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1.2 Zřizovatel  

název zřizovatele Obec Čeladná 

adresa zřizovatele Čeladná 1, 739 12 

kontakt tel.:558 684 008 

fax:558 684 054 

e-mail: celadna@iol.cz 

www.celadna.cz 

 

1.3 Součásti školy kapacita 

Základní škola 250 

Školní družina 100 

Školní jídelna ZŠ 330 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

1. stupeň ZŠ 6 123 20,5 17,57 

2. stupeň ZŠ 4 74 18,5 10,57 

Školní družina 3 82 27,3 27,3 

Školní jídelna ZŠ 1    

Komentář: 

ZŠ Čeladná je stále plně organizovaná základní škola se školní družinou a školní jídelnou. 

V budově je i nadále detašované pracoviště Základní umělecké školy Leoše Janáčka Frýdlant 

n. O., které poskytuje zájemcům z řad žáků naší školy umělecké vzdělávání v oboru hudebním a 

výtvarném. Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy, dále funguje jako 

vývařovna pro právní subjekty Mateřská škola Čeladná a Mateřská škola Čeladenská beruška. 

Navýšení kapacity ŠD ze 45 na 75 dětí (s účinností od 4. 10. 2013) se vzápětí ukázalo jako stále 

nedostačující. Proto ředitelka školy promptně vyřídila po projednání se zřizovatelem a KHS 

navýšení kapacity ŠD na 100 dětí (s účinností od 25. 10. 2013). Toto navýšení se ukázalo plně 

dostačující.  

 

1. Základní údaje o škole 
1.1 Škola  

název školy Základní škola Čeladná, příspěvková organizace 

adresa školy Čeladná 551, 739 12 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 750 28 948 

IZO 102 080 402 

identifikátor školy 600 133 656 

vedení školy ředitel: Mgr. Jana Satinská 

zástupce ředitele: Mgr. Barbora Dudková 

kontakt tel.:558 684 006, 558 684 003 

fax:558 438 332 

e-mail:skola.celadna@volny.cz 

www.zsceladna.cz 
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1.5 Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 10 + 1 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

7 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 

Sportovní zařízení 1 + 1 

Dílny - výtvarná 1 

Žákovský nábytek stavitelný 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

odpovídající 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty odpovídající  

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

odpovídající 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

odpovídající 

Investiční rozvoj Je realizován průběžně zřizovatelem. 

Komentář: 

      Ve školním roce 2013/2014 měla škola dvě třídy v prvém ročníku, ve 2. – 9. ročníku pak po 

jedné třídě. Celkem zde bylo tedy 10 tříd.  Aby měli žáci každé třídy svou kmenovou učebnu, byla 

pro tento rok zrušena učebna hudební výchovy v traktu I. stupně a umístěna sem I. A. Hudební 

výchova byla vyučována v kmenových třídách a ve druhem oddělení ŠD, kde je trvale umístěno 

klavírní křídlo. Všech deset kmenových učeben je vybaveno stavitelným nábytkem, který je 

upravován během roku podle tělesných proporcí žáků. Ve všech učebnách jsou nainstalovány 

interaktivní tabule, PC sestavy a dataprojektory. S narůstajícím počtem žáků a kapacitou ŠD 

navýšenou na 100 žáků bylo nezbytné začít co nejdříve se stavebními úpravami stávajících prostor. 

Ředitelka navrhla využít k vybudování nové učebny prostory v přízemí školní budovy – propojit 

šatnu TV- dívky se šatnou TV – chlapci, dále se sprchami (nepoužívané a zastaralé) a malou 

nevyhovující a nepoužívanou pracovnou pěstitelských prací. Ředitelka pokládala za nezbytnou 

rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí. Dále navrhla, aby šatny pro chlapce a dívky 

k převlékání do tělesné výchovy byly, stejně jako kabinet TV, nově zřízeny v nyní již 

nevyhovujících místnostech v chodbě mezi školou a tělocvičnou. Zřizovatel předložené návrhy 

akceptoval, zadal  zpracování technické dokumentace k přestavbě, zajistil stavební firmu a celá 

rekonstrukce byla zahájena 25. 6. 2014 v 8:00. Práce probíhaly během hlavních prázdnin podle 

plánu. V průběhu prací navrhla ředitelka školy zřizovateli ještě úpravu vstupu do školy. I ta byla 

zrealizována. 

       Odborné učebny – PC a CJ jsou vybaveny audiovizuální technikou, kvalitním stavitelným 

nábytkem, v učebně CJ máme jazykovou laboratoř, která poskytuje žákům  i vyučujícím špičkové 

vybavení k výuce cizího jazyka a 18. 8. zde byla instalována interaktivní tabule s příslušenstvím. 

Audiovizuální technikou je vybavena i odborná pracovna fyziky a chemie, bohužel je ale doposud 

vybavena starým nevyhovujícím nábytkem a pomůckami. Pokud se nepodaří využít v blízké 

budoucnosti projektu ESF, z něhož bychom celkové vybavení této učebny jak nábytkem, tak i 

pomůckami pořídili, obrátíme se na zřizovatele. Žáci I. st. mají k dispozici malou hernu, kterou 

využívají o přestávkách a odpoledne i ve ŠD. 

Pro výuku tělesné výchovy má škola nadstandardní podmínky. Žáci cvičí ve sportovní hale nebo 

na sportovišti  (provozovatelem je obec Čeladná, škola má halu i sportoviště k dispozici každý 

všední den od 8:00 do 16:00, spolupráce s provozovatelem je výborná). Sportoviště i sportovní 

halu využívá škola kromě výuky TV i k provozování zájmové činnosti, nácviku a produkci 
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kulturních programů pro veřejnost. V loňském roce jsme plánovali stát se organizátory nějaké 

sportovní soutěže. Stalo se. Letos byla ZŠ Čeladná  hostitelem a organizátorem okrskového kola 

atletického trojboje pro žáky I. stupně. 

      Škola nemá pracovní školní dílnu, neboť pracovní činnosti – dílny nejsou v náplni ŠVP.  

Původní dílna byla přestavěna na výtvarnou dílnu a slouží jednak pro školní výuku VV a PČ, 

jednak pro činnost výtvarné sekce ZUŠ L. Janáčka Frýdlant n. O.  a zájmovou činnost žáků. 

S odstupem několika let lze zhodnotit zrušení výuky pracovních činností – dílen jako nepříliš 

šťastný krok. Dílny byly pro některé žáky často jedinou příležitostí seznámit se s jednoduchými 

pracovními nástroji a naučit se s nimi zacházet či se naučit opracovávat materiály jako kov, dřevo, 

plast… Dílny významně přispívaly k rozvoji manuální zručnosti dětí. Abychom chybějící článek 

pracovní výchovy a vzdělávání doplnili, uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci se SOŠ, Frýdek-

Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek na projektu  „Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“. Cíl tohoto projektu: 
investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a 

základních školách. Doba realizace: 1. 8. 2013 – 30. 6. 2015, udržitelnost ještě tři roky po 

ukončení financování projektu. Aktivity projektu jsou zaměřeny na: rozvoj a podporu spolupráce 

středních a základních škol a spolupráci se zaměstnavateli nebo jejich zástupci v oblasti 

přírodovědného a technického vzdělávání. Cílem je podnítit zájem žáků o technické 

a přírodovědné obory cestou intenzivní dlouhodobé spolupráce mezi ZŠ a SŠ v regionu. Žáci 

II. stupně vyjížděli v průběhu roku do SOŠ Frýdek-Místek, kde se zúčastnili 8 workshopů 

zaměřených na technické dovednosti a znalosti. Workshopy byly zaměřeny jak teoreticky, tak i 

prakticky. Žáci si například vyzkoušeli modelování kovových strojních součástek ve 3D a následně 

mohli pracovat i s kovoobráběcími stroji. Ve workshopu zaměřeném na hydrauliku si po teoretické 

části vyzkoušeli hydrauliku v praxi – na traktoru s hydraulickým zvedačem. V rámci tohoto 

projektu také vyjeli na exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a do papíren ve Velkých 

Losinách. Téměř všichni žáci výše uvedené aktivity vítali a oceňovali jako přínosné, zajímavé a 

podnětné. 

      Během roku byly ukončeny úpravy kabinetů pedagogů na I. a II. patře. Všichni učitelé mají 

nyní vkusně a moderně zařízeny kabinety a mají k dispozici každý svůj PC. 

      Zásadním a dlouhodobým problémem školy zůstává špatný stav topných těles - celkově 

vytápění a elektroinstalace.  

 

 

 

 

 

1.6 Vybavení ICT  
 

1.6.1 Pracovní stanice  skutečnost 

Počet žáků 197 

Počet pedagogických pracovníků 23 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 27 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, 

školních knihovnách, apod. 
15 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na 

výuku a k jeho vzdělávání 
18 

Pracovní stanice sloužící pro práci nepedagogických pracovníků 4 

Počet pracovních stanic celkem 64 

 

1.6.2 Technické parametry stanic počet 

Starší 5 let 30 

Novější – méně než 5 let 34 
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1.6.3 Lokální počítačová síť skutečnost 

Počet přípojných míst 64 

Sdílení dat Ano 

Sdílení prostředků Ano 

Připojení k internetu Ano 

Komunikace mezi uživateli Ano 

Bezpečnost dat Ano 

Personifikovaný přístup k datům Ano 
 

1.6.4 Druh techniky prezenční a grafické Skutečnost 

Dataprojektor 15 

Dotyková (interaktivní) tabule 12 

Tiskárny  10 

Kopírka 3 

Skener 3 

Notebook 2 
 

1.6.5 Programové vybavení Skutečnost 

Operační systém Ano 

Antivirový program Ano 

Textový editor Ano 

Tabulkový editor Ano 

Editor prezentací Ano 

Grafický editor - rastrová grafika Ano 

Grafický editor - vektorová grafika Ano 

Webový prohlížeč Ano 

Editor webových stránek Ano 

Klient elektronické pošty Ano 

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Ano 

Programy odborného zaměření Ano 
 

1.6.6 Typ vzdělávání pedagogických pracovníků Skutečnost 

Z – Základní uživatelské znalosti 17 

P – Vzdělávání poučených uživatelů 10 

S – Specifické vzdělávání 1 

M - Vzdělávání ICT koordinátorů  0 

Práce s interaktivním softwarem Activboard 12 
 

1.6.7 Finance 2012 2013 

ONIV státní rozpočet 0,00 26 550,00 

Projekty a granty 0,00 321 331,00 

Zřizovatel 98 318,00 118 677,00 

Celkem 98 318,00 466 558,00 
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1.6.8 Další ukazatele Skutečnost 

Diskový prostor k uložení dat pro žáky Ano 

Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…) Ano 

Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Ano 

Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Ano 

Blokování přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola 

určí 
Ano 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ano 

 

Komentář: 

Vybavování školy ICT technikou a vzdělávání pedagogických pracovníků v dovednosti práce  

s ICT bylo dlouhodobou prioritou rozvoje školy. Trvalé doplňování, obnovování a modernizace 

stávajícího ICT vybavení stejně jako četná další vzdělávání pedagogických pracovníků (jednak 

z prostředků zřizovatele, jednak v rámci zdárně realizovaného projektu EU peníze školám) 

umožnilo škole dostat se v této oblasti na nadstandardní úroveň. Každodenní využívání ICT 

techniky ve výuce je běžnou praxí pro žáky i pedagogy. Lze konstatovat, že počítačová gramotnost 

je v ZŠ Čeladná na vysoké úrovni. 

V tomto školním roce byla nově instalována IAT do školní družiny, jazykové učebny a taktéž do 

nově vybudované učebny v přízemí. Zároveň dochází k postupné výměně stanic a dataprojektorů, 

z nichž mnohé jsou na hranici životnosti. V souvislosti s přibývajícím počtem stanic vyvstala 

potřeba rozšířit síťové prvky v budově – posíleny budou switche v přízemí a 1. poschodí. Učitelé a 

vedoucí kroužků mohou využít k připojení školní wifi, jejíž hotspot je umístěn v jazykové učebně. 

V případě nutnosti lze kamkoliv ve škole umístit záložní hotspot.   

      Celkový počet žáků školy v tabulce 1.4, 1.6 a i dále v jednotlivých zprávách je 197. Tento 

počet žáků byl během školního roku téměř neměnný, ale v posledních měsících školního roku se 

počet žáků zvýšil na 200. Závěrečné tabulky, zvláště tabulky z Bakalářů v příloze už uvádějí počet 

200 žáků. 

 

 

1.7 Údaje o školské radě  

Datum zřízení 11. 10. 2005 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Ivana Kašpárková, 725 883 826 

 

Komentář: 

Školská rada se sešla ve školním 2013/2014 2x: v září 2013 projednala a schválila Výroční zprávu 

o činnosti školy za uplynulý školní rok. K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné námitky. 

Školská rada dále schválila úpravy v ŠVP a rovněž projednala a schválila Školní řád s účinností od 

1. 9. 2013. 

Na květnové schůzce 2014 byli zvoleni noví členové rady: Ing. René Janosch nahradil paní Sylvii 

Žáčkovou, která se stala zaměstnankyní školy a rodiče si přáli zastoupení člověkem, který není 

současně zaměstnancem školy. Paní Michaela Karásková převedla svého syna do jiné základní 

školy, čímž skončilo její členství v Klubu  rodičů a ve školské radě byla za rodiče nahrazena paní 

Janou Kovaříkovou. Školská rada se seznámila s výsledky zápisu dětí do 1. tříd, s rozsahem a 

postupem rekonstrukce v  přízemí školy, zřízením další učebny a současně vybudováním dalšího 

oddělení školní družiny. Paní Ivana Kašpárková vyzvala ředitelku školy, aby radě vyložila postup 

při řešení stížnosti rodičů na kvalitu stravy ve školní jídelně. Ředitelka seznámila školskou radu se 
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stížností a informovala členy rady, že ustanovila z řad pedagogů zvláštní komisi, která po dobu 

minimálně tří týdnů bude denně degustovat stravu expedovanou do mateřských škol a bude se 

zevrubně zabývat jednotlivými body stížnosti. Svá zjištění a závěrečnou zprávu pak předloží 

komise k projednání ředitelce školy, zřizovateli, vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařce a zástupci 

školské rady na společné schůzce. Tam budou rovněž navržena ředitelce školy případná nápravná 

opatření.  Takto skutečně šetření a řešení stížnosti proběhlo. Zmínka o této kauze je  obsahem 

tabulky 1.12 

 

1.8 Údaje o občanském sdružení při škole 

Registrace Klub rodičů při ZŠ Čeladná 

Zaměření Spolupráce se ZŠ 

Kontakt Ivana Kašpárková, tel.: 725883826 

 

Komentář: 

Klub rodičů při ZŠ Čeladná je trvalým partnerem školy a každoročně se výrazně podílí na 

spolufinancování řady školních akcí – zájezdy do divadla, odměny na soutěže, odměny žákům na 

konci školního roku a nakupování kulturních programů pro žáky a rovněž financování pracovních 

sešitů pro žáky. Poslední uvedená služba, financování pracovních sešitů, byla pro KR zatěžující a 

spolupráce se školou v tomto směru byla pro obě strany zbytečně komplikovaná. Od příštího 

školního roku zvolíme jiný systém - škola bude pracovní sešity zajišťovat žákům sama.  

