Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7,
příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy
2017/2018

Motto:
„Věříme, že vesmír je něco jako nepředstavitelně mohutný nástroj s nekonečným
počtem strun.
A každý člověk, každý živý tvor, je strunou na tomto nástroji.
Některé struny jsou slyšet více, některé méně, ale všechny jsou stejně důležité,
jejich hudba má účinek na životy jiných a na podobu budoucnosti“.
Dean Kooutz
____________________________________________________________________

Předkládá: Mgr. Yvetta Romsyová, ředitelka školy
Ve Frýdlantě nad Ostravicí, 8. října 2018
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1.

Základní údaje o škole

Sídlo organizace:
Zřizovatel:
IČO:
IZO:
Zápis do Rejstříku škol:

Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
70632090
600171574
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:
Zástupce ředitelky školy:

Mgr. Yvetta Romsyová
PaedDr. Božena Kovářová

Tel.:
e-mailová adresa:
webové stránky:
Školská rada:

558 677 344
reditel@skolananamesti.cz, info@skolananamesti.cz
www.skolananamesti.cz
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, Frýdlant nad Ostravicí,
IZO: 102 832 412;
• Základní školu při zdravotnickém zařízení - Odborném léčebném ústavu
Metylovice, p. o. - Moravskoslezské sanatorium, Metylovice 1;
• Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení Odborném léčebném ústavu
Metylovice, p. o., Metylovice 1 (dále OLÚ), IZO: 110 500 431;
• 2 oddělení školní družiny (1 oddělení pro každé pracoviště), IZO:110 007 913;
• 2 oddělení školního klubu (odloučené pracoviště při zdravotnickém zařízení),
IZO: 174 106 149;
• školní jídelnu – výdejnu (pracoviště Frýdlant nad Ostravicí), IZO:110 007 948.
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.
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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, Dobratic,
Janovic, Lubna, Malenovic, Metylovic, Nošovic, Ostravice a Palkovic.
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 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.
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,
1 oddělení školní družiny.
Škola má k dispozici 3 kmenové učebny, hernu školní družiny a sborovnu.
Činnost školního klubu probíhala v měsících červenci a srpnu 2018, ve dvou odděleních
max. pro 28 žáků.
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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.
Žáci I. stupně základní školy měli v kmenové učebně k dispozici interaktivní tabuli
Activboard s dataprojektorem a vizualizér, v srpnu 2018 nám s přestupem žáka převedla
základní škola ve Frýdlantě nad Ostravicí Notebook HP PRO BOOK (podpůrné
opatření).
Žáci II. stupně základní školy měli v kmenové učebně k dispozici dataprojektor
s promítacím plátnem a notebookem, iPad CELLULAR (podpůrné opatření) a kopírku.
Žáci tříd základní školy speciální pracovali ve svých kmenových učebnách na dvou
počítačích, získaných v roce 2017 z podpůrných opatření.
Pedagogové měli k dispozici počítač, 2 iPady, tiskárnu s kopírkou ve sborovně.
Žáci základní školy při zdravotnickém zařízení měli v jedné učebně k dispozici
5 počítačů pro žáky a 1 počítač pro pedagoga, s přístupem na internet; druhá učebna je
vybavena interaktivním dataprojektorem s bílou tabulí, notebookem a počítačem; třetí
učebna je vybavena 2 počítači a dataprojektorem.
Pedagogové měli k dispozici počítač, notebook a tiskárnu s kopírkou ve sborovně.
Seznam PC na jednotlivých pracovištích
PC
učebna

PC
třídy

pro žáky

7

pro učitele

Ředitelna

Sborovna
PC

Notebook

iPad

PC

Notebook

2

0

1

1

0

0

1

0

1

0

2

0

3

pro agendu

0

0

0

0

0

2

1

Celkem

8

2

1

1

3

2

4

pro žáky

5

3

0

0

0

pro učitele

1

0

1

1

0

Celkem

6

3

1

1

0

ZŠ, Náměstí 7

ZŠ a MŠ při
OLÚM

Žáci obou pracovišť využívají dostatečně vybavenou žákovskou knihovnu.
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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 určenou 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.
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 zajišťuje stravování dětí a žáků OLÚ jako součást léčebného
pobytu. Pedagogové mají stravování zajištěno smlouvou o zprostředkování Benefitů se
společností Sodexo Pass ČR, se sídlem Praha 5 - Smíchov.

