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

Výroční zpráva o činnosti školy
2018/2019

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, 7. října 2019
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1.

Základní údaje o škole

Sídlo organizace:
Zřizovatel:
IČO:
IZO:
Zápis do Rejstříku škol:
Pracoviště:
Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
70632090
600171574
1. 1. 2005

Odloučené pracoviště:

Základní škola
zřízená podle par. 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
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:

558 677 344
yvetta.romsyova@skolananamesti.cz

webové stránky:
Školská rada:

www.skolananamesti.cz
ustanovena k 1. 9. 2005

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků
podle vzdělávacích programů.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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 a školním klubu, a stravování dětem, žákům a vlastním
zaměstnancům organizace v zařízení školního stravování.
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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 (dále OLÚ);
 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.
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.
1.1
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.
K 1. září 2018 byla zřízena nová třída pro žáky základní školy speciální.
Zde byly v provozu: 2 třídy základní školy (praktické),
2 třídy 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 tělesné výchovy jsme si i nadále pronajímali tělocvičnu TJ Sokol ve
Frýdlantě nad Ostravicí. V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci I. stupně
v tomto školním roce plavecký výcvik v rozsahu 20 hodin, organizovaný společností
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Žáci také navštěvovali 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.
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1.2
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.
2 oddělení školního klubu - činnost probíhala v měsíci červenci 2019 max. pro 28 žáků.
Škola má k dispozici 3 kmenové učebny, hernu školní družiny a sborovnu.
1.3
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení (dále MŠ)
zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, umístěných v OLÚ.
Jejím hlavním cílem je uspokojovat potřeby dětí, poskytnout jim všestrannou péči,
pomoci jim zvládnout a zpříjemnit pobyt v léčebně.
Práce s dětmi je vysoce individuální, usilujeme o to, aby každé dítě v naší MŠ mělo
osobní pocit pohody, vedeme je k poznání, že na zdraví jedince má vliv i jeho chování
a způsob života.
Délka pobytu dětí je obvykle 4 týdny.
V provozu bylo 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.
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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1.4
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, 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 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

Celkový přehled za školu
PC

Notebook

Tablet

pro žáky

17

0

3

pro učitele

4

4

0

pro agendu

2

1

0

Celkem

23

5

3

Žáci obou pracovišť využívají dostatečně vybavenou žákovskou knihovnu.

1.5
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.
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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:
"HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY - č.j. ZMFry/01092/2017"
- Školní vzdělávací program mateřské školy při zdravotnickém zařízení zpracovaný
podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání;
"ŠVP ZV - č.j. ZMFry/00281/2018"
- Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (od 1. 9. 2018);
"ŠVP ZV – č.j. ZMFry/01096/2017"
- Školní vzdělávací program pro základní školu při zdravotnickém zařízení zpracovaný
podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání;
"ŠVP pro ZŠS, č.j. ŘZŠ/110/2010"
– Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální zpracovaný
podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.
Pedagogové odloučeného pracoviště pracují s žáky dle požadavků kmenových škol,
které nám zasílají tematická 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 2018/2019 byl
tvořen 17 pedagogy:
10 učitelů základní školy,
1 učitelka mateřské školy,
4 asistentky pedagoga – s celkovým úvazkem 3,5 (jeden úvazek byl rozdělen mezi 2
asistentky pedagoga a v dopoledních hodinách vykonávala funkci asistentky pedagoga
ve třídě základní školy speciální opět vychovatelka školní družiny s úvazkem 0,5),
a 2 vychovatelky školní družiny.
V době letních prázdnin byly v provozu dvě oddělení školního klubu, kde pracovaly
další 2 vychovatelky.
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

ZŠ Frýdlant nad Ostravicí
Zápis do 1. ročníku se uskutečnil 26. dubna 2019.
K zápisu se dostavily a byly přijaty ke vzdělávání dvě děti, jedno po odkladu povinné
školní docházky.
ZŠ při zdravotnickém zařízení
Organizace není kmenovou školou, zápis k povinné školní docházce zde neprovádíme.

5.