Výbor KR se scházel s vedením školy, seznamoval se s aktuálním děním, s dosaženými výsledky, 

úspěchy i problémy a byly projednávány problémy a další zjištění, které zazněly na třídních 

schůzkách. 

Rodiče byli o dění ve škole informováni prostřednictvím žákovské knížky svého dítěte, urgentní 

zprávy byly předávány rodičům/zákonným zástupcům ihned telefonicky. Ke vzájemnému 

informování mezi rodiči a pedagogy byla využívána elektronická pošta, plánované i neplánované 

osobní schůzky s rodiči jsou každodenní praxí. Vyčerpávající informace se dostávají rodičům na 

webových stránkách školy (www.zsceladna.cz),  škola vydává vlastním nákladem 3 – 4 x ročně 

školní časopis ECHO. 

 

1.9. Vyřizování stížností, oznámení 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- 0 0 0 

 

1.10 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 
Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

6. 1. 2014 Zákonný zástupce žáka VI. třídy předložil 

ředitelce písemnou stížnost na její osobu – 

konkrétně na její chování k synovi zákonného 

zástupce. 

Matka žáka VI. 

třídy 

OÚ Čeladná 

 

1.11 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 
Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- 0 0 0 
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1.12 Stížnosti na služby poskytované školou 
Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

27. 5. 2014 Stížnost na kvalitu stravy expedované ze školní 

jídelny do mateřské školy 

Mgr. Natália 

Toflová 

Ředitelka školy a 

zřizovatel 

 

Komentář:  

Dne 6. 1. 2014 předložila ředitelce školy matka žáka VI. třídy písemnou stížnost na její osobu. Ředitelka 

školy postoupila tuto stížnost k prošetření zřizovateli školy – OÚ Čeladná. Stížnost byla prošetřena a 

posouzena jako nedůvodná. Dne 27. 5. 2014 podala elektronickou poštou ředitelce školy stížnost na kvalitu 

stravy poskytované školní jídelnou mateřské škole Mgr. Natália Toflová, ředitelka MŠ Čeladenská beruška. 

Hovořila za rodiče. Ředitelka školy ustanovila zvláštní komisi z řad pedagožek, která se denně téměř 4 

týdny zabývala každodenní degustací expedovaných jídel a prošetřovala postupně jednotlivé body stížnosti. 

Následně pak byla stížnost a výsledky práce komise projednány na společné schůzce na obecním úřadě. 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 1. A, 1. B,  2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, 

Základní škola Čeladná,  č. j. 4/2013 

1. A, 1. B, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 

8., 9. 

 
2.2.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná, č. j. 4/2013 

 

Předmět 1.A 1.B 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Informační a komunikační 

technologie 

   1   1    

Český jazyk a literatura 8 8 9 7 7 8 4 4 4 5 

Anglický jazyk    4 4 4 3 3 3 3 

Německý jazyk        2 2 2 

Matematika 4 4 5 5 6 6 4 5 4 5 

Člověk a jeho svět 2 2 2 2 4 3     

Dějepis       2 2 2 2 

Výchova k občanství       2 1 2 2 

Fyzika       2 2 2 1 

Chemie         2 2 

Přírodopis       2 2 2 2 

Zeměpis       2 2 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Výtvarná výchova 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Člověk a svět práce       1 1 1 1 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1     

Volitelné předměty        1 2 2 

Disponibilní dotace 0 0 2 3 5 4 2 5 9 8 

Týdenní dotace povinných 

předmětů 

20 20 22 24 26 26 28 30 32 32 

 

2.2.2 Dělené hodiny 

 

 1. stupeň 2. stupeň celkem 

počet dělených hodin 8 1 9 

 

Komentář 

Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole vyučováno podle vlastního dokumentu, Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná, verze 4/2013 

z 1. 9. 2013. V tomto školním roce se stal další cizí jazyk (učíme německý jazyk) povinným. Byl 

převeden z volitelných předmětů do předmětů povinných. V loňském roce jsme si ověřili, že 

matematická praktika nepřinesla očekávané výsledky, proto byla nahrazena přírodovědnými 

praktiky, které vyučovala v IX. třídě učitelka chemie a přírodopisu. Přírodovědná praktika budou 

vyučována i v příštím roce, nicméně bude nutno zvážit, zda by nebylo pro žáky přínosnější 

nahradit některé odborné části zdravovědou. Disponibilní hodiny na I. i na II. st. byly použity 

především na posílení nosných předmětů – českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Opět 

je ke zvážení, zda nepoužijeme od příštího školního roku disponibilní hodiny jinak. Zdá se 

rozumným zavést AJ aspoň po jedné vyučovací hodině týdně od 1. ročníku.   

V tomto školním roce spolupracovala škola s agenturou Speak with me. Výuka AJ ve IV. a v V. 

třídě byla pravidelně doplňována konverzací s rodilou mluvčí. Přínosem bylo zapojení školy do 

projektu EDISON společnosti AIESEC. Týdenní pobyt pěti zahraničních studentů ve škole, jejich 

aktivní účast ve výuce, účast na školních akcích – trvalá konverzace s žáky – to byla obrovská 

motivace ke studiu. Velkým přínosem byla individualizace výuky– tj. dělení hodin na menší 

studijní skupiny. Individualizace významně přispívá ke zkvalitnění výuky.  

 

2.3 Nepovinné předměty 

 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

Náboženství 24 

 

2.4 Zájmové útvary 

 

Dramatický kroužek Mgr. Hana Golasová 

Sborový zpěv Mgr. Lucie Bartoňková 

Keramický kroužek Mgr. Jana Satinská 

Rybářský kroužek Jaromír Honkyš 

DFS Četynka MgA. Andrej Vyoral, ArtD. 

Angličtina hrou Mgr. Adéla Bohoňková 

Latinsko-americké tance I. Antonín Langer 

Hra na kytaru Vít Šošolík 
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Keramický kroužek Mgr. Martina Fojtíková Kopáčková 

Lupínci Mgr. Lucie Cyroňová, Mgr. Patrik Cyroň 

Angličtina Mgr. Rita Weselowská 

Procvičování ČJ Mgr. Lenka Mikesková 

Šachový kroužek Mgr. Radim Žižka 

Speak  With Me Robert Marshall 

Beskyďáček Mgr. Nikola Němcová 

Hudební obor (hra na flétnu, hra na klavír)  ZUŠ Frýdlant n.O. 

Výtvarný obor ZUŠ Frýdlant n.O. 

 

Komentář: 

Nabídku zájmových činností se nám ve školním roce 2013/2014 podařilo výrazně rozšířit. Přibyly 

tři kroužky se zaměřením na výuku anglického jazyka, které navštěvovaly zejména děti z prvních 

tříd. Dále byly nově otevřeny dva sportovní útvary – šachový kroužek a ve druhém pololetí i 

kroužek házené. Co se týče oblasti výtvarné – byla nabídka rozšířena o Lupínky (přípravka 

výtvarného oboru ZUŠ Frýdlant n. O.) a další keramický kroužek, který navštěvovaly zejména 

děti z nižších ročníků prvního stupně. Pro žáky připravující se na přijímací zkoušky byl nově 

otevřen kroužek Procvičování ČJ. 

Žáci navštěvující zájmovou činnost pravidelně prezentovali své výsledky na sportovních 

soutěžích a turnajích, předehrávkách, vystoupeních pro rodiče, výtvarné práce zdobí chodby a 

třídy. 

V průběhu roku vystoupil školní pěvecký sbor na několika akcích pořádaných Českým svazem 

bojovníků za svobodu v Čeladné a jednou s nimi vyjeli na vzpomínkovou akci do VMP 

v Rožnově p. R. 

V průběhu roku se žáci prezentovali na dvou velkých tradičních akcích školy – Vánočním 

koncertu a Jarních slavnostech. Vánoční koncert byl letos výjimečný v tom, že měl hned dvě 

premiéry a derniéry zároveň – první koncert se uskutečnil ve Frýdlantu n. O. a druhý v Čeladné. I 

letos vystoupil jako  host Pěvecký sbor Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí a taktéž se na pódiu 

objevili bývalí žáci ZŠ Čeladná.  

      Do programu Jarních slavností se zapojili téměř všichni žáci školy. Předvedli vyvážené pásmo 

básní, písní, tanců a dramatizací. Jako hosté vystoupili členové Pěveckého sboru Echo, kteří jsou 

zároveň našimi zaměstnanci a o tradiční taneční závěr se postaral pan Antonín Langer. Novinkou 

letos bylo plackování deváťáků (žáci deváté třídy jsou při tomto slavnostním ceremoniálu 

dekorováni buttonem (plackou) s logem školy, které je sdělením světu, že majitel této placky bude 

brzy absolventem ZŠ Čeladná), které se stane tradiční součástí školní akademie. 

V příštím roce bychom chtěli nabídku zájmových činností rozšířit o kroužky rukodělné-praktické, 

navázali bychom tak na spolupráci se SOŠ FM, do jejichž dílen by naši žáci dojížděli na kroužky 

Automobilová technika, Kovoobrábění nebo Kroužek robotiky. 
 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 32 

Počet učitelů ZŠ 16 

Počet asistentů pedagoga 4 

Počet učitelů náboženství 2 

Počet vychovatelů ŠD 3 
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Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 

Komentář: 

Součet jednotlivých dílčích profesí je 35, ačkoli počet pracovníků celkem byl ve školním roce 2013/2014 

32. Tento rozdíl je způsoben tím, že jeden pracovník je na rodičovské dovolené,  náboženství na I. stupni 

učila učitelka I.  stupně v rámci svého úvazku a na II. stupni učila náboženství učitelka, která figuruje jak 

v kolonce „Počet učitelů ZŠ“, tak i v kolonce „Počet učitelů náboženství“.   

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Pracovní pozice Odborná kvalifikace v procentech 

Učitelé 1. stupně 100% 

Učitelé 2. stupně 100% 

Asistent pedagoga 100% 

Asistent pedagoga 100% 

Vedoucí vychovatelka ŠD 100% 

Učitelé náboženství 100% 

Komentář 

Všichni pedagogičtí zaměstnanci získali odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem  563/2004 Sb., 

ve znění novely zákona č.159/2010 Sb. 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důchodového 

věku 

v 

důchodovém 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 1 2 5 0 7 0 3 0 1 2 17 

Komentář 

Průměrný věk pedagogického sboru je 48,5 let. Do tohoto průměru jsou započítáni učitelé a 

vychovatelky (asistenti pedagoga nebyli započítáni, protože všichni 4 zde pracovali jen v tomto 

školním roce, dále nepokračuje nikdo z nich). Většina pedagogů působí na škole dlouhodobě  

a k obměně dochází většinou po odchodu zaměstnance do důchodu. Průměrný věk všech 16 

učitelů/učitelek je 47,3 let a průměrný věk vychovatelek je 49,7 let. 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 vedoucí školní jídelny 1,0 SŠ 

2 hlavní kuchařka 1,0 SOU 

3 kuchařka 1,0 SOU 

4 kuchařka 1,0 SOU 

5 kuchařka 0,6 SOU 

6 ekonomka 0,625 SŠ 

7 školník 1,0 SOU 

8 uklízečka 1,0 SOU 

9 uklízečka 1,0 SOU 
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10 uklízečka 0,3 základní 

Celkem  8,525  

Komentář: 

V tomto školním roce byla v souvislosti s nárůstem zájmové činnosti a rozšířením školní družiny 

přijata další uklízečka. Její úvazek byl 0,3. Po dvou měsících ze zdravotních důvodů pracovní poměr 

ukončila. Tento úvazek pak na DPP vykonávaly postupně 3 uklízečky. Zatím se nepodařilo najít 

stabilního zaměstnance. Změna se udála i na pracovní pozici školníka. Od 1. 3. 2014 nastoupil nový 

školník, jeho předchůdce dal ze zdravotních důvodů výpověď. 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6-ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  školní 

rok 2013/2014  

2 33 6 4 

 

Komentář: 

  K zápisu do 1. tříd se v řádném termínu dostavilo 37 dětí, z toho 6 po odkladu školní docházky, 

  o odklad požádali zákonní zástupci 4 dětí. V průběhu hlavních prázdnin proběhne rekonstrukce 

přízemí, bude zde vybudováno nové oddělení školní družiny a nové sociální zařízení. Pokud 

nastoupí všechny zapsané děti, budou dvě první třídy, z nichž jedna bude umístěna v nové učebně 

v přízemí.   

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 4 3 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

 b) na střední školy zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých  ročníků přijato: 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odborné 

učiliště 

celkem 

1 1 0 1 3 0 6 

c) na soukromé střední školy přijato:  

gymnázia 
obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední odb. 

učiliště 
celkem 

5 0 0 0 1 0 6 

d) do učebních oborů (krajských, církevních i soukromých škol) ukončených závěrečnou 

zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 
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3 0 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

15 7 

  

Komentář: Ve školním roce 2013/2014 se přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 

2014/2015 zúčastnilo celkem 15 žáků 9. ročníku (zpracováno a odesláno celkem 32 přihlášek), 4 

žáci 7. ročníku (zpracovány a odeslány celkem 4 přihlášky) a 5 žáků 5. ročníku (zpracováno 

a odesláno celkem 5 přihlášek). 