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 tematické rozvržení učiva a úroveň očekávaných výstupů pro dané
období.
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3.

Personální zabezpečení činnosti školy

Pedagogický sbor je kvalifikovaný, věkově různorodý.
Ve školním roce 2017/2018 byl tvořen 14 pedagogy: 9 učitelů základní školy,
1 učitelka mateřské školy, 2 asistentky pedagoga, 2 vychovatelky školní družiny
a 2 vychovatelky školního klubu.
Vychovatelka školní družiny ve Frýdlantě nad Ostravicí v tomto školním roce
vykonávala v dopoledních hodinách funkci asistentky pedagoga ve třídě základní školy
speciální s úvazkem 0,5.
Na zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou byla v srpnu 2018 přijeta jedna
učitelka.
Pedagogové naší školy zastávají následující funkce: výchovný poradce, školní metodik
prevence, 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 26. dubna 2018.
K zápisu se dostavily a byly přijaty ke vzdělávání dvě děti po odkladu povinné školní
docházky.
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5.
Výsledky vzdělávání žáků - ZŠ (praktická) a ZŠ speciální (dále ZŠS)
Základní školu ve Frýdlantě nad Ostravicí k 30. 9. 2017 navštěvovalo:
26 žáků - ZŠ (praktickou) 16 žáků a ZŠ speciální 10 žáků.
1. pololetí
Ročník

Počet žáků

1.

1
0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem:

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli Nehodnoceni

ZŠ (praktická)
1
0

0

0

1
3
1
1
3
5
1

0
1
3
1
0
0
2
1

0
0
0
0
1
3
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

16

9

7

0

0

ZŠ speciální
Celkem:
Celkem
ZŠ+ZŠS

10

1

9

0

0

26

10

16

0

0

2. pololetí
Ročník

Počet žáků

Prospěli s

Prospěli

vyznamenáním

Neprospěli Nehodnoceni

ZŠ (praktická)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem:

1
0
1
3
1
1
3
5
1

1
0
1
0
0
0
1
2
1

0
0
0
3
1
1
2
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

16

6

10

0

0

ZŠ speciální
Celkem:
Celkem
ZŠ+ZŠS

10

1

9

0

0

26

7

19

0

0
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Přehled o chování
1.pololetí
Celkem
2.pololetí
Celkem

Počet Pochvala Pochvala
žáků
TU
ŘŠ
26

0

0

Počet Pochvala Pochvala
žáků
TU
ŘŠ
26

0

0

NTU

Důtka
TU

1

3

NTU

Důtka
TU

3

1

Důtka 2.stupeň 3.stupeň
ŘŠ
0

0

0

Důtka
2.stupeň 3.stupeň
ŘŠ
0

0

0

TU - třídní učitel; ŘŠ - ředitel školy
NTU - napomenutí třídního učitele

Povinnou školní docházku ukončili dva žáci, byli přijat na:
Střední školu prof. Matějčka, Ostrava - Poruba, obor Stravovací a ubytovací služby - 1 žák;

OU a PŠ Nový Jičín, obor – Praktická škola dvouletá - 1 žákyně.

Zameškané hodiny
1. pololetí
Počet žáků

Zameškané
hodiny
omluvené

Zameškané
hodiny
neomluvené

Omluvené
průměr
na žáka

Neomluvené
průměr
na žáka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
0
1
3
1
1
3
5
1

101
0
4
223
8
73
248
105
63

0
0
0
0
0
0
0
0
0

101
0
4
74,33
8
73
82,66
21,0
31,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZŠ speciální

10

523

0

52,3

0

Celkem

26

1348

0

51,85

0

Ročník
ZŠ (praktická)
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2. pololetí
Ročník

Počet žáků

Zameškané
hodiny
omluvené

Zameškané
hodiny
neomluvené

Omluvené
průměr
na žáka

Neomluvené
průměr
na žáka

76

76
0
17
64,33
2
113
93,67
32
19

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZŠ (praktická)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
0
1
3
1
1
3
5
1

17
193
2
113
281
160
19

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZŠ speciální

10

525

0

52,5

0

Celkem

26

1386

0

53,30

0

V základní škole na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení bylo
vyučováno průměrně 29 žáků, ve školním roce 2017/2018 se zde vystřídalo celkem
327 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


výukové programy Muzea Beskyd Frýdek – Místek:
„Zlatý pták a jiné pověsti“- září 2017;
„Beskydské pověsti“ – říjen 2017;
„Mile bývalo u dědečka a babičky na Vánoce“ – o zapomenutých vánočních
tradicích, ukázka dobových vánočních předmětů, kalendářů a pohlednic
– prosinec 2017;
„Moravskoslezské Beskydy“ – březen 2018;
„Ekologie pro každý den“ – květen 2018;
„Pojďte s námi po Frýdlantu“ - program zaměřený na historii a životní prostředí
Frýdlantu nad Ostravicí – červen 2018.



