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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 

Zástupkyně 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  

 

 
 

Organizace sdružuje: 

Základní školu zřízenou podle par. 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve Frýdlantě nad Ostravicí a odloučené pracoviště  

Základní školu při zdravotnickém zařízení Odborném léčebném ústavu Metylovice, p.o. 

- Moravskoslezské sanatorium a Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení Odborném 

léčebném ústavu Metylovice, p.o. - Moravskoslezské sanatorium (dále OLÚ).  
 

Organizace poskytuje předškolní vzdělávání v mateřské škole při zdravotnickém 

zařízení, základní vzdělání a základy vzdělání v základní škole při zdravotnickém 

zařízení a v základní škole zřízené podle par. 16 odst. 9 školského zákona, zájmové 

vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu a stravování dětem, žákům a vlastním 

zaměstnancům organizace v zařízení školního stravování. 
 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:reditel@skolananamesti.cz
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Základní škola zřízená podle par. 16 odst. 9 školského zákona se nachází ve 

Frýdlantě nad Ostravicí, Náměstí 7.  

Základní škola (dále ZŠ) je plně organizovaná (1. – 9. ročník), je nejbližší spádovou 

školou tohoto druhu pro žáky z několika obcí regionu – Bílé, Čeladné, Janovic, Kunčic 

pod Ondřejníkem, Lubna, Malenovic, Metylovic, Nošovic, Ostravice, Palkovic               

a Pstruží. 

 

Zde byly v provozu:   2 třídy základní školy praktické,  

             1 třída základní školy speciální, 

                                   1 oddělení školní družiny. 

  

Škola má k dispozici 4 kmenové učebny a odborné učebny (počítačovou učebnu, 

cvičnou kuchyň, polytechnickou dílnu s keramickou pecí), hernu školní družiny, 

sportovně-relaxační místnost, školní jídelnu-výdejnu, kabinet pomůcek, sborovnu, 

ředitelnu a malý školní pozemek se zděným skladem na nářadí a kompostovacím 

místem. 

Pro výuku TV jsme si i nadále pronajímali tělocvičnu TJ Sokol ve Frýdlantě nad 

Ostravicí, žáci navštěvovali také solnou jeskyni ve Fitcentru Harcovka ve Frýdlantě nad 

Ostravicí a k výuce dopravní výchovy a k pohybovým aktivitám mladších žáků sloužilo 

opět i dopravní hřiště ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

 

    
 

 

Základní škola 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.  

Užívání prostor odloučeného pracoviště je s OLÚ řešeno nájemní smlouvou o užívání 

nebytových prostor. 

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 týdny.  

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

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

ke všeobecné spokojenosti dětí, žáků a jejich rodičů.  

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. 

 

Zde byly v provozu:  3 třídy základní školy, 

4. třída základní školy byla otevřena v měsících květen – červen 

2017 z důvodu většího počtu žáků umístěných v OLÚ a 

1 oddělení školní družiny. 

Činnost školního klubu v tomto školním roce neprobíhala, provoz byl omezen jen na 

činnost školní dužiny z důvodu rozsáhlé rekonstrukce prostor školy v době hlavních 

prázdnin. 

 

Škola má k dispozici 3 kmenové učebny, hernu školní družiny a sborovnu. 

 

 

Organizace využívá informační a komunikační technologie.  

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

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

Učebna pro žáky I. stupně je vybavena interaktivní tabulí Activboard s dataprojektorem, 

žáci II. stupně mají v učebně k dispozici dataprojektor s promítacím plátnem, iPad 

a kopírku. V učebně pro žáky základní školy speciální pracoval na dotykovém počítači 

tělesně postižený žák. Pedagogové měli k dispozici také počítač a tiskárnu s kopírkou ve 

sborovně. 

Žáci základní školy při zdravotnickém zařízení měli v jedné z učeben k dispozici  

6 počítačů s přístupem na internet, ostatní učebny byly také vybaveny počítačem, jedna 

učebna je navíc vybavena interaktivním  dataprojektorem s bílou tabulí.  

Pedagogové měli k dispozici počítač, notebook a tiskárnu s kopírkou ve sborovně.  

   

Žáci obou pracovišť využívali dostatečně vybavenou žákovskou knihovnu.  

 

 

Mateřská škola při zdravotnickém zařízení (dále MŠ) zajišťuje výchovu                     

a vzdělávání dětí předškolního věku, umístěných v OLÚ. 

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, která je určena k odpočinku dětí.  

Mateřská škola využívá rozsáhlou zahradu OLÚ, dobře vybavenou pro různorodé 

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

K pravidelným činnostem MŠ patří plavání a hry ve vodě v krytém bazénu, pobyt 

v solné jeskyni, poznávání přírody a života na vesnici. 
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Stravování ve Frýdlantě nad Ostravicí bylo i nadále zajišťováno smluvně se společností 

Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o., která obědy připravuje i dováží.  