Přijímacích zkoušek se následně zúčastnilo 12 žáků 9. ročníku (celkem 24 přijímacích zkoušek), 

4 žáci 7. ročníku (celkem 4 přijímací zkoušky) a 5 žáků 5. ročníku (celkem 5 přijímacích 

zkoušek). 

V prvním kole přijímacího řízení (buď přímo, nebo na odvolání) byli přijati 4 žáci z 5. třídy, 

3 žáci ze 7. třídy a 14 žáků z 9. třídy. Jedna žákyně 9. ročníku se zúčastnila 2. kola 

přijímacího řízení, v němž byla následně přijata ke studiu na střední škole. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

1.stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Nehodnoceno 

I. A 17 17 0 0 0 

I. B 20 20 0 0 0 

II. 23 19 2 1 0 

III. 26 22 4 0 0 

IV. 18 14 4 0 0 

V. 21 13 8 0 0 

Celkem 125 105 18 1 0 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo  Neprospělo Nehodnoceno 

VI. 23 4 18 1 0 

VII. 19 7 12 0 0 

VIII. 19 9 10 0 0 

IX. 15 6 9 0 0 

Celkem 76 26 49 1 0 

 

Komentář: 

Tradičně dobrá úroveň vzdělávacích výsledků byla ve školním roce 2013/2014 byla zachována. Na 

I. stupni došlo ke zlepšení úspěšnosti téměř o 10%, což je dáno vysokým počtem prvňáčků, 

kterých prospělo s vyznamenáním 100%. Na II. stupni byla naopak ve srovnání s loňským rokem 

úspěšnost o necelé 4% horší.  Další statistické údaje o studijních výsledcích v jednotlivých třídách 

a v jednotlivých předmětech je možno se dočíst v příloze č. 1.  
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5.1.1 Přehled  uložených výchovných opatření 

 

Třída 

 

 

Pochvala 

třídního učitele 

Pochvala 

ředitele školy 

Napomenutí 

třídního 

učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka ředitele 

školy 

 I. 
pololetí 

II. 
pololetí 

I.  
pololetí 

II. 
pololetí 

I. 
pololetí 

II. 
pololetí 

I.  
pololetí 

II. 
pololetí 

I.  
pololetí 

II. 
pololetí 

I. A 12 17 

 

11 - - - - - - - 

I. B 

 

- 

 

19 

 

17 - - - - - - - 

II. 

 

2 13 8 3 - 1 - - - - 

III. 

 

6 19 15 3 1 - - - - 1 

IV. 

 

6 11 14 2 3 5 - 1 - - 

V. 

 

- 28 11 1 2 5 - 4 2 - 

Celkem 

I. st. 
26 107 76 9 6 11 - 5 2 1 

VI. 

 

5 3 5 3 11 9 6 9 2 1 

VII. 

 

10 12 5 2 1 6 4 7 - 4 

VIII. 

 

14 15 3 2 7 6 5 4 1 1 

IX. 

 

4 3 5 6 3 1 - 2 - 1 

Celkem 

II. st. 
33 33 18 13 22 22 15 22 3 7 

Celkem 

škola 
59 140 94 22 28 33 15 27 5 8 

Za celý 

rok 

uděleno/

uloženo 

199 
pochval 

třídního učitele 

116 
pochvala 

ředitele školy 

61 
napomenutí 

třídního 

učitele 

42 
důtek 

třídního 

učitele 

13 
důtek 

ředitele školy 

 

Komentář: 
Výsledky výchovné práce vypovídají o tom, že naši žáci jsou celkově disciplinovaní a problémy 

umíme řešit. Máme důvod své žáky chválit, což nás velmi těší. Na otázku, proč bylo žákům v I. 

pololetí uděleno tolik pochval ředitele školy a ve druhém pololetí zase narostl počet pochval 

třídního učitele, je prostá odpověď. V prosinci jsme připravili velký vánoční koncert, se kterým 

jsme se představili občanům Čeladné a hostovali jsme i v kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantu 

nad Ostravicí. Všichni účinkující odvedli kus náročné práce, skvěle reprezentovali školu i obec 
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Čeladnou, proto byly uděleny pochvaly nejvyšší. V květnu jsme připravili s žáky akademii Jarní 

slavnosti. Žáci vystoupili jedenkrát, a to v tělocvičně školy, za což všichni účinkující dostali 

pochvalu třídního učitele. Odměňováni byli samozřejmě za vše pozitivní průběžně jak 

jednotlivými pochvalami (třídního učitele, ředitele školy), tak oceněním v místním tisku, 

pochvalami ústními, věcnými dary… Za prohřešky, když už byla vyčerpána všechna jiná 

nápravná opatření, byla žákům uložena výchovná opatření v podobě napomenutí a důtek.    

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 

I.   pololetí 

II. pololetí 

 

3 957 

3 454 

 

31,405 

27,855 

 

0 

0 

 

0 

0 

2. stupeň 

I.   pololetí 

II. pololetí 

 

4 415 

4 670 

 

58,867 

61,447 

 

1 

193 

 

0,013 

2.539 

Celkem za šk. rok 16 497 82,48 194 0,97 

 

Komentář: 

Absence žáků je poměrně vysoká a je způsobena jednak onemocněním žáků, ale i jejich četnými 

ozdravnými pobyty. Velký počet neomluvených hodin ve II. pololetí na II. stupni je nepříjemný, 

ale tuto absenci si „dovezli“ s sebou žáci z jiné školy. Na vysvětlení: Při přestupu žáka v průběhu 

školního roku přichází žák z původní školy s dosavadní  klasifikací a rovněž i s daným počtem 

zameškaných hodin, které pak zakalkuluje do zameškaných hodin žáka nová škola, pakliže vydává 

žákovi vysvědčení. A to byl náš případ.  

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Mentální 7. 1 

Tělesné - - 

Zrakově-sluchové  - - 

Vady řeči 5. 1 

Kombinace více vad - - 

Autismus 8. 1 

Vývojové poruchy učení 2., 4., 5., 6., 7.  9 

Vývojové poruchy chování 3., 6. 2 

Zdravotní znevýhodnění - - 

Mimořádně nadaní 1. 1 

 

Komentář 

Celkem 7 žáků mělo individuální vzdělávací plán a ke čtyřem z nich byl přidělen 

asistent pedagoga. Devíti žákům byla poskytována pravidelná reedukační péče. Žáků 

se zohledněním/úlevami bylo v tomto školním roce celkem 21. 

Péče a vzdělávání žáků s VPU byly poskytovány v úzké spolupráci s PPP ve Frýdku-

Místku, Novém Jičíně a SPC ve Frýdku-Místku a Ostravě. 
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5.4 Komentář k údajům o výsledcích vzdělávacího procesu 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

Rozvrh hodin (psychohygiena) Byl sestaven dle školských předpisů. 

Vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Reedukace byla zajištěna odborně proškolenými 

pedagogy. Při vzdělávání jednoho žáka s mentálním 

postižením, dvou žáků s vývojovou poruchou 

chování a jednoho zdravotně znevýhodněného žáka 

byli pedagogům a postiženým žákům po celý rok 

k dispozici čtyři asistenti pedagoga. Podrobnější 

údaje viz tabulka 5.3 

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Ve školním roce 2013/2014 nebylo diagnostikováno 

u nikoho z žáků mimořádné nadání.  

Školní řád, klasifikační řád Školní řád č. j. 11/2013, projednaný pedagogickou 

radou dne 29. 8. 2013 a schválený školskou radou 

dne 3. 9. 2013 vycházel z platné legislativy a jeho 

součástí byl i klasifikační řád.  

Informační systém vůči žákům a rodičům Informační systém byl realizován prostřednictvím: 

třídních schůzek, žákovských knížek, školního 

časopisu ECHO, školních programů, školních fór, 

nástěnek, školního rozhlasu, vývěsek, telefonických 

zpráv, elektronické pošty a www.zsceladna.cz. 

Činnost školního psychologa, speciálního 

pedagoga, spolupráce s PPP a SPC 

Ve škole nebyl školní psycholog, ale jedna z nově 

přijatých pedagožek má vystudovánu speciální 

pedagogiku. VP a MP utvořili s touto speciální 

pedagožkou tým a na řešení různých kauz pracují 

společně. Spolupráce školy se zástupci SPC  F-M a 

v Ostravě, PPP ve F-M a Novém Jičíně je tradičně na 

velmi dobré úrovni.  

Prevence sociálně-patologických jevů MPP zpracován, pedagogové ho aplikují v praxi. MP 

a VP spolupracují úzce se všemi pedagogickými 

pracovníky.  

Klima školy Celkově bylo klima školy velmi pozitivní, vládla 

příjemná přátelská a pracovní atmosféra.   

Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení 

vzdělávacího procesu 

Pohovory se žáky, domluva, hodnocení chování a 

přijímaná opatření dle Školního řádu č. j. 11/2013, 

část B, čl. 2, 3. Dále pohovory se zákonnými 

zástupci, preventivní setkávání s MP, jednání ve 

výchovné komisi, spolupráce s OSPOD, SVP ve 

Frýdku-Místku, a ostatními odbornými pracovišti. 

Výsledkem dlouholeté mravenčí práce MP, VP a 

následně všech pedagogů je trvalé zlepšování 

výsledků vzdělávacího procesu, prohlubování důvěry 

a ochoty spolupracovat jak ze strany žáků, tak i 

rodičů.  

 

Průběh a výsledky vzdělávání 

Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Byl obecně dodržován. 

http://www.zsceladna.cz/
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Soulad výuky s cíli základního vzdělávání  Obecně probíhal. 

Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 

k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků 

Pedagogové vždy zohledňovali ve 

výchovně vzdělávací práci specifika 

jednotlivých tříd a možnosti žáků, v rámci 

svých možností se maximálně věnovali jak 

žákům integrovaným, tak žákům nadaným. 

S podporou čtyř asistentů pedagoga 

probíhala výuka pro žáky pestře, zajímavě, 

podnětně – v souladu se zásadami 

moderního vyučování. 

Konkretizace cílů ve sledované výuce Pedagogové umí stanovit cíl vyučovacích 

hodin a ve sledovaných hodinách byl vždy 

jasně a srozumitelně stanoven. 

Návaznost probíraného učiva na předcházející 

témata 

Téměř vždy probíhala. 

 

Materiální podpora výuky 

Vhodnost vybavení a uspořádání učeben 

vzhledem k cílům výuky a k činnostem 

Téměř všechny třídy i odborné učebny byly velmi 

vhodně esteticky i funkčně vybaveny, viz tabulky 

1.5 a 1.6. Dá se předpokládat, že po plánované 

přestavbě v době hlavních prázdnin budou 

podmínky pro vzdělávání nejen plně vyhovující, ale 

nadstandardní.  

Podnětnost učeben vzhledem k podpoře 

seberealizace a identity žáků 

Ve třídách i ve společných prostorách školy jsou 

vystaveny práce žáků a školní projekty. Estetická 

úroveň výzdoby interiéru byla aktuálně 

obměňována a  je trvale na vysoké úrovni. Žáci se 

výzdoby školy aktivně účastní, dávají sami podněty. 

Účelnost využití pomůcek, učebnic, 

didaktické techniky 

Vyučující využívali vhodně pomůcky či DT – 

zejména interaktivní tabule - vyučující mají soubory 

vlastních digitálních učebních materiálů. Dále 

využívají školní počítačové programy pro 

jednotlivé předměty, audio programy, v anglickém 

jazyce ve všech třídách a v VI. třídě v ČJ byly ve 

výuce používány interaktivní učebnice. 

 

Vyučovací formy a metody 

Řízení výuky, vnitřní členění hodin Řízení výuky bylo většinou účelné a promyšlené 

vzhledem k cílům. 

Sledování a plnění stanovených cílů Stále platí, že v některých hodinách se výjimečně 

stalo, že chybělo ověření zvládnutí cíle v závěrečné 

části hodiny z důvodu časové tísně způsobené 

špatným naplánováním vyučovací hodiny nebo 

vlivem vnějších faktorů.  

Podpora osobnostního a sociálního rozvoje 

dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, 

vzájemného respektování a tolerance 

Učitelé a vychovatelé jsou většinou dlouholetými 

zaměstnanci školy, mají bohaté zkušenosti se 

vzděláváním a výchovou žáků a především se 

soustavně ve svém oboru vzdělávají. Vždy 
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přistupují k žákům se znalostí jejich potřeb. 

Pedagogové mají k žákům a své práci pozitivní 

přístup. Cíleně se snaží  zvyšovat sebedůvěru žáků, 

v komunikaci je vedou ke vzájemné toleranci a 

respektu.  

Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního 

a emočního zapojení do činností, uplatnění 

individuálních možností, potřeb a 

zkušeností 

Opět nadále platí, že většina sledovaných hodin 

byla založena na interakci, na aktivním učení a na 

využívání vlastních zkušeností žáků. Žáci byli ve 

většině vyučovacích hodin a obecně i v průběhu 

školního roku soustavně vtahováni do veškerého 

školního dění. Každému žákovi byl opakovaně 

dopřáván pocit úspěchu, každý žák měl nepočítaně 

možností uplatnit se, zapojit, vyjádřit svůj názor, 

mínění, svěřit se…  

Využívání metod aktivního, prožitkového 

učení, experimentování, manipulování, 

objevování, práce s chybou 

Metody prožitkového učení se objevují zejména na 

I. stupni. Všichni učitelé cíleně používají metody 

posilující čtenářskou a finanční gramotnost. 

Užíváme metodu CLIL – viz kapitolu 5.4.4. Žáci 

v návaznosti na probíraná témata dělají i netypické 

činnosti stojící na aktivním a prožitkovém učení, na 

kterém pak stojí většina školních (dílčích i 

celoškolních) projektů. Pracovat s chybou se 

pedagogům většinou daří. 

Účelnost výuky frontální, skupinové a 

individuální 

Formy výuky volí pedagogové účelně vzhledem ke 

stanoveným cílům. Na II. stupni převládá frontální 

výuka, což je dáno vývojovými možnostmi žáků 

(specifika pubertálního období dítěte). 

