivní hodnocení žáků s důrazem na 

formativní hodnocení 

Z + M partner, spol. s r. o. 7 

Metodická poradna MŠ KVIC FM 1 

Systém interních předpisů školy  MAP FM 1 
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Kurz Organizátor 
Počet 

pracovníků 

Kontrola ČŠI Education-Inspiration 1 

Základní dokumentace škol Education-Inspiration 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 také 

v tomto školním roce zaměřeno na osobnostně sociální rozvoj. 

V rámci školy proběhla pravidelná školení BOZP a PO zaměstnanců. 

Proběhla školení Českého červeného kříže k pravidlům poskytování první pomoci 

pro zaměstnance školy. 

Všichni zaměstnanci školy byli proškoleni v souvislosti s GDPR. 

 

Zaměstnanci školní jídelny absolvovali pravidelné školení hygienického minima a proběhla 

konzultace s nutriční terapeutkou k dietnímu stravování. 

 

Administrativní pracovnice absolvovala školení týkající se spisové služby.   
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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. 11 4 10 3 11 4 1,01 

2. 15 10 11 6 15 10 1,09 

3. 8 2 8 2 8 2 1,00 

4. 9 5 3 2 9 5 1,12 

5. 12 7 8 5 12 7 1,09 

Celkem 55 28 40 18 55 28 1,06 

 

Nepovinný předmět:  

Ve školním roce 2020/21 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. 384 0 34,91 0 

2. 1174 0 78,27 0 

3. 311 0 38,88 0 

4. 294 0 32,67 0 

5. 395 0 32,92 0 

Celkem 2558 0 43,53 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. -   17 - - - - 

2. -     9 - - - - 

3. -     2 - - - - 

4. -     4 - - - - 

5. -   12 - - - - 

Celkem -   44 - - - - 

 

 

1.3.3 Žáci s podpůrnými opatřeními  
Ve školním roce 2020/2021 byla poskytována PO (podpůrná opatření) 10 žákům: 

• 3 žáci ve 2. ročníku   

• 3 žáci ve 4. ročníku   

• 4 žáci   v 5. ročníku  

 

1.3.4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022  
 

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena 1 samostatná 1. třída. 

Po odkladu nenastupuje v novém školním roce do 1. třídy žádný žák. 

 

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

11 7 1 1 10 6 

 

 

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 2020/2021 se dva žáci 5. ročníku naší školy přihlásili ke studiu 

na víceletém gymnáziu a jeden z nich byl na víceleté gymnázium přijat.  
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1.4 Údaje o výsledcích kontroly  
 

1.4.1  Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí  
 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla kontrolní činnost ČŠI formou online šetření.  

 

 

1.4.2  Údaje další kontrolní činnosti 
 

Kontrola KHS Frýdek-Místek – nebyly shledány nedostatky. 

Kontrola VZP – 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 pro žáky 1. ročníku 

• Slavnostní pasování prvňáčků – proběhlo bez přítomnosti rodičů  

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

zástupcům video s ukázkami výuky, uvítáním třídní učitelkou a pozdravy několika našich 

žáků – zveřejněno na webových stránkách školy. 

• netradiční zakončení školního roku – proběhlo pouze rozloučení s páťáky bez přítomnosti 

rodičů 

• „Zamykání školy“ – proběhlo bez přítomnosti rodičů 

 

Kulturní, sportovní, výukové a zábavné akce pro děti 

• Slavnostní zahájení školního roku        1. – 5. ročník 

• Exkurze na ZŠ Hukvaldy                        5. ročník 

• Drakiáda                                                    1. – 5. ročník 

• Matematická olympiáda                                5. ročník 

• Mikulášská nadílka                                  1. – 5. ročník 

• Vánoční posezení                              1. – 5. ročník 

• Vysílací večer                                            3. a 4. ročník 

• Den dětí – předání dárků                        1. – 5. ročník 

• Den dětí – sportovní den                        1. – 5. ročník 

• Medová stopa – projektový den           1. – 5. ročník 

• Školní výlet                                                1. – 5. ročník 

• Zamykání školy                                         1. – 5. ročník 

• Rozlučkový večírek s „páťáky“ a pasování čtvrťáků 

 

Sběr 

• kaštanů a žaludů 

• baterií a drobného elektra 
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1.5.2 Projekty  
 

V průběhu školního roku se žáci zapojili do těchto projektů: 