Na odloučeném pracovišti bylo stravování zajištěno smluvně s OLÚ.  

 

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání: 

 

         79-01-C/01   Základní škola 

         79-01-B/01   Základní škola speciální 

 

 

Školní vzdělávací programy 
 

Škola uskutečňuje výchovu a vzdělávání dětí a žáků podle školních vzdělávacích 

programů, vycházejících z: 

• Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: 

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

        (Školní vzdělávací program mateřské školy při zdravotnickém zařízení); 

•  Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: 

 - žáci I. stupně ZŠ ve Frýdlantě nad Ostravicí pracovali podle zpracovaných 

 individuálních vzdělávacích plánů, vycházejících z tohoto Rámcového 

 vzdělávacího programu; 

• Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy upravující  

       vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením:  

       "ŠVP ZV – LMP, č. j. ŘZŠ/111/2010" - žáci II. stupně ZŠ ve Frýdlantě nad   

       Ostravicí;  

• Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální    

       "ŠVP pro ZŠS, č. j. ŘZŠ/110/2010". 
 

 

Pedagogové odloučeného pracoviště pracují s žáky dle požadavků kmenových škol, 

které nám zasílají tematická rozvržení učiva a úroveň očekávaných výstupů pro daná 

období.  
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogický sbor je kvalifikovaný, věkově různorodý. Ve školním roce 2016/2017 byl 

tvořen 14 pedagogy:   

1 učitelka mateřské školy, 9 učitelů základní školy, 2 asistentky pedagoga  

a 2 vychovatelky školní družiny. 

 

Vychovatelka školní družiny ve Frýdlantě nad Ostravicí i v tomto školním roce 

vykonávala v dopoledních hodinách funkci druhého pedagogického pracovníka ve třídě 

základní školy speciální.  

Jedna paní učitelka odešla v červnu 2017 na mateřskou dovolenou, byl za ni zajištěn 

kvalifikovaný zástup. 

 

Pedagogové naší školy zastávali následující funkce: výchovný poradce, koordinátor 

prevence rizikového chování, koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ICT    

a koordinátor školního vzdělávacího programu. 

 

Na škole pracovali 4 správní zaměstnanci. 

 

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Zápis do 1. ročníku se uskutečnil 21. dubna 2017.  

K zápisu se dostavilo a následně bylo přijato jedno dítě po odkladu povinné školní 

docházky. 
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5.      Výsledky vzdělávání žáků   

Základní škola ve Frýdlantě nad Ostravicí k 30. 9. 2016:  

celkem 27 žáků - ZŠ praktická 18 žáků a ZŠ speciální 9 žáků.  

Dvě žákyně speciální třídy v listopadu 2016 přestoupily do jiné školy. 

1. pololetí 

     

Ročník Počet žáků 
Prospěli s  

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 
vyznamenáním 

ZŠ praktická (ZŠPr.) 

1. 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 

3. 3 2 1 0 0 

4. 1 1 0 0 0 

5. 1 1 0 0 0 

6. 3 2 1 0 0 

7. 4 2 2 0 0 

8. 3 1 2 0 0 

9. 3 2 1 0 0 

Celkem: 18 11 7 0 0 

ZŠ speciální (ZŠS) 

Celkem: 7 0 7 0 0 

Celkem  

25 11 14 0 0 ZŠPr.+ZŠS 

 

2. pololetí 

     

Ročník Počet žáků 
Prospěli s  

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 
vyznamenáním 

ZŠ praktická (ZŠPr.) 

1. 0 0 0 0 0 

2. 1 0 1 0 0 

3. 3 2 1 0 0 

4. 1 1 0 0 0 

5. 1 1 0 0 0 

6. 3 2 1 0 0 

7. 4 2 2 0 0 

8. 3 1 1 1 0 

9. 3 2 1 0 0 

Celkem: 19 11 7 1 0 

ZŠ speciální (ZŠS) 

Celkem: 7 0 7 0 0 

Celkem  

26 11 14 1 0 ZŠPr.+ZŠS 
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Přehled o chování 
       

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

žáků TU ŘŠ   TU ŘŠ     

Celkem 25 0 0 1 2 0 1 0 

2.pololetí 
Počet  Pochvala  Pochvala NTU Důtka Důtka 

2.stupeň 3.stupeň 
žáků TU ŘŠ   TU ŘŠ 

Celkem 26 0 0 1 0 0 1 0 

TU - třídní učitel; ŘŠ - ředitel školy 

NTU - napomenutí třídního učitele 
 

 

 

 

Povinnou školní docházku ukončili tři žáci a byli přijati na: 

• Střední školu elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p. o.,  

      obor Zedník - 1 žák; 

• Odborné učiliště a Praktickou školu, Hlučín, p.o.,  

obor Pečovatelské práce - 2 žákyně.,  

 