Účelnost aplikovaných metod Většina pedagogů je zkušenými odborníky. Znají 

řadu metod, sledují novinky, ověřují si jejich efekt 

pro výuku v praxi, umí si vybrat to nejlepší. Svou 

výuku stále obohacují a zdokonalují. 

Respektování individuálního tempa, 

možnost relaxace žáků 

Bylo důsledně respektováno. 

Forma kladení otázek Kladení otázek je umění, které různí pedagogové 

ovládají na různé úrovni. Problémem některých 

vyučujících je příliš časté kladení zavřených otázek. 

Výjimečně se stane, že je otázka položena 

nesrozumitelně a nejednoznačně.  

 

Motivace žáků 

Aktivita a zájem žáků o výuku V aktivitě žáků sehrává významnou roli subjektivní 

faktor – připravenost žáka na výuku, jeho zájem o 

probírané učivo, jeho vztah k pedagogovi. Vždy 

záleží na pořadí vyučovací hodiny v daném dnu. 

Nemalou měrou ovlivňuje aktivitu a zájem žáků o 

výuku celková nálada ve třídě a chování 

jednotlivců. Záleží i na pedagogově způsobu 

prezentace probírané látky.  
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Propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Výuka byla propojována s praxí. Díky projektům 

(na II. st. především NatTech) se propojení s praxí 

zvyšuje. 

Využívání zkušeností žáků Byly využívány. 

Vliv hodnocení na motivaci žáků Pravidla pro hodnocení žáků v jednotlivých 

předmětech jsou zpracována, žáci je znají. Pokud se 

(zcela výjimečně) stane, že pedagog neklasifikuje 

podle zvyklých pravidel, žáci se umí ptát na důvod 

té či oné klasifikace. Rovněž umí požádat o 

přehodnocení, dožadovat se vysvětlení, neváhají 

požádat vedení školy o zjednání nápravy. Toto se 

stalo jen párkrát, a jednání žáků bylo vždy korektní, 

slušné a na úrovni. 

Využívání analýzy chyb ke zvýšení 

motivace 

Práce žáků jsou včas opravovány, žáci 

s vyučujícími provádějí rozbory svých prací. Práce 

s chybou je součástí vyučovacích metod pedagogů. 

 

Interakce a komunikace 

Klima třídy   Ve všech třídách bylo pozitivní klima, děti byly 

přátelské, chovaly se chvályhodně. Pouze v VI., 

chlapecké třídě, bylo několik tzv. problémových 

žáků. K jednomu z nich (vývojová porucha 

chování) byl přidělen asistent pedagoga. AP se 

primárně věnoval umravňování a výchovnému 

působení na tohoto žáka, ale denně se snažil působit 

i na další problémové žáky. Velmi náročné 

výchovné situace byly každodenní záležitostí. Pro 

učitele byla práce v VI. třídě vyčerpávající. 

Chování problémových žáků jim přes jejich veškeré 

úsilí a pomoc AP často bránilo vést výuku 

standardně a podle svých představ. 

Akceptování stanovených pravidel 

komunikace mezi učitelem a žáky i mezi 

žáky navzájem  

Pravidla komunikace měla zpracována každá třída, 

někteří třídní učitelé je pravidelně obměňovali a 

pracovali s nimi denně, někteří učitelé toto činili 

občas. Žáci si pravidla rychle zapamatují a řídí se 

jimi. Poté, co jim zevšední, na ně začínají 

zapomínat, proto je nutno s pravidly cíleně často a 

pravidelně pracovat. 

Možnost vyjadřování vlastního názoru, 

argumentace, diskuse  

Škola dlouhodobě vede žáky k umění diskutovat. 

Vedení diskuzí je přirozená součást školního života. 

Na umění vyjádřit se a obhajovat svůj názor pracují 

žáci denně, zvláště pak na třídnických besedách a 

žákovských fórech. 

Vzájemné respektování, výchova k toleranci  Učitelé se trvale snaží být maximálně tolerantní. 

Chovají respekt ke každému žákovi. Svým 

příkladem a taktním usměrňováním vychovávají 

žáky ke vzájemné toleranci. 
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Hodnocení žáků 

Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Je popsáno výše – žáci jsou zvyklí být 

hodnoceni jasně stručně a srozumitelně. 

Při jakékoli nejasnosti umí požádat o 

vysvětlení. 

Respektování individuálních schopností žáků Byly plně respektovány. 

Využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení 

žáků 

Probíhalo v řadě vyučovacích hodin. 

Mezi žáky je oblíbené. Rádi se vyjadřují 

k sobě i druhým. 

Ocenění pokroku Byl sledován a oceněn. Je významným 

prvkem motivace žáka. 

Zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Někdy se výjimečně stane, že chybí. 

Žák si o zdůvodnění umí říci. 

Vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem Každý pedagog má svůj styl, své 

oblíbené metody hodnocení, přičemž 

dodržuje pravidla daná klasifikačním 

řádem. 

Využití klasifikačního řádu Byl využíván. Zda je klasifikace vedena 

v souladu s klasifikačním řádem sleduje 

vedení školy, žáci i zákonní zástupci. 

 

Komentář: 

Na škole tradičně pracovalo MS učitelů I. stupně a 4 předmětové komise na II. stupni - PK cizích 

jazyků, PK společenskovědních (humanitních) předmětů, PK přírodovědných předmětů a PK 

třídních učitelů. Činnost jednotlivých metodických sdružení nebyla formální, PK pracovaly dle 

připravených celoročních plánů, řešily otázky metodické, odborné, organizační, DVPP aj. 

V dalším přehledu (5.4.1 – 5.4.4) není zpráva PK třídních učitelů II. stupně. TU řešili na svých 

schůzkách operativně aktuální provozní problémy, se kterými seznamovali vedení školy,  

v případě potřeby pedagogickou radu. 

 

5.4.1 Výroční zpráva o činnosti metodického sdružení 1. stupně ve školním roce 2013/2014 

 

Vedoucí předmětové 

komise 

Mgr. Jarmila Javůrková 

Členové PK Mgr. Rita Weselowská, Mgr. Jaroslava Traganová, Mgr. Lucie 

Bartoňková, Mgr. Hana Golasová, Mgr. Lenka Pazděrová 

Hlavní náplň činnosti 8 

 Dle plánu práce: hodnocení a klasifikace žáků, organizace a plánování 

školních i mimoškolních akcí, příprava projektů, materiálů do výuky, 

konzultace výběru učebnic a pomůcek, vyučovacích forem a metod, 

spolupráce s preventistou rizikových forem chování a výchovným 

poradcem, výchovně vzdělávací problémy ve třídách, další vzdělávání 

pedagogů, informace ze seminářů DVVP.  

 

Cíle, kterých se podařilo dosáhnout 
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• Uspořádat 1. ročník regionální výtvarné soutěže O pohár čeladenské ovečky s tématem Putování 

za pohanským bohem Radegastem a uskutečnit vernisáž výtvarných prací účastníků soutěže. 

• Zapojit I. stupeň do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy a navázat družbu s 

partnerskou školou na Slovensku. 

• Podpořit zájem o literaturu a četbu besedami s knihovnicí paní Čmielovou v místním 

informačním centru, projekty Knížka pro prvňáčka, Moje oblíbená knížka, setkání s ilustrátorkou 

Danielou Krygiel, celoroční předplatné časopisu Méďa Pusík - využití v hodinách literární 

výchovy a ve školní knihovně. 

• Pokračovat ve spolupráci s Dětským domovem v Čeladné, přátelské posezení s pracovníky 

dětského domova ve škole. 

• Spolupracovat s čeladenskými mateřskými školami, projekt Škola nanečisto – pobyt 

předškolních dětí ve škole s interaktivní a prožitkovou výukou. 

• Rozvíjet družbu se ZŠ Žákovská Havířov, přátelská návštěva žáků prvních tříd a čtvrté třídy 

v Havířově. 

• K Světovému dni výživy uskutečnit akci Naše posvícení, upozornit žáky na problematiku hladu 

v různých částech světa, motivovat je ke konzumaci lokálních potravin. 

• Připravit a realizovat celoškolní projektové dny (Den Země, Zvládnu to), projektové dny a 

projekty I. stupně (Den ovoce a zeleniny, Vánoční stromeček plný hvězdiček, Velikonoční 

vajíčko), celoroční projekt I. a IV. třídy usnadňující vstup prvňákům do školy (Musíme si 

pomáhat), třídní projekty (Podzimníčci) - zpracování přírodnin.  

• Spolupracovat s různými institucemi - praktický výcvik v pravidlech silničního provozu na 

dopravním hřišti ve Frýdlantu nad Ostravicí, teoretická výuka a testy s lektorem dopravní 

výchovy, návštěva hasičské zbrojnice v Čeladné, výchova v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje - 

dlouhodobý projekt Hasík, farnost Čeladná, Obecní úřad Čeladná - veřejné akce. 

 • Návštěva výstav, exkurzí - prezentace moderních společenských her Mindok ve školní družině, 

výstava kaktusů ve sportovní hale na Čeladné, zájezd na mléčnou farmu v Kunčicích pod 

Ondřejníkem, exkurze do oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě - dopravní prostředky v rámci 

projektu NatTech (I. tř.). 

• Realizovat zájezd žáků I. st. do Těšínského divadla na muzikál Sněhurka. 

• Zúčastnit se dalších kulturních a vzdělávacích akcí - koncert Hudbou proti drogám, beseda s 

muzejníkem J. Poláškem - Vánoční zvyky a obyčeje, vzdělávací program Gotika v českých 

zemích, přehlídka folklorních souborů - Mezinárodní festival dětí v Rožnově pod Radhoštěm, 

přednáška metodiček podporována firmou Curaprox - prezentace Péče o chrup a ústní hygiena + 

praktický nácvik, výchovně vzdělávací soutěž Hravě žij zdravě - zdravá výživa. 

• Připravit pro žáky nejrůznější školní i mimoškolní akce: výtvarná vánoční soutěž 

Nejoriginálnější vánoční stromeček - výrobky z přírodnin, plastů, kartonů, Drakiáda, Dušičkový 

pochod, Karneval s klauny, Loučení s Morenou, Podzimní dekorace před školou - výtvory z plodů 

podzimu, Mikulášská nadílka, výroba ozdob a výzdoba velikonočního stromu na náměstí 

v Čeladné.  

• Úspěšně reprezentovat školu na 14. Vánočním koncertu s názvem Adventus – radost přichází 

v kostele sv. J. Nepomuckého v Čeladné a v kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí 

(zapojení všech tříd. I. st.), Rozsvícení vánočního stromu, Zpívání u vánočního stromu na náměstí 

v Čeladné, pietní akt v Rožnově pod Radhoštěm a u hrobu J. Ušiaka v Čeladné (žáci pěveckého 

sboru), vítání občánků - vybraní žáci.  

• Zapojit velkou část dětí I. stupně do nácviku kulturního programu Jarní slavnosti. 

• Připravit žáky na účast v nejrůznějších školních, obvodních, okrskových i celostátních soutěžích 

- recitační, výtvarné (Kdy jsme v přírodě veselí, Čteme a kreslíme se slonem Bobem, Šťastné stáří 
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očima dětí), matematické (Klokan, Cvrček, Pythagoriáda), hudební (Loutnička), sportovní 

(přespolní běh, vybíjená, Mc´ Donald cup, atletický trojboj), literární (příběhy planety). 

• Některým žákům se podařilo dosáhnout v soutěžích pěkných výsledků např.  

výtvarné soutěže: 

O pohár čeladenské ovečky - 1. místo Lucie Hanková (IV. třída), 2. místo Martin Kahánek, Stela 

Ožanová (I. třída), Kdy jsme ve škole veselí - 3. místo Lukáš Blahuta (I. třída), Tereza Pavelcová 

(V. třída) 

sportovní soutěže: 

 regionální kolo Atletického trojboje - 1. místo v družstvech, 1. místo jednotlivci Radka Eltnerová, 

Robert Charvát (V. třída), Matyáš Jílek (III. třída), Alexandra Huňková (I. třída), Andrea 

Schneeweis (IV. třída), 2. místo Kateřina Piňosová (II. třída), 3. místo Adam Stareček (IV. třída), 

okresní kolo přespolního běhu - 2. místo Radka Eltnerová (V. třída), 4. místo Karolína Eltnerová 

(IV. třída)  

okrskové kolo Mc´ Donald cup – 1. místo v družstvech (vybraní žáci IV. A V. třídy) 

recitační soutěže: 1. místo v okrskovém kole a postup do okresního kola Michaela Bajgarová (3. 

třída) 

hudební soutěže: okrskové kolo Loutnička - 1. místo Viktor Golas (I. třída), Michaela Bajgarová 

(3. třída), 2. místo Kristýna Lišková (IV. třída), 3. místo Miroslav Kovařík (I. třída) 

• Trvale zapojit jazykově nadané žáky do přípravy rozhlasových relací a fóra I. stupně.   

• Umožnit žákům rozvíjet své jazykové znalosti rozhovory v angličtině se zahraničními studenty 

(projekt Aiesec Edison), o velkých přestávkách možnost pohybového uvolnění dětí v tělocvičně. 

• Pro rodiče budoucích prvňáků realizovat Den otevřených dveří v I. - III. třídě, pro širší veřejnost 

prohlídku školy. 

• Uspořádat zápis dětí do školy, zapojit do přípravy žáky III. třídy a žákyně II. stupně. 

• Pro předškolní děti z MŠ připravit v I. třídě ukázkovou hodinu s prvky činnostního učení a 

předvést krátké kulturní vystoupení. 

• Ve spolupráci se sponzorem připravit pro I. stupeň program ke Dni dětí. 

• Přichystat pro žáky III. - V. třídy Olympijský den. 

• Na závěr školního roku uskutečnit pro celý I. stupeň hodinu společného zpívání. 

• Zapojit se do organizace přípravy sportovní regionální soutěže Atletický trojboj. 

• Vybrat nábytek pro budoucí první třídu a pro dva kabinety učitelů . 

• Průběžně se vzdělávat, účast učitelů na seminářích DVPP, např. matematika Základy Hejného 

vyučovací metody v praxi, vzdělávací akce (vybraní učitelé) - exkurze Dlouhé Stráně.   