Výsledky vzdělávání žáků - ZŠ (praktická) a ZŠ speciální (dále ZŠS)

Základní školu ve Frýdlantě nad Ostravicí k 30. 9. 2018 navštěvovalo:
29 žáků - ZŠ (praktická) 18 žáků a ZŠ speciální 11 žáků.
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1. pololetí
Ročník

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

Počet žáků

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli Nehodnoceni

ZŠ (praktická)
1
0

0

0

0
1
4
1
1
3
5

1
0
1
0
0
1
0
2

1
0
0
4
1
0
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

18

6

12

0

0

1
2

ZŠ speciální
I. díl
II. díl
Celkem
ZŠ+ZŠS

7
4

1
1

6
3

0
0

0
0

29

8

21

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
2
0
1
4
1
1
3
5

1
1
0
1
0
0
1
0
2

0
1
0
0
3
1
0
3
2

0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

18

6

10

2

0

ZŠ speciální
I. díl
II. díl
Celkem
ZŠ+ZŠS

7
4

0
3

6
1

1
0

0
0

29

9

17

3

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

Počet Pochvala Pochvala
žáků
TU
ŘŠ
29

0

0

Počet Pochvala Pochvala
žáků
TU
ŘŠ
29

0

0

NTU

Důtka
TU

3

1

NTU

Důtka
TU

1

2

Důtka 2.stupeň 3.stupeň
ŘŠ
1

0

Důtka
2.stupeň 3.stupeň
ŘŠ
0

2

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

Povinnou školní docházku ukončilo 7 žáků, z nichž 5 bylo přijato na:




Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o.:
- obor "Stravovací a ubytovací služby" - 2 žákyně,
- obor "Zednické práce" – 1 žák;
Střední zahradnická škola, Ostrava, p. o.:
- obor "Zahradník" – 1 žákyně;
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, p. o., Ostrava-Poruba
- obor "Praktická škola dvouletá" – 1 žákyně;

a 2 žákyně nepokračují ve vzdělávání na střední škole, nastoupily do zařízení:


"Žirafa" – Integrované centrum Frýdek-Místek.
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0

0

Zameškané hodiny
1. pololetí
Ročník

Počet žáků

Zameškané
hodiny
omluvené

Zameškané
hodiny
neomluvené

Omluvené
průměr
na žáka

Neomluvené
průměr
na žáka

5
103

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
51,5
6
40,5
31
71
90,33
55,4
76,86
25,25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZŠ (praktická)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ZŠS I. díl
ZŠS II. díl

1
2
0
1
4
1
1
3
5
7
4

6
162
31
71
271
277
538
101

Celkem

29

1656

0

53,97

0

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.
ZŠS I. díl
ZŠS II.díl

1
2
0
1
4
1
1
3
5
7
4

0
81
0
3
245
26
59
341
290
664
187

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
40,5
0
3
61,25
26
59
113,67
58
94,86
46,75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem

29

1896

2. pololetí
Ročník
ZŠ (praktická)

0

11

65,38

0

V základní škole na odloučeném pracovišti při zdravotnickém zařízení bylo denně
vyučováno průměrně 28 žáků, ve školním roce 2018/2019 se zde vystřídalo celkem
338 žáků.
V jednom oddělení školní družiny pracovala paní vychovatelka max. se 14 žáky.
5.1 Akce školy:
Základní škola ve Frýdlantě nad Ostravicí uskutečnila pro žáky tyto


výukové programy Muzea Beskyd Frýdek – Místek:
„Voda ve Frýdku-Místku“ – listopad 2018
„Veselé Vánoce přeje Ježíšek“ – prosinec 2018
„Moravskoslezské Beskydy“ – únor 2019
„Teče voda, teče“ – březen 2019
„Ekologie pro každý den“ – buben 2019
„Hrady a zámky na Frýdecko-Místecku“ – duben 2019



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.



projektové dny:

„Cestování s prarodiči" - pravidla bezpečného
chování - BESIPU a slušného chování během
cestování
v různých dopravních prostředcích.
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„Pálení čarodějnic - slavnost ohňů"

„Hmyzí domeček" - ekologie

„ZOO Ostrava" – naučný program s plánovanými výchovně vzdělávacími přednáškami,

„Tři králové" – seznámení s historií a významem tohoto svátku.
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 další aktivity školy:
„Mikulášská besídka“;
„Karneval“ – představení originálních masek, pohybové hry, hudba, tanec, zpěv;
„Veselé zoubky“ - zapojení do preventivního programu Veselé zoubky, organizátor
DM drogerie Markt s.r.o., České Budějovice;
„Veselá velikonoční tvorba“ - pečení perníčků, malování vajíček, keramická tvorba;
„Člověče, nezlob se“ - VI. ročník školního žákovského turnaje;
„Pěvecká a recitační soutěž “ - školní kolo;
„Den dětí“ – zábavné dopoledne - sportovní hry, výtvarná činnost;
„Školní výlet“ - Štramberk – návštěva města, hradu s gotickou věží Trúba, jeskyně
Šipky, malého ZOO a pekárny tradičních štramberských uší;
„Atletický čtyřboj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ – organizátor Středisko
volného času Klíč, Frýdek- Místek.
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..

