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1. Základní údaje o škole  

 

Sídlo organizace:   Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

Zřizovatel:    Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO:    70632090 

IZO:    600171574 

Zápis do Rejstříku škol: 1. 1. 2005 

Odloučené pracoviště: Mateřská škola při zdravotnickém zařízení,  

    739 49 Metylovice 1 

    Základní škola při zdravotnickém zařízení,  

    739 49 Metylovice 1 

Ředitelka školy:    Mgr. Yvetta Romsyová 

Zástupce ředitelky školy:  PaedDr. Božena Kovářová 

Tel.:     558 677 344 

e-mailová adresa:   reditel@skolananamesti.cz, info@skolananamesti.cz 

webové stránky:  www.skolananamesti.cz 

Školská rada:    ustanovena k 1.9.2005  

 

Škola poskytuje předškolní, základní, základy a zájmové vzdělávání dětem a žákům se 

zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 

Dlouhodobým záměrem celého zařízení je vytvářet školní prostředí, kde se dětem           

a žákům dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče a kde se současně děti a žáci 

cítí spokojeně a bezpečně. 

 

Budova školy se nachází ve Frýdlantě nad Ostravicí, Náměstí 7. Odloučené pracoviště 

při zdravotnickém zařízení se nachází v areálu Odborného léčebného ústavu 

Metylovice, p. o. - Moravskoslezské sanatorium (dále OLÚ). Užívání prostor 

odloučeného pracoviště je s OLÚ řešeno nájemní smlouvou o užívání nebytových 

prostor.  

 

Základní škola ve Frýdlantě nad Ostravicí je plně organizovaná (1. – 9. ročník), je 

nejbližší spádovou školou tohoto druhu pro žáky z několika obcí regionu – Bílé, 

Čeladné, Nošovice, Janovic, Kunčic pod Ondřejníkem, Lubna, Malenovic, Metylovic, 

Ostravice, Palkovic, Pražma a Pstruží. 

Zde byly v provozu:   2 třídy základní školy praktické,  

             1 třída základní školy speciální, 

                                   1 oddělení školní družiny.  

 

Základní škola při zdravotnickém zařízení vzdělává žáky 1. – 9. ročníku podle 

různých vzdělávacích programů. Výuka probíhá  3 - 4 hodiny denně a vychází                 

z požadavků kmenových škol žáků. Po ukončení pobytu zasílají učitelé kmenovým 

školám osobní záznamy s údaji o probraném učivu, chování žáka a návrhy známek. 

 

 

 

 

mailto:reditel@skolananamesti.cz


  

4 
 

Zde byly v provozu:  3 třídy základní školy, 

             1 oddělení školní družiny, 

             2 oddělení školního klubu. 

    

Základní a mateřská škola při zdravotnickém zařízení jsou situovány v prostorách 

léčebny, léčebné procedury, výuka, ubytování a stravování jsou poskytovány                   

v uzavřeném komplexu vzájemně propojených budov.  

Léčebné pobyty jsou určeny dětem ve věku do 18 let a jsou hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění. Dětem do 6 let hradí zdravotní pojišťovna také doprovod rodiče. 

Délka pobytu je individuální, vychází ze zdravotního stavu dítěte a dohody ošetřujícího 

lékaře s rodiči, zpravidla trvá 4 - 8 týdnů.  

Do mateřské a základní školy jsou děti a žáci přijímáni se souhlasem zákonného 

zástupce.  

Pedagogičtí, zdravotničtí a provozní zaměstnanci zde úzce spolupracují, aby docházelo 

ke všeobecné spokojenosti dětí, žáků a jejich rodičů.  

   

Obě pracoviště využívají informační a komunikační technologie.  

V počítačové učebně ve Frýdlantě nad Ostravicí mají učitelé a žáci k dispozici                

8 počítačů, které jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet, na 1 počítači 

pracuje v další učebně tělesně postižený žák. V jedné učebně mají žáci k dispozici 

interaktivní tabuli Activboard s dataprojektorem, v další učebně dataprojektor 

s promítacím plátnem.  

Základní škola při zdravotnickém zařízení má k dispozici 3 kmenové učebny, žáci i 

učitelé mají v jedné z učeben k dispozici 6 počítačů s přístupem na internet, ostatní 

učebny a sborovna jsou také vybaveny počítačem, jedna učebna je navíc vybavena 

interaktivním dataprojektorem s bílou tabulí.   

Zařízení má k dispozici tiskárny a kopírky, digitální fotoaparát,  laminovačku. 

   

Pro výuku TV si i nadále pronajímáme tělocvičnu TJ Sokol ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

K relaxačním a sportovním hrám využíváme relaxační místnost, malou zahradu a dvůr 

školy ve Frýdlantě nad Ostravicí, na odloučeném pracovišti k zájmovým činnostem žáků 

slouží herna školní družiny a školního klubu, rozsáhlá zahrada s bazénem a sportovním 

hřištěm. 

K výuce dopravní výchovy a k pohybovým aktivitám mladších žáků slouží taktéž 

dopravní hřiště, které navštěvujeme pravidelně. 