projektové dny:
„Velikonoce" - Velikonoční zvyky, tradice, obyčeje, symboly, historie Velikonoc,
pokrmy, říkadla a koledy, pranostiky, Velikonoce u nás a ve světě;
„Smrkový sirup" – seznámení s tradiční výrobou sirupu ze smrkových výhonků (žáci
ZŠ speciální);
„Pálení čarodějnic" - seznámení s tradicí;
„Příroda kolem nás – poznáním přírody k ochraně přírody“;
„Olympiáda netradičních soutěží“ – netradiční sporty a pohybové aktivity, týmová
práce, soutěže jednotlivců i družstev.



Žáci naší školy se zapojili do školního recyklačního programu „Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět“ pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Také se zapojili do výjezdního výukového programu
„Recyklojízda“ - připomínka Evropského dne recyklace baterií (Společnost
ECOBAT s.r.o., která zajišťuje zpětný odběr baterií).
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V průběhu školního roku opět 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..
Účastnili jsme se vzdělávacích akcí a exkurzí:
- 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, „Veselé
muzicírování“ na školní zahradě.

Naši žáci se zapojili také do projektu „Proti rasismu“, který zpracovali studenti BMA
pro žáky základních škol.

- firma Ferrcopm a.s.,
Frýdlant nad Ostravicí.
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další aktivity školy:

„Pirátský den“ – netradiční úkoly, výroba masek, hledání ztraceného pokladu v areálu
školní zahrady;

„Mikulášská besídka“;
„Třikrálový den“ – veselé povídání na dané téma, výtvarná a pracovní činnost;
„Karneval“ – představení originálních masek, pohybové hry, hudba, tanec, zpěv;
„Morena“ - tvorba „Moreny“, loučení se zimou, hudba, zpěv;

„Veselá velikonoční tvorba“ - pečení perníčků, malování vajíček, keramická tvorba;
„Pálení čarodějnic“ – výtvarná a pracovní činnost na školní zahradě;
„Člověče, nezlob se“ - V. ročník školního žákovského turnaje;
„Pěvecká a recitační soutěž “ - školní kolo;
„Den dětí“ – zábavné dopoledne u řeky Ostravice, sportovní hry, výtvarná činnost;
„Školní výlet“ - Hrad Bouzov – zábavný program pro žáky v areálu hradu;
„Atletický čtyřboj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ - organizátorem
sportovní akce je Středisko volného času Klíč Frýdek- Místek, naši žáci se umístili na
3. místě;
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5.2. Ve školním roce 2017/2018 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:
„Sovička“ - tvorba podzimní dekorace z přírodního materiálu – říjen 2017;
„Vánoční zápich“ – výroba keramického zápichu - listopad 2017;
- glazování originálního keramického zápichu – prosinec 2017;
„Tác“ – barvení a dekorování dřevěného tácu - leden 2018;
„Malba na skleněnou vázu “ – únor 2018;
„Dekorování“ (košíček s primulkou) – březen 2018;
„Dekorování“ (dřevěná ptačí budka)“ – duben 2018;
„Strom života“ – květen 2018;
„Ovocný zmrzlinový pohár“ – červen 2018.

 „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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5.3. Ve školním roce 2017/2018 byli žáci úspěšní ve výtvarných soutěžích:
1. „O pohár čeladenské Ovečky“ - V. ročník
vyhlašovatel: Základní škola, Čeladná,
Speciální cena ředitelky školy;
2. „Moje nejoblíbenější pohádka“ - XXV. ročník Evropských dnů handicapu
v Ostravě,
vyhlašovatel: Asociace TRIGON, Ostrava-Poruba,
1. místo v kategorii 2. stupeň základní školy („Víla Amálka“);
3. „Skřítkové kolem nás“
vyhlašovatel: Základní škola a mateřská škola Staré Město,
Zvláštní ocenění za výtvarném zpracování.
Účastnili jsme se také různých kulturně-vzdělávacích akcí, filmových představení,
výstav, jimiž se snažíme obohatit výuku:
divadelní představení „Písně Z. Svěráka a J. Uhlíře“,
vystoupení folklórního souboru Malá Chasa a Chasička,
koncert ZUŠ Leoše Janáčka – vystoupení tanečního oboru.
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5.4. Základní škola při zdravotnickém zařízení uskutečňuje každý měsíc pro nově
přijaté žáky výchovně vzdělávací program, exkurzi nebo výlet. V tomto školním roce to
byly tyto akce:
Září
„Odkud jsem přijel“ – projektový den;
„Valašské muzeum v přírodě“ Rožnov pod Radhoštěm – exkurze;