 
 

Zameškané hodiny 

1. pololetí 

     

Ročník Počet žáků 

Zameškané Zameškané Omluvené Neomluvené 

hodiny hodiny průměr průměr 

omluvené neomluvené na žáka na žáka 

   ZŠ praktická 

2. 0 0 0 0 0 

3. 3 184 0 61,3 0 

4. 1 9 0 9 0 

5. 1 63 0 93 0 

6. 3 376 0 125,3 0 

7. 4 217 0 54,3 0 

8. 3 184 0 61,3 0 

9. 3 176 0 58,7 0 

ZŠ speciální 7 404 0 57,7 0 

Celkem 25 1613 0 64,5 0 
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2. pololetí 

     

Ročník Počet žáků 

Zameškané Zameškané Omluvené Neomluvené 

hodiny hodiny průměr průměr 

omluvené neomluvené na žáka na žáka 

   ZŠ praktická 

2. 1 0 0 0 0 

3. 3 173 0 57,7 0 

4. 1 30 0 30 0 

5. 1 72 0 72 0 

6. 3 175 0 58,3 0 

7. 4 325 0 81,3 0 

8. 3 127 0 42,3 0 

9. 3 378 0 126 0 

ZŠ speciální 7 335 0 48,9 0 

Celkem 26 1615 0 62,1 0 

 

 

V základní škole na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení bylo 

vyučováno průměrně 30 žáků, ve školním roce 2016/2017 se zde vystřídalo celkem  

329 žáků.  

 

V jednom oddělení školní družiny pracovala paní vychovatelka max. se 14 žáky.  
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5.1.   Akce školy: 

 

Základní škola ve Frýdlantě nad Ostravicí uskutečnila pro žáky tyto 

besedy a výukové programy: 

 

 Návštěva chirurgické a úrazové ambulance ve Frýdlantu nad Ostravicí  

- názorná beseda, jak předcházet úrazům; 

 „Třiďme odpad“ – beseda, spolupráce s komunálními službami AVE, 

Frýdlant nad Ostravicí; 

 „Dopoledne s hvězdářem“ – beseda, pozorování Slunce speciálním dalekohledem  

na školní zahradě, spolupráce s Centrem tmavé oblohy - Beskydy; 

 „Kočka domácí“ – beseda, návštěva pracovníka Kočičího útulku v Bohumíně; 

 „Velký Svět techniky“ – exkurze, Dolní Vítkovice, Ostrava, seznámení  

s expozicemi např. „Světem přírody“, „Světem civilizace“, „Světem vědy a objevů“,…. 
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Výukové programy Muzea Beskyd Frýdek – Místek: 

„Pohádky a pověsti I.“ – říjen 2016; 

„Pohádky a pověsti II.“ – listopad 2016; 

„Veselé Vánoce přeje Ježíšek“ – výukový program o vánočních tradicích, ukázka 

dobových vánočních předmětů, kalendářů a pohlednic – prosinec 2016; 

„Ptáci na krmítku“ – únor 2017; 

„Veselé velikonoce“ – ukázka dobových pohlednic a velikonočních vajíček, poutavé 

vyprávění o velikonočních tradicích – březen 2017; 

„Co vše roste a žije v lese“ – duben 2017. 

 

Další aktivity školy: 

 Výchovně vzdělávací a zábavné akce ve spolupráci se studenty Gymnázia Beskydy 

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

      - 1x/měsíc - pohybové hry, výtvarná činnost, zpěv, Mikulášská besídka,…;  

 

 

 

 „Výlet na Ondřejník“; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 „Sportovní dopoledne“ – sportovní aktivity, pozorování přírody - „Ostravické 

peřeje; 

 „Halloweenské odpoledne“ – seznámení žáků s tradicí a historii Halloweenu, 

pohybové hry, taneční zábava; 

 „Karneval“ – představení originálních masek, pohybové hry, hudba, tanec, zpěv; 

 „Člověče, nezlob se“ - IV. ročník školního žákovského turnaje ve hře;   

 

 



  

13 
 

 Školní kolo „pěvecké a recitační soutěže “;             

 „Den dětí“ – zábavné dopoledne na školní zahradě, sportovní hry, výtvarná činnost, 

      malba na obličej, …; 

 „Školní výlet“ - Zámek Kunín u Nového Jičína – zábavný program v areálu 

zámku, spojený s prohlídkou zámeckých komnat, divadelním představením; 

 

 
  

 „Indiánský den“ – dobrodružná výprava za pokladem apačských kmenů, veselé 

„muzicírování“. 