• Spolupracovat s preventistou rizikových forem chování, výchovným poradcem a asistenty 

pedagogů.   

 

Problémy, které se nedařilo vyřešit  

• Z důvodu časové tísně (státní svátky, akce tříd, školy) realizovat některé naplánované akce  

• Výuka v některých předmětech byla velmi náročná (AJ) - státní svátky, nemocnost žáků 

• Projekty motivující žáky k četbě měly pouze krátkodobý efekt, stále přetrvává malý zájem o 

literaturu, pouze menší část dětí pravidelně navštěvuje školní knihovnu 

 

Návrhy pro další zkvalitňování vzdělávání 

• Nadále pečlivě vybírat a plánovat třídní a školní akce, aby bylo vlastní výuce ubíráno co 

nejméně času. 

• Dle finančních možností školy dovybavit kabinet I. st. vhodnými pomůckami a nakoupit nové 

knihy pro školní knihovnu. 

• Operativně zařazovat do výuky nové zajímavé aktivity a projekty.  
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• Podpořit čtenářství a čtenářskou gramotnost zapojením I. stupně do 5. ročníku Záložka do knihy 

spojuje školy.  

• Nadále spolupracovat s preventistou rizikových forem chování, výchovným poradcem a 

asistenty pedagogů. 

Ve spolupráci s kolegyněmi I. st. zpracovala J. Javůrková 

 

 

5.4.2 Výroční zpráva o činnosti předmětové komise humanitních předmětů 

 

Vedoucí předmětové 

komise 

Mgr. Radim Žižka 

Členové PK 
Mgr. Lenka Mikesková 

Mgr. Martin Michal Pavlovič 

Počet pracovních schůzek 2 + řada operativních jednání 

Hlavní náplň činnosti 

Dle plánu práce: 

 

 Práce s žáky s VPU a s žáky s IVP, s integrovanými žáky, 

úzká spolupráce s vedením školy, vyučujícími 

nehumanitních předmětů a asistenty pedagoga 

 Příprava rozsáhlejších projektů (pro celý 2. stupeň)  

a miniprojektů (do jednotlivých vyučovacích hodin) – 

hodnocení 

 Příprava a realizace soutěží (např. Dějepisná olympiáda) 

 Průběžné konzultace týkající se plnění výstupů ŠVP 

 Diskuse nad články v odborném tisku (pedagogickém, 

didaktickém, historickém apod.) 

 Předávání informací ze seminářů – DVPP 

 Rozbor výsledků SCIO a KEA testů, jejich další využití při 

přípravě na výuku nejen humanitních předmětů 

 Zhotovování pracovních listů, testů, prověrek a dalších 

materiálů do výuky 

 Pokračování v pokusné realizaci Dílny čtení v 6. ročníku 

 Výměna zkušeností v rámci inovace vyučovacích hodin 

(využívání již vytvořených DUMů ) 

 

Cíle, kterých se podařilo dosáhnout 

 

 Účast na DVVP „Moderní dějiny“ (proběhlo 20. a 21. 9. 2013) 

 Příprava a realizace celodenních projektů 2. stupně:  

 „1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“ (realizováno  

1. 10. 2013) 

 „Zvládnu to“ (realizováno 10. 10. 2013) 

 „Naše posvícení“ (volná projektová výuka s tématikou hladu ve světě  

a odpovídajícími filmovými materiály; realizováno 16. 10. 2013) 
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 „Den Země“ (realizováno 2. 5. 2014) 

 „Sarajevský atentát a vypuknutí 1. světové války“ (realizováno 20. 6. 2014) 

 Účast vybraných žáků 9. třídy na soutěži „Paragrafiáda“ konané ve Frýdku-Místku  

25. 10. 2013 (Gymnázium a SOŠ F-M) 

 Realizace školního kola celostátní „Dějepisné olympiády“ (26. 11. 2013) a následná účast 

vítěze školního kola na okresním kole ve F-M (28. 1. 2014) 

 Realizace školního kola celostátní „Olympiády v českém jazyce“ (12. 12. 2013) a následná 

účast vítěze školního kola na okresním kole ve Frýdlantu nad Ostravicí (6. 2. 2014) 

 Příprava studijních materiálů a textů pro žáky zapojené do jednotlivých soutěží /okresní kola/, 

následné konzultace, opravy soutěžních prací – jejich odeslání, nácvik recitace 

 Zapojení 8. a 9. třídy do 9. ročníku projektu „Příběhy bezpráví“  - Měsíc filmu na školách na 

téma Nejdůležitější etapy naší historie, pro přidruženou besedu získán čeladenská občanka, 

následné zpracování miniprojektů k danému tématu (realizováno 27. 11. 2013) 

 Trvalé zapojení do projektu „Jeden svět na školách“ – možnost získávání nových kvalitních 

materiálů pro výuku zdarma 

 Využívání materiálů Česká společnost v novodobé Evropě (materiál získán  

na stejnojmenné konferenci v Praze) 

 Realizace anglických koutků metodou CLIL ve VkO v 9. ročníku 

 Realizace „Dílny čtení v 6. ročníku“ + pravidelné měsíční vyhodnocování grafu přečtených 

stran v 6. a 7. ročníku 

 Návštěva ICČ, seznámení žáků 6. ročníku s náplní práce knihovny v současnosti (proběhlo 

25. 4. 2014) 

 Návštěva ÚP Frýdek-Místek s žáky 8. ročníku (realizováno 19. 5. 2014) 

 Předplatné časopisu ČASOSTROJ (využití pro žáky nejen II. stupně) 

 Realizace zájezdu do divadla v Českém Těšíně – „Benátská vdovička“ – pro celý II. stupeň 

(realizováno 2. 4. 2014) 

 Celoškolní vzdělávací představení „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“ (proběhlo 15. 

1. 2014) 

 Výchovný koncert „Hudbou proti drogám“ (proběhlo 28. 3. 2014) 

 Vzdělávací zájezd do památníku Hrabyně a opevnění Darkovičky (realizováno 16. 5. 2014) 

 Beseda + informace VP s rodiči k přijímacímu řízení pro školní rok 2013/2014 (realizováno 

24. 10. 2013) 

 Prezentace středních škol v hodinách VkO a ČaSP 

 Zařazení programů pro osobnostní rozvoj ve VkO 

 Zapojení jazykově nadaných žáků do psaní příspěvků pro školní časopis ECHO 

 Uplatňování mezipředmětových vztahů ČJ + D + informatiky ve výuce /zhotovování 

prezentací/, dále mezipředmětových vztahů AJ + IKT na I. stupni 

 Umožněna účast na DVPP, sledování odborného tisku/ MV, UN/ 

 Zhotovení motivačních nástěnek:  Příběhy bezpráví – Nejdůležitější etapy naší historie + 

prezentace dílčích projektů z českého jazyka, dějepisu a výchov 

 Byly uvolněny finanční prostředky pro zakoupení nových map pro výuku dějepisu 
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 Pravidelně využívány interaktivní tabule, učebna PC a další multimediální technika  

ve výuce 

 Realizována práce s neučebnicovými materiály (SSČ, SCS, knihy z knihovny, historické 

encyklopedie, historický dobový tisk a obrazový materiál…) 

 Částečné naskenování „starých“ pomůcek (pro využívání na interaktivních tabulích místo 

meotarů) 

 Zhotovování pracovních listů, testů, prověrek 

 Psaní článků do ECHA a Mikroregionu 

 Práce na informačních panelech k historii čeladenských škol 

 Do výuky zařazována práce s chybou 

 Pozitivní přínos působení asistenta pedagoga na některé problémové žáky VI. třídy 

 Realizována projektová výuky s těmito názvy: 

- Sedm divů světa 

- Období průmyslové revoluce – vědci a objevy 

- Moderní dějiny 

- Líčení a naše smysly 

- Životopisy osobností 

- Třídní kuchařka 

- Zdravá výživa, zdravý životní styl 

- Prezentace školy mého budoucího studia 

 

Problémy, které se nedařilo vyřešit, negativa 

 

 Nízká motivace zejména problémových jedinců ke vzdělání. 

 Obecně stále malý zájem o literaturu, četbu, kulturní dění. 

 Vedení čtenářských - kulturních deníků má až na výjimky sestupnou jazykovou  

a grafickou úroveň (přestože je dána jistá volnost při výběru žánru a jako motivace  

je využívána televize a film = doporučována zfilmovaná díla českých autorů). 

 Přetrvávající klesající úroveň komunikativních kompetencí – žákům činí velké problémy 

přesné, výstižné a hlavně spisovné vyjadřování, nadále rovněž problematický rozsah  

a úprava KSP (přestože přípravě KSP je věnován stále větší časový prostor). 

 Častěji nízká hodnota pasivní slovní zásoby (odraz nedostatku čtení, nedostatečné komunikace 

v rodině – žáci často nerozumí významu běžných slov, slovních spojení, případně znají pouze 

jejich pejorativní význam). 

 Problematická úroveň čtenářské gramotnosti – velké rozdíly v rychlosti a kvalitě hlasitého a 

tichého čtení, řada žáků text či slovo přečte chybně a od této skutečnosti se odvíjí i další 

problémy – nesprávné porozumění obsahu čteného, nepřesná práce s textem. 

 Obecně nízká úroveň úpravy sešitů, kvality písma – žáci píší pomalu, chybně, nepřesně 

(přestože mají na tabuli pravidelně „vzor“). 

 Problematické zapojování žáků se slabým prospěchem do skupinových prací. 

 Přetrvávající náročná práce s učebnicemi nakladatelství Fraus v ČJ – potvrzováno  

i kolegy z jiných škol na akcích DVPP (u některých témat chybí potřebné množství materiálu 



 

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace 

739 12  Čeladná 551 

VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  šškkoollyy  

ŠŠkkoollnníí  rrookk  22001133--22001144  

 25 

na procvičení nebo chybí úplně, případně je materiál na procvičování velmi náročný – nutno 

hodiny připravovat z více zdrojů). 

 Časová tíseň při plnění ŠVP v souvislosti s různými akcemi tříd či školy, státními svátky, 

nemocností žáků („odpadají“ stejné dny, stejné předměty) = nebylo zcela a dostatečně 

zopakováno probrané učivo. 

 Narůstající agenda jednak v souvislosti s celostátními projekty, jednak s funkcí TU (zejména 

s problémovými žáky). 

Návrhy na další zkvalitňování vzdělávání 

 

• Realizace aktuálního projektového dne  -  dle aktuálních výročí. 

• Zapojení do tradičních soutěží a realizace tradičních projektů. 

• Nabídka „kroužku“ procvičování českého jazyka zejména pro žáky nejvyšších ročníků 

(možnost přípravy k přijímacím zkouškám). 

• Nadále se zaměřovat na nadané jedince, vhodně je zapojovat do akcí školy, do celostátních   

     soutěží, doporučovat jim k četbě vhodnou literaturu.    

• Pečlivé plánování jednotlivých třídních a školních akcí. 

• Získávání dalších vhodných materiálů do výuky v rámci celostátního projektu „Jeden svět  

     na školách“. 

• Dle finančních možností školy a nabídek účast na DVPP, předplatné časopisu ČASOSTROJ. 

• Dle finančních možností školy nákup nových knih pro „Dílnu čtení“ a jiných vhodných 

didaktických pomůcek /dle aktuálních nabídek /. 

• Sledování nabídky učebnic pro výuku ČJ – v případě vhodných knih – kvalitní se jeví 

publikace nakladatelství Nová škola -  výhledově je zakoupit. 

 

5.4.3 Výroční zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů  

 

 

Vedoucí předmětové 

komise 

Mgr. Jana Přikrylová 

Členové PK Mgr. Barbora Dudková, Mgr. Helena Vidláková, Mgr. Radka 

Štarhová,  Mgr. Radim Žižka, Mgr. M. M. Pavlovič 

Počet pracovních schůzek 1 x plánovaná pracovní schůzka 

2 x souběžně se schůzkou TU a učitelů II. st. 

a další operativně v průběhu roku (ty se jeví jako nepraktičtější, 

jelikož úzce spolupracují učitelé téhož nebo velmi podobných 

předmětů) 

Hlavní náplň činnosti V souladu s celoročním plánem práce 

 

 

 

Cíle, kterých se podařilo dosáhnout 

1. V přípravném týdnu v měsíci srpnu proběhly podle plánu opravné zkoušky z M. 

2. Ve všech ročnících II. st. ZŠ se vyučovalo podle upraveného ŠVP. 

3. V  IX. roč. byla nově zavedena přírodovědná praktika - volitelný předmět. 
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4. V Z vyučující využívali DUM vypracované pro zeměpisná praktika. 

5. Při přípravě na vyučovací hodiny všichni vyučující přírodovědných předmětů pracovali 

s portály www. rvp.cz a dalšími, které napomáhaly hlavně těm, kteří vyučovali 

„neaprobovaně“. 

      6.   Hodiny vyučovacích předmětů probíhaly v učebnách, učebně PC i odborné učebně F – CH  

7. Vyučující M se zúčastnily vzdělávání ve svém oboru, v oboru zdravovědy a dalších 

oborech. Všichni se vzdělávali studiem odborné literatury v příslušných oborech. 

8. Všichni vyučující používali stejná sjednocená měřítka pro hodnocení znalostí a dovedností 

žáků II. st., taktéž žáků méně nadaných. 

9. Pro integrované žáky vyučující příslušných předmětů vypracovali IVP. 

10. Vyučující II. st. úzce spolupracovali se všemi asistenty pedagoga. 

11.  Žáci se zúčastňovali soutěží školních, obvodních i okrskových, v některých se jim 

podařilo dosáhnout pěkných výsledků např. 

a. matematická soutěž Klokan 

b. korespondenční kurz chemie KORCHEM 

c. účast VIII. a IX. roč. v soutěži Přírodovědný klokan 

d. účast žáků v atletických soutěžích a míčových hrách 

e. účast v soutěži ICT 

12. Žáci i letos absolvovali testy SCIO.  

13. Opět již tradičně se celý druhý stupeň zúčastnil projektového dne „Den Země“ a 

vzdělávacího programu Planeta 3000. 