„Beseda s lesníkem“;

„Jak znáš les“ - přírodovědný poznávací projekt - výšlap na Čupek;
„Přichází podzim“ - výtvarný projekt;
beseda se členy horské služby ve Frýdlantu nad Ostravicí;
„Poznáváme okolí“ – přírodovědný projekt – vycházka, přírodovědný kvíz;
Říjen
„Poznáváme přírodu“ - přírodovědná soutěžní vycházka na Metylovickou hůrku;
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Listopad
„Svět techniky“ - Dolní oblast Vítkovic - exkurze;
Prosinec
„České Vánoce, zvyky a pověry" – společný projekt základní školy a mateřské školy,
vánoční dílny - výroba jablíčkového svícnu, odlévání vosku, hádání budoucnosti, krájení
jablíčka, povídání o českých vánocích, zpívání koled,…;
„Marlenka“ - exkurze do Společnosti Marlenka International, s.r.o. “, spojená
s návštěvou Staré školy a expozice sakrálního umění v Kozlovicích;

Leden
„Muzeum Tatry a expozice Fojtství“ (staré školy) - školní výlet;
Březen
„Velikonoce“ – návštěva Skanzenu Rožnov pod Radhoštěm;
„Velikonoce“ – projektový den - zvyky, zdobení kraslic, šití kuřátek (ptáčků),
seznámení se se symbolikou svátků, s říkadly a koledami;
Duben
„Muzeum Kopřivnice“ - exkurze spojená s návštěvou Staré školy v Kozlovicích;
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Květen
„Svět techniky“ - Dolní oblast Vítkovic - exkurze;