5.2

Ve školním roce 2018/2019 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:
„Ježek“ - podzimní dekorace z přírodního materiálu – říjen 2018;
„Anděl“ – dekorace z přírodního materiálu – prosinec 2018;
„Závěsná dekorace“ – práce se dřevem - leden 2019;
„Malba na skleněnou vázu“ – únor 2019;
„Velikonoční zajíček“ – březen 2019;
„Dekorování“ (závěsné ptačí hnízdo)“ – duben 2019;
„Dřevěná dekorace“ – květen 2019;
„Ovocný zmrzlinový pohár“ – červen 2019.
 „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 2018/2019 byli žáci úspěšní ve výtvarných soutěžích:

 VI. ročník výtvarné soutěže „O pohár čeladenské ovečky“,
téma: „Kostely, kostelíčky a kapličky v Beskydech“ – kolektivní práce - 1. místo
vyhlašovatel: Základní škola, Čeladná;
 IX. ročník mezinárodní výstavy výtvarných prací dětí a žáků s poruchami
autistického spektra - ,,Pohled do jiného a přece stejného světa“,
téma - „Můj barevný svět“ - zvláštní ocenění;
 XXIX. ročník festivalu „Jičín – město pohádky“,
téma: „Žili, byli nejen na hradech a zámcích …“ - zvláštní cena poroty;
 „Barevný podzim 2018“ – kolektivní práce, zvláštní cena poroty,
vyhlašovatel: DDM Ostrava-Poruba, p.o.
 „Cestování s prarodiči“
vyhlašovatel: Policie ČR – skupinová práce.
Účastnili jsme se také různých kulturně-vzdělávacích akcí, filmových představení,
výstav, jimiž se snažíme obohatit výuku.
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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
„Dobrovolní hasiči Metylovice“ – exkurze,
„Jak znáš les“ – přírodovědný poznávací projekt,

„Valašské muzeum v přírodě“ – výlet Rožnov pod Radhoštěm;
Říjen
„Podzim“ - celodenní soutěžní projektový den,
„Naučné soutěžní dopoledne“- průřez témat - naukové předměty;
Listopad
„Svět techniky“ - Dolní oblast Vítkovic – exkurze s 3D projekci filmu „Predátoři“,
„Riskuj“ – vědomostní soutěž;
Prosinec
„České Vánoce“ - vánoční zvyky a tradice, koledy, výroba vánočního svícnu, ozdob,
přáníček,
„Vánoční dílny“ – projektový den,
„Marlenka“ - exkurze do Společnosti Marlenka International, s.r.o“, spojená
s návštěvou Muzea Beskyd - povídání o adventu, zvycích, maškarách…;
Leden
„Svět techniky“ - Dolní oblast Vítkovic s 3D projekci filmu „Podmořský svět“;
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Březen
„Velikonoce“ – projektový den - zvyky, zdobení kraslic, seznámení se symbolikou
svátků, s říkadly a koledami,

„Svět techniky“ - Dolní oblast Vítkovic;
Duben
„Veselé zoubky “ - preventivním programem ve spolupráci s DM drogerie Markt s.r.o.,
České Budějovice,
„Velikonoční dílny“ - tvorba tradičních velikonočních kraslic, zápichů do květináčů
a dekorací,
„Štramberk“ – školní výlet s návštěvou jeskyně Šipka, muzea malíře Zdeňka Buriana
a pekárny tradičních štramberských uší;
Květen
„Metylovice – Koňské nebe“- projekt, informace o místě, geografii a historii oblasti,
místním folkloru a nářečí,
„ZOO Ostrava“ - školní výlet s plánovanými výchovně vzdělávacími přednáškami,
komentovaném krmení pandy červené;
Červen
„Valašské muzeum v přírodě“ – výlet Rožnov pod Radhoštěm,
„Cestička do Frýdlantu“ - celodenní soutěžní přírodovědná vycházka,
„Olympiáda netradičních sportů“ - soutěž ve hře Petanque, v netradiční štafetě, hodu na
cíl, přetahování lanem a hře "Triffidi".
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5.5

Inkluze

V rámci "Inkluze" proběhly tyto akce:
 Divadelní představení „Jak se Lotynka napravila“
- společná akce pro děti mateřské školy, žáků základní školy při zdravotnickém zařízení,
základní školy (praktické) a základní školy speciální v areálu OLÚ v Metylovicích –
červen 2019;
 „Modrý den“ – Světový den porozumění autismu – společné setkání, aktivity
a muzikoterapie s žáky základní školy ze Starého Města.