 
Celostátní 

• Recyklohraní 

• Sbíráme s panem Popelou 

• Celé Česko čte dětem  

• Čtení nás baví 

 

Školní 

• Kamionem poznáváme kraje naší republiky 3.- 4.ročník            

• Putování za pohádkou                                          1. ročník 

 

Projekty EU 

• Zvyšování kvality školy – plánovaná realizace projektu únor/2019 - leden/2021 

prodloužen do  31. července 2021 
 

• Zvyšování kvality školy – Šablony II 

2.II/17 a – 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 Evropské unie, který byl 21. prosince 2009 schválen nařízením vlády 

č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce 

a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. 

 

Spolupracujeme s dodavatelem Ovocentrum V + V, Valašské Meziříčí. 

 

Dodávky jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn., 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 z důvodu mimořádných opatření nezapojovali do soutěží.  

 

 

1.5.4 Zájmové kroužky 
 

název ročník počet žáků 

Mladý ochránce přírody 1. – 5. 28 

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

 

1.6.1 Příjmy 

Příjmy částka 

Od zřizovatele na provoz 1 262 000,00 

Úhrada za školné v ŠD 29 379,00 

Úhrada za školné v MŠ 75 314,00 

Úhrada za stravné 278 832,00 

Výnosy z pronájmů 6 690,00 

Ostatní příjmy (úroky, fondy, ostatní výnosy…)  134 184,99 

Z toho ze SR dotace 8 989 052,00 

Z projektů EU 366 926,06 

CELKEM 11 142 378,05 

 

 

1.6.2 Výdaje  

Výdaje částka 

Od zřizovatele 1 786 399,99 

Ze SR 8 989 052,00 

Projekty EU 366 926,06 

CELKEM 11 142 378,05 

 

 

1.6.2.1 Členění výdajů od zřizovatele 

Výdaje OD ZŘIZOVATELE - členění částka 

Spotřeba materiálu 424 908,02 

Spotřeba energie 261 422,79 

Opravy a udržování 126 259,12 

Ostatní služby 275 410,36 

Mzdové prostředky 183 371,00 

Zákonné odvody a FKSP 67 420,92 

Jiné ostatní náklady 6 350,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 307 617,00 

Náklady z DDHM 133 640,78 

CELKEM 1 786 399,99 
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1.6.2.2 Členění výdajů ze SR 

Výdaje ze SR - členění Částka 

Mzdové prostředky 6 439 451,00 

Odvody ZP, SP a FKSP 2 269 598,78 

ONIV 280 002,22 

CELKEM 8 989 052,00 

 

  

1.6.2.2.1 Členění výdajů ze SR - ONIV 

ONIV - členění částka 

Učebnice 9 593,00 

Učební pomůcky 145 642,22 

plavání 0 

Kooperativa 24 408,00 

Náhrada nemoci 69 660,00 

ŠP integrovaní žáci 4 146,00 

ŠP 1.třídy 2 200,00 

OOPP 5 571,00 

DVPP 14 025,00 

Cestovné 3 507,00 

Preventivní prohlídky 1 250,00 

CELKEM 280 002,22 

 

 

1.6.2.3 Členění výdajů z EU 

Výdaje EU - Šablony - členění   

Spotřeba materiálu 547,00 

Náklady z DDHM 0 

Ostatní služby + cestovné 114 937,00 

Mzdové náklady 207 903,00 

Zákonné sociální odvody 43 539,06 

CELKEM 366 926,06 
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1.7 Hodnocení činnosti v oblasti environmentální výchovy  
 

 

Zpráva o zapojení školy do EVVO ve školním roce 2020/2021 

Environmentální výchova je významnou součástí školního vzdělávacího programu školy 

pro základní vzdělávání. Průřezové téma EVVO je začleněno do všech vzdělávacích oblastí 

a zejména vyučovacích předmětů prvouky, přírodovědy, vlastivědy, výtvarné výchovy 

a pracovních činností. Cíle environmentální výchovy jsou realizovány také formou školních 

projektů. Bývá také součástí projektových aktivit. Využíváme aktivity spojené s významnými 

mezinárodními dny. V rámci družiny pracuje kroužek Mladý ochránce přírody, který je každý 

měsíc tematicky zaměřen.  

