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1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2021/2022 
 

 

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  

Sídlo:              Pod Kabáticí 107, 739 42 Frýdek-Místek – Chlebovice  

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. Renata Kupčová 

 

REDIZO:   600133893  

IČ:    70971692 

E-mail:    skola@zschlebovice.cz  

Dálkový přístup:  www.zschlebovice.cz  

ID datové schránky:  vwkmc7h 

 

Druh školy:   neúplná, malotřídní - 4 třídy  

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

 

Školská rada:   zřízena k 1. 1. 2006, předseda Ing. Lukáš Molenda  

volby proběhly v roce 2021 

počet členů školské rady 6 

  

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

                                                     Ing. Lukáš Molenda 

                                                     Martina Kyralová 

                                                    Zástupci pedagogických pracovníků: 

      Mgr. Lucie Brusová 

      Mgr. Nika Valkovičová 

      Zástupci zřizovatele: 

      Pavlína Přečková 

      Bc. Gabriela Říhová 

       

 

Součásti: IZO 102 068 631  Základní škola  kapacita   80 žáků  

119 600 404  Školní družina  kapacita   50 dětí  

103 020 098  Školní jídelna  kapacita 116 obědů  

107 621 401  Mateřská škola kapacita   36 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.   
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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 od školního roku 

2021/2022 se dvěma třídami mateřské školy.  

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

do soutěží. Škola se může opakovaně pochlubit výbornými výsledky svých žáků v oblasti 

sportovní.  

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. Také ve školním roce 2021/2022 pracovala 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 částečně zateplena. V roce 2012 byla spolu se zateplením 

vyměněna okna a zbudován spojovací krček, který spojuje obě budovy – budovu ZŠ s budovou 

MŠ. 

 

Ve školní kuchyni 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 a v průběhu zimních a jarních měsíců roku 2022 byla provedena oprava 

vodovodních rozvodů. 
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Tato oprava rozvodů vody proběhla na základě rozšíření MŠ o druhou třídu, za podpory 

zřizovatele bylo nově vybaveno hygienické zázemí v novém oddělení MŠ. 

 

Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště.  Výstavba nové tělocvičny je připravována.  

 

V souvislosti s přípravou začátku stavby nové tělocvičny a také ve spojitosti s opravami 

v budově MŠ a s ohledem na hygienické možnosti probíhalo předškolní vzdělávání ve dvou 

třídách budovy základní školy a současně s tím probíhala výuka žáků ZŠ v náhradních prostorách 

v sousedních objektech, v budově farského domečku a v budově hasičárny. 

 

Ve školním roce 2021/2022 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 kapacitu pro 50 dětí. 

 

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

a výpočetní technikou, žáci měli v průběhu školního roku možnost využívat nové pomůcky. Ti 

nejmenší, včetně dětí z MŠ, pracovali s Bee-boty, včelkami, které se pohybují v jednotlivých 

krocích ve čtyřech směrech. Starší žáci se v hodinách informatiky učili mimo jiné pracovat s další 

robotickou pomůckou, s roboty programovatelnými kreslením – Ozoboty.  V souvislosti se 

zaměřením na rozvíjení informatického myšlení pracovali žáci při výuce informatiky s aplikací 

Emil, pomocí níž se učili řešit informatické úlohy. 

 

Škola disponuje dostatečným množstvím platných učebnic, každoročně je fond učebnic 

obnovován a doplňován.   

 

V minulém roce byly dokoupeny další tablety sloužící pro výuku žáků zejména v předmětu 

informatika, ale nejen v něm.  

 

Knihami a společnou četbou pro žáky je doplňována školní knihovna.  
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Provedené opravy: V roce 2022 byly provedeny výměny a opravy podlah a proběhla pokládka 

nových podlahových krytin ve 2. poschodí v budově základní školy. V základní škole byla 

provedena výměna zvonkového tabla a jeho rozšíření tak, aby byla každá třída ze vstupu do 

budovy samostatně dostupná zvonkem s video-vrátným a to v rámci zajištění bezpečného 

provozu školy. 

 

 

V budově mateřské školy proběhla v zimních měsících a na jaře roku 2022 částečná oprava 

vodoinstalace, byly vyměněny všechny zařizovací předměty v hygienickém zařízení MŠ nově 

zrekonstruované části MŠ a celá mateřská škola je nově vymalována.  

Rovněž v mateřské škole byl do nové třídy zabudován a zprovozněn nový video-vrátný. 

Nová třída mateřské školy byla vybavena novým nábytkem, kobercem, lehátky a hračkami. 

Novým nábytkem byla vybavena také nově vytvořená šatna pro děti. 

 

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

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

pravidelně spravovány a udržovány Technickými službami města Frýdek-Místek. 

 

 

Materiálně technické zajištění provádí zřizovatel.  
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   1.1.2 Počet žáků k 30. 6. 2022  
 

Počet žáků k 30. 6. 2022: 53 žáků, chlapců 26, dívek 27 

 

Třídy  

Označení Celkem Ročník Celkem Chlapci Změny 

I. 
(1. roč.) 

10 1. 10 5  

II. 
(2. roč.) 

11 2. 11 4  

III. 
(3. roč.) 

15 3. 15 10  

IV. 
(4. a 5. roč.)  

17 
4. 8 2 

 
5. 9 5 

Celkem 53  53 26  

 

 

 

2 Školní jídelna  
 

Školní jídelna má povolenou kapacitu 116 obědů. Denně vaří pro děti, žáky i zaměstnance 

školy. 