5.6

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.
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5.7
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:
„Indiánský den”
- hudební a hudebně pohybové
činnosti;

říjen:
„Proměny přírody a barevnost
podzimu” - v lese, na poli, na
zahradě;
listopad:
„Oblékání” – oblékání, móda,
životní styl,
„Halloween”;

prosinec:
„Zvířátka v zimě”,
„Vánoce” – tradice Vánoc,
koledy, výroba vánočních
ozdob;
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leden: „Zimní sporty” – prevence úrazů, „Masopust”, Karneval;
únor: „Rodina a domov“ - vztahy v rodině, okolí domova, kde bydlím, …;
březen:

„Kniha” – povídání, zapůjčení knih, výroba
Knížky,…,
„Povolání” - druhy povolání, jejich animace;

duben: „Životní prostředí – Den Země”,
„Doprava”, „Velikonoce”;
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květen: „Planeta Země” - mapa, buzola, glóbus, světové strany, co je vesmír, hvězdy,
planety,……;
červen: „Den dětí” – jak žijí lidé a děti v jiných zemích, národnosti;
„Etiketa stolování” - harmonogram stravování a příprava jídel.

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

Prevence rizikového chování a environmentální výchova
Na realizaci preventivního plánu se podílel školní metodik prevence ve spolupráci
s koordinátorem EVVO, výchovným poradcem, třídními učiteli, asistentky pedagoga, za
podpory vedení školy.
Rodiče žáků byli o aktivitách školy v oblasti prevence rizikového chování
a environmentální výchovy informováni prostřednictvím třídních schůzek a webových
stránek školy.
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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 volnočasových aktivit pro děti a žáky odloučeného
pracoviště přizpůsobených specifikám a zájmům dětí a žáků.
6.1
Aktivity:
Září
„Zásady slušného chování ve škole“ – řízená diskuze, modelové situace;
„Vztahy ve škole“ – řízená diskuze, modelová situace;
Říjen
„Zásady slušného chování ve společnosti, v dopravních prostředcích, na veřejném
prostranství“ – projekt „Cestování s prarodiči“ (Krajské ředitelství Policie MS kraje);
Listopad
„Agrese, negativní
chování“
- beseda s Policií ČR
Frýdlant nad Ostravicí,
seznámení s činnostmi
obvodního oddělení
a jeho technikou;
„Ochrana
osob
za
mimořádných událostí“
– řízená diskuze;

Prosinec
„Sebepojetí, postavení
jednotlivce ve skupině, skupinové interakce“ – interaktivní program ve spolupráci se
studenty BMA Frýdlant nad Ostravicí;
„Zdravý způsob života“;
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Leden
„Komunikace s neznámou osobou“ - řízená diskuze, modelové situace;
„Mezilidské vztahy ve společnosti - národnostní menšiny“ - řízená diskuze,
vyhledávání informací na internetu;
„Stres a jeho vztah ke zdraví“ – muzikoterapie;
„Nebezpečí a prevence při zimních sportovních aktivitách“ – edukační interaktivní
program (knihovnická lekce ve Frýdlantě nad Ostravicí);

Únor
„Lidská práva“ řízená diskuze, práce
s textem;
„Úcta k člověku“ řízená diskuze,
modelová situace,
výtvarné zpracování;

Březen
„Volný čas“ – práce s textem (knihovnická lekce), řízená diskuze;
„Netolismus, kyberšikana, stalking“ – beseda s Policií ČR Frýdlant nad Ostravicí;
Duben
„Světový den zdraví“ – diskuze, návštěva solné jeskyně;
„Sexuální dospívání, prevence rizikového sexuálního chování“ – řízená diskuze;
Květen
„Modrý den“ – Světový den porozumění autismu, společná akce s žáky ZŠ Staré Město;
„Mezinárodní den rodiny“ – řízená diskuze, knihovnická lekce;
„Vandalismus“ – řízená diskuze, publikace moravskoslezské policie - „Policejní
pohádky“;
Červen
„Mezinárodní den proti drogám“ – řízená diskuze, výtvarná tvorba;
„SayNO!“ - celosvětová kampaň proti zneužívání dětí přes internet – videoprojekce,
debata;
„Nebezpečí šikany“ – preventivní program s odborníkem z Pedagogicko-psychologické
poradny Ostrava.