 

Spolupráce s organizacemi: 

I v tomto školním roce probíhala spolupráce s různými organizacemi, například: Ekobat, 

Recyklohraní, Frýdecká skládka, Myslivecké sdružení v Chlebovicích. 

 

Aktivity ve školním roce 2020/2021: 

V každém ročním období probíhaly pravidelné sběrové akce, sbírali jsme staré baterie a drobné 

elektrické zařízení, třídili starý papír a plasty. Zařazovali jsme aktivity využívající významných dnů, 

probíhala terénní výuka a projektové hodiny. V rámci Recyklohraní jednou za dva měsíce děti 

plnily soutěžní úkoly. 

 

Podzim 

V podzimních měsících děti chodily na vycházky do přírody a pracovaly s přírodninami, určovaly 

jejich druh s využitím atlasů. Pozorovaly změny na dřevinách, sbíraly listy, lisovaly je a využívaly 

v hodinách výtvarné výchovy. Nezapomnělo se rovněž na lesní zvířata, pro která děti poctivě 

sbíraly kaštany a žaludy. V měsíci říjnu jsme si připomněli Den zvířat 4. 10. a Den stromů 20. 10. 

Na místním hřišti proběhla Drakiáda. 
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Zima 

V zimním období pokračovaly vycházky do přírody i v rámci tělesné výchovy, děti si hrály 

se sněhem a pozorovaly změny v přírodě, poznávaly stopy zvěře a sledovaly ptáky u krmítka. 

Pokračoval sběr žaludů a kaštanů pro lesní zvěř, děti vyráběly lojové koule na přikrmování 

drobného ptactva. V rámci projektu Dejme věcem druhou šanci vyráběly výrobky z odpadu, 

např. starých CD, plastových lahví a kartonů. Učily se třídit odpad s Tondou Obalem. 

 

Jaro 

I na jaře se chodilo na vycházky. Děti si všímaly probouzející se přírody, prvních kvítků a rašících 

stromů. V měsíci dubnu si připomněly Den ptactva 1. 4., Den Země 22. 4., že duben je Měsíc 

mláďat a také význam Velikonoc, velikonočních zvyků a tradic. V měsíci červnu, 4. 6., se 

na místním hřišti v rámci oslav Dne dětí konalo Sportovní dopoledne, kde družstva dětí soutěžila 

v různých disciplínách obratnosti, zručnosti a sportu.  8. 6. se děti prošly po Medové stezce, což je 

procházka na místní rozhlednu, spojená s plněním úkolů na stanovištích, týkajících se znalostí 

z oboru včelařství a historie Chlebovic. 

 

Léto 

Námětem letních vycházek do přírody byla místní květena, děti poznávaly byliny podle atlasu 

a také si všímaly kvetoucích stromů a keřů. Objevovaly krásu létajících drahokamů - motýlů. 

Během pobytu v přírodě byly zařazovány i různé sportovní aktivity.  

Velmi zdařilý byl školní pěší výlet 23. 6. přes Palkovické hůrky na tábořiště v Zelinkovicích, kde 

si děti opekly párky a zahrály hry v přírodě. Závěr školního roku 2020/2021 byl zpečetěn akcí 

Zamykání školy s průvodem. 

Všem dětem bylo na konci školního roku připomenuto, že by neměly při svých prázdninových 

dobrodružstvích zapomínat na správné chování a úctu k přírodě. 
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1.8 Oblast prevence rizikového chování 
 

V souladu s vládní strategií prevence a legislativou MŠMT byl pro školní rok 2020/2021 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 zúčastnila porady metodiků na PPP F-M, nabízených online seminářů a školení. Prevence 

rizikového chování byla realizována jak v oblasti specifické, tak nespecifické prevence. Aktivity 

s ní související byly cíleně zařazeny do všech vzdělávacích činností a zaměřeny zejména na oblasti 

osobnostní a sociální výchovy, a to podle vývojových potřeb a rizik. Jednalo se především o oblast 

vytváření a udržování dobrých mezilidských vztahů, osobního rozvoje, pozitivních životních pozic 

a upevňování proaktivního životního postoje. 

Specifická prevence se zaměřovala na konkrétní témata, případně na práci s konkrétní skupinou 

(dle věku a míry ohrožení rizikovými jevy). V současné době se do popředí rizikového chování 

v souvislosti s online výukou dostává potřeba aktivit zaměřených na bezpečnost na internetu. 

V průběhu školního roku řešili nastalé situace třídní učitelé a pracovníci školního poradenského 

pracoviště.  