Červen
„Příroda kolem nás“ - přírodovědný výlet do Frýdlantu na Ostravicí, plnění aktivit
spojených se znalostí přírody, vytváření postavičky z přírodnin, sportovní aktivity
v přírodě;
„ZOO Ostrava“ - školní výlet s plánovanými výchovně vzdělávacími přednáškami;
„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
2018.
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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
„Zásady slušného chování ve škole, ve společnosti, v dopravních prostředcích“ - řízená
diskuze, modelová situace;
„Pozorování chování člověka ke zvířatům“ – řízená diskuze, tematická vycházka;
„Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy“ – řízená diskuze, tematická vycházka;
„Den bez aut“ – řízená diskuze, výtvarné zpracování tématu;
„Vztahy ve škole“ – modelová situace, řízená diskuze;
„Kaštanobraní“ – tematická vycházka spojená se sběrem podzimních plodů;
Říjen
„Mezinárodní den zvířat“ – návštěva Zverimexu, výtvarné zpracování;
„Pozitivní a negativní kamarádství“ – řízená diskuze, modelová situace;
„Světový den duševního zdraví“ – řízená diskuze;
„Pozorování pozitivního a negativního chování dětí a mládeže ve volném čase“ - řízená
diskuze, tematická vycházka, výtvarné zpracování;
„Den stromů“ - řízená diskuze, tematická vycházka;
„Rodina, vztahy v rodině“ – řízená diskuze, výtvarné zpracování;
Listopad
„Mezilidské vztahy ve společnosti“ – řízená diskuze,
„Světový den dětí“ – výtvarná tvorba;
Prosinec
„Mezinárodní den zdravotně postižených – pohybové hry;
„Zimní výzdoba školy“ – práce s přírodním materiálem;
„Mezinárodní den hor“ – vycházka, pozorování zimní krajiny;
Leden
„Komunikace s neznámou osobou“ – modelové situace;
„Agresivita“ – řízená diskuze, modelová situace;
Únor
„Nebezpečí a prevence při zimních sportovních aktivitách“ - řízená diskuze, práce
s textem;
„Vycházka zimní krajinou“ – pozorování změn v přírodě;
„Úcta k člověku“ – modelové situace;
Březen
„Jarní výzdoba školy“ - práce s přírodním materiálem;
„Látky poškozující zdraví“ – výtvarné zpracování;
„Jak trávit volný čas? “ - diskuze, pohybové hry;
„Světový den vody“ - řízená diskuze, výtvarná činnost;
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Duben
„Den Země“ – sběr odpadu v okolí řeky Ostravice, spolupráce s komunálními službami
AVE, Frýdlant nad Ostravicí;
„Mezinárodní den dětské knihy“ – četba pohádek, výtvarné zpracování pohádky
O červené Karkulce;
„Světový den zdraví“ – příprava ovocného poháru;
„Pozorování dopravní situace v okolí školy“ - určování dopravního značení, pozorování
chování osob na přechodu pro chodce;
„Přesazování školních pokojových rostlin“;
Květen
„Mezinárodní den rodiny“ - výtvarná činnost;
„Světový den bez tabáku“ – tematická kresba, vycházka;
Červen
„Světový den životního prostředí“ – vycházka, pozorování přírody;
„Mezinárodní den boje proti drogám“ – diskuze, tematická kresba;
„Zábavné odpoledne se studenty Gymnázia BMA“ – loučení se školním rokem.
Akce školní družiny na odloučeném pracovišti:
„Halloween“ – malba dýně, pavouků, netopýrů, výroba strašidelné lucerničky;
„Podzim“ - výtvarné ztvárnění;
„Vánoce“ - pečení perníčku, výtvarné zpracování - koláž Čerta, Mikuláše a Anděla,
tvorba Andělíčka, Psaní Ježíškovi;
„Myslím na Tebe“ – připomenutí sv. Valentýna;
„Divadlo Slunečnice“ – hudební vystoupení Brněnského divadla;
„Velikonoce“ – tvorba věnce ze skořápek, zajíčků a slepiček;
„Den Země“ – povídání o ochraně přírody, ohrožených druzích živočichů, úklid
zahrady;
„První máj, lásky čas“ – zábavné odpoledne;
„Den dětí“ - odpoledne plné her a zábavy, turnaj ve vybíjené mezi zdravotními
sestřičkami a dětmi, hledání pokladu.
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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 nové téma:
září: „Pohádka” - výroba postavičky z večerníčků, vlastní pohádkové knížky a záložky,
reprodukce pohádky "O perníkové chaloupce";
říjen: „Proměny přírody a barevnost podzimu” v lese, na poli, na zahradě,
Halloweenská oslava;

listopad: „Oblékání” – oblékání, móda, životní styl;
prosinec: „Zimní sporty” – pravidla chování a bezpečnost u zimních sportů, jak se
obléci k jednotlivým sportům, známé osobnosti sportu;

„Vánoce” – tradice Vánoc, koledy, výroba vánočních ozdob.;
leden: „Řemesla” – seznámení se s některými druhy řemesel a povolání, jejich animace;
únor: „Masopust” - výroba masek, nácvik tanečků a písniček;
„Rodina a domov“ - členové rodiny, vztahy v rodině, láska, bezpečí, jistota, okolí
domova, kde bydlím, …;
březen: „Bezpečnost a povolání”
„Velikonoce” – výroba slepičky,
– pravidla chování na silnici, chodníku
zajíčka, barvení vajíček;
a ulici, světelná signalizace;
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duben: „Životní prostředí – Den Země ” – pozorování živého hmyzu lupou, hledání
a poznávání přírodnin;

„Pálení čarodějnic” – výroba čarodějnických klobouků;
květen: „Lidské tělo” - co tělu prospívá a neprospívá, orgány a jejich funkce, lidské
vjemy, zásady zdravého životního stylu, předcházení úrazům;

červen: „Den handicapu” – vyprávění
handicapovaného člověka s vodícím psem
Aminkou;