 

 
 

 

V průběhu školního roku probíhaly hodiny Muzikoterapie - použití hudby a hudebních 

elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) pod vedením kvalifikovaného pedagoga 

naší školy, s cílem usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, 

sebevyjádření, apod..  
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5.2.   Ve školním roce 2016/2017 byli žáci velice úspěšní ve výtvarných soutěžích: 

 

1.  „Příroda kolem nás“ - XVII. ročník,   

     vyhlašovatel: Správa Národního parku Podyjí, Znojmo; 

2.  „O pohár čeladenské Ovečky“ - IV. ročník,   

     téma:“ Děvuchy a synci z Beskyd“, 

     vyhlašovatel: Základní škola, Čeladná, 

     2. místo - 7. ročník základní školy praktické; 

3.  „Vlajka pro Tibet“ 

     vyhlašovatel: Spolek Lungta, Praha 1, 

     zvláštní ocenění - společná práce 3. – 5. ročník; 

4.  „Krásná jako kvítka je ta země…“ - 27. ročník mezinárodní dětské výtvarné  

    soutěže v oboru kresby a grafiky, téma: „Dopravní prostředky“, 

    vyhlašovatel: Základní škola, Havířov – Bludovice; 

5. „Čtyři roční doby“ 

vyhlašovatel: ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 

a ČSOP – Skalka v Kunčicích pod Ondřejníkem, 

1. místo - společná práce, 7. ročník,  

2. místo – společná práce - I. stupeň, 

      2. místo – společná práce – třída ZŠ speciální; 

 
6. „Malovaná písnička“ - 14. ročník krajské výtvarné soutěže,  

vyhlašovatel: Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba; 

7.  „I malá rodina umí velké věci“ - XXV. ročník Evropských dnů handicapu  

      v Ostravě, 

vyhlašovatel: Asociace TRIGON, Ostrava-Poruba, 

zvláštní ocenění;  

8.   „S Rumcajsem za českými tradicemi“ - 27. ročník Festivalu JMB a 50. výročí  

      kreslené pohádkové postavy loupežníka Rumcajse,   

vyhlašovatel: Nadační fond Jičín – město pohádky a Knihovna Václava Čtvrtka  

v Jičíně ve spolupráci s deníkem Právo, 

1. místo – 6. ročník; 
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9.   „Děti malují pro Konto Bariéry“ - XXVII. ročník projektu,  

téma: „Zima – Kouzla a půvab zimy dětskýma očima“, 

vyhlašovatel: Lužánky – středisko volného času Brno, 

3. místo - třída ZŠ speciální; 

10. „Šťastné stáří očima dětí“ - 8. ročník,  

téma: „Léto – v noci“, 

      vyhlašovatel: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky,  

pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaely Marksové. 

 

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

výuku. Navštěvovali jsme filmová představení, koncerty a výstavy.  

  

5. 3.   Ve školním roce 2016/2017 pracovali žáci 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: 

„Andělky“ - práce s přírodním materiálem – říjen 2016 

„Dřevěné svícny“ – listopad 2016 

„Vánoční zvonky “ – prosinec 2016  

„Papírové dekorace“ – leden 2017 

„Dřevěné sovy“ – únor 2017 

„Velikonoční zajíček“ – březen 2017 

„Příprava ovocných pohárů“ – červen 2017 

 
 

 „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. 
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5.4.   Základní škola při zdravotnickém zařízení uskutečňuje každý měsíc pro nově 

         umístěné žáky v OLÚ výchovně vzdělávací program, exkurzi nebo výlet:  

 

 exkurze „Valašské muzeum v přírodě“ Rožnov pod Radhoštěm – září 2016; 

 „Beseda s lesníkem“ - září 2016; 

 exkurze „Muzeum řeznictví Krásno“ Valašské Meziříčí a „Rodinná  

      manufaktura Unipar“ – výrobna svíček Rožnov pod Radhoštěm – říjen 2016; 

 divadelní představení „Pohádková babička“ – listopad 2016;  

 exkurze Společnost „Marlenka International, s.r.o. “ spojená s návštěvou „Staré 

školy“ a expozice sakrálního umění v Kozlovicích – prosinec 2016; 

 
 

 exkurze „Svět techniky“ - Dolní oblast Vítkovic – leden 2017; 

 školní výlet „Muzeum hornictví Landek Park“ Ostrava Petřkovice  - společně pro 

žáky odloučeného pracoviště a žáky II. stupně základní školy ve Frýdlantě nad 

Ostravicí – duben 2017; 

 školní výlet „ZOO Ostrava“ – květen 2017; 

 
 



  

17 
 

 přírodovědný výlet do Frýdlantu na Ostravicí – červen 2017; 

 „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 s ukázkou prezentace výcviku policejních psů             

– červen 2017. 