 

Žáci obou pracovišť využívají dostatečně vybavenou žákovskou knihovnu.  

 

Stravování je ve Frýdlantě nad Ostravicí zajišťováno smluvně se společností Scolarest - 

zařízení školního stravování spol. s r.o., která obědy připravuje i dováží. Na odloučeném 

pracovišti je stravování zajištěno smluvně s OLÚ.  
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Mateřská škola při zdravotnickém zařízení zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí 

předškolního věku, umístěných v OLÚ Metylovice – Moravskoslezské sanatorium. 

Jejím cílem je uspokojit potřeby dětí, poskytnout jim všestrannou péči, pomoci jim 

zvládnout a zpříjemnit pobyt v léčebně.  

 

Zde bylo v provozu: 1 oddělení max. pro 14 dětí. 

 

Mateřská škola má k dispozici samostatně oddělené prostory v podkroví budovy OLÚ, 

jedná se o dvě herny a místnost, určenou k odpočinku dětí.  

Mateřská škola využívá rozsáhlou zahradu OLÚ, která je dobře vybavena pro různorodé 

činnosti a pohybové aktivity dětí – průlezky, houpačky, dětské hřiště, venkovní bazén, 

k pravidelným činnostem patří plavání a hry ve vodě v krytém bazénu, pobyt v solné 

jeskyni, poznávání přírody a života na vesnici. 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání: 

 

79-01-C/01   Základní škola 

79-01-B/01   Základní škola speciální 

 

Žáci pracují podle níže uvedených vzdělávacích programů, někteří také podle 

zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů. 

 

Škola realizuje výuku dle těchto vzdělávacích programů: 

 ŠVP ZV – LMP, č. j. ŘZŠ/111/2010 – Školní vzdělávací program pro základní  

vzdělávání zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, 

s přílohou pro základní vzdělávání, 

 ŠVP pro ZŠS, č. j. ŘZŠ/110/2010 – Školní vzdělávací program pro základní školu 

speciální, 

 Školní vzdělávací program mateřské školy při zdravotnickém zařízení – 

       "HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY" - č. j. ŘZŠ/112/2010. 

 

 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogický sbor je kvalifikovaný, věkově různorodý. Ve školním roce 2015/2016 byl 

tvořen 14 pedagogy:  9 učitelů základní školy, 1 učitelka mateřské školy, 2 asistentky 

pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. 
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V době hlavních prázdnin probíhal na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení 

provoz dvou oddělení školního klubu, provoz byl zajištěn dalšími pedagogickými 

pracovníky. 

Vychovatelka školní družiny vykonávala v dopoledních hodinách funkci druhého 

pedagogického pracovníka ve třídě základní školy speciální.  

Jedna učitelka odešla k 23. 6. 2016 do starobního důchodu. 

 

Pedagogové naší školy zastávají následující funkce: výchovný poradce, koordinátor 

prevence rizikového chování, koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ICT    

a koordinátor školního vzdělávacího programu. 

 

Na škole pracují 4 správní zaměstnanci. 

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Zápis do 1. ročníku se uskutečnil 4. února 2016. K zápisu se dostavilo jedno dítě 

s žádostí o odklad povinné školní docházky. 

 

 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků  - ZŠ praktická a ZŠ speciální  

1. pololetí 

     Ročník Počet žáků Prospěli s  Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

    vyznamenáním       

ZŠ Praktická 

1. 0 0 0 0 0 

2. 3 3 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 

4. 1 1 0 0 0 

5. 3 1 2 0 0 

6. 3 2 1 0 0 

7. 3 1 2 0 0 

8. 3 2 1 0 0 

9. 1 0 1 0 0 

Celkem 17 10 7 0 0 

ZŠ Speciální 

Celkem 8 0 8 0 0 

Celkem 

ZŠ+ZŠS 
25 10 15 0 0 
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2. pololetí 

     Ročník Počet žáků Prospěli s  Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

    vyznamenáním       

ZŠ Praktická 

1. 0 0 0 0 0 

2. 3 3 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 

4. 1 1 0 0 0 

5. 3 1 2 0 0 

6. 3 2 1 0 0 

7. 3 1 2 0 0 

8. 3 2 1 0 0 

9. 1 0 1 0 0 

Celkem 17 10 7 0 0 

ZŠ Speciální 

Celkem 8 0 8 0 0 

Celkem 

ZŠ+ZŠS 
25 10 15 0 0 

 

 

Přehled o chování 
 

       
1.pololetí 

Počet Pochvala  Pochvala NTU Důtka Důtka 2.stupeň 3.stupeň 

žáků TU ŘŠ   TU ŘŠ     

Celkem 25 0 0 0 0 0 0 0 

2.pololetí 
Počet  Pochvala  Pochvala NTU Důtka Důtka 

2.stupeň 3.stupeň 
žáků TU ŘŠ   TU ŘŠ 

Celkem 25 0 0 1 0 0 0 0 

TU - třídní učitel; ŘŠ - ředitel školy 

NTU - napomenutí třídního učitele 
 

 

 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo Základní školu ve Frýdlantě nad Ostravicí 

25 žáků - ZŠ praktickou 17 žáků a ZŠ speciální 8 žáků.  