14. Všechny ročníky se zúčastnily několika vzdělávacích akcí v rámci projektu NatTech. 

15. Výběr žáků se zúčastnil exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně.  

16. Všechny roč. II. st. uskutečnily školní výlety zaměřené na zeměpis, přírodovědu, techniku, 

historii a turistiku. 

 

 Problémy, které se nedařilo vyřešit - negativa 

1. V důsledku odpadnutí většího počtu vyučovacích hodin téhož předmětu (kulturní a 

vzdělávací akce, státní svátky) se nepodařilo splnit doporučený počet laboratorních prací. 

2. Z téhož důvodu se někteří vyučující dostali do časové tísně při splnění tematických plánů 

jednotlivých vyučovacích předmětů daných ŠVP. 

3. I  když všichni vyučující používají stejná měřítka pro hodnocení prospěchu žáků, přesto 

došlo k několika vyhroceným situacím mezi žáky a vyučujícím. Této problematice je třeba 

se věnovat opakovaně v průběhu roku, možná i na jiné úrovni než v PK. 

4. Výuka v VI. roč. byla velmi náročná z důvodu nekázně mnoha žáků, čímž byla 

poznamenána i kvalita výuky. 

5. Vztah žáků k TV je pasivní, hlavně ve vyšších ročnících.  

       

Návrhy na zkvalitňování vzdělávání 

  

  Požadavky na rozvrh hodin: 

Přírodovědná praktika – volná učebna PC i učebna F – CH (dvouhodinovka). 

Matematika – pokud možno, nezařazovat 5. a 6. VH. 

Předměty s dvouhodinovou dotací týdně nezařazovat do krajních dnů (Po a Pá). 

Zamezit souběhu přírodovědných předmětů (F, CH, přírodovědná praktika) s potřebou využití 

odborných pracoven (F-CH, PC). 
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5.4.4 Výroční zpráva o činnosti předmětové komise cizích jazyků 

 

Vedoucí předmětové 

komise 

Mgr. Radka Štarhová 

Členové PK Mgr. Jana Satinská, Mgr. Rita Weselowská,  

Mgr. Martin Michal Pavlovič 

Počet pracovních schůzek 4 

Hlavní náplň činnosti Metodická, organizační 

 

Cíle, kterých se podařilo dosáhnout 

 

Cílem práce PK CJ bylo další zkvalitňování výuky cizích jazyků prostřednictvím kvalitních učebnic, 

moderní metodiky, technického vybavení, účasti nadaných žáků v cizojazyčných soutěžích i poznávání 

anglicky mluvících zemí, tentokrát prostřednictvím zahraničních studentů (Texas, Bosna a Hercegovina, 

Thajsko, Nepál, Singapur), kteří prezentovali svou zemi a při různých činnostech strávili s našimi žáky 

jeden týden a žáci na I. stupni (1x týdně) pracovali v hodině na své výslovnosti s rodilou mluvčí Thato 

Manare. 

 

Splněné úkoly: 

 byly vyčleněny prostředky na zakoupení interaktivního DVD do německého jazyka  

 bylo provedeno proškolení pro práci s technikou v učebně cizích jazyků 

 byla rozšířena výuka pomocí projektů v německém jazyce 

 žáci měli v jednotlivých ročnících k dispozici DVD pro domácí přípravu  

 ve 4. a 5. třídě účast rodilé mluvčí ve výuce 

 ve všech třídách byly při výuce používány interaktivní tabule  

 vyučující vytvářeli vlastní výukové materiály  

 v konverzacích v 7. a 8. ročníku byly využívány DUMy vytvořené vyučujícími v rámci projektu 

Peníze do škol, ty jsou uloženy na DVD a v PC 

 v 1. - 2. ročníku napříč všemi předměty a v předmětu Výchova k občanství na 2. st. byly používány 

prvky metody CLILL  a  „jazykové sprchy“ 

 žáci 8. třídy se zúčastnili testování společnosti SCIO v anglickém jazyce 

 byl realizován projekt EDISON společnosti AIESECs účastí cizinců ve výuce 

 práce žáků „ Projekty“ byly vystavovány na nástěnkách školy 

 nadaní žáci se zúčastnili těchto soutěží: konverzace v anglickém jazyce: 

kategorie I.A – školní kolo – 38 žáků, okresní kolo 2 žáci (Silvie Němcová – 7. třída a Taťána 

Muchová – 9. třída), miniolympiáda v AJ – 1 žák (Jakub Zíma - 5. třída) 

Závěry:  

Téměř všechny naplánované úkoly se podařilo splnit. 

 

 

Problémy, které se nedařilo vyřešit – negativa 
Neuskutečnil se zahraniční zájezd do Londýna a okolí z důvodu nezájmu žáků (velké finanční náklady). 

Problémem zůstává práce se zaostávajícími žáky v početnějších třídách a jejich motivace. 
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Návrhy na další zkvalitňování vzdělávání 

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2015 dojde ke změně ve vedení PK CJ, budou cíle a úkoly pro    

příští školní rok stanoveny na zahajovací schůzce. Od 1. 1. 2015 by, dle plánu ředitelky školy, 

měl být školou zaměstnán k posílení výuky AJ rodilý mluvčí.   

 

5.5 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Vzdělávání  

Školní metodik environmentálního vzdělávání ne 

Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Martin Michal Pavlovič 

Školní vzdělávací program  

Problematika environmentálního vzdělávání  

je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP 
ano 

Samostatný předmět environmentálního vzdělávání ne 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou 

nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí 
ano 

Vzdělávání a výchova ve školní družině 

 a školním klubu je také zaměřena  

na environmentální vzdělávání 
ano 

Organizace environmentálního vzdělávání  

Škola má zpracovaný program environmetálního 

vzdělávání 
ano 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, 

ostatními subjekty 
ne 

Organizování celoškolních aktivit zaměřených na 

environmentální vzdělávání 

ano 

(Den Země – celá škola,  

Den ptactva 1. stupeň), 

 sběr papíru, třídění odpadu, 

vzdělávací program Planeta Země 

Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání 

si zkušeností 
ne 

Využívání středisek a center ekologické výchovy ne 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými 

na ekologickou výchovu 
ano 

Vybavení školy učebními pomůckami  

pro environmentální vzdělávání 
ano 

Ekologizace provozu školy  

(šetření energií, třídění odpadů) 
ano 

(třídění odpadu) 
 

Komentář: 

Škola pracovala podle plánu environmentální výchovy, jehož cílem bylo uplatňovat ekologické 

aspekty v jednotlivých předmětech a podporovat environmentální aktivity i v mimoškolní 

činnosti – ve školní družině. 
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Problematika environmentální výchovy byla nejčastěji zakomponována do výuky předmětů 

zeměpis, chemie, člověk a svět práce a přírodopis, celkově je problematika environmentálního 

vzdělání  zapracována do všech předmětů ŠVP.                 

Čtyři základní okruhy vzdělávání v oblasti environmentální výchovy - ekosystémy, základní 

podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí a vztah člověka k prostředí jsou 

každoročně realizovány celoškolním jednodenním projektem Den Země. Jednotlivá témata 

využívají místních zdrojů a propojují znalosti a dovednosti z různých předmětů. 

Další celoškolní aktivitou byl i letos projekt pro žáky I. stupně Den ovoce a zeleniny. 

Škola i jednotlivé učebny jsou vybaveny třídícími kontejnery (žáci jsou denně vedeni k třídění 

odpadu) a pro teoretickou výchovu videokazetami.   

Žáci ŠD se zúčastnili sběru starého papíru. Peníze získané sběrem starého papíru věnovali žáci na 

charitativní účely (zakoupení speciálního PC pro postiženého chlapce). 

Žáci byli celoročně vedeni k šetření energií.  
 

 

6. Prevence rizikových forem chování 

 

6.1.  Zajištění školní prevence 
 

Školní metodik prevence Mgr. Martin Michal Pavlovič 

Pedagogičtí pracovníci školy 23 

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní 

vzdělávání, Základní škola Čeladná,  č. j. 4/2013 

Etika a právní výchova Především v rámci předmětů VKO, ČaSP viz ŠVP a MPP 

+ průřezově další předměty. Nezanedbatelná je  v tomto 

směru i systematická práce s žáky během pravidelných 

třídnických besed, jichž se v případě potřeby účastní i 

preventista RFCH. 

Výchova ke zdravému životnímu 

stylu 

Zařazena do předmětu VkO, TV, Př, ČaSP + další 

předměty dle ŠVP 

Preventivní výchova ve výuce 

jednotlivých předmětů 

Předmět VkO - v rámci bloku rodinná výchova, TV, Př, 

ČaSP .  Projekt „Zvládnu to“.  

Formy a metody působení na žáky, 

které se zaměřují na osobnostní 

rozvoj a sociální chování 

Ve skupině – diskuse v kruhu při třídních besedách, 

kooperativní a skupinové vyučování,  diskuzní školní 

fórum pro všechny žáky I. a II. stupně. 

Individuálně – sebehodnocení, stanovení cílů, pomoc 

druhým, motivace. 

Do této oblasti náleží přednášky, besedy, soutěže, 

koncerty, návštěvy divadla, výstavy. 

Spolupráce s rodiči – zapojování rodičů a žáků při řešení 

problémových situací, hledání řešení. 

Třídenní adaptační pobyt VI. třídy v hotelu Dejmon na 

Čeladné. Práce s žáky byla zaměřena na klima třídy, 

mezitřídní vztahy, diagnostiku kolektivu.  

Konzultační schůzky s preventistou. 

Využití práce čtyř asistentů pedagoga. 

Aktivity o přestávkách –  stolní tenis + stolní fotbal – první 
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stupeň, pobyt žáků v tělocvičně během velkých přestávek 

vyplněný pohybem a míčovými hrami. 

Projekty zaměřené na osobnostní a soc. rozvoj v rámci  

VKO.  

Realizace dotazníkových šetření dle aktuální situace ve 

třídách v r. 2013/2014 (VIII., VI., VII., IV. a III. třída). 

Přednáška s tematikou prevence užívání návykových látek. 

VIII. a IX. třída. 

Spolupráce s SPC a PPP. 

Organizace prevence Vychází z Minimálního preventivního programu, prevence 

je zakomponována do ŠVP,  je zpracován plán spolupráce 

jednotlivých třídních učitelů s preventistou rizikových 

forem chování.  

Minimální preventivní program zpracován 

Využití volného času žáků Škola nabízí volnočasové aktivity v následujících 

oblastech: umělecká, jazyková, praktická, sportovní. Žáci 

pod vedení učitelů, vychovatelů i vedoucích zájmové 

činnosti připravují vystoupení pro spolužáky i veřejnost. 

(Školní akademie, Vánoční koncert) 

Nabídka různých kroužků byla velmi pestrá, ale některé 

nabízené aktivity musely být pro nezájem zrušeny. 

Průběžné sledování podmínek a 

situace ve škole z hlediska rizik 

výskytu sociálně patologických 

jevů 

V rámci třídních besed – otevřené diskusní kruhy, 

dotazníky; fórum I. a II. st. 

Ankety a sociometrie. 

Pedagogické pozorování – v rámci hodin. 

Individuální přístup k jednotlivým žákům. 

Princip včasného řešení problémů. 

Pozornost je zaměřena na rozbor chování problémových 

žáků s rodiči, jejich průběžné sledování a konzultace 

chování jak doma, tak i ve škole a následné řešení. 

Zaměřujeme se rovněž i na dlouhodobé řešení problémů. 

V roce 2013/2014 pokračoval systém konzultací 

vyučujících žáků prvního stupně s metodikem prevence, 

který se účastní jednání metod. sdružení prvního stupně. 

Uplatňování forem a metod 

umožňujících včasné zachycení 

ohrožených dětí 

V rámci TB –  práce v komunitních kruzích, pedagogické 

pozorování v jednotlivých hodinách, viz metodický pokyn 

pro práci s problémovými žáky, konzultace s rodiči, 

dlouhodobé sledování žáků, kteří mohou být ohroženi 

těmito jevy. Společné pedagogické rady, operativní porady, 

konzultace s metodikem prevence. 

Společné konzultace vyučujících jednotlivých předmětů ve 

třídách s výskytem RFCH. 

Spolupráce s dalšími institucemi OSPOD, PPP, PČR … 

Poradenská služba školního 

metodika prevence 

Každé pondělí 15:00 -16:00. 

Nabídka rozšířena o individuální konzultace dle domluvy 

v ostatních dnech. Pravidelné konzultace s učiteli v případě 

problémů žáků – do vyřešení problému. 

Poradenská služba výchovného Konzultační hodiny St 13:00 - 14:45 nebo dle individuální 
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poradce domluvy  

Zajištění poradenských služeb 

speciálních pracovišť a 

preventivních zařízení 

Spolupráce s PPP, odborem péče o dítě, SPC, SVP F-M. 

OSPOD Frýdlant n. O. 

Vybavení školy odbornými a 

metodickými materiály a dalšími 

pomůckami 

Je vedena knihovna s materiály týkajícími se prevence 

Časopisy: Bulletin NPC 

Internetové materiály 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, 

držení, distribuci a zneužívání 

návykových látek v areálu školy a 

odpovídající sankce) 

ano 

Akce školy pro žáky k prevenci 

sociálně patologických jevů 

Adaptační kurz pro III. a VI. třídu. 

Projekt „Zvládnu to“. 

Dvoudenní školení mentorů z řad žáků II. stupně „Beat 

Bullying“ 

 

6.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

 

Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření Dle informací žáků – problém na druhém stupni 

mimo areál školy. 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) Dle anket – průřezově na druhém stupni. 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví Nadále trvá potřeba sledování účelově 

omluvených absencí. Během roku se vyskytly 2 

závažné případy. 

Šikanování Projevy řešeny vždy v počátcích ve spolupráci 

s pedagogy i ZZ. 

Vandalismus Drobné, ale opakující se prohřešky. Nejvíce 

těchto prohřešků řešeno v VI. třídě. 