Od ledna 2019 jsme se stali poskytovateli 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 53 36 13 
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3 Školní družina  
 

Počet oddělení 
ŠD 

Počet dětí Fyzický počet 
vychovatelek 

Přepočtený 
počet vychovatelek 

2 32 3 1,79 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 32 účastníků (16 chlapců a 16 dívek), 

zařazených do dvou oddělení.  

 

 

 
Oddělení ŠD 

 
Počet dětí 

 
Počet chlapců 

 
Počet dívek 

1 20 9 11 

2 12 7  5 

 32 16 16 

 

 

Provoz školní družiny začínal ráno od 6:40 a odpolední provoz začínal v 11:30 a končil v 16:30 

hod. 

 

Program v ŠD probíhal shodně se ŠVP pro ŠD.  

 

Akce: 

I. oddělení 

• exkurze na vinohradu 

• sběr kaštanů a žaludů 

• vánoční tvoření 

• karneval 

• velikonoční tvoření 

• družinová zahrádka 

• Den dětí – pečeme vafle 

• hledání pokladu 

 

II. oddělení 

• exkurze na vinohradu 

• sběr kaštanů a žaludů 

• hledání s detektorem kovů 

• promítání družinového videa 

• vánoční družinová krabice 
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• vlastní divadélko 

• vítání zimy 

• vánoční tvoření 

• karneval 

• velikonoční tvoření 

• družinová vlajka 

• plakáty 

• družinová zahrádka 

• Den dětí – pečeme vafle 

• Chlebovice mají talent 

• dramatizace reklam 

• hledání pokladu 

 

Celoročně: 

• sběr baterií a elektroodpadu 

• Celé Česko čte dětem 

 

 

Soutěže: 

I. oddělení 

• Kdo to ví, odpoví 

• Voda, ve vodě, na zemi ve vzduchu 

• Lehkoatletická soutěž školních družin 

 

II. oddělení 

• Chcete být milionářem? 

• Kolotoč 

• Jak přežít v přírodě 

• Malí stavitelé s velkými nápady 

• Lehkoatletická soutěž školních družin 

 

Výsledky lehkoatletické soutěže: 

Z lehkoatletické soutěže jsme do školy přivezli 3 ocenění v podobě druhých míst: 

• 1. kategorie žák 1. ročníku získal 2.místo 

• 3. kategorie žák 3. ročníku získal 2. místo 

• v 5. kategorii získala žákyně 5. ročníku 2. místo 

 

Projektové dny ve školní družině: 

         I. oddělení 

• Bob a bobek – králíci z klobouku 

• Tajemný les bez tajemství 

• Podzim v přírodě 
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• Mach a Šebestová na prázdninách 

• Domácí mazlíčci 

• Vstávej, semínko 

• Velikonoce 

• Den matek 

• Čas květů, čas včel 

• Den otců 

• Včela – nositelka života 

 

II. oddělení 

• Země nezemě krabic 

• Televizor 

• Družináda 

• Výroba čarodějnic 

• Moje farma 

• Den matek 

• Den otců 

• Chlebovický survivor 

• Zprávy 3D 

 

Společná četba:  

I. oddělení  

• Bob a Bobek – králíci z klobouku 

• Kubula a Kuba Kubikula 

• Malá čarodějnice 

• Rákosníček 

• Rumcajs 

• Včelí medvídci 

• Z deníku kocoura Modroočka 

 

II. oddělení 

• Kdo přečte ježečkovi pohádku 

• O tlustém kocouru Macíkovi 

• Pošťák Pat 

• Aristokočky 

• Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky 

• Pohádky bratří měsíců 

• Z deníku kocoura Modroočka 

 

 

V rámci školní družiny pracoval kroužek – Mladý ochránce přírody.  
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4 Vzdělávací program školy 
 

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

(platný od 1. 9. 2016, aktualizace od 1. 9. 2021 – výuka informatiky ve 4. ročníku – navíc 1 hod. 

- Informatika)  

 

Učební plán  

Vzdělávací oblast 
Vyučovací 
předmět 

ŠVP Celkem 

předměty 

Z toho 

DČD* 
ROČNÍK 

1.  2. 3. 4. 5. 
   

   1.pol. 2.pol.  