Povinnou školní docházku ukončila jedna žákyně.  

V jednom oddělení školní družiny pracovala paní vychovatelka max. se 14 žáky.  
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Zameškané hodiny 

1. pololetí 

     

Ročník Počet žáků 

Zameškané Zameškané Omluvené Neomluvené 

hodiny hodiny průměr průměr 

omluvené neomluvené na žáka na žáka 

   ZŠ praktická 

2. 3 208 0 69,3 0 

3. 0 0 0 0 0 

4. 1 110 0 110 0 

5. 3 240 0 80 0 

6. 3 118 0 39,3 0 

7. 3 114 0 38 0 

8. 3 113 0 37,7 0 

9. 1 179 0 176 0 

ZŠ speciální 8 609 0 76,1 0 

Celkem 25 1688 0 67,5 0 

 

2. pololetí 

     

Ročník Počet žáků 

Zameškané Zameškané Omluvené Neomluvené 

hodiny hodiny průměr průměr 

omluvené neomluvené na žáka na žáka 

   ZŠ praktická 

2. 3 138 0 46 0 

3. 0 0 0 0 0 

4. 1 105 0 105 0 

5. 3 196 0 65,3 0 

6. 3 176 0 58,7 0 

7. 3 149 0 49,7 0 

8. 3 114 0 38 0 

9. 1 131 0 131 0 

ZŠ speciální 8 606 0 75,8 0 

Celkem 25 1615 0 64,6 0 

 

 

V základní škole na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení bylo 

vyučováno průměrně 12 žáků v jedné třídě, ve školním roce 2015/2016 se zde vystřídalo 

celkem 355 žáků.  

V jednom oddělení školní družiny pracovala paní vychovatelka max. se 14 žáky.  

V době hlavních prázdnin byl zajištěn provoz ve dvou odděleních školního klubu max. 

pro 28 žáků.  
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Základní škola ve Frýdlantě nad Ostravicí uskutečnila pro žáky tyto 

výukové programy a besedy: 

 

„Třídění a recyklace odpadu“ - Ekologický program společnosti EKO-KOM Tonda  

  „Obal na cestách“, 

„Centrum tmavé oblohy“ - výukový program Hvězdárny Beskydy, 

 „Indie“ – naučný program - kino Petra Bezruče ve Frýdku – Místku, 

„Planeta Země – Afrika“ - beseda v Kulturním domě ve Frýdlantě nad Ostravicí, 

„Čáry a Máry“ – „Chemické divadlo“ – ukázka zábavných chemických pokusů,  

  spolupráce s Ostravskou univerzitou (přírodovědecká fakulta), 

„Zoubky čisté“ – výukový program, 

„Lysá hora“ – poznávací program, výjezd autobusem. 

 

 
 

Výukové programy Muzea Beskyd Frýdek – Místek: 

„Beskydské pověsti“, 

„Ondráš, pán Lysé hory“, 

„Veselé Velikonoce“, 

„Beskydské vrcholy“. 

 

Další aktivity školy: 

Výchovně vzdělávací a zábavné akce ve spolupráci se studenty Gymnázia Beskydy 

Mountain Academy, Frýdlant nad Ostravicí (BMA), zaměřeného na anglický jazyk; 

„Sportovní dopoledne v Malenovicích“ – sportovní areál - září 2015, 

„Drakiáda“ – areál Letiště Frýdlant nad Ostravicí – listopad 2015,  

„Cirkus“ – divadelní představení tanečního souboru handicapovaných a zdravých   

  tanečníků „Bílá holubice“, Divadlo loutek Ostrava – leden 2016, 

„Dětský karneval“ – únor 2016, 
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Školní kolo soutěže ve hře „Člověče nezlob se“ – březen 2016, 

 
  

Školní kolo „pěvecké a recitační soutěže “ – červen 2016, 

 

„Školní výlet“ – „Dinopark“ Ostrava - červen 2016, 

 
                                                         

 

„Veselé dopoledne“ 

v Mateřské škole HAPPY DAY s.r.o.,                                                  

Frýdlant nad Ostravicí   

- zábavné dopoledne, muzikoterapie 

-  červen 2016. 
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Žáci pracovali ve dvou kroužcích: 

 

 „Klub pro rodiče a žáky ZŠ speciální “ – 1x měsíčně pro žáky třídy základní 

školy speciální a jejich rodiče s cílem zlepšování komunikace a vzájemné spolupráce. 

Hodinový program s danými tématy byl zaměřen převážně na výtvarné a pracovní 

činnosti: 

„Deníček na recepty“, 

„Sněhulák“ - dekorace,  

„Vánoční stromeček“ - dekorace,  

„Tvorba a zdobení dřevěné pokladničky“,  

„Strom života“,  

„Jarní závěsná dekorace“,  

„Závěsný ptáček a keramická kachle“, 

„Příprava ovocných pohárů“; 

 

 „Klub keramické tvorby“ - 1x týdně s cílem zlepšování komunikace         

a spolupráce mezi žáky, rozvíjení fantazie, estetického cítění a citlivého vztahu 

k materiálu a jeho zpracování. 