Další oblastí, na kterou byla prevence zaměřena, byl opětovný návrat žáků a pedagogů 

do prezenční výuky a v souvislosti s návratem žáků do škol vyvstává potřeba zaměřit se na jejich 

adaptaci ve škole. Pedagogové společně reflektovali zkušenosti z distanční výuky a vyhodnotili 

postupy z hlediska efektivity. Stanovili hlavní pravidla a postupy adaptačního období. Žáci byli 

v online hodinách srozumitelně seznámeni s tím, co je po návratu čeká a tímto postupem 

se podařilo výrazně snížit stres a posílit pocit bezpečí. Dětem byl dán dostatečný prostor 

pro vyjádření možných obav a kladení otázek souvisejících s návratem do školy. 

Rodiče byli před návratem na online konzultacích seznámeni s tím, jak bude návrat do školy 

vypadat a jak mohou k adaptaci dětí sami přispět. Pravidelná výměna informací organizačního 

rázu byla základní podmínkou úspěšného vzdělávání na dálku. 
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Při návratu dětí byl dočasně upraven rozvrh hodin tak, aby třídní učitelé trávili co nejvíce času 

ve svých třídách, zařadili do programu aktivity na posilování vztahů, komunikace, spolupráce 

a aktivity podporující seberegulaci. Byla věnována maximální pozornost vnímání varovných 

signálů naznačujících ohrožení dítěte v souvislosti s dlouhým pobytem mimo školní prostředí 

a online výukou. Žákům byla opakovaně nabídnuta možnost kontaktování školních poradenských 

pracovníků. 

 

Z důvodu omezení pohybových aktivit, byla do online výuky zařazena tělesná výchova a bylo 

pamatováno na pravidelné pohybové chvilky v průběhu vyučovacích hodin. Po návratu dětí 

do školy probíhaly přestávky na školním dvorku aktivní formou.  

 

Aktivity ve školní družině byly zaměřeny na podporu osobnostního a sociálního rozvoje dětí, 

týmovou spolupráci a komunikaci, pohybové aktivity, pobyt venku a kreativní tvoření. 

 

Během adaptačního období bylo pamatováno rovněž na pedagogy a ostatní zaměstnance školy. 

Ze strany vedení byla nabídnuta možnost konzultace nečekaných problémů, podpora a pomoc. 

 

Také v letošním roce aktivně 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. Veškerá jednání s rodiči byla písemně 

zaznamenávána a ukládána.  

 

V rámci dalších aktivit byly v souladu s epidemiologickými nařízeními realizovány projektové dny, 

exkurze a sportovní akce. Naše škola se v rámci projektu Zvyšování kvality školy dlouhodobě 

zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti a na pomoc žákům ohrožených školním 

neúspěchem. Tato podpora probíhala i v době online výuky. 

 

Vzhledem k výše uvedenému považujeme zvolené postupy za úspěšné, a proto chceme v této 

formě prevence 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. Pozornost jsme zaměřili současně na oblast možného rizikového 

chování v návaznosti na distanční výuku a aktivity žáků v on-line prostředí. V souvislosti 

s návratem žáků do škol vyvstala potřeba zaměřit se na jejich adaptaci ve škole. 

 

V průběhu celého školního roku 2020/2021 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 2020/2021 nebyla. 

 

Kontrolu platnosti posudků z PPP prováděla výchovná poradkyně v průběhu celého školního 

roku. 

 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 10 

Celkem byl vzděláván dle Individuálního vzdělávacího plánu: 1 žák 

- z toho pro mimořádné nadání 0 

- pro jiné znevýhodnění 1 

 

U 5 žáků s VPU byly vedeny hodiny speciálně pedagogické péče, kterou zabezpečovala 

speciální pedagožka.  

Žákům byla v průběhu celého školního roku poskytována rovněž pedagogická intervence.  

Po návratu žáků do škol jsme se zaměřili u žáků, kteří potřebovali zvýšenou podporu 

pedagogů, na provádění pedagogické intervence. 
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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 byly odeslány 2 přihlášky ke studiu (víceleté gymnázium). Jeden žák 5. ročníku byl 

přijat ke studiu na víceletém gymnáziu. 

V tomto školním roce ukončilo docházku v naší škole celkem 12 žáků. 