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 92 92 81 71 71 40 7 

Anglický jazyk  11 11 3 3 3 11 2 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika  4 51 51 51 51 24 4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika - - - 1 1 2 - 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 31 - - 

14 

1 

Přírodověda - - - 21 1 2 1 

Vlastivěda - - - 1 2 21 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 

12 
- 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 - 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 - 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 - 

Týdenní dotace povinných předmětů 21 22 24 25 26 118 - 

Z toho disponibilní 16 3 4 3 3 3 - 16 

Celková týdenní povinná časová 
dotace 

118 

Nepovinné předměty: - 
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5 Údaje o pracovnících školy 
  

Součást Celkem Přepočet 
Pedagogický 

pracovník 
Přepočet 

Nepedagog. 

pracovník 
Přepočet 

Základní škola 10 8,51 6 5,91 4 2,6 

Školní družina 3 1,79 3 1,79 - 

Školní jídelna 3 2,25 - 3 2,25 

Mateřská škola 7 5,37 5 3,87 2 1,5 

Celkem za organizaci 23 17,92 14 11,57 9 6,35 

 

V ZŠ ve 3. ročníku celoročně pracovala 1 asistentka pedagoga. 

Od listopadu 2021 pracovala v ZŠ rovněž 1 školní asistentka - nepedagog. 

V MŠ celoročně pracovala 1 asistentka pedagoga. 

V MŠ pracovala rovněž školní asistentka – nepedagog (financována z projektu Šablony III).  

 

 

5.1 Odborná kvalifikace  
 

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

Celkový počet pedagog. 

pracovníků 
6 

VŠ 
1 

ÚSO 
4 VŠ, 

ÚSO 

3 ÚSO, 

VŠ 
Odborně kvalifikovaných 6 1 4 3 

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

 

Všichni pedagogové ZŠ dosáhli VŠ magisterského studia pedagogického směru a jsou plně 

odborně kvalifikováni.  

Středoškolské vzdělání má 1 asistentka pedagoga. 1 vychovatelka ŠD má vysokoškolské 

vzdělání. 

V MŠ mají 3 učitelky vysokoškolské vzdělání, 2 z tohoto počtu mají magisterské vysokoškolské 

vzdělání. 
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5.2 Věkové složení učitelů  
 

 

Věk 

 Učitelé  

Muži  Ženy 

ZŠ 

do 35 -  1 

35 – 50 -  1 

nad 50 -  3 

Rodičovská dovolená -  - 

MŠ  

do 35 -  - 

35 – 50 -  2 

nad 50 -  2 

Rodičovská dovolená -  1 
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6 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 

Koordinátor ŠVP (studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů) 
Infra 1 

Hravá hudební výchova webinář 1 

Tvorba interaktivní knihy, QR kódy MS MAP II 1 

Tvorba interaktivní knihy, využití QR kódů MS MAP II 1 

Konference k revizi RVP CZ webinář 1 

Konference k revizi RVP CZ webinář 1 

Výuka ČJ pro žáky se SVP  webinář 1 

Krizové situace výuky Prevalis Ostrava 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 II FM. 

 

V rámci celé školy proběhla pravidelná školení BOZP a PO zaměstnanců. 

Proběhla školení Českého červeného kříže k pravidlům poskytování první pomoci pro 

zaměstnance školy. 

 

Zaměstnanci školní jídelny absolvovali pravidelné školení hygienického minima a proběhla 

konzultace s nutriční terapeutkou k dietnímu stravování. 
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7 Údaje o žácích  
 

7.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků  
 

Prospěch: 

Ročník Prospělo 
Z toho 

chlapci 

Samé 

jedničky 

Z toho 

chlapci 
Vyznamenání 

Z toho 

chlapci 
Průměr 

1. 10 5 8 4 10 5 1,05 

2. 11 4 9 3 11 4 1,03 

3. 15 10 5 3 15 10 1,20 

4. 8 2 4 0 8 2 1,10 

5. 9 5 5 3 9 5 1,10 

Celkem 53 26 31 13 53 26 1,09 

 

Nepovinný předmět:  

Ve školním roce 2021/22 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. 580 0 58,00 0 

2. 813 0 73,91 0 

3. 1024 0 68,27 0 

4. 293 0 36,62 0 

5. 568 0 63,11 0 

Celkem 3278 0 59,98 0 

  



          Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022             

  19  

 

7.2 Hodnocení chování – celý školní rok  
 

Ročník Pochvala ŘŠ Pochvala TU Napomenutí TU 
Důtka 

TU 
Důtka ŘŠ 

Snížený 

stupeň 

1. - 4 - - - - 

2. - 6 - - - - 

3. - 5 - - - - 

4. - 7 - - - - 

5. - 4 - - - - 

Celkem - 26 - - - - 

 

 

7.3 Žáci s podpůrnými opatřeními  
 

Ve školním roce 2021/2022 byla poskytována PO (podpůrná opatření) 8 žákům: 

• 1 žák   ve 2. ročníku   

• 5 žáků ve 3. ročníku   

• 2 žáci     v 5. ročníku  

 

7.4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023  
 

Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena 1 samostatná 1. třída. 

Po odkladu nastupují v novém školním roce do 1. třídy 3 žáci. O odklad pro školní rok 2022/2023 

požádali 2 žáci. 

 

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

14 6 2 2 14 6 

 

Ze 14 zapsaných žáků do 1. třídy naší školy byla jedna žákyně v průběhu měsíce srpna 2022 

přijata na jinou ZŠ. 