„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 postižení, 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
„Zásady slušného chování ve škole, ve společnosti, v dopravních prostředcích, na
veřejném prostranství“ – řízená diskuze, modelové situace;
„To je zákon kámo!“ – navazující projekt na „Protidrogový vlak“ - projekt
REVOLUTION TRAIN (Nadace Nové Česko ve spolupráci s Národní protidrogovou
centrálou). Základem projektu je prožitkový princip, který zajistí intenzivní zážitky,
které vzdělávají a pomáhají změnit život k lepšímu;
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„Vztahy ve škole“ – řízená diskuze, modelová situace;
Říjen
„Pozitivní a negativní kamarádství“ – řízená diskuze, modelová situace;
„Horská služba“ – beseda na základně Horské služby ve Frýdlantu nad Ostravicí,
předcházení hrozícímu nebezpečí v horských podmínkách;
„Pozorování pozitivního a negativního chování mládeže ve volném čase“ - řízená
diskuze, tematická vycházka;
„Rodina, vztahy v rodině“ – řízená diskuze, výtvarné zpracování;
Listopad
„Beseda s Policií ČR, Frýdlant nad Ostravicí“ – seznámení s činnostmi Policie ČR a její
technikou, beseda na téma šikana, dodržování vlastní bezpečnosti (doma, cestou do
školy a ve škole);
„Mezilidské vztahy ve společnosti“ – řízená diskuze, modelové situace;
Prosinec
„Mezinárodní den lidí s postižením“ – řízená diskuze;
Leden
„Agresivita“ – řízená diskuze, modelová situace;
„Komunikace s neznámou osobou“ - řízená diskuze, modelové situace;
Únor
„Nebezpečí a prevence při zimních sportovních aktivitách“ – řízená diskuze,
práce s textem;
„Úcta k člověku“ – řízená diskuze, modelová situace;
Březen
„Látky poškozující zdraví“ – vyhledávání informací na internetu, řízená diskuze;
„Jak trávit volný čas?“ – práce s textem, řízená diskuze;
„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ – beseda s lektorkou o hrozícím nebezpečí při
požití alkoholu;
„Nebezpečné dopravní situace pro chodce a cyklisty“ - beseda s Policií ČR, Frýdlant
nad Ostravicí;
Duben
„Světový den zdraví“ – řízená diskuze, vyhledávání informací na internetu;
„Pozorování dopravní situace v okolí školy“ - opakování pravidel silničního provozu
pro chodce a cyklisty;
Květen
„Péče o děti bez rodiny“ – vyhledávání informací na internetu, řízená diskuze;
„Mezinárodní den rodiny“ – řízená diskuze;
„Světový den bez tabáku“ – sportovní hry, řízená diskuze;
Červen
„Mezinárodní den proti drogám“ – řízená diskuze, výtvarná tvorba;
„Policie ČR – ukázka výcviku policejních psů“ - OLÚ Moravskoslezské sanatorium
v Metylovicích.
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6.2. Environmentální výchova – aktivity:
Září
„Recyklace hrou“ – přednáška, společnost ECOBAT s.r.o., která zajišťuje zpětný odběr
a recyklaci použitých baterií;
„Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy“ – řízená diskuze;
„Den bez aut“ – řízená diskuze, výtvarné zpracování;
„Kaštanobraní“ – vycházka do přírody, sběr přírodního materiálu pro pracovní tvorbu
i jako krmivo pro zvěř v zimních měsících;
Říjen
„Mezinárodní den zvířat“ – návštěva Zverimexu, výtvarné zpracování;
„Horská služba“ – přednáška zaměřená na horskou přírodu a na řešení nebezpečných
situací v horách, Areál horské služby ve Frýdlantě nad Ostravicí,
„Světový den duševního zdraví“ – tematická vycházka, pozorování přírody;
„Světový den výživy“ – řízená diskuze, příprava ovocného poháru;
„Den stromů“ – tematická vycházka, výtvarné zpracování;
Listopad
„Světový den dětí“ – řízená diskuze, výtvarná tvorba, práce s přírodním materiálem;
„Hmyzí duchové“ – beseda o životě strašilek, pakobylek a kudlanek nábožných;

Prosinec
„Zimní výzdoba školy“
„Mezinárodní den hor – vycházka, pozorování zimní krajiny;
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Leden
„E-liška“ – beseda, setkání s živou liškou;

„Zimní radovánky“ – hry a pozorování změn v přírodě;
Únor
„Tematická vycházka“ - pozorování změn v zimní přírodě;
„Mravenci“ – beseda, seznámení se s životem mravenců;
Březen
„Zimní krmení lesní zvěře – dodání krmiva pro lesní zvěř;

„Jarní výzdoba školy“ – práce s přírodním materiálem;
„Morena“ – loučení se zimou, výtvarná tvorba, práce s přírodním materiálem;
„Světový den vody“ – řízená diskuze, výtvarná tvorba;
„Veselá velikonoční tvorba“ – tvorba originálních, velikonočních, přírodních dekorací;
Duben
„Plazi jak je neznáte“ – beseda o životě hadů a ještěrek;
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„Den Země“ – každoroční sběr odpadu v okolí řeky Ostravice, spolupráce s „AVE CZ“
Odpadové Hospodářství s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí, zakončený opékáním špekáčků;

„Přesazování školních pokojových rostlin“;
Květen
„Pálení čarodějnic“ – výtvarná a pracovní činnost na školním pozemku;
Červen
„Světový den životního prostředí“ – vycházka, pozorování přírody.
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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.