 

 
 

 

Projektové vyučování:  

„Podzim“ – září 2016, 

„Vánoce“ – projekt v jazyce českém, anglickém a německém – prosinec 2016, 

„Jarní tvoření“ – březen 2017, 

„Odkud jsem přijel“ – červen 2017.  
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5.5.   Školní družina 

Školní družina realizuje na obou pracovištích 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 ve Frýdlantě nad Ostravicí: 

Září 2016 

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

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

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

„Zábavné odpoledne“ se studenty Gymnázia BMA; 

Říjen 2016 

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

„Zábavné odpoledne se studenty Gymnázia BMA“; 

Listopad 2016 

„Předvánoční keramická tvorba“, 

„Vánoční jarmark“ – prezentace výtvarné a pracovní tvorby našich žáků pro širokou 

veřejnost, 

„Zábavné odpoledne“ se studenty Gymnázia BMA; 

Prosinec 2016 

„Zimní výzdoba školy“ – práce s přírodním materiálem, 

„Mikulášská nadílka“ – spolupráce se studenty Gymnázia BMA, 

„Zpíváme s kytarou“ – pěvecké a hudební vystoupení kytaristy z Frýdlantu n. O.; 

Leden 2017 

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

„Zábavné odpoledne“ se studenty Gymnázia BMA;  

Únor 2017 

„Nebezpečí a prevence při zimních sportovních aktivitách“ - řízená diskuze, práce 

s textem, 

„Karneval“ – představení karnevalových masek, pohybové hry a tanec, 

„Vycházka zimní krajinou“ – pozorování změn v přírodě, výtvarné zpracování; 

Březen 2017 

„Jarní výzdoba školy“ - práce s přírodním materiálem, 

„Školní kolo soutěže ve hře „Člověče, nezlob se“, 

„Zábavné odpoledne“ se studenty Gymnázia BMA; 

Duben 2017  

„Den Země“ – sběr odpadu v okolí řeky Ostravice, spolupráce s komunálními službami 

AVE, Frýdlant nad Ostravicí; 

Květen 2017 

„Zábavné odpoledne“ se studenty Gymnázia BMA, 

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

Červen 2017 

„Zábavné odpoledne“ se studenty Gymnázia BMA – loučení se školním rokem. 
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Akce školní družiny na odloučeném pracovišti:       

„Výtvarné ztvárnění podzimu“, 

„Halloween“, 

 

Návštěva „Mikuláše s čertem“, 

„Společné vypouštění balónků  

s vánočním přáním“ – ve Frýdlantě 

nad Ostravicí, 

 
 

"Únor bílý, pole sílí“, 

 
 

„Velikonoce“, 

„První máj, lásky čas“, 

„Z pohádky do pohádky“ - hudební vystoupení divadla Slunečnice z Brna.  
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5.6.   Mateřská škola 

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

zařízení, každý měsíc se děti zaměřovaly na jiné téma: 

 

září: „Domácí a hospodářská zvířata”; 

    
                                                                 

říjen: „Proměny přírody a barevnost podzimu”;  

 
 

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

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

leden: „Po stopách Tří králů“ a „Zimní sporty” – hry, oblékání, bezpečnost;  

únor:  „Masopust” - výroba masek, 

nácvik tanečků a písniček; 
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březen: „Bezpečnost a povolání”  „Velikonoce” – výroba dekorace na       

– dopravní situace, telefonní čísla, výroba         sváteční stůl;   

   Semaforu, hry;  

               

duben: „Životní prostředí - DEN ZEMĚ ” – třídění odpadu, jeho využití, znečištění 

ovzduší, vysazování bylinek, malování na kamínky, 

„Pálení čarodějnic” – výrob čarodějnických klobouků; 

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

                                                                 příprava pohárů a prostření stolu; 

 
 

 
 

červen:  „Povídání o planetě Zemi, Vesmíru a hvězdách” – výroba hvězdářských 

               čepic, dalekohledů a létajících talířů; 

„Den dětí” – den plný zábavy.   

 

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, snížit rizika a vlivy, které narušují zdravý vývoj, zvýšit odolnost proti 

sociálně patologickým jevům, posílit pocit odpovědnosti za své zdraví a život, podpořit 

zdravé sebevědomí.  

 

Těchto priorit se snažíme dosáhnout především: 

- naplňováním vzdělávacích potřeb žáků,  

- rozvíjením schopností, dovedností a zájmů žáků v průběhu vzdělávání,  

- vytvářením vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj, 

- prevencí a řešením výukových a výchovných obtíží, rizikových forem chování  

  a dalších problémů souvisejících se vzděláváním,  

- vytvářením přitažlivé nabídky a dostatku hodnotných volnočasových aktivit, 

  přizpůsobeným 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.  