Do 1. třídy k povinné školní docházce nastoupí 13 žáků. 
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7.5 Výsledky přijímacího řízení  
 

Ve školním roce 2021/2022 se žádný ze žáků 5. ročníku naší školy nepřihlásil ke studiu na 

víceletém gymnáziu.   

 

 

8. Údaje o výsledcích kontroly  
 

8.1  Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí  
 

Ve školním roce 2021/2022 proběhla kontrolní činnost ČŠI formou online šetření - testování 

žáků v rámci výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol, 

kterého se naše škola účastnila. 

 

 

8.2  Údaje další kontrolní činnosti 
 

Neproběhla.  
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9 Další údaje o škole  
 

9.1 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 

• Den s olympionikem – Šárkou Kašpárkovou   1. – 5. ročník 

• Matematická olympiáda                                            5. ročník 

• Mikulášská nadílka                                              1. – 5. ročník 

• „Děti dětem“ – vystoupení pro žáky                1. – 5. ročník 

• Lyžařský výcvik na Bílé                                        1. – 5. ročník 

• Den ve vinici                                                         1. – 5. ročník  

• „Děti dětem“ – den plný kouzelného učení           5. ročník 

• Vysílací večer                                                        3. a 4. ročník 

• Den Země                                                              1. – 5. 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   na téma slušnost, etiketa, společenské 

chování „Děti dětem“                                         1. – 5. ročník 

• Rozlučkový večírek s „páťáky“ a pasování čtvrťáků 

• Školní výlet do ZOO Lešná 

 

 

9.2 Sběr 
• kaštanů a žaludů 

• baterií a drobného elektra 

 

 

9.3 Projekty  
 

V průběhu školního roku se žáci zapojili do těchto projektů: 

 
Celostátní 

• Recyklohraní 

• Sbíráme s panem Popelou 

• Celé Česko čte dětem  
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• Čtení nás baví 

• Olympijský víceboj 

Školní 

•  „Děti dětem“                                                                      1. – 5. ročník 

• Hrdinové z knížek                                                                       1. ročník 

• Piráti                                                                                             2. ročník 

• Čtenářské bingo                                                                         3. ročník 

• Zvířata kontinentů                                                              4. – 5.ročník         

 

Projekty EU 

• Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání – plánovaná realizace projektu únor/2021 - 

srpen/2022  

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání – Šablony III – v rámci projektu jsme získali 

dotace EU na financování: 

3.I/1    –  Školní asistent – personální podpora MŠ 

3.II/1   –  Školní asistent – personální podpora ZŠ 

3.II/11 –  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

3.II/12 –  Projektový den ve výuce  

 

 

• Ovoce a zelenina 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.  

Projekt realizuje SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). 

Spolupracujeme s dodavatelem Ovocentrum V + V, Valašské Meziříčí. 

 

Dodávky jsou dětem dávány zdarma 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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9.4 Akce pro rodiče a veřejnost  
 

• Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku s účastí primátora a TV Polar 

• Slavnostní pasování prvňáčků  

• 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. 

• oslava Dne matek 

• netradiční zakončení školního roku – proběhlo rozloučení s páťáky  

• „Zamykání školy“ 

• Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022 

 

 

 

9.5 Účast v soutěžích  
 

V tomto školním roce se žáci zúčastnili: 

• okrskového kola ve vybíjené v Palkovicích 4. a 5. ročník 

• školního kola recitační soutěže 

• „Co vzkážeme budoucím generacím?“ – žáci 4. a 5. třídy naší školy se stali autory 

oceněných vzkazů, které byly umístěny do tubusu kostela sv. Jana a Pavla v Místku 

• Atletický trojboj TJ Slezan F-M – obsadili jsme 10. místo (17 škol) v pořadí škol  

a získali jedno 1. místo  

 

 

9.6 Zájmové kroužky 
 

název ročník počet žáků 

Mladý ochránce přírody 1. – 5. 28 

Deskové hry 1. – 5. neproběhlo 
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10 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

 

 1. příjmy 

 

 

  2. výdaje  

 Výdaje             částka Kč 

Od zřizovatele 2 881 235,20  

Ze SR 9 916 694,00 

Projekty EU 445 796,54  

CELKEM 13 243 725,74 

 

 

  2.1 Členění výdajů od zřizovatele 

 Výdaje od ZŘIZOVATELE - členění              částka Kč 

Spotřeba materiálu 635 678,70  

Spotřeba energie 277 652,88  

Opravy a udržování 741 468,16  

Ostatní služby 376 734,63  

Mzdové prostředky 193 068,00  

Zákonné odvody a FKSP 56 396,86  

Jiné ostatní náklady 61 213,93  

Odpisy dlouhodobého majetku 307 618,00  

Náklady z DDHM 231 404,04  

CELKEM 2 881 235,20  

 

Příjmy              částka Kč 

Od zřizovatele na provoz (včetně účelových příspěvků) 2 092 000,00  

Úhrada za školné v ŠD 49 000,00  

Úhrada za školné v MŠ 101 178,00  

Úhrada za stravné (včetně DČ) 373 255,00  

Výnosy z pronájmů 4 200,00  

Ostatní příjmy (úroky, fondy, ostatní výnosy, …)  261 602,20  

Z toho ze SR dotace 9 916 694,00  

Z projektů EU 445 796,54  

CELKEM 13 243 725,74  
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  2.2 Členění výdajů ze SR 