 

 

 

Ve školním roce 2015/2016 se žáci zapojili do těchto výtvarných soutěží: 

 

1. „Barevný podzim 2015“ - 20. ročník oblastní výtvarné soutěže,  

       vyhlašovatel – Dům dětí a mládeže Ostrava – Poruba; 

2. „V Marťánské škole – poznávej vesmír“  

    vyhlašovatel – EMMA production, Barandov studio, Praha 5; 

3. „Voda jako povolání“  

       vyhlašovatel Ministerstvo zemědělství, Oddělení komunikace s veřejností, Praha 1; 

4. „VENILAFI.cz“ (dobrovolné téma),  

       vyhlašovatel – Redakce venilafi.cz; 

5.  „Mladí designéri 2016“ 

       vyhlašovatel – ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, 

6.  „BESKYDSKÁ 7“ – výtvarné zpracování závodu ve zdolávání 7 vrcholů  

       Moravskoslezských Beskyd, výtvarné práce žáků vystaveny v Kulturním centru  

       ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

 

 

Účastnili jsme se také různých kulturně-vzdělávacích akcí, jimiž se snažíme obohatit 

výuku. Navštěvovali jsme filmová představení, koncerty a výstavy.    
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Základní škola při zdravotnickém zařízení uskutečnila tyto výchovně vzdělávací 

programy a akce: 

 

„Den Zěmě“  - práce s internetem, ekologická výtvarná soutěž, interaktivní hra, 

„Inkluze“  - sportovní a vědomostní soutěže dětí mateřské školy, žáků základní školy   

                     při zdravotnickém zařízení, základní školy praktické a základní školy 

                     speciální v areálu OLÚ v Metylovicích,   

     

        

     
 

                                         
 

„Bezpečnost“ - ukázky zásahu policejních psovodů a jejich psů, spolupráce s Policií  

     ČR, 

„Školní výlet“ - exkurze v závodě „Marlenka“ a prohlídka Zámku ve Frýdku – Místku, 

„Beseda s lesníkem“. 
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Školní  družina a školní klub 

 

Školní družina a školní klub realizují výchovně vzdělávací činnost žáků mimo 

vyučování formou zájmových, odpočinkových a rekreačních činností (výtvarné, 

pracovně technické, hudební, tělovýchovné, dopravní, environmentální, aj.), které jsou 

rozvrženy tak, aby byly různorodé a zajímavé.  

Na odloučeném pracovišti se činnosti prolínají s rehabilitačními terapiemi, zaměřenými 

na léčebnou tělesnou výchovu a probíhá zde i příprava na vyučování.  

 

Akce školní družiny: 

Září 2015 

„Vztahy ve škole“ – modelové situace, řízená diskuze, 

„Zásady slušného chování ve škole, ve společnosti, v dopravních prostředcích, na  

  veřejnosti – řízená diskuze, 

„Chování člověka ke zvířatům“ – výtvarné zpracování; 

Říjen 2015 

„Světový den duševního zdraví“ - vycházka, pozorování přírody, 

„Návštěva prodejny se zdravou výživou“ – seznámení s biopotravinami, 

„Úprava školní zahrady“ - příprava zahrady na zimní měsíce; 

Listopad 2015 

„Světový den dětí (UNICEF) “ -  řízená diskuze, 

„Zimní výzdoba školy“ - práce s přírodním materiálem; 

Prosinec 2015 

„Vánoční keramická tvorba“ - výtvarná tvorba, 

„Mikulášská besídka“ – spolupráce se studenty Gymnázia BMA; 

Leden 2016 

„Komunikace s neznámou osobou“ – modelové situace, řízená diskuze;  

Únor 2016 

„Zdravý způsob života“ - příprava jídel, 

„Zimní krajina“ - vycházka, pozorování změn v přírodě; 

Březen 2016 

„Jarní výzdoba školy“ - práce s přírodním materiálem, 

„Světový den vody“ – výtvarná činnost; 

Duben 2016  

„Světový den zdraví“ – řízená diskuze, výtvarná tvorba, 

„Zábavné odpoledne se studenty Gymnázia BMA", 

„Přesazování pokojových rostlin“; 

Květen 2016 

„Exkurze v zahradnictví“ - rozeznávání jarních rostlin,  

„Mezinárodní den rodiny“ - řízená diskuze, výtvarná činnost; 

 Červen 2016 

„Světový den životního prostředí“ - vycházka, pozorování přírody. 
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Mateřská škola 

 

I v tomto školním roce byla velmi aktivní činnost mateřské školy při zdravotnickém 

zařízení, každý měsíc se uskutečnily akce na dané téma: 

 

září: „Školičková SUPER STAR” – povídání o hudebních nástrojích, hra na nástroje,  

                                                             výroba bubnu z pet lahví, diskotéka; 

   
 