23

6.2

Environmentální výchova (EVVO) – aktivity:

Na začátku školního roku 2018/2019 koordinátor EVVO připravil dlouhodobý program
EVVO a jeho každoroční realizační část – roční plán EVVO, který prolíná výukou
i výchovou. Cílem je vytvořit a prohloubit u dětí a žáků zájem a vztah ke všem složkám
přírody, vést je k zodpovědnému chování a jednání ve vztahu k prostředí i dění kolem
sebe.
Témata EVVO jsou na naší škole realizována pomocí průřezových témat ŠVP.
Průřezová témata představují okruhy aktuálních problému současného světa, velká část
EV témat prochází napříč vzdělávacími oblastmi. Na naší škole je uskutečňujeme
prostřednictvím vyučovacích předmětů: prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis,
chemie, dějepis, pracovní činnosti. Nedílnou součástí jsou besedy, exkurze, projektové
dny.

„Výsadba školní
jabloně"
– v rámci projektu
„72 hodin“
(pořádá Česká rada dětí
a mládeže);

„Mapujeme strom
svobody" – stoletá lípa,
- zapojení do projektu
„Stromy svobody
1918-2018“
(Nadace Partnerství,
Brno);
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„Den Země"
- návštěva Sadů Bedřicha
Smetany ve Frýdku - Místku
poblíž řeky Ostravice,
program věnovaný hlavně
vztahu rostlin a živočichů
k území, ve kterém žijí.

„Ukliďme Česko"
- v rámci dobrovolnické úklidové akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“
(Český svaz ochránců přírody, Praha),
- spolupráce s „AVE CZ“ Odpadové
Hospodářství s.r.o., Frýdlant nad
Ostravicí;

„Tonda obal na cestách"
- beseda o odpadech a jejich recyklaci, spolupráce s obalovou společností EKO-KOM;
„Ekologie - od příčiny k důsledkům“ – projekt, jehož cílem je utvořit si vlastní názor
na problematiku spojenou s ekologií, odpadem, ale i s drogami a zdravou výživou;
„Mezinárodní den elektroodpadu“– akce k podpoře třídění a recyklaci elektroodpadu.
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7.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

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:
„Žák s vývojovou dysfázií na základní škole“ - Základní škola, Ostrava – Zábřeh,
Kpt. Vajdy 1a, p. o. - účast 1 pedagoga;
 zavádění nových výukových metod:
- kurz FIE I. – Feuersteinovo instrumentální obohacení, metoda k rozvoji
kognitivních funkcí, Cogito – Centrum kognitivní edukace, České Budějovice
- absolvovalo 7 pedagogů;
 oborů souvisejících s vyučovacími předměty:
Konference „Škola v síti informací“, KVIC Nový Jičín – účast 1 pedagoga;
 prevence sociálně patologických jevů, výchovného poradenství a EVVO:
– 2 pedagogičtí pracovníci zahájili studium k výkonu specializovaných činností
 prevenci sociálně patologických jevů, KVIC Nový Jičín,
 studium pro školní metodiky EVVO – Klub ekologické výchovy, a.s. Praha;
 bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- pravidelná školení BOZP a PO všech zaměstnanců zařízení.
Vzdělávací akce výchovné poradkyně:
1. „Trh práce“ – Úřad práce Frýdek – Místek,
2. „Setkání výchovných poradců“ ve Speciálně pedagogickém centru, Těšínská,
Ostrava – Slezská Ostrava;
3. „Síťování služeb pro děti a jejich rodiny v Moravskoslezském kraji“
– seminář Ostrava, v rámci projektu "Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí".
Ředitelka školy a zástupkyně ředitelky se zúčastnily:
1. Konference „Reforma psychiatrické péče v praxi“
– XXVI. ročník „Evropské dny handicapu“ v Ostravě;
2. Informační seminář ke společnému vzdělávání „Podpora bezpečného klimatu
v inkluzivním prostředí“ – NIDV Ostrava;
3. Seminář „Změna financování regionálního školství (pro MŠ, ZŠ)" – ČMOS PŠ,
Karviná – Nové Město;
4. Konference 4. ročníku osvěty "Svět jinýma očima 2019" – Základní škola, OstravaZábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
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Ředitelka školy se dále zúčastnila:
semináře „Financování AP" – Olomouc, MŠMT a
absolvovala základní kurz „Aplikace zákona o registru smluv v praxi“.