 

S pracovníky školského poradenského zařízení (PPP, SPC) byla řešena 

kontrola IVP, pozorování žáka v průběhu výuky. 

 

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 

prováděla výchovná poradkyně průběžně během školního roku. 

Dotazníky pro PPP vyplňují třídní učitelky. Termíny kontrolních šetření škola hlídá 

a s předstihem kontaktuje PPP či SPC se žádostí o kontrolní vyšetření žáka. 

V průběhu školního roku projednávala škola ve spolupráci s výchovným poradcem 

3 výchovných případů (výchovné problémy se týkaly nevhodného chování 2x, jiné důvody 1x). 

 

Poradenské služby ve škole poskytoval ve školním roce 2020/2021 školní poradenský tým, 

který byl tvořen výchovným poradcem Mgr. Ilonou Martínkovou a školním metodikem 

prevence Mgr. Lucií Brusovou a v případě potřeby také se speciálním pedagogem Mgr. Hanou 

Vrtnou. 
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1.10 Vzdělávání v průběhu školního roku vzhledem ke korona krizi 
 

V průběhu školního 2020/2021 roku jsme řešili náročnou situaci vzhledem k pandemii 

koronaviru. 

 
Vzdělávání bylo opatřeními souvisejícími s pandemií výrazně poznamenáno. Po velkou část 

tohoto školního roku byla zakázána osobní přítomnost dětí a žáků ve školách a vzdělávání bylo 

realizováno distančně.  

Žákům 1. a 2. ročníku bylo umožněno po část tohoto období „uzavřených škol“ vzdělávat se 

prezenčně. 

Vzhledem k opatřením byla celá škola nucena přejít z prezenční na distanční formu výuky. 

Přechod k distanční výuce probíhal na základě zkušeností z předchozího období poměrně 

hladce, naprosto plynule jsme navázali na prezenční výuku, nikde nevyvstal žádný problém. 

Do on-line výuky, předávané prostřednictvím platformy ZOOM, byli zapojeni všichni žáci naší 

školy.  

K výuce jsme ve velké míře využívali interaktivní učebnice z Nové školy. 
 

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

Postupovali jsme dle pokynů MŠMT.  

 

Škola a její učitelé toto náročné období zvládli, přestože vzdělávání na dálku bylo pro všechny 

pedagogické pracovníky velmi náročné.  

 

Korona krize přinesla spoustu výzev pro další roky (redukce učiva, zavádění formativního 

hodnocení, větší podpora sociálně slabých žáků, další investice do IT, příprava žáků na základní 

používání PC 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 2020/2021 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 2020/2021 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 

 

- Zvyšování kvality školy – plánovaná realizace projektu únor/2019 - leden/2021 - prodlouženo  

       do 31. 7.  2021. 
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   V únoru 2021 jsme zahájili realizaci v dalším projektu SPOLEČNOU CESTOU KE KVALITNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ   

   z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  

 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018550 Výzva 02_20_080 pro Šablony III. 

 

Z finančních prostředků v celkové výši 532 011,- Kč budeme realizovat následující aktivity 

projektu:  

- Školní asistent - personální podpora MŠ – již probíhá od února 2021 

- Školní asistent - personální podpora ZŠ  

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

Doba realizace 2/2021 – 8/2022  
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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 – oddělení soc. poradenství pro mládež - 

projednáváme návrhy na opatření v rodinách se špatnou sociální situací  

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

• s Policií ČR Frýdek-Místek 

 

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. 

Spolupracujeme s knihovnou v Chlebovicích. 

 

 

 

 

Škola nemá zřízenou odborovou organizaci. 

 

 

 

 

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

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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Výroční zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 30. 8. 2021. 

Výroční zpráva schválena školskou radou dne 6. 10. 2021 

 

 

Předkladatel:    Mgr. Ilona Martínková 

 

Zpracovatelé:             Mgr. Ilona Martínková, Mgr. Lucie Brusová,  

                                                     Mgr. Kateřina Bílková, Renata Juřenová 
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2 Výroční zpráva o činnosti MŠ 2020/2021  
 

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 

Webové stránky školy:           zschlebovice.cz 

Technický stav budovy: dobrý  

 

Spádový obvod školy – obec Chlebovice 

 

 

2.2 Vzdělávací program   
 

Název: 

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem 

„Kouzelný svět přírody“.  
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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 podmínky pro tvorbu pozitivního citového vztahu dětí k přírodnímu prostředí 

a podporujeme maximální kontakt s okolní přírodou. 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. 