 

6.1.   Aktivity: 

 

Září 2016 

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

veřejném prostranství“ – řízená diskuze, modelové situace, 

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

„Pozitivní a negativní chování mládeže ve volném čase“ - výtvarné zpracování; 

Říjen 2016   

„Světový den duševního zdraví“ – vycházka, relaxace v přírodě,  

„Jak pomáhat rodinám v nouzi“ – beseda uspořádaná Střediskem Sociální Asistence,             

Frýdek-Místek; 

Listopad 2016 

„Nebezpečné dopravní situace pro chodce a cyklisty“ - beseda s Policií ČR, Frýdlant 

nad Ostravicí; 

Prosinec 2016 

„Bezpečné sexuální chování v době dospívání“ – přednáška pro žáky, organizátor   

Poradna pro primární prevenci, Ostrava, 

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

Leden 2017 

„Agresivita“ – řízená diskuze, modelová situace, 

„Komunikace s neznámou osobou“ - řízená diskuze, modelové situace; 
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Únor 2017 

„Nebezpečí a prevence při zimních sportovních aktivitách“ – řízená diskuze,  

práce s textem, 

„Předcházení úrazů“ – beseda na chirurgické a úrazové ambulanci, Frýdlant nad 

Ostravicí, 

„Úcta k člověku“ – řízená diskuze, modelová situace; 

Březen 2017 

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

„Chování osob za mimořádných událostí“ - dopravní nehody, požáry, povodně …, 

beseda s Policií ČR, Frýdlant nad Ostravicí;      

Duben 2017 

„Světový den zdraví“ – řízená diskuze,  

„Protidrogový vlak, REVOLUTION TRAIN“ – naši žáci se zúčastnili unikátního 

projektu protidrogové prevence založené na smyslovém prožitku a interaktivitě  

ve Frýdlantě nad Ostravicí (Nadační fond NOVÉ ČESKO), 
 

 
 

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

pro chodce a cyklisty; 

Květen 2017 

„Jak přežít ve městě“, „Jak přežít doma“ – výukový modul, zaměřený na schopnost  

bezpečného pohybu ve městě a doma. Výchovně vzdělávací pořad je organizován 

společností Academy 4 you, Rymářov, 

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

„Projevy vandalismu“ - řízená diskuze, četba; 

Červen 2017 

„Světový den životního prostředí“ – řízená diskuze, pozorování pozitivního  

a negativního chování člověka k přírodě, 

„Policie ČR – ukázka výcviku policejních psů“ -  OLÚ v Metylovicích. 
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6.2.   Aktivity - environmentální výchova: 

 

Září 2016 

„Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy“ - řízená diskuze, 

„Den bez aut“ – řízená diskuze, výtvarné zpracování, 

„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, 

„Exkurze na chovnou zvířecí farmu“ – Čeladná; 

Říjen 2016 

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

„Světový den duševního zdraví “ - vycházka, relaxace v přírodě; 

Listopad 2016 

„Malování na sklo“ – tvorba přívěsku, 

„Předvánoční keramická tvorba“ - tvorba keramických dárků,       

„Vánoční jarmark“ – prezentace výtvarné a keramické tvorby našich žáků veřejnosti;  

Prosinec 2016 

„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; 

Leden 2017 

„Zimní radovánky“ – hry a pozorování změn v přírodě; 

Únor 2017 

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

pozorování stop ve sněhu; 

Březen 2017 

„Jarní výzdoba školy“ - práce s přírodním materiálem, 

„Malba na zástěru“ – fantazijní malba na zástěru, 

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

Duben 2017 

„Světový den zdraví“ – diskuze, příprava ovocného salátu,       

„Veselá velikonoční tvorba“ – tvorba originálních velikonočních dekorací,   

pečení perníčků a beránka, 

„Třídění a recyklace odpadu“ – beseda, spolupráce s „AVE CZ“ Odpadové  

Hospodářství s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, 

„Den Země“ - sběr odpadu v okolí řeky Ostravice, spolupráce s „AVE CZ“ Odpadové 

Hospodářství s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí; 
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„Den Země“ 

 

 

 
 

Květen 2017 

„Velký Svět techniky“ – exkurze, Dolní Vítkovice, Ostrava - seznámení s expozicemi 

např. „Svět přírody“, „Svět civilizace“, „Svět vědy a objevů“,…;              

Červen 2017 

„Světový den životního prostředí“ - vycházka, pozorování přírody, 

„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 -  pravidelná školení BOZP a PO 

 jazykového vzdělávání. 

Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace: 

- paní učitelka mateřské školy ukončila v tomto školním roce bakalářské studium 

Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity; 

Vzdělávání k prohlubování odborné kvalifikace:    

- jedna paní učitelka ukončila program celoživotního vzdělávání „Celostní 

muzikoterapie 3“ na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc. 