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 2018/2019
- 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;
 konzultační činnost
- zajištění odborné praxe pro 2 studentky studia oboru Asistent pedagoga - realizováno
zařízeními: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín a SCHOLA education, zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., Prostějov.

9.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Česká školní inspekce ve školním roce 2018/2019 inspekční šetření neprovedla.
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10.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018:

celkové příjmy

10 056 450,38 Kč
9 895 649,00 Kč
153 901,38 Kč
6 900,00 Kč

z toho: dotace kraje
ostatní výnosy – zúčtování fondů
výnosy z vlastní činnosti
celkem výdaje

10 056 450,38 Kč

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

6 756 573,00 Kč
2 486 632,46 Kč
184 190,00 Kč
185 266,98 Kč
109 463,52 Kč
7 540,00 Kč
256 383,42 Kč
70 401,00 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018

0,00 Kč

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

6 176,00 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 a vymalování WC dívky a WC chlapci v 1. patře budovy ve Frýdlantě
nad Ostravicí,
- vymalování WC dívky a WC chlapci ve 2. patře budovy školy ve Frýdlantě nad
Ostravicí,
- částečná oprava fasády na budově školy ve Frýdlantě nad Ostravicí,
- modernizace ředitelny – rozdělení místnosti sádrokartonovou příčkou, vymalování,
- provedeno čištění čalouněného nábytku na obou pracovištích,
- oprava kopírky Canon 1018 a HP Color CN 2320,
- oprava a diagnostika 2 ks AKU kamen v 1. patře budovy ve Frýdlantě nad Ostravicí,
- nátěr dveří.
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zakoupeno nové vybavení:
- PC ASUS Office Pro 1030
- Skartovačka WALNER C860
- Řezačka papíru DAHLE
- závěsy s garnýží – k zatemnění relaxační místnosti
- šatní stěna KUBA – MŠ
- 2 ks WC kombi
- 6 ks zásobník na ručníky KOMAXIT
- 3 ks zásobník na toaletní papír
- 2 ks umývadlo
- 2 ks baterie páková umývadlová
- Kallax policová skříň s dvířky – speciální třída
- varná konvice Eta,
zakoupeny nové školní pomůcky a z podpůrných opatření zakoupena
zátěžová deka a výukový koberec na zeď.
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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 na podporu čtenářství. V roce
2018 to byl již 9. ročník, tentokrát na téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají
hranice". I nadále jsme spolupracovali se Speciální základní školou 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.
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13.

Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

 1. 6. 2019 jsme zahájili projekt
„Šablona II - Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ a MŠ Frýdlant nad Ostravicí“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012483,
- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Podpora škol formou projektů
zjednodušovaného vykazování – Šablony II. pro MŠ a ZŠ;
 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;
 a projektu „Obědy pro děti” Společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a získali
tak finanční dar pro jednu žákyni školy na úhradu jejich obědů;
 také jsme se připojili k projektu „Krabice od bot 2018", který organizovala
Diakonie ČCE a jehož cílem je potěšit co nejvíce dětí žijících v tíživé sociální
situaci, v sociálně vyloučených lokalitách a azylových domech, udělat radost
dětem formou krabice od bot, která je plná dárků;

 a 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 2018 jsme se zúčastnili projekce „Kuba - dvě
tváře svobody ”;
a „Planeta Země 3000“
- populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně –
historicko - zeměpisným přesahem. Ve školním roce 2018/2019 shlédli naši žáci
program „Myanmar - divoká cesta do barmské říše”, 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:
 Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Klub Míša
– klubová činnost rodičů a žáků;
 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;
 Studio Harcovka Frýdlant nad Ostravicí – návštěvy solné jeskyně;




Policií ČR Frýdlant nad Ostravicí – besedy;
HASÍKEM.cz – hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
Frýdek – Místek – preventivně výukové programy.
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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 2018/2019 schválila
dne 7. října 2019.

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 2018/2019 do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení nezapojila.
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Příloha č. 2

Nově zahájené projekty:
Název
projektu

"Šablona II Zkvalitnění
vzdělávání v
ZŠ a MŠ
Frýdlant nad
Ostravicí"

Operační
Registrační číslo projektu
program/Zdroj
financování

OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012483

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner

Rozpočet
projektu

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

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

příjemce

716 457 Kč

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

Personální
podpora,
osobnostně
profesní rozvoj
pedagogů,
společné
vzdělávání dětí
a žáků,
spolupráce
s veřejností.

1. 6. 2019 –
31. 5. 2021

Projekty již v realizaci: nemáme
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)

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