 

Výsledky vzdělávání dětí jsou dosahovány podle cílů, stanovených vzdělávacím programem. 

 

Ve školním roce 2020/2021 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. 

Pro předškolní děti jsme realizovali vzdělávání na dálku. Zasílali jsme návrh týdenních 

tematických vzdělávacích aktivit pro děti a následně s rodiči komunikovali o výsledcích. 
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2.3 Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 

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

 

 

Přerušení provozu MŠ z důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19, bylo 

s účinností od 1. 3. 2021 do 9. 5. 2021. Od 12. 4. 2021 byla umožněna přítomnost na  vzdělávání 

předškolních dětí a dětí  IZS ve věku od 2 do 5 let na základě mimořádného opatření MZd, a to 

v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. Naší prioritou bylo zajistit 

provoz tak, aby byla zajištěna ochrana a šíření onemocnění COVID-19. Postupovali jsme 

dle opatření, které vyplývaly ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví k návratu 

dětí do škol. Rodiče jsme informovali o režimu po znovuotevření škol dle doporučení MŠMT. 

 

Realizované činnosti jsme volili a vztahovaly se k danému problému a aktuálnímu tématu života 

dětí, školy a společnosti. Zaměřili jsme se na relaxační aktivity, upevňovali jsme hygienická 

pravidla a vedly děti k jejich důslednému dodržování. Věnovali jsme se pohybovým aktivitám, 

které pomáhaly dětem aktivně využít energii. S ohledem na bezpečnost jsme vynechávali 

kontaktní techniky a dodržovali aktuální opatření. 

 

Tématu Koronaviru jsme věnovali čas, objasňovali dotazy dětí k dané situaci. V průběhu roku jsme 

z důvodu výskytu onemocnění v MŠ měli jedenkrát karanténu. 

 

V případě proběhlé situace, kdy děti ze dne na den do školek nesměly, neviděly kamarády, učitele 

ani školku a hračky, tak 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. Vytvářeli jsme také bezpečné prostředí pro zaměstnance. 
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2.4 Údaje o prevenci rizikového chování 
 

Ve školním roce 2020/21 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. 

 

Pozornost věnujeme také bezpečnému chování v dopravě. 

 

 

2.5 Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí  
 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla v MŠ inspekce ČŠI. Proběhla kontrolní činnost ČŠI 

formou online zjišťování. 

 

 

2.6 Pracovníci MŠ 
 

V mateřské škole pracovali k 30. 6. 2021 celkem 4 zaměstnanci. Všichni pedagogičtí pracovníci 

dosáhli požadovanou kvalifikaci. S dětmi pracují dvě učitelky a jeden školní asistent. 

 

 

 Celkem: 4 

 Pedagogičtí pracovníci: 2 

 Školní asistent: 1 

 Ostatní                                      1 
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V mateřské škole pracovali celkem 4 zaměstnanci.  

 

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Iva Mládková 

Iva Dulavová 

 

Školní asistent:  Mgr. Hana Míčková 

 

Správní zaměstnankyně: školnice Iva Žižková 

 

 

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

a jedna školní asistentka. 
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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. 2021 do 16. 5. 2021. 

Bylo celkem podáno 17 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělání na 4 volná místa. Nebylo 

vyhověno třinácti žádostem.  

V důsledku této opakované situace, kdy naše mateřská škola nemůže uspokojit počet zájemců 

o umístění v předškolním vzdělávání bylo zahájeno jednání o možnosti navýšení kapacity 

mateřské školy. Následně bylo schváleno otevření nové třídy mateřské školy a v termínu 9. – 13. 

8. 2021 proběhl dodatečný zápis.  

 

2.7.1 Zápis pro školní rok 2021/22 
 

Docházka Celkem Chlapců Dívek 

pravidelná 4 3 1 

nepravidelná 0 0 0 

 

Škola obdržela 17 přihlášek k předškolnímu vzdělávání. 

Byly přijaty na 4 volná místa 4 děti, 1 dítě pětileté, 3 čtyřletí. Tím byla naplněna stávající volná 

kapacita mateřské školy (28 dětí). 13 dětí nebylo přijatých (z uvedeného počtu byly 2 děti 

nespádové). Byly podány potřebné žádosti o povolení navýšení kapacity mateřské školy. 