 

Vzdělávací akce pedagogů:  

1. „Žák s vývojovou dysfázií na II. stupni základní školy“ – Základní škola, Ostrava – 

Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace; 

2. „Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - pro začátečníky " – 2x, 

Vzdělávací centrum Hello language centre s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory; 

3.    „Aritmetika v Hejného metodě pro 1. - 3. ročník ZŠ“ - cyklus dílen, KVIC Nový 

       Jičín; 

4.    „Hrátky se zvířátky aneb cvičíme, dýcháme relaxujeme“ – KVIC Nový Jičín; 

5.    „Fonetika anglického jazyka pro učitele – začínáme“  - KVIC Nový Jičín; 

6.    „Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi“ - KVIC Nový Jičín; 

7.    „Prázdniny trochu jinak“ - Rekreační a školicí středisko Nesměř u Valašského  

        Meziříčí – výchovná dramatika s prvky muzikoterapie, artefiletiky a dramaterapie; 

8.    „Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje“      

       – 8. ročník - Klub ekologické výchovy ve spolupráci s odborem školství, mládeže  

       a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Albrechtovou střední školou, 

       Český Těšín, příspěvkovou organizací;  

 

9.    „Seznámení s Feuersteinovou metodou“ – 5 pedagogů školy se seznámilo s touto 

metodou, která vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti  

a zkušeností zprostředkovaného učení. Podstatou metody je stimulace kognitivního 

rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Pedagogové si prakticky tuto 

metodu vyzkoušeli a snaží se ji uplatňovat při práci s dětmi a žáky. 
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Vzdělávací akce výchovné poradkyně: 

1.    „Trh práce“ - Frýdek – Místek, 

2.    „Setkání výchovných poradců“ ve Speciálně pedagogickém centru, Těšínská,    

       Ostrava – Slezská Ostrava. 

 

Ředitelka školy a zástupkyně ředitelky se zúčastnily: 

1.  Konference „Autismus v kontextu potřeb a možností soudobé společnosti“  

       –  XXIV. ročník „Dnů handicapu“ v Ostravě; 

2.  „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace mezi školami  

      a zástupci školského poradenského zařízení – SPC, Těšínská 41/98, Ostrava – 

      Slezská Ostrava; 

3.   „Novela ZPP - Kariérní řád“, RESK education, s.r.o., Třinec. 

 

Ředitelka školy se zúčastnila dále těchto vzdělávacích akcí:  

1.   „Aktuální změny školské legislativy - novela školského zákona“,  RESK education,  

      s.r.o., Třinec; 

2.   „Správní řád a jeho aplikace ve školství“ - RESK education, s.r.o., Třinec;    

3.   „Metodické setkání k registru smluv a novele zákona o střetu zájmů“ – Krajský 

      úřad, Ostrava; 

4.   „Společné vzdělávání a OP VVV“ - Informační seminář pro školy zřízené podle  

      § 16 odst. 9 školského zákona – MŠMT Řídicí orgán Operačního programu výzkum, 

      vývoj a vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

28 
 

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 zpěvu; 

 Prezentace výrobků žáků školy  

- prezentace výtvarných prací žáků v prostoru chirurgické a úrazové ambulance Polikliniky 

Frýdlant nad Ostravicí; 

 „Vánoční jarmark“ ve Frýdlantě nad Ostravicí 

- prezentace výtvarné a keramické tvorby našich žáků; 

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

- opět se uskutečnila při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Naše škola 

dodala celkem 93,8 kg potravin, které byly věnovány Středisku Sociální Asistence ve 

Frýdku - Místku, jehož posláním je podpora rodin s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální 

situaci; 

 Organizace akcí pro rodiče žáků 

- Klub pro rodiče a žáky ZŠ speciální – společná tvořivá činnost; 

 Konzultační činnost 

– zajištění odborné praxe pro: 

3 studentky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (studia Speciální pedagogiky)  

a 1 studentku specializačního studia pro asistenty pedagoga – Nadační fond Rytmus  

- školské zařízení DVPP Praha. 

 

 

 

9.     Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Česká školní inspekce provedla ve školním roce 2016/2017 tato inspekční  

elektronická zjišťování: 

„Vzdělávání dětí a žáků umístěných v Domovech pro osoby se zdravotním postižením   

a vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením“, 

„Seznamování dětí v mateřských školách s cizím jazykem“, 

„Využívání digitálních technologií a strategické plánování“. 
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10.      Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016: 
 
 

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 2016 60 000,00 Kč 

 

V tomto školním roce jsme získali sponzorské dary: 

 37 500,00 Kč od fyzických osob na další rozvoj činnosti školy; 

   8 127,00 Kč z Projektu "Obědy pro děti" obecně prospěšné společnosti WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s., pro dvě žákyně školy. 

 

V rámci modernizace materiálně technického vybavení školy bylo/a v tomto školním 

roce provedeno/a: 

 -  rekonstrukce WC dívek a chlapců ve 2. patře budovy ve Frýdlantě nad  

               Ostravicí, 

 -  malování chodeb školy ve Frýdlantě nad Ostravicí (přízemí, 1. a 2. patro), 

-  výměna 2 ks AKU kamen v ředitelně školy, 

-  výměna žaluzií ve třídách a sborovně. 