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 - pravidelné školení BOZP a PO,

jazykového vzdělávání;
a účast na vzdělávacích akcích v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Frýdlant nad Ostravicí.
Vzdělávací akce pedagogů:
1. „Strukturované učení u žáků s poruchou autistického spektra a mentálním
postižením“ – Základní škola, Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková
organizace;
2. „Jak si poradit s nekázní dětí“ – KVIC Nový Jičín;
3. „Metoda dobrého startu“ – KVIC Nový Jičín;
4. „Práce s dětmi s odlišnými projevy chování“ - KVIC Nový Jičín;
5. „Smaltování bez pece a drátkování“ - KVIC Nový Jičín;
6. „IX. setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje“
– Klub ekologické výchovy, z.s.;
7. „Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II“.
Vzdělávací akce výchovné poradkyně:
1. „Trh práce“ – Úřad práce Frýdek – Místek,
2. „Setkání výchovných poradců“ ve Speciálně pedagogickém centru, Těšínská,
Ostrava – Slezská Ostrava;
Ředitelka školy a zástupkyně ředitelky se zúčastnily:
1. Konference „Rodina a handicap“
– XXV. ročník „Dnů handicapu“ v Ostravě;
2. „Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018“ – NIDV Ostrava.
Ředitelka školy se zúčastnila dále těchto vzdělávacích akcí:
1. „Pracovně právní předpisy ve školské praxi, GDPR (ochrana osobních údajů) “
- RESK education, s.r.o., Třinec;
2. „Reforma financování regionálního školství pro mateřské školy, základní školy
a školní družiny“;
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V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Frýdlant nad Ostravicí
jsme se zúčastnili workshopů:
1. „Ekoškola“ – návštěva Základní školy Janovice – ředitelka školy a koordinátor
EVVO;
2. „Ekoškolka“ – návštěva Mateřské školy Čeladenská beruška, Čeladná – zástupkyně
ředitelky školy a učitelka MŠ;
3. „Aktuální školská legislativa - pedagog mezi paragrafy“ – ředitelka školy
a zástupkyně ředitelky školy.

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 ve školním roce 2017/2018
- prezentace výtvarných prací žáků v prostoru chirurgické a úrazové ambulance
Polikliniky Frýdlant nad Ostravicí;
 zapojení do Potravinové sbírky (pro Potravinovou banku v Ostravě, o. s.),
- která se opět uskutečnila při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.
Naše škola dodala potraviny, 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;
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 konzultační činnost
Zajištění odborné praxe pro
- 3 studenty studia pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3
odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. – realizováno Krajským zařízením pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín;
- 1 studenta navazujícího magisterského studia Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity oboru Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika;
- 2 studenty magisterského studia Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc
oboru Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika.
9.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Česká školní inspekce provedla ve školním roce 2017/2018 inspekční zjišťování
ve dnech 13. 11. 2017 – 15. 11. 2017:
Hodnocení vývoje
- vedení školy postupně realizuje obměnu vnitřního vybavení budovy školy.
Silné stránky
- Efektivní spolupráce se zdravotníky při zdravotnickém zařízení.
- Pozitivní pracovní klima ve všech třídách školy.
- Nižší počty žáků na prvním i druhém stupni základní školy umožňují maximální
podporu rozvoji jejich osobnosti a individuální přístup ze strany pedagogických
pracovníků.
Slabé stánky a/nebo příležitosti ke zlepšení
- Neefektivní metodická podpora vedení školy učitelce mateřské školy a tím snižující se
úroveň kvality předškolního vzdělávání.
- Stav podlahy polytechnické učebny a venkovního areálu školy neumožňují
plnohodnotné zapojení žáků do vzdělávacích činností a vyžadují rekonstrukci.
- Vysoký počet žáků ve třídě základní školy speciální omezuje využívat organizační
formy vhodné pro žáky s kombinovaným postižením
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10.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017:

celkové příjmy

8 720 814,66 Kč

z toho: dotace kraje
ostatní výnosy – zúčtování fondů
výnosy z pronájmu

8 477 152,00 Kč
109 550,96 Kč
134 111,70 Kč

celkem výdaje

8 660 815,27 Kč

z toho: mzdové náklady
zákonné a sociální náklady
energie
spotřeba materiálu
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby a náklady