Po získání povolení k navýšení kapacity mateřské školy proběhl dodatečný zápis. 

 

2.7.2 Dodatečný zápis pro školní rok 2021/22 
         

Docházka Celkem Chlapců Dívek 

pravidelná 8 7 1 

nepravidelná 0 0 0 

  

Bylo přijato celkem 8 dětí. Z toho 1 čtyřleté, 6 dětí tříletých a 1 dítě dvouleté. 
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2.7.3 Celkový přehled o stavech dětí: 
 

Počet dětí 
u zápisu 

Očekávaný 
počet dětí 

Očekávaný 
počet tříd 

Počet odkladů Počet dětí 
k 1. 9. 2021 

17 36 2 navrženo realita 36 

   1 1  

 

 

2.7.4 Údaje o dětech 
 

Počet dětí navštěvující MŠ ve školním roce 2020/21: 

Docházka Celkem Chlapců Dívek 

pravidelná 28 17 11 

nepravidelná 0 0 0 

  

 

2.7.5 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. Kurz byl zrušen. 

 

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

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

• sběr kaštanů a žaludů 

• sběr papíru - zrušeno 

 

2.9.1 Kulturní, sportovní, zábavné a výukové akce pro děti 
 

• lyžařský výcvik – zrušeno  

• Drakiáda s rodiči 

• Exkurze v bramborárně 

• Dýňování s rodiči - zrušeno 

• Divadlo loutek v Ostravě 

• návštěva divadelních společností v MŠ  

• vánoční výstava na Fojtství - zrušeno 

• mikulášská nadílka  

• vánoční besídka a tvoření s rodiči - zrušeno 

• dětský karneval - zrušeno 

• návštěva knihovny - zrušeno 

• Muzikohrátky – hudebně pohybové aktivity s netradičními hudebními nástroji - 

zrušeno 

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

• výlet na rozhlednu  

• Rozloučení s předškoláky 

 

2.9.2 Soutěže 
 

V tomto školním roce jsme se neúčastnili dětských soutěží.  

Přihlásili jsme se do grantového programu „Společně 2021“ v kategorii Společně pro děti, 

vyhlášeného společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, a získali grant k finanční podpoře 

projektu „Týpické setkávání“. 
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2.10 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Mgr. Iva Mládková 

• Místní akční plán Frýdek-Místek II - Metodický klub 

společného vzdělávání, MAP FM II,  

• Poradní kruhy  

 

             Webináře:  

• Přijímací řízení do MŠ A ZŠ  

• Know-how Začít spolu z pohledu MŠ Beruška F-M 

• Sexuální výchova  

• Inspirace pro distanční aktivity pro mateřské školy  

• Portfolio dítěte prakticky a smysluplně  

• INSPIS ŠVP MŠ  

• Dětská kresba / Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním věku 

• Studium odborné literatury, časopis Informatorium, vyhlášky a metodiky 

 

 

Iva Dulavová 

Webináře:  

• Hodnocení v předškolním vzdělávání       

• Pohybové činnosti v mateřské škole    

• Tvořivá dramatika v MŠ      

• Jak rozvíjet motoriku u předškoláků     

• Jaro s předškoláky        

• Podzim s předškoláky     

• Geometrické tvary – tematická výuka s předškoláky    

• Studium odborné literatury, časopis Informatorium, vyhlášky a metodiky 
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Mgr. Hana Míčková 

Webináře:   

• Jak rozvíjet jemnou motoriku u předškoláků  

• Tvořivá dramatika v mateřské škole 

• Pohybové činnosti v MŠ 

• Využití prvků sexuální výchovy v MŠ 

 

Odborná literatura:  

• časopis Informatorium, vyhlášky a metodiky 

• Výchova bez poražených, Thomas Gordon 

• Pozitivní inteligence, Shirzad Chamine 

• Vychováváme děti a rosteme s nimi, Naomi Aldortová 

• Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Eva Svobodová, Hana Švejdová 

• Knížka pro začínající učitelky mateřských škol, Marcela Kotová 

• Nebojme se integrace v MŠ, Marie Čermáková 
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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 

 

 

Doba realizace: 02/2019 – 01/2021 

 

Projekt: Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání  

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

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

vzdělávání 

 

Aktivity projektu 3.I/1 - Školní asistent - personální podpora MŠ 

 

Doba realizace: 2/2021 – 8/2022 
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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  