 Výdaje ze SR - členění             částka Kč 

Mzdové prostředky 7 136 075,00  

Odvody ZP, SP a FKSP 2 524 891,56 

ONIV 255 727,44  

CELKEM 9 916 694,00  

 
 2.2.1 Členění výdajů ze SR - ONIV 

ONIV - členění             částka Kč 

Učebnice, odborné texty, knihy do ŽK 24 781,00  

Učební pomůcky 77 272,44  

Kooperativa 29 858,00 

Náhrada nemoci a karanténní příspěvky 98 529,00  

ŠP integrovaní žáci 5 000,00  

ŠP 1.třídy 900,00  

OOPP 679,00  

DVPP 11 375,00  

Cestovné 1 226,00  

Preventivní prohlídky 4 250,00 

Ostatní služby 1 573,00  

Ostatní materiál 284,00  

CELKEM 255 727,44  

 
 2.3. Členění výdajů z EU 

Výdaje EU - Šablony - členění              částka Kč 

Spotřeba materiálu 3 484,00  

Náklady z DDHM 41 684,45  

Ostatní služby + cestovné 102 694,01  

Mzdové náklady 255 104,00  

Zákonné sociální odvody 42 830,08  

CELKEM 445 796,54  
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11 Hodnocení činnosti v oblasti environmentální výchovy  
 

Zpráva o zapojení školy do EVVO ve školním roce 2021/2022 

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 2021/2022: 

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.  
 
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 září absolvovaly děti 1. až 5. ročníku ekologické programy. Žáci 

1. a 2. ročníku program Od ovečky ke svetru, žáci 3. ročníku program Netopýři a les a žáci 4. a 

5. ročníku program Energie hýbe světem. V říjnu jsme si připomněli Den zvířat a Den stromů. 

Na místním hřišti proběhla Drakiáda. 

 

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 přikrmovaly drobné ptactvo. 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 

Hned začátkem jara proběhla velmi zdařilá akce vysazování vinice u místního vinaře, kde děti 

vysadily více než 100 sazenic. 

 

 



          Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022             

  27  

 

Také 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., že duben je Měsíc mláďat a 

také význam Velikonoc, velikonočních zvyků a tradic. Den Země jsme oslavili projektovým dnem 

na sportovním hřišti, kde děti v družstvech plnily úkoly týkající se poznávání a ochrany přírody 

a třídění odpadů.   

 

   Léto 

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

také si všímaly kvetoucích stromů, keřů a drobných živočichů. Během pobytu v přírodě byly 

zařazovány i různé pohybové aktivity. Při sportovním klání dne 14. 6.  si děti poměřily své 

sportovní výkony v atletickém trojboji. Den dětí děti oslavily pěším výletem na tábořiště 

v Zelinkovicích, kde ve dvojicích plnily různé vědomostní, dovednostní i zábavné hry a poté si 

opekly párky a zahrály hry v přírodě. Závěrem školního roku 2021/2022 bylo 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. 

 

 

Naše škola získala Osvědčení od společnosti Ecobat o přínosu pro životní prostředí za rok 2021 

s poděkováním za zodpovědný přístup a aktivní účast v systému zpětného odběru, třídění a 

využití odpadních baterií. Poděkování za to, že pomáháme šetřit přírodu a její zdroje, přispíváme 

k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů. Poděkování za přínos pro životní prostředí za 

odevzdání 27 kg použitých baterií.  

 

 

Vypracovala: Mgr.                                                           Zpracovala Mgr. Kateřina Bílková                                                                      Chlebovice 29. 6. 2022 
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12 Oblast prevence rizikového chování 

V souladu s vládní strategií prevence a legislativou MŠMT byl pro školní rok 2021/2022 

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.   

Prevenci rizikového chování realizujeme jak v oblasti specifické, tak nespecifické prevence. 

Preventivní aktivity jsou cíleně součástí vzdělávacích činností a zaměřují se hlavně na oblasti 

osobnostní a sociální výchovy, a to podle vývojových potřeb a rizik. Jedná se zejména o oblast 

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

pozic a upevňování proaktivního životního postoje. Specifická prevence se zaměřuje na 

konkrétní témata, případně na práci s konkrétní skupinou (dle věku a míry ohrožení rizikovými 

jevy).  

V současné době se do popředí rizikového chování dostává zejména nebezpečí kyberprostředí. 

Součástí prevence jsou i programy realizované v 5. ročníku se zaměřením na bezpečnost na 

internetu a sdílení fotek či osobních informací. V ostatních ročnících bylo téma probráno 

v hodinách přírodovědy a prvouky. Škola věnuje pozornost všem negativním projevům 

chování u žáků. V průběhu školního roku nastalé situace aktuálně řeší třídní učitelé, pracovníci 

školního poradenského pracoviště, případně externí lektoři ve třídách.  