 

V době hlavních prázdnin proběhla na odloučeném pracovišti v prostoru školy rozsáhlá 

rekonstrukce. Bylo vybudováno nové sociální zařízení pro žáky a pedagogy. 

Ve třídách a školní družině byly vyměněny dveře a umyvadla, v celém areálu školy bylo 

položeno nové linoleum. Na chodbě byly umístěny nové kovové skříně. 

Do nově zrekonstruované sborovny jsme zakoupili nový nábytek – učitelské stoly, 

skříňky a police. 
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Dále bylo zakoupeno nové vybavení: 

-  stůl do mateřské školy, 

-  polohovací lehátko, 

-  kompostér 1600 l, 

-  Wifi Router Netis, 

-  varná konvice ETA Ela,  

-  varná konvice - Concept RK3150,  

-  ventilátor stojanový Callet; 

 

zakoupeny školní pomůcky: 

 -  Kuchyňka velká - MŠ, 

-  Dřevěná stavebnice s cvočky, 

-  Stavebnice plastová - zvířata v kbelíku, 

-  Násobilková tabule magnetická 100, 

-  Evropa – školní nástěnná mapa politická, 

-  Nebezpečné situace I - v obrazech, 

-  Nebezpečné situace II - v obrazech, 

-  Slušné chování v obrazech, 

-  Vzájemné respektování v obrazech, 

-  Color geo - kostky s tvary, 

-  Cuts Quatro – hlavolam,   

-  Rýsovací souprava na tabuli - sada III, 

-  Evropa - školní nástěnná mapa, 

-  Rádiopřijímač s CD Philips AZ 780, 

-  Rádiopřijímač s CD Sony ZS-PS50W; 

 

kompenzační pomůcky - podpůrná opatření: 

-  PC sestava All In One, 

-  iPad Cellular; 

 

 

a získali jsme výpočetní techniku: převod z Krajského úřadu: 

-  PC Fujitsu Esprimo – sborovna odloučené pracoviště, 

-  monitor LCD Hyundai 19" - sborovna odloučené pracoviště, 

-  kopírka HP Laser Jet 3380 - sborovna odloučené pracoviště, 

 

- PC Fujitsu Esprimo – sborovna Frýdlant nad Ostravicí, 

- monitor LCD Hyundai 19" - sborovna Frýdlant nad Ostravicí, 

 

- PC Fujitsu Esprimo – praktická třída, 

- monitor LCD Hyundai 19" - praktická třída. 
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11.      Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
  

 Ve školním roce 2016/2017 jsme se zapojili do projektu „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro území ORP Frýdlant nad Ostravicí” Z.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000392, 

zpracováním investičních záměrů: "Přírodní učebna", "Polytechnická dílna", 

"Bezbariérová úprava školy" a "Modernizace ICT vybavení"; 

 i v tomto školním roce jsme se zapojili do rozvojového programu Ministerstva 

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

zdravotním postižením v roce 2016”, získali jsme tak "Hrací podložku Reach Match"       

a klávesnici "Clevy" s krytem, v celkové výši 32 600,- Kč; 

 také jsme se zapojili do 7. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu 

„Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“, který spolupořádají Slovenská 

pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Tento školní rok 

si naši žáci vyměnili originální záložky do knihy s žáky ze Staré Lubovni. 
 

 
 

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. 

 Již několik let se účastníme projektů: 

„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 – v listopadu 2016 jsme se zúčastnili projekce „Peru”; 

a „Planeta Země 3000“ 

- populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – 

historicko - zeměpisným přesahem. Ve školním roce 2016/2017 shlédli naši žáci 

program „Filipíny – za obry a trpaslíky”, poznali tak tradice a kulturu tamních 

obyvatel. 

 V tomto školním roce jsme se opět zapojili do projektu „Obědy pro děti”  

společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., a získali tak finanční dar pro dvě žákyně 

naší školy na úhradu jejich obědů. 
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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; 

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

       - keramická a výtvarná tvorba; 

 Městskou knihovnou Frýdlant nad Ostravicí – pravidelné 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 – pravidelné 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: 

 

 

Výroční zpráva byla zpracována dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 schválila  

dne 9. října 2017. 

 

 

                                                

    

 

Mgr. Yvetta Romsyová 

ředitelka školy 
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         Příloha č. 1 

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které 
Vaše škola pořádá)  

Ne 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 
dosavadní kvalifikace) 

Ne Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ne Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

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

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

Ne Vzdělávání seniorů 

Ne Občanské vzdělávání 

Ne Čeština pro cizince 

Ne Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ne Jiné – vypište:……………………………. 

*Nehodící se škrtněte 
 

Organizace se ve školním roce 2016/2017 do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení nezapojila. 
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                                                                                                                    Příloha č. 2 

 

Organizace ve školním roce 2016/2017 projekt nerealizovala ani nově realizovat nezahájila. 

 
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  

 

       

       
 

 