říjen: „Řemesla” – povídání, hra na řemesla; 

listopad: „Oblékání” – hra na návrháře, dokreslování postavy, 

                „Halloween”; 

prosinec: „Zdraví a životní styl” – zdravý a nezdravý životní styl, pitný režim,  

                                                           sport,…, výroba ovocných pohárů,  

                „Mikuláš a Vánoce v MŠ” – vánoční výzdoba, tradice a zvyky, zpěv koled; 

 

 
 

leden: „Zimní sporty” – hry, oblékání, bezpečnost,   

            „Karneval”, 

            „Tři králové” – hra na krále; 

únor:  „Rodina a domov” – modelové situace, malování společného domu,  

            „Masopust” - výroba masek, nácvik tanečků a písniček, 

            „O domečku” – ztvárnění pohádky, hra na režiséra; 
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březen: „Bezpečnost a doprava”  „Velikonoce” – výroba dekorace na       

– dopravní situace, telefonní čísla, výroba         sváteční stůl;    

   Semaforu, hry,                                                                      

     
  

duben: „Životní prostředí” – voda, vzduch, zdraví a životní prostředí, jeho ochrana,  

                                                 kresba krajiny, vědomostní vycházka po okolí s kvízem, 

 
  

                 „Pohádková babička” – hra na pohádky – „O veliké řepě”,  

                                                           „O malém koťátku”, „O Koblížkovi”,  
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                „Pálení čarodějnic” – výroba čarodějnice z papíru a útržků; 

 

 
 

květen: „Stolování a příprava jídla” – stolování, používání příboru, chování v jídelně,       

                                                                 příprava pohárů a prostření atolu, 

              „Sázení malých stromečků” – pro lesní zvířátka v místním lese, 

              „Muzikoterapie”; 

 

 
 

červen:  „Sociabilita dětí” – přání - potřeby, vztahy mezi lidmi, úcta ke stáří, přátelství,  

                                          respekt k odlišnostem, pomoc mladšímu či handicapovanému.  

 

Děti mateřské školy se již tradičně účastní všech akcí pořádaných základní školou při 

zdravotnickém zařízení. 
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6.      Prevence rizikového chování  

 

Prevence rizikového chování na naší škole směřuje své aktivity i nadále k naplňování 

stanovených priorit - výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k celkovému 

rozvoji osobnosti a osvojení si pozitivního sociálního chování, s cílem minimalizovat 

negativní jevy, posílit u dětí pocit odpovědnosti za své zdraví a život, podpořit zdravé 

sebevědomí.  

 

Těchto priorit se snažíme dosáhnout především: 

- naplňováním vzdělávacích potřeb žáků, rozvíjením jejich schopností, dovedností          

a zájmů v průběhu vzdělávání, vytvářením vhodných podmínek pro jejich zdravý 

tělesný, psychický a sociální vývoj; prevencí a řešením výukových a výchovných obtíží, 

rizikových forem chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním.  

 

Cílem našeho preventivního plánu je tedy především: 

•   zvýšení odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům,  

•   snížení rizik a vlivů, které narušují jejich zdravý osobnostní a společenský vývoj,  

•   přitažlivá nabídka a dostatek hodnotných volnočasových aktivit, 

vše přizpůsobeno specifikám našeho zařízení (zdravotní postižením, krátkodobé pobyty 

dětí a žáků v léčebně,…) a zájmům našich dětí a žáků. 

 

Na realizaci preventivního plánu se podílel školní metodik prevence ve spolupráci  

s výchovným poradcem, třídními učiteli, asistenty pedagoga, za podpory vedení školy. 

Rodiče žáků byli informováni o aktivitách školy v oblasti prevence rizikového chování 

prostřednictvím třídních schůzek a webových stránek školy.  

 

Plán prevence rizikového chování se i v tomto školním roce prolínal s plánem 

environmentální výchovy a s plánem výchovného poradenství.  

 

Prevence rizikového chování – aktivity: 

 

Září 2015 

„Vztahy ve škole“ -  řízená diskuze, modelové situace, 

„Zásady slušného chování ve škole“ - řízená diskuze, 

„Pozorování pozitivního a negativního chování mládeže ve volném čase“;  

Říjen 2015   

„Rodina, vztahy v rodině“  - řízená diskuze, výtvarná tvorba, 

„Beseda s Policií ČR“ - řízená diskuze na téma: Prevence kriminality v oblasti   

  nebezpečných komunikačních jevů, 

„Pozitivní a negativní kamarádství“ - modelová situace, řízená diskuze; 

Listopad 2015 

 „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ - beseda,  

   organizátor: HASÍK CZ – hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,  

   Frýdek – Místek,  

„Světový den dětí (UNICEF) “ -  řízená diskuze, vyhledávání informací na internetu; 
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Prosinec 2015 

 „Mezinárodní den lidí s postižením“ - řízená diskuze, modelové situace; 

Leden 2016 

„Komunikace s neznámou osobou“ - řízená diskuze, modelové situace, 

„Beseda s Policií ČR“ - diskuze, modelová situace na téma: Nebezpečí drog, prevence, 

„Agresivita“ - řízená diskuze, modelová situace; 