Rodiče a žáci mají možnost konzultovat s metodičkou primární prevence problémy a otázky z 

oblasti prevence rizikového chování, lze využívat rovněž schránky důvěry. Smyslem těchto 

poradenských služeb je spolupráce při vytváření vhodných podmínek pro rozvoj schopností a 

dovedností dětí doma i ve škole a prevence či řešení výukových a výchovných obtíží. 

Metodička prevence spolupracovala s PPP, SPC, OSPOD, PČR Frýdek-Místek a lokální síťařkou 

v rámci projektu Multidisciplinární spolupráce v MS kraji, průběžně se věnovala vlastnímu 

profesnímu rozvoji, zejména vzdělávání v psychoterapeutických přístupech a metodách. I v 

letošním školním roce většina těchto kurzů probíhala v online formě. Ty byly zaměřeny jak na 

práci s jednotlivci, tak i třídními kolektivy. Některé pak byly zacíleny na vzdělání v konkrétní 

metodě, zaměřené na práci se žáky s SVP.  

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.  
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V rámci dalších aktivit byly realizovány projektové dny, exkurze a sportovní akce. Naše škola 

je nadále zapojena do projektu Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání a Doučování žáků 

škol v rámci Národního plánu obnovy.  

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.  

 

Vypracovala Mgr. Lucie Brusová                                                                     Chlebovice 29. 6. 2022 
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13 Oblast výchovného poradenství  
 

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

jednání a vystupování. Pozornost byla zaměřena současně na oblast možného rizikového 

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

 

V průběhu celého školního roku 2021/2022 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. Po obdržení 

doporučení ŠPZ a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce škola 

bezodkladně zahajovala poskytování podpůrných opatření.  Školním poradenským pracovištěm 

byla poskytována pomoc při vyplňování žádostí k vyšetření v PPP, při sestavování IVP pro žáky 

se specifickými poruchami učení. V rámci porad byli všichni pedagogičtí pracovníci pravidelně 

obeznamováni s informacemi o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je školou 

zajišťována podpora; konzultovala se o platná doporučení vyplývající ze zpráv PPP k nastavení 

podmínek ke vzdělávání znevýhodněných žáků. Probíhala vyhodnocení poskytování 

podpůrných opatření. ŠPP v případě potřeby vypracovávalo návrhy k dalšímu vyšetření 

s informacemi o potřebě podpory konkrétního žáka. 

Byla prováděna kontrola absence. Neomluvená absence ve školním roce 2021/2022 nebyla. 

 

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

roku. 

 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 8, z toho 1 dívka. 

Celkem bylo vzděláváno dle Individuálního vzdělávacího plánu: 0 žáků 

- z toho pro mimořádné nadání 0 

- pro jiné znevýhodnění 0 

 

U 8 žáků s VPU byly vedeny hodiny speciálně pedagogické péče, kterou zabezpečovala speciální 

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

- PPP Palackého 130, FM      

- SPC Jiřího z Poděbrad, FM 

 

Celkem nebyly odeslány žádné přihlášky ke studiu (víceleté gymnázium).  

V tomto školním roce ukončilo docházku v naší škole celkem 9 žáků, z tohoto počtu byly 4 dívky. 

 

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. 

Členové ŠPP řešili výchovné problémy žáků a následné postupy. 

V průběhu školního roku projednávala škola ve spolupráci s výchovným poradcem 4 výchovné 

případy (výchovné problémy se týkaly ubližování mezi dětmi, absence, jiné důvody 

(sebepoškozování).  

Z dalších významných aktivit v oblasti výchovného poradenství škola spolupracovala v projektu 

EDI, zaměřeném na práci s emocemi. 

Realizovali jsme besedy a aktivity pro žáky se zaměřením na bezpečnost v dopravě a pro žáky 5. 

ročníku se zaměřením na kyberšikanu. 

V rámci dalších aktivit byly realizovány projektové dny, exkurze a sportovní akce. Naše škola je 

zapojena do projektu Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání a Doučování žáků škol v rámci 

Národního plánu obnovy.  

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 

• 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 
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Poradenské služby ve škole poskytoval ve školním roce 2021/2022 školní poradenský tým, 

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

prevence Mgr. Lucií Brusovou a speciálním pedagogem Mgr. Renatou Kupčovou a Bc. Táňou 

Stuchlíkovou.  

 

 

  Vypracovala Mgr. Ilona Martínková                                                            Chlebovice 29. 6. 2022 
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14 Stručné vyhodnocení realizace naplňování školního vzdělávacího 

programu 

 
V tomto školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu 

pro ZV, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Tento 

dokument je podle potřeby doplňován a aktualizován. Čerpají z něj všichni pedagogičtí 

pracovníci. Vzdělávací obsah a očekávané výstupy stanovené pro jednotlivé ročníky byly 

naplněny.  

Škola dbala na vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, 

s ohledem na zvládání následků koronakrize, a učitelky respektovaly individuální vzdělávací 

potřeby jednotlivých žáků.  

Pedagogové se snažili o to, aby při rozvíjení gramotností při výuce bylo maximum aktivity na 

straně žáků. Při výuce byl kladen důraz na čtení s porozuměním, žáci byli motivováni 

problémovými úlohami z praktického života, byli vedeni k aktivnímu zapojení, k objektivnímu 

sebehodnocení.  
 