Násilné chování 0 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 

 

Komentář: Ve školním roce 2013/2014 byl dále rozšířen program adaptačního pobytu o 

činnosti zaměřené na vztahy mezi vrstevníky. Byl zpracován a schválen projekt „Všichni za 

jednoho“, který je zaměřen především na vztahy mezi vrstevníky, komunikaci pedagogů 

s dysfunkční rodinou, vedení TB. Realizován bude ve školním roce 2014/2015. Ve škole vznikl 

team VP, MP a speciální pedagog. 
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6.3 Prevence rizik a školní úrazy 

 

6.3.1 Počet úrazů 

 

Počet záznamů v knize úrazů 77 

Počet registrovaných úrazů 7 

Počet odškodněných úrazů 4 

 

 

6.3.2 Vyhodnocení úrazů 

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 26 

V ostatních vyučovacích předmětech 6 

Výlety a exkurze 0 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 36 

Školní družina 9 

 

Komentář: 

V tomto školním roce došlo k výraznému nárůstu úrazů. Důvodem je zejména to, že evidujeme 

každý úraz, byť sebenepatrnější. Nejvyšší počet úrazů se stává o přestávkách, a to navzdory 

skutečnosti, že jsme měli posíleny dohledy nad žáky. Dohledy byly zaměstnanci školy důsledně 

drženy. Ošetřili jsme a zapsali jeden vážnější úraz (zlomenina klíční kosti), avšak ten nebyl 

odškodněn – nárok na odškodnění nebyl pojišťovnou uznán, neboť žák pobýval ve škole i po 

ukončení výuky (v rozporu se Školním řádem) a tím pádem za něj škola nenesla odpovědnost. 

      K 24. 6. byly odškodněny celkem 4 úrazy. Ve všech případech bylo poškozeným přiznáno 

bolestné, v žádném z případů nevznikl nárok na odškodnění trvalých následků. 

      Nejčastěji si žáci způsobovali drobná poranění končetin, příčinami byly neobratnost, 

nešikovnost, nepozornost, nebezpečná hra i neposlušnost. 

      Ze záznamů v knize úrazů zcela jasně vyplývá, že někteří žáci mají vyšší pravděpodobnost 

způsobit si úraz než ostatní. Na 8 nejčastěji uváděných jmen připadá 28 úrazů (jedná se zejména 

o děti nepříliš sportovně a pohybově zdatné). Procentuálně vyjádřeno: na  4%  žáků připadá 

36% úrazů. Od 12. května měli žáci možnost trávit velkou přestávku v tělocvičně. V období 6 

týdnů bylo zaevidováno 5 úrazů, které se zde navzdory dohledu a důslednému dodržování 

pravidel bezpečnosti staly.  

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 

ostatních pracovníků školy 

 

7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovníci 

a) Studium v oblasti pedagogických věd Splňují všichni PP 

b) Studium pedagogiky Splňují všichni PP 
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c) Studium pro asistenta pedagoga Asistenti pedagoga splňovali kvalifikační předpoklady. 

d) Studium pro ředitele škol Ředitelka školy splňuje 

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 

Ředitelka školy rozšířila svou kvalifikaci 

vystudováním oboru Točíř keramiky  v rozsahu 200 

hodin (financováno z ESF). 

 

7.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 0 

b) Studium pro výchovné poradce Výchovný poradce splnil. 

c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti 

informačních a komunikačních technologií 

1 pedagog s aprobací informatika, který zahájil 

specializační studium IKT 

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná 

koordinace školních vzdělávacích programů 

1 pedagog splnil. 

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně 

patologických jevů 

Preventista RFCH splnil. 

f) Specializovaná činnost – specializovaná 

činnost v oblasti enviromentální výchovy 

0 

g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové 

orientace zrakově postižených 

0 

 

7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Předmět Počet kurzů Počet  

Zam. 

Zaměření kurzů 

BOZP a CO 1 29 Dodržování bezpečnostních předpisů 

Právní minimum pro PP a 

další zaměstnance školy 

1 29 Seznámení s platnou legislativou, 

kazuistika 

Letní divadelní škola 1 1 Určeno vedoucím dramatického 

kroužku a učitelům – dramatizace ve 

výuce, příprava představení pro 

veřejnost 

1. pomoc 1 29 Zásady poskytnutí 1. pomoci, 

proškolení provedeno odborníkem 

z ČČK Ostrava-Fifejdy 

Zdravotník školy a 

zdravotník zotavovacích akcí 

září – listopad, 

celkem 40 

hodin 

2 poskytnutí 1. pomoci v běžném 

provozu školy, na pracovišti… 

zvládání krizových situací 

Knihovnický kurz pro 

pracovníky ŠK 

2 2 Vedení školní knihovny, evidence 

knih, možnosti spolupráce… Kurzy 

vedly pracovnice z Regionálního 

vzdělávacího centra Moravskoslezské 

vědecké knihovny v Ostravě 

Moderní dějiny 2 1 Zkvalitnění výuky, výukové materiály, 

konference 
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Žáci se zdravotním 

postižením, znevýhodněním  

1  2 Určeno pedagogům, vychovatelům a 

asistentům pedagoga, jedna 

vychovatelka a jedna AP byly 

proškoleny v ZŠ a SPC Kpt. Vajdy v 

Ostravě 

Bakaláři 1 1 Práce v programu, možnosti využití 

Správní řízení ve škole 1 1 DVPP pro ředitele škol 

 

Vzdělávací cyklus: 

Příspěvkové organizace – 

majetek, financování, 

účetnictví, daně, kontrola – 

2013/2014 

Soubor 8 

kurzů 

probíhajících 

postupně 

během 

školního roku 

1 Další vzdělávání nezbytné pro 

ekonomku školy 

Prevence rizikových forem 

chování 

2 1 Konference, zkvalitnění práce 

Personalistika 1 1 DVPP pro ředitele škol 

Vztah mezi zřizovatelem a 

příspěvkovou organizací 

1 1 DVPP pro ředitele škol 

Agresivita, šikana 1 1 Proškolení třídní učitelky 

EU, ROP 1 1 DVPP k výzvě na vybavení 

přírodovědných a technických 

předmětů na ZŠ 

Angličtina pro ty, kteří se 

nechtějí učit 
1 1 Další moderní metody a formy práce  

Problémový žák ve třídě 1 1 Proškolení třídní učitelky, v jejíž třídě 

je kumulace velmi problémových žáků  

Inspirovat/AJ 1 1 Inovace ke zkvalitnění výuky 

Matematika – metoda prof. 

Hejného 

1 7 Inovace ke zkvalitnění výuky 

Podpora talentů 

v přírodovědných a technických 

oborech – workshopy F 

2 1 Další moderní metody a formy práce 

Nový občanský zákoník v praxi 2 1 Legislativa 

Burza nápadů/M 1 1 Kvalita a pestrost výuky 

Informatika pro nejmenší 1 1 Kvalita a pestrost výuky 

Novinky v oblasti školního 

stravování 

1 2 Novinky z praxe, legislativa  

Proč a jak bádat s dětmi 1 1 Kvalita a pestrost výuky, inspirace 

 

7.4 Samostudium 
 

Prázdniny Počet dnů samostudia 

Podzimní prázdniny Pedagogičtí pracovníci se řídili ředitelkou pevně 
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Vánoční prázdniny stanoveným rozpisem/určením čerpání studijního 

volna, které čerpali v době vyjmenovaných 

prázdnin,  přednostně však čerpali zbývající (tzv. 

starou) dovolenou.  

Jednodenní pololetní prázdniny 

Jarní prázdniny 

Velikonoční prázdniny 

Celkem 12 

 

Komentář: 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo jednak podle ročního plánu DVPP, jehož 

prioritou bylo prohlubování odborné kvalifikace všech pedagogů v průběžném vzdělávání se 

zaměřením na moderní metodiku vyučování, jednak podle aktuální nabídky DVPP v souladu s 

potřebami školy i jednotlivých pedagogů a finančních možností školy. Nejnáročnější studium 

absolvovala ve školním roce 2013/2014 ředitelka školy. V návaznosti na kurz Keramická tvorba 

v praxi v rozsahu 300 vyučovacích hodin, které ředitelka absolvovala ve školním roce 

2012/2013 na SOŠ AVEART v Ostravě-Hrabůvce, vystudovala v období 21. března 2014 –  

24. června 2014 kurz Točíř keramiky na téže škole, opět hrazený z ESF. Kurz Točíř keramiky 

v rozsahu 200 hodin probíhal během všech pátečních odpolední a o sobotách.   

V tomto školním roce zahájila studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů zástupkyně 

ředitelky školy, a to specializovanou činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. V dalším vzdělávání se dostalo i na nepedagogické pracovníky, což je patrno z tabulky 7.3 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

8.1 Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 

 

Typ akce Poznámka 

Výuka plavání Jedná se o tradiční akci zakomponovanou v ŠVP vždy pro 2. a 3. ročník.  

I v tomto roce žáci jezdili na lekce plavání na bazén ve Frenštátě p. R. (11. 9. 

– 20. 11. 2013).  

Dopravní 

výchova 

Výuka dopravní výchovy ve spolupráci s PČR F.n.O. probíhá každoročně ve 

dvou dopoledních dvouhodinových lekcích ve IV. třídě. Žáci pak následně 

vyjíždějí na dětské dopravní hřiště, kde si ověřují pod vedením odborného 

instruktora teorii v praxi, učí se v praxi řešit běžné dopravní situace. 

Výsledkem dopravní výchovy je kromě získání potřebných teoretických a 

praktických znalostí i získání průkazu cyklisty. 

Vycházky Jsou pořádány celoročně, a to po významných místech Čeladné (muzeum J. 

Kaluse, obora s daňky, historické objekty, přírodní pozoruhodné útvary…),  

po různých provozovnách v obci, žáci navštěvují různé aktuální akce 

pořádané obcí či jinými složkami. Vycházky jsou realizovány ve větší míře 

na I. stupni.  

Lyžařský 

výcvik 

LVVZ je pořádán co dva roky, vždy pro žáky VII. a VIII. třídy. Důvodem je 

skutečnost, že z jedné třídy, v níž je v průměru 18 – 20 žáků, se významné 

procento žáků nemůže LVVZ zúčastnit jednak ze zdravotních důvodů, 

jednak z důvodů finančních. V tomto školním roce měl lyžařský výcvik 

proběhnout, ale vzhledem ke skutečnosti, že se z celkových 37 žáků 

přihlásilo pouze 8 žáků, nebylo možno výcvik z ekonomického hlediska 
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zrealizovat. 

Adaptační pobyt 16. 10. 2014 – 18. 10. 2014 se žáci  VI. třídy zúčastnili adaptačního pobytu 

v hotelu Dejmon. Více v kapitole 6.1. 

Divadlo 3. 2. vycestovali žáci I. stupně do divadla v Českém Těšíně na představení 

Sněhurka a žáci II. st. pak 2. 4. tamtéž na představení Benátská vdovička. 

Další dvě představení se odehrála na půdě školy v rámci ŠD. 

Film Žáci II. st. navštívili u příležitosti oslav Dne dětí filmové představení Velká 

oříšková loupež ve Frenštátě p. R. 

Koncerty V tomto roce se zúčastnili žáci celé školy výchovného koncertu v rámci 

prevence RFCH, ve ŠD pak proběhlo “Čertovské muzicírování“  

Exkurze Školní rok 2013/2014 byl na exkurze obzvlášť bohatý díky projektu NatTech 

ve spolupráci se SOŠ Lískovecká F-M. Zmínky o výjezdech žáků se objevují 

v této zprávě několikrát v různých kapitolách (např. komentář ke kap. 2.4). 

Žáci se účastnili nejen mnoha workshopů a odborných dílen na SOŠ 

Lískovecká, ve Frýdlantu n. O., ale i ve Vítkovicích, vycestovali na 

přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, do Technického muzea v Brně a na 

jiná zajímavá místa spojená s technikou. 

Besedy, 

vzdělávací 

programy 

K tradičním akcím patří: např. návštěvy IC Čeladná, Příběhy bezpráví 

s pamětníky, vzdělávací program Planeta Země, výukový program Hasík, 

přibyly letos zajímavé besedy pro děti školní družiny, které zajistila vedoucí 

vychovatelka. Žáci I. stupně navštívili v listopadu Muzeum Beskyd.  15. 5. 

odpoledne se tým zájemců o umění poskytnout 1. pomoc vypravil do 

Ostravy na akci „Zachraň život s Kryštůfkem“ 

Výstavy Všichni žáci navštívili v 1. zářijovém týdnu výstavu kaktusů a sukulentů ve 

sportovní hale pořádanou místními pěstiteli. Žáci si vyslechli odborné 

komentáře a na závěr prohlídky soutěžili o ceny. 26. 11. se v přízemí školy 

uskutečnila velká výstava společenských her. 

Školní výlety Každá třída absolvovala školní výlet. Všechny výlety měly zajímavý 

vzdělávací program, žáci byli spokojeni.  

Zahraniční 

výjezdy 

0 

Žákovská 

vystoupení 

Vánoční koncerty - v kostele sv. J. Nepomuckého v Čeladné a v kostele sv. 

Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí, květnová školní akademie Jarní 

slavnosti, Zpívání u Vánočního stromu, vystoupení školního PS  na různých 

kulturních a společenských akcích v obci, na festivalu  ve Skanzenu 

v Rožnově pod Radhoštěm… 

Další akce Karneval, Valentýnská diskotéka, Drakiáda, Dušičkový pochod, vycestování 

do ZŠ Žákovská Havířov a tam žákovské sportovní utkání čtvrtých tříd ve 

vybíjené v rámci společného výchovně-vzdělávacího dopoledne, Mikulášská 

nadílka, Rozsvěcení Vánočního stromu na čeladenském náměstí, Den 

otevřených dveří pro děti z MŠ a jejich rodiče, výtvarná soutěž o 

nejoriginálnější vánoční stromeček, vánoční dílna – rodiče s dětmi, 

Talentmánie, velikonoční dílna pro žáky ŠD, 1. ročník výtvarné soutěže 

„O pohár čeladenské ovečky“ pořádané naší školou, tentokrát na téma 

Putování za bohem Radegastem. Letos jsme poprvé uspořádali sportovní 

soutěž – okrskové kolo atletického trojboje pro I. stupeň.  