Únor 2016 

„Úcta k člověku“ – řízená diskuze, 

„Zdravý způsob života“ - řízená diskuze, výtvarná činnost; 

Březen 2016 

„Jak trávit volný čas“ - vycházka, řízená diskuze, 

„Závislosti – alkohol, drogy, hráčství, sekty“ - řízená diskuze; 

Duben 2016 

„Pozorování dopravní situace v okolí školy“ - opakování pravidel silničního provozu  

  pro chodce a cyklisty, 

„Sexuální dospívání, prevence rizikového sexuálního chování“ - diskuze, četba; 

Květen 2016 

„Mezinárodní den rodiny“ - výtvarná činnost, řízená diskuze,  

„Projevy vandalismu“ - řízená diskuze, četba, 

„Světový den bez tabáku“ - řízená diskuze, výtvarná tvorba; 

Červen 2016 

„Beseda s Policií ČR“ - na téma: Prevence rizikového chování v době letních prázdnin, 

„Inkluze“ - soutěžní dopoledne dětí a žáků v areálu odloučeného  pracoviště  

  v Metylovicích, jejich vzájemná spolupráce při vědomostních a sportovních soutěžích, 

„Den dětí“ - návštěva areálu „Myšák Western Ranch“ v Palkovicích, ukázka výcviku     

  koní, jízda na koních. 
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Environmentální výchova – aktivity: 

 

Září 2015 

 „Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy“ - řízená diskuze, 

„Pozorování chování člověka ke zvířatům“ - řízená diskuze, výtvarná tvorba, 

„Sběr kaštanů, žaludů a bukvic“ - vycházka do přírody spojená se sběrem přírodního      

  materiálu pro výtvarnou tvorbu i jako krmivo pro zvěř v zimních měsících, 

„Výstava ovoce a zeleniny“ - návštěva výstavy v Domě zahrádkářů; 

Říjen 2015 

„Úprava školní zahrady“ - příprava zahrady na zimní měsíce, 

„Planeta Země – Afrika“ - beseda v Kulturním domě ve Frýdlantě nad Ostravicí, 

„Látky poškozující zdraví“ - řízená diskuze, videoprojekce klipu, 

„Světový den duševního zdraví “ - vycházka, pozorování přírody; 

Listopad 2015 

„Indie“ - naučný program v kině Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, 

„Předvánoční keramická tvorba“ - tvorba keramických dárků, 

„Výstava betlémů“ - návštěva výstavy v Domě zahrádkářů ve Frýdlantě nad Ostravicí;  

Prosinec 2015 

„ Zimní výzdoba školy“ - práce s přírodním materiálem,  

„Zimní výzdoba chirurgické a úrazové ambulance Polikliniky Frýdlant nad  

  Ostravicí“  - prezentace výtvarné činnosti našich žáků, 

„ Mezinárodní den hor“ - vycházka, pozorování zimní krajiny,  

„Vánoce na Valašské dědině“ - ukázka vánočních zvyků a řemesel ve Valašském  

   městečku v Rožnově pod Radhoštěm; 

Leden 2016 

„Práce s přírodním materiálem“ – výrobky z přírodních materiálů; 

Únor 2016 

„Malování na hedvábí“ - společná řízená akce s výtvarníkem, 

„Zimní krmení lesní zvěře“ – vycházka do lesa, dodání krmiva pro lesní zvěř,  

  pozorování  stop ve sněhu; 
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Březen 2016 

„Jarní výzdoba školy“ - práce s přírodním materiálem, 

„Světový den vody“ - výtvarná tvorba, řízená diskuze, 

„Zábavné odpoledne“ - spolupráce se studenty Gymnázia BMA - hry, soutěže, zpěv, 

„Veselá velikonoční tvorba“ - práce s přírodním materiálem; 

 

 
 

Duben 2016 

„Jarní výzdoba chirurgické a úrazové ambulance Polikliniky Frýdlant nad  

  Ostravicí“ - výtvarná tvorba našich žáků,          

 „Světový den zdraví“   - příprava ovocného salátu, 

„Den Země“ - sběr odpadu v okolí řeky Ostravice,   

  

„Dopravní situace v okolí školy“ - řízená diskuze, pozorování daných situací,      
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„Čarodějnický den“ – hry, zpěv, výtvarná činnost; 

 

 

 
 

 

 

Květen 2016 

„Exkurze v zahradnictví“ - rozeznávání stromů, keřů a okrasných rostlin, 

„Proč odpad třídit?“ - beseda, spolupráce s „AVE CZ“ Odpadové Hospodářství s.r.o.,     

  Frýdlant nad Ostravicí; 

Červen 2016 

„Světový den životního prostředí“ - vycházka, pozorování pozitivního a negativního  

  chování člověka k přírodě, 

 „Folklórní festival“ - vystoupení zahraničních tanečních souborů, Kulturní centrum,  

  Frýdlant nad  Ostravicí. 
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7.      Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

V plánu DVPP je přihlíženo ke studijním zájmům pedagogických pracovníků.  