5 711 481,00 Kč
2 110 945,51 Kč
232 876,00 Kč
121 240,00 Kč
149 695,42 Kč
10 311,00 Kč
324 266,34 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2017

59 999,39 Kč

V tomto školním roce jsme získali sponzorské dary:
 30 000,00 Kč od fyzických osob na další rozvoj činnosti školy;

7 710,00 Kč z Projektu "Obědy pro děti" společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., pro jednu žákyni školy.
V rámci modernizace materiálně technického vybavení školy byla v tomto školním roce
provedena:
- modernizace učebny - pokládka podlahové krytiny, vymalování, výměna AKU kamen
- 2. patro budovy;
- modernizace výdejny jídel - pokládka podlahové krytiny, vymalování, výměna
kuchyňské linky a výměna bojleru;
a provedeno čištění čalouněného nábytku na obou pracovištích;
provedeny opravy:
- elektrických kláves,
- kopírky Canon 1018,
- PC techniky,
- Aku kamen ve třídě - 1. patro,
- instalace SQL Server;
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zakoupeno nové vybavení:
- Vizualizér Luments DC 170,
- Projektor Benq,
- Notebook Asus,
- Tablet Lenovo,
- Laminátor DWL - 4CF,
- Bojler Tatramat EOV 120,
- Stůl Linnmon 2x,
- Šatní skříň Stuva,
- zásobník na ručníky Merida;
a zakoupeny školní pomůcky:
- 2 ks Evropa obecně zeměpisná mapa,
- 10 ks relaxační polštář – muzikoterapie,
- 5 ks Overbal (MŠ),
- 10 ks pěnové karimatky,
- 2 ks míč Malunet Rio (MŠ, ŠD),
- 4 ks hokejky Lakros,
hra Transportation,
- 2 ks kočárek (MŠ).
Z podpůrných opatření jsme zakoupili:
- PC PRO ONE,
- 2 ks speciální židle s podporou sedu žáka.
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Hlavní činnost
8 586 703,57
8 586 702,96
7 238 031,00 7 440 983,50
7 238 031,00 7 440 983,50

0,00 0,00 -0,61

Doplňková činnost
134 111,70

140 347,93 138 021,66

74 111,70 80 347,93 78 021,66

60 000,00 60 000,00 60 000,00

Porovnání výsledku hospodaření
Hlavní činnost v Kč

Doplňková činnost v Kč

60 000,00
0,00

60 000,00

-0,61
r. 2016

r. 2017
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11.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Opět jsme se zapojili do projektu „Záložka do knihy spojuje školy”, který vyhlásila
Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven. V roce 2017 to byl již 8. ročník,
tentokrát na téma „Tajuplný svět příběhů”.
Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami
a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.
Naši žáci v rámci projektu vytvořili záložky do knih a vyměnili si je s partnerskou
slovenskou školou, kterou byla opět Speciální základní škola sv. Anny 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;
 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 jednu žákyni
školy na úhradu jejich obědů;
 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 2017 jsme se zúčastnili projekce „Vietnam,
brána do Indočíny”;
a „Planeta Země 3000“
- populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně –
historicko - zeměpisným přesahem. Ve školním roce 2017/2018 shlédli naši žáci
program „Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky”, poznali tak tradice a kulturu
místních obyvatel.
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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 jsme měli do konce roku 2017
uzavřenou smlouvu o nájmu jiných prostor, z pronájmu jsme získali 60 000,- Kč
pro potřeby školy v rámci výchovně vzdělávacího procesu;
 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.

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 2017/2018 schválila
dne 8. října 2018.

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 2017/2018 do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
nezapojila.
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Příloha č. 2
Organizace ve školním roce 2017/2018 projekt nerealizovala ani nově realizaci nezahájila.

Nově zahájené projekty:
Název
projektu

Operační
Registrační číslo
program/Zdroj projektu
financování

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

Rozpočet
projektu (v případě

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

partnerství také
částka, která připadá
na školu)

Projekty již v realizaci:
Název
projektu

Operační
Registrační číslo
program/Zdroj projektu
financování

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

3

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