Největší změnou bylo přidání hodiny týdně informatiky do 4. ročníku. Žáci si tak mohli rozšířit 

své znalosti, objevovat a zdokonalovat se v oblasti programování, algoritmizace, digitálních 

technologií a informačních systémech. Naučili se pracovat s daty, informacemi a řešit 

problémy pomocí obrázkových modelů. I přesto, že hodina informatiky týdně navíc ubrala 

hodinu týdně v oblasti Člověk a jeho svět, žáci vše zvládli a učební plán naplnili.  

 

Nadále máme v plánu podporovat ICT vzdělávání, rozšiřovat u žáků čtenářskou a finanční 

gramotnost, a také podporovat vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných. 

Mezi slabé stránky naplňování cílů ŠVP ZV patří výuka tělesné výchovy, a to kvůli absenci 

tělocvičny. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



          Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022             

  34  

 

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

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

 

Výroční zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 29. 8. 2022. 

Výroční zpráva schválena školskou radou dne 14. 10. 2022 

 

 

Předkladatel:    Mgr. Ilona Martínková 

 

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

Bílková, Renata Juřenová, Mgr. Nika Valkovičová 
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15 Výroční zpráva o činnosti MŠ 2021/2022  
 

15.1 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. Ve školním roce 2021/2022 probíhal provoz v prostorách základní školy 

z důvodu plánované stavby tělocvičny. Tento čas byl také využit na rekonstrukci elektro 

instalace a vodoinstalace, hygienických prostor pro děti a zařízení další třídy, která byla 

vytvořena z prostor pro spaní dětí. Stavba tělocvičny nebyla zatím realizována a mateřská škola 

se na konci školního roku přestěhovala zpět do původní budovy MŠ. 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 či ovoce. Pro děti je 2x denně připravovaná svačina - 

pomazánky nebo pečené moučníky a jiné dezerty. V průběhu dne mají děti ovocnou svačinu a 

zajištěný 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 tříd:              2 

Webové stránky školy:          www.zschlebovice.cz 

 

Spádový obvod školy – obec Chlebovice 

 

Zřizovatel školy je Statutární město Frýdek-Místek, IČ: 002 96 643, Radniční 1148, 738 22 

Frýdek-Místek. 

Mateřská škola je součástí základní školy, kterou řídí ředitelka školy Mgr. Ilona Martínková, 

mateřskou školu vede Mgr. Iva Mládková. 
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15.2 Personální zabezpečení činnosti mateřské školy 
 

V mateřské škole pracovalo k 30. 6. 2022 celkem 7 zaměstnanců. Všichni pedagogičtí pracovníci 

dosáhli požadovanou kvalifikaci. S dětmi pracují čtyři učitelky, jeden školní asistent, jeden 

pedagogický asistent a jeden správní zaměstnanec. 

 

Pedagogičtí pracovníci:  

Renata Holexová 

Mgr. Renáta Kupčová 

Mgr. Hana Míčková 

Mgr. Iva Mládková 

Pavla Volná, DiS. 

 

Školní asistent: Alena Pěstová, Kristýna Haldinová 

 

Správní zaměstnankyně – školnice, výdejčí stravy – Jana Šnapková 

 

 

16.   Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 
 

Přijímání dětí se provádí se formou zápisu v mateřské škole. K docházce jsou zařazeny děti od 2 

do 6 let podle vyhlášky MŠMT ČR č. 271/2021 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zápis dětí do mateřské školy proběhl prezenční formou v termínu od 9. 5. 2022. Bylo celkem 

podáno 18 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělání na 10 volných míst. Nebylo vyhověno s 8 

žádostem. V termínu 13., 14. 6. 2022 proběhl zvláštní zápis pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Bylo 

podáno 0 žádostí. 

 

16.1    Zápis pro školní rok 2022/23 
 

Docházka Celkem Chlapců Dívek 

pravidelná 10 5 5 

nepravidelná 0 0 0 

 

     Bylo přijato 10 dětí tříletých a žádné dvouleté dítě. 
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16.2 Celkový přehled o stavech dětí: 
 

Počet dětí 
u zápisu 

Očekávaný 
počet dětí 

Očekávaný 
počet tříd 

Počet odkladů Počet dětí 
k 1. 9. 2022 

18 36 2 navrženo realita 36 

   0 0  

  

 

16.3 Údaje o dětech 
  

Počet dětí navštěvující MŠ ve školním roce 2021/22: 

Docházka Celkem Chlapců Dívek 

pravidelná 36 25 11 

nepravidelná 0 0 0 

 

 

16.4 Děti s podpůrnými opatřeními 
 

        V tomto školním roce bylo poskytováno podpůrné opatření – asistent pedagoga. 

 Počet dětí 

Mentální postižení 0 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesně postižení 1 

OS více vadami 0 

S vývojovou poruchou učení 0 

S vývojovou poruchou chování 0 

Autisté 0 

Celkem 1 
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17    Údaje o výsledcích vzdělávání dětí podle cílů stanovených 

vzdělávacími   programy 
 

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem „Kouzelný svět 

přírody“.  