Prioritou zůstává průběžné vzdělávání, studium v oblasti pedagogických věd k rozvoji 

speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností a studium k dosažení plné 

kvalifikace.  

Průběžné vzdělávání 

Hlavní formou průběžného vzdělávání je účast pedagogického pracovníka na kurzech  

a seminářích, jejichž obsahem jsou zejména nové poznatky z:  

 pedagogických a psychologických disciplín,  

 zavádění nových výukových metod,  

 oborů souvisejících s vyučovacími předměty,  

 prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradenství, 

 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

 jazykového vzdělávání. 

Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace  

- paní učitelka mateřské školy pokračuje ve třetím ročníku bakalářského studia Speciální 

pedagogiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.    

 

Vzdělávací akce:  

1. „Tvorba školních webových stránek“ – KVIC Nový Jičín; 

2. „Děti v pohybu – zdravé, šťastné, rostoucí“ – KVIC Nový Jičín; 

3. „Odpady a obaly pro pedagogy ZŚ a SŠ“ – společnost EKO_KOM, a.s. – 2 x; 

4. „Nové postupy ve výuce slohu na 1. stupni ZŠ“ - KVIC Nový Jičín; 

5. „Cesta za poznáním aneb angličtina hrou” – KVIC Nový Jičín; 

6. „Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy“ – KVIC Nový Jičín; 

7. „Jak a proč využívat tanec při práci s dětmi“ – KVIC Nový Jičín; 

8. „Čtení a psaní v 1. třídě – postupně a prakticky“ – KVIC Nový Jičín; 

9. Metoda Hejného v mateřských školách“ – KVIC Nový Jičín; 

 

Ředitelka školy a zástupkyně ředitelky se zúčastnily těchto vzdělávacích akcí: 

1.  Konference „Otazníky nad psychickým zdravím dětí“ – XXIII. ročník „Dnů  

 handicapu“ v Ostravě; 

2.   II. Společné setkání vedení kraje s řediteli organizací Moravskoslezského kraje; 

3.    „Čeština pro život – co by měl (nejen) úředník znát“ – NOVEKO 96, spol. s r.o.; 

4.    „Setkání ředitelů škol a školských zařízení s ministryní školství, mládeže  

       a tělovýchovy“ v Olomouci; 

5.  „Novela zákona o pedagogických pracovnících“ – Comenius Agency Praha.  
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8.      Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

 Spolupráce se studenty Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADAMY,  

         zaměřeného na anglický jazyk – vzdělávací a zábavné aktivity 

– soutěže, hry, tanec, zpěv, výtvarná tvorba, Mikulášská besídka a  v závěru školního  

   roku pestrý program her, soutěží a hudby;  

 

 
 

 
 

    Organizace Okresního kola atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických  

         a speciálních Moravskoslezského kraje na stadionu ve Frýdku – Místku  

– zisk 3. místa v kategorii družstev (dívky);  
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   Prezentace výrobků žáků školy ve školním roce 2015/2016 

- prezentace výtvarných prací žáků v prostoru chirurgické a úrazové ambulance  

Polikliniky Frýdlant nad Ostravicí; 

   „Den obce“ ve Frýdlantě nad Ostravicí 

- prezentace výtvarné tvorby našich žáků v parčíku u Janáčkovy síně ve Frýdlantě 

nad Ostravicí; 

   Organizace akcí pro rodiče žáků  

- Klub pro rodiče a žáky ZŠ speciální – keramické dílny; 

   Zapojení do Potravinové sbírky (pro Potravinovou banku v Ostravě, o. s.), 

- která se uskutečnila při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, tím 

jsme podpořili uživatelé služeb Slezské diakonie střediska BETHEL Frýdek-Místek; 

   Konzultační činnost 

- zajišťování odborných praxí studentů pedagogických fakult a studentů specializačního 

studia pro asistenty pedagoga; 

   Spolupráce s Mateřskou školou HAPPY DAY s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí 

- zábavné aktivity. 

 

 

 

 

9.      Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Česká školní inspekce provedla ve školním roce 2015/2016 tato inspekční  

elektronická zjišťování: 

„Školní stravování“, 

„Počty romských žáků a problematika asistenta pedagoga“, 

„Vzdělávání v oblasti bezpečnosti v předškolním vzdělávání“, 

„Vzdělávání v oblasti bezpečnosti v základním vzdělávání“, 

„Občanské vzdělávání v základní škole“, 

„Základní školy a sociálně právní ochrana dětí“, 

„Prevence rizikového chování v základních a středních školách“. 
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10.    Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015: 
 
 

celkové příjmy 7 376 052,66 Kč 

    

z toho:  dotace kraje  7 186 498,00 Kč  

             ostatní výnosy – zúčtování fondů 46 083,02 Kč 

             výnosy z pronájmu 143 471,00 Kč 

 

celkem výdaje 7 316 052,66 Kč 

    

z toho: mzdové náklady 4 823 226,00 Kč 

            zákonné a sociální náklady 1 731 665,21 Kč 

            energie 223 307,00 Kč 

            spotřeba materiálu 135 027,79 Kč 

            opravy a udržování 97 149,62 Kč 

            cestovné 5 598,00 Kč 

            ostatní služby a náklady 300 079,04 Kč 

   

Hospodářský výsledek za rok 2015 60 000,00 Kč 

 
 

V rámci modernizace materiálně technického vybavení školy byla v tomto školním roce 

provedena: 

- výměna AKU kamen ve sborovně a družině školy, 

- výměna poškozených vchodových dveří, 

- výměna vodovodní baterie ve výdejně a cvičné kuchyňce,  

- výměna poškozené školní tabule za keramickou, 

- oprava 2 ks PC v počítačové učebně;  

bylo zakoupeno nové vybavení: 

- tiskárna Canon do ředitelny školy, 

- lednice Goddess, 

- notebook HP, 

- fotoaparát Nicon, 

- mikrovlnná trouba na odloučené pracoviště, 

- ventilátor do školní družiny na odloučeném pracovišti, 

- Router Zyxel, 

- sušáky na výkresy;  

a zakoupeny školní pomůcky: 

 - Násobilka nástěnná 2x velká, 10x malá, 

- Magnetická stovková tabule, 

- Obludárium – konstrukční stavebnice,  
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- 1 ks PC pro žáky + monitor LCD na odloučené pracoviště, 

- Stínohra s magnety, 

- Stavebnice LEGO do školní družiny, 

- SuperStructs - konstrukční stavebnice, 

- převlékací magnetické panenky Magda do mateřské školy, 

- Matematika sčítaní, odčítání 0-100 s magnety, 

- Matematika sčítání, odčítání 100-1000 s magnety, 

- mapa Česká republika. 
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

V tomto školním roce jsme se opět zapojili do rozvojového programu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se 

zdravotním postižením v roce 2016”, získali jsme tak možnost zakoupení pomůcek 

v hodnotě 32 600 Kč, které nám budou dodány v následujícím školním roce. 

 

 

 
 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení jsme se nezapojili. 
 

 

 

 

13. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů  

 

 I v tomto školním roce se žáci školy pod vedením pedagogů zapojili do projektu  

environmentální výchovy „M.R.K.E.V.” a děti mateřské školy do projektu 

„M.R.K.V.I.Č.K.A.”, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jejichž cílem je 

vytvářet pěkný vztah dětí a žáků k přírodě, k domovu, k našemu kraji; 

 v tomto školním roce jsme se opět zapojili do projektu „Obědy pro děti” a získali 

tak finanční dar pro dvě žákyně naší školy na úhradu jejich obědů; 

 zúčastnili jsme se projekce „Indie” z projektu „Svět kolem nás”  

- mezinárodní vzdělávací projekt, který žákům přibližuje nejzajímavější kouty naší 

planety, se zaměřením na zeměpisné, biologické a geologické aspekty dané oblasti, na 

charakteristiku tamního obyvatelstva, jeho zvyky a život. Projekt klade velký důraz na 

mezipředmětové vztahy; 

 již několik let se účastníme projektu „Planeta Země 3000“  

- populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – 

historicko - zeměpisným přesahem. Ve školním roce 2015/2016 shlédli naši žáci 

program „Východní Afrika“. 

 

 

 

14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů      

          a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Pokračuje spolupráce s: 

 Společností AIR Telecom a.s., Praha, s níž máme uzavřenou smlouvu o nájmu 

jiných prostor, z pronájmu jsme získali 60 000,- Kč pro potřeby školy v rámci výchovně 

vzdělávacího procesu; 
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 Klubem Míša - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 

- keramická a výtvarná tvorba; 

 Městskou knihovnou Frýdlant nad Ostravicí – výukové lekce; 

 Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí – výtvarné soutěže, kulturní akce; 

 pracovníky úrazové a chirurgické ambulance ve Frýdlantě nad Ostravicí  

- výzdoba čekárny a ordinace žákovskou výtvarnou tvorbou, besedy se zdravotníky; 

 Muzeem Beskyd Frýdek – Místek - besedy; 

 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí - ekologické    

aktivity, besedy; 

 TJ SOKOL Frýdlant nad Ostravicí – sportovní aktivity;   

 Policií ČR Frýdlant nad Ostravicí – besedy; 

 HASÍKEM.cz – hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,  

       Frýdek – Místek – preventivně výukové programy; 

 Firmou SÁRA Viktor, s.r.o. – výtvarné aktivity. 

 

 

 
 
 
 

15.     Závěr: 

 

Školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016 schválila  

dne 10. října 2016. 

 

 

                                                        

    

 

Mgr. Yvetta Romsyová 

ředitelka školy 
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Příloha č. 1 

 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 
 

 

Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení jsme se nezapojili. 
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Příloha č. 2 

 

Nově zahájené projekty: 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že 
škola je partner, 
uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství 
také 
částka, 
která 
připadá na 
školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

-       

       

 

Projekty již v realizaci: 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že 
škola je partner, 
uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství 
také 
částka, 
která 
připadá na 
školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

-       

       

 

 

Organizace se ve školním roce 2015/2016 do projektů nezapojila. 