 

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 směřující k připravenosti na další stupeň 

vzdělávání. 

 

 

17.1   Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

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

Směřujeme děti ke zdravému chování a jednání k sobě, druhým i přírodě. Zaměřili jsme se 

na poznávání živé a neživé přírody kolem nás, významu vody, vzduchu a podmínek pro zdravý 

život nás všech. Poznávali jsme vztahy v přírodním prostředí, fungování ekosystému, vedli jsme 

děti k ochraně životního prostředí. Dětem jsme aktivně nabízeli poznávání přírody a vedli je 

k odpovědnému, aktivnímu, tvořivému a ekologickému chování. 

 

Směřujeme k těmto cílům: šťastné děti, připravené do školy. Umožňovali jsme dětem  

poznávání a realizaci dětských představ. Učili se žít ve společnosti kamarádů. Poznávali přírodu 

a jak s ní žít v harmonii. Každodenními aktivitami jsme děti systematicky vedli ke školní 

připravenosti. 
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18     Prevence sociálně patologických jevů    

                                                               
Ve školním roce 2021/22 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, respektování 

odlišnosti a individuálních potřeb dětí, sebepoškozování, 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, se ve škole mohou projevit 

různými formami rizikového chování a jednání vůči ostatním dětem. Pedagogové si předávají 

své zkušenosti a informace ohledně výskytu a následného řešení rizikového chování dětí. 

 

 

19     Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 

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

Z důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19, byla realizována dílčí 

karanténní  opatření dle aktuální situace a pokynů krajské hygienické stanice. Naší prioritou 

bylo zajistit provoz tak, aby byla zajištěna ochrana před onemocněním COVID-19. Postupovali 

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

a provozu škol a školských zřízení. Rodiče jsme informovali dle doporučení MŠMT. 

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. 

 
 

20     Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci se aktivně účastnili vzdělávacích akcí: 

• Místní akční plán Frýdek-Místek III Metodického klubu společného vzdělávání 

             MAP FM III 

• Grafomotorika - prevence a řešení u dětí předškolního věku   

• Luční školka v praxi  
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• Inspirace pro předčtenářskou gramotnost v mateřské škole 

• Zdravý pohyb 

• Struktogram - triogram  

• Zdravotní TV v MŠ 

• Příprava předškoláka 

• Začínáme tvořit v Canvě 

• Rozvoj digitální kompetence v MŠ 

• Rozvíjení grafomotoriky v MŠ 

• Logopedická prevence 

• Rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku 

• Projektování v rámci třídního vzdělávacího programu v mateřské škole 

 

Webináře:  

• Rozhovory ředitele se zaměstnanci školy 

• 5 klíčů k úspěšné realizaci řemeslných aktivit u školáčků 

• Hra v mateřské škole – hýbeme se, hrajeme si 

 

Literatura: 

• Gabor Maté: Roztěkaná mysl 

• Monika Stehlíková: Nadané dítě 

• Iva Tomášková: Rozvoj předčtenářské gramotnosti 

• Sandra Bejdáková a kol.: Školní zralost a komunikace 

• Markéta Košťálová a spol.: Rok v mateřské škole v činnostech Podzim 

• Jiřina Bednářová: Školní zralost a její diagnostika 

• Marta Kryčová: Činnosti rozvoji řečových dovedností 

• Marek Herman: Najděte si svého Marťana 

• Alan Train: Nejčastější poruchy chování dětí 

• Jan Lebl, Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník a kol.: Abeceda diabetu 

• Jiřina Klenková: Kapitoly z logopedie II  

 

 

 

 

 



          Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022             

  41  

 

21     Doplňující programy a aktivity   
 

V mateřské škole jsme připravili pro děti doplňující programy a aktivity 

• 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 Skiareálem na Bílé v Beskydech.  

• Plavecký kurz – v Aquaparku Olešná.  

 

 

22     Akce pro děti a rodiče s dětmi 
• sběr kaštanů a žaludů 

• sběr papíru 

• lyžařský kurz 

• Drakiáda s rodiči 

• „Týpické setkávání“ Indiánské muzikohrátky s etnickými nástroji, hry pro rodiče a děti 

• Logopedická přednáška MAP Frýdek Místek (Mgr. Hana Huserová – speciální pedagog, 

obor logopedie, surdopedie) – zrušeno 

• Dýňování s rodiči 

• 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  

• návštěva knihovny 

• oslava Dne matek 

• Exkurze-rychlá záchranná služba Frýdek Místek 

• Muzikohrátky – hudebně pohybové aktivity s netradičními hudebními nástroji 

• Lesní pedagogika v MŠ – UHUL 
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• vycházky do lesa, k vodě – environmentální aktivity, rozšiřování znalostí o přírodě  

• den dětí 

• projektový den – keramické tvoření 

• školní výlet 

• Rozloučení s předškoláky 

 

V tomto školním roce jsme se neúčastnili dětských soutěží.  

 

 

 

 

23    Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla v MŠ inspekce ČŠI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu o činnosti MŠ zpracovala Mgr. Iva Mládková 

20. 8. 2022 

 

 