Projekty K tradičním projektům – celoškolním Zvládnu to a  Den Země 

a prvostupňovému projektu Den ovoce a zeleniny se řadí další projekty 
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zařazované v průběhu školního roku aktuálně dle různých výročí nebo 

událostí apod. 

 

8.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

Ve školním roce 2013/2014 se žáci zúčastnili soutěží sportovních,  vědomostních a uměleckých. 

Sportovní: přespolní běh, florbal, McDonald´s Cup, halová kopaná, turnaj v badmintonu.  

Vědomostní: Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda, Matematický 

Klokan a Cvrček, Olympiáda v AJ – konverzace, Korchem, Hravě žij zdravě, Přírodovědný 

klokan, Paragrafiáda, matematická soutěž pro žáky 8. tříd, Superfarmář  

Umělecké: Podzimníčci, Loutnička, Celostátní přehlídka dětských recitátorů, Nejoriginálnější 

vánoční stromeček,  

Se slonem Bobem, Kdy jsme v přírodě veselí, latinsko-americké tance  

Jiné: mezinárodní soutěž v psaní dopisů, turnaj v piškvorkách, turnaj v hodu vlaštovkou, 

zábavné sportovní odpoledne. 

 

Komentář: 

Žáci soutěží rádi a s nadšením. Letos dosáhli řady krásných umístění, a to včetně těch 

„medailových“ ve všech typech soutěží.  Nejvíce úspěchů máme ve sportovních soutěžích. 

 

8.3. Školní družina 

 
Oddělení Počet žáků – 

pravidelná 

docházka 

Počet žáků – 

nepravidelná 

docházka 

Počet 

vychovatelek 

1 30 0 1 

2 30 0 1 

3 22 0 1 

celkem 82 0 3 

 

Prostory školní družiny  3 učebny  

 

Vybavení školní družiny Celkové vybavení ŠD je standardní, 

materiálové vybavení je dobré. V průběhu roku 

bylo vybavení doplňováno a obnovováno. 

 

Komentář: 

Na začátku školního roku došlo na základě zájmu zákonných zástupců o umístění dětí do 

školní družiny k navýšení kapacity školní družiny. Od 25. 10. 2013 je dle rozhodnutí 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – odboru školství, mládeže a sportu nejvyšší 

povolený počet žáků ve školní družině 100.  Z toho důvodu jsme rozdělili děti navštěvující 

školní družinu do tří oddělení. Rozdělení školní družiny se jeví jako výhodné pro efektivní 

zaměstnání dětí a pro volbu zájmových činností žáků dle jejich věku. První oddělení 

navštěvují žáci první třídy. Místnost tohoto oddělení prošla rekonstrukcí. Tato místnost byla 
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díky menším stavebním úpravám uzpůsobena požadavkům moderní a bezpečné práce s dětmi, 

prostor je nyní plně vyhovující. Místnost byla dále vybavena novou podlahovou krytinou, 

kobercem a také obložením. Nyní je vkusně vyzdobena, je zde vytvořeno příjemné estetické 

prostředí, ve kterém se děti cítí  příjemně a bezpečně.  

 Druhé oddělení školní družiny navštěvovali společně žáci druhé a čtvrté třídy. Místnost 

pro toto oddělení vznikla z bývalé kulturní místnosti. Tato učebna byla vymalovaná, obložení 

stěn bylo opatřeno novým nátěrem, přibyl nový koberec a také interaktivní tabule, která byla 

využívána pro didaktické hry a volnočasové aktivity dětí. Během dopoledne tuto místnost  

běžně využívali učitelé a žáci školy k výuce naukových předmětů, k výuce HV, neboť je zde 

trvale umístěno klavírní křídlo a rovněž k různým shromážděním – žákovská fóra, 

vyhodnocování soutěží… 

 Třetí oddělení navštěvují žáci třetí třídy. Místnost pro třetí oddělení je nejmenší. Tomu 

byl také přizpůsoben nižší počet žáků v oddělení. Všechna oddělení využívala během školního 

roku odborné učebny školy (počítačovou učebnu, výtvarnou učebnu, cvičnou kuchyňku). 

Maximálně jsme se snažili zařazovat sportovní a pohybové aktivity, včetně každodenního 

pobytu venku (dle aktuálního počasí). Využívali jsme jednak tělocvičnu, školní hřiště, ale také 

dětské hřiště v centru obce nebo procházky do přírody.  

Během školního roku jsme se účastnili akcí, které pořádá okrskové sdružení školních družin – 

byla to Talentmánie – přehlídka talentů školních družin a Netradiční sportovní den. 

Seznam akcí, které jsme uspořádali nebo kterých jsme se zúčastnili: 

- Drakiáda 

- besedy:  Uzly a uzlování (II. oddělení) 

  Adventure race – outdoorové sporty 

- Dušičkový pochod 

- účast na pietním aktu u hrobu J. Ušiaka 

- muzikoterapie: Čertovské bubnování 

- divadelní představení: O Podzimníčkovi, Pasáček vepřů (žáci ZUŠ Leoše Janáčka 

z Frýdlantu nad Ostravicí) 

- výtvarná činnost: soutěže Putování za pohanským bohem Radegastem 

       Čteme se slonem Bobem 

   velikonoční dílnička 

   výroba dárků k zápisu budoucích prvňáčků 

   výzdoba školy 

   ozdoby na Velikonoční strom 

   3. místo ve výtvarné soutěži Superfarmáře 

   výroba přáníček pro seniory v Domově důchodců v Prostějově 

- turnaje a soutěže: turnaj ve společenské hře dáma (II. oddělení) 

    turnaj ve společenské hře Superfarmář ( školní i krajské kolo) 

    turnaj v hodu vlaštovkou (Vládce nebes) ve spolupráci s časopisem 

    ABC 

    turnaj v piškvorkách 

- akci POMŮŽEME? – sběr starého papíru – výtěžek zaslán Tomáši V., zdravotně 
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znevýhodněnému chlapci, prostřednictvím nadace Život dětem (výše příspěvku 3000,-Kč) 

- a další: výlet k penzionu Obora (k daňkům) pro rodiče a děti za účasti zahraničních 

studentů; rej čarodějnic – módní přehlídka (I. oddělení); Den dětí – hry bez hranic (I. 

oddělení); zábavný sportovní den, taneční vystoupení na Jarních slavnostech; prodejní 

výstava společenských her MINDOK     

Vychovatelky se pravidelně scházejí na metodickém sdružení, kde společně plánují aktivity a 

provoz ŠD. Tato setkání bychom potřebovaly uskutečňovat častěji než čtyřikrát během škol. 

roku, bohužel je to obtížné uskutečnit z důvodu rozdílného rozvrhu vychovatelek. Vyřešit 

tento problém nám zůstává jako úkol na příští školní rok (pravidelné metodické schůzky 

vychovatelek ŠD – 1x měsíčně). 

Průběžné podněty a případné stížnosti zákonných zástupců řeší vedoucí vychovatelka ve 

spolupráci s vedením školy a preventistou rizikových forem chování. Děti během roku 

navštěvovaly, po dohodě se zákonnými zástupci, různé kroužky pořádané školou nebo jinými 

organizacemi. Vychovatelky vycházely maximálně vstříc požadavkům rodičů – jednotlivé 

žáky odesílaly ve stanoveném dnu a čase do kroužku, po kroužku se opět dítě začlenilo do 

programu ŠD. Na dobu jarních prázdnin byla zákonným zástupcům žáků nabídnuta možnost 

umístění dítěte do družiny, tuto možnost však hodlali využít pouze dva rodiče, proto nebyl 

provoz školní družiny během jarních prázdnin spuštěn. Během letních prázdnin jsme zajistili  

jeden týden prázdninové družiny formou příměstského tábora. Na tento tábor bylo přihlášeno 

22 žáků. V rámci tábora jsme uspořádali dva celodenní výlety (do Frenštátu pod Radhoštěm na 

Liščí mlýn a druhý výlet na Ranč u Bílého potoka a k hotelu Dejmon). Program prázdninové 

družiny byl zpestřen tanečním vystoupením členů taneční skupiny Antonio, dále si děti 

vyzkoušely hru na etnické nástroje a hru na ně si děti vyzkoušely s Mgr. L. Břenkovou, 

divadelní představení upořádalo divadlo Smíšek a zábavné sportovní dopoledne jsme 

uspořádali ve spolupráci s Mateřskou školou Čeladná.  

 Jako prevenci rizikových forem chování pravidelně zařazujeme ve všech odděleních 

komunitní kruhy na různá témata, některých sezení se účastní i školní preventista, který 

napomáhá vychovatelkám v této práci. Přesto zůstává stálým úkolem netolerovat a neomlouvat 

dětem patologické chování, denně sledovat a nepřehlížet a následně zaznamenávat problémové 

chování žáků. Po dohodě s třídními učiteli a zákonnými zástupci jsou dětem ukládána, je-li to 

nezbytné, výchovná opatření. 

Zpracovala Martina Marková, vedoucí vychovatelka 

  

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

 Českou školní inspekcí 
 

9.1 Počet provedených inspekcí                        1 

 

9.2 Předmět inspekční činnosti ČŠI 

Prošetření stížnosti zákonné zástupkyně žáka VI. třídy na neoprávněnost uložení důtky 

ředitelky školy ve 2. pololetí školního roku 2013/20014. Dále prošetření případné podjatosti 

školy vůči žákovi a prošetření dostatečné zajištěnosti ochrany žáků a jejich bezpečnosti. 
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9.3 Závěry inspekční zprávy 

Výsledkem šetření České školní inspekce je zjištění, že stížnost byla nedůvodná. 

 

9.4 Následná inspekce 

 

0   

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

10.1 Viz příloha č. 2 – Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 

 

10.2 Projekt EU peníze školám 

 

Název projektu ProjektEUpenizeskolam.cz Oblast podpory 1.4 

Kvalitnější vzdělávání – kvalitnější výsledky 

Vyhlašovatel MŠMT 

Dotace 1 071 312,Kč 

Časové rozvržení projektu 30 měsíců  od 1.9.2010 do 28.2.2013, projekt byl ukončen 

 

Komentář: 

S vytvořenými digitálními materiály bude škola v rámci udržitelnosti projektu pracovat 

minimálně do února 2016.  

 

11. Údaje o zapojení školy do programu dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního vzdělávání 
 

Komentář: 

Škola není zapojena do programu dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 

 

12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 
 

Komentář: 

Na základní škole není založena odborová organizace. 

 
V Čeladné dne: 6. 8. 2014 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy 

Projednáno v pedagogické radě:  28. srpna 2014 

Školskou radou schváleno dne:  29. 8. 2014 
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V ý r o č n í   z p r á v a   o   h o s p o d a ř e n í 2013 

Z á k l a d n í  š k o l a  Č e l a d n á  
 

Stránka 2 

 

Obsah výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2013                              
 stránka 

1. Vypořádání dotací MŠMT – podrobný rozpis 3 

2. Počet výkonů 3 

3. Přepočtený počet zaměstnanců 4 

4. Vyúčtování prostředků  poskytnutých zřizovatelem – sumář 4 

5. Neinvestiční náklady na 1 žáka 4 

6. Vyúčtování prostředků poskytnutých zřizovatelem – podrobný rozpis  5 

          6.1. Hlavní činnost – základní škola 5 

          6.2. Hlavní činnost – školní družina  9 

          6.3. Hlavní činnost – školní jídelna 10 

          6.4. Hospodářská činnost 11 

7. Investiční příjmy a výdaje 12 

8. Použití peněžních fondů 12 

9. Nepeněžní a peněžní dary 12 

10. Hospodářský výsledek 13 

11. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 13 

12. Fond kulturních a sociálních potřeb 14 

13. Informace o provedených kontrolách 14 

14. Poskytování informací za rok 2012 16 

 



 

 

V ý r o č n í   z p r á v a   o   h o s p o d a ř e n í 2013 
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1. Vypořádání dotací ze státního rozpočtu – podrobný rozpis 

 

Dotace MŠMT na rok 2013            9.250.923,49 Kč 

 přímé náklady na vzdělání          8.896.000,00 Kč 

 Projekt Kvalitnější vzdělávání – kvalitnější výsledky      354.923,49  Kč 
 

Použito               9.250.923,49 Kč 

Vráceno                                           0,00 Kč 

 

Výdajové položky ř.č. Výdaje celkem 

Platy 1 6.422.000,00 

OPPP 2 23.000,00 

Zákonné odvody pojistného 3 2.183.562,00 

Odvody do FKSP 4 64.423,20 

Učebnice a školní potřeby 5 147.503,10 

Náklady na projekt Kvalitnější vzdělávání 6 354.923,49 

Ostatní (pojištění) 7 26.289,00 

Náhrady platů 8 20.319,40 

Ochranné pomůcky zaměstnanců 9 8.903,30 

Celkem  10 9.250.923,49 

 

Komentář k vybraným položkám neinvestičních výdajů ze SR: 

Prostředky státního rozpočtu umožnily realizovat školní vzdělávací program. 

Řádek č. 5 učebnice       62.087,90 Kč 

  pomůcky do přírodopisu a fyziky     56.885,20 Kč 

  počítače 10 ks           26.550,- Kč 

  pomůcky pro I. Stupeň ZŠ            1.980,- Kč 

   

Řádek č. 6  Dotace na projekt Kvalitnější vzdělávání – kvalitnější výsledky. Tato dotace je 

financovaná EU a MŠMT. Z dotace byly v roce 2013 pořízeny 3 ks interaktiv-

ních tabulí včetně příslušenství a projekt byl ukončen.  

 

Řádek č. 7  Zákonné pojištění zaměstnanců u pojišťovny Kooperativa.  

 

Řádek č. 8 Náhrada platů v době nemoci. 

 

2. Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných) 

 

Součást Počet výkonů ve školním roce Přepočtený 

školy 2012/2013 2013/2014 počet výkonů 

Základní škola 119 66 185 

Školní družina 30 27 57 

Školní jídelna 202 84 286 
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3. Přepočtený počet zaměstnanců za rok 2013 

 

Součást školy 

Přepočtený počet za-

městnanců - pedago-

gové 

Přepočtený počet za-

městnanců - nepedago-

gové 

Přepočtený počet za-

městnanců celkem 

Základní škola 14,654 3,653 18,307 

Školní družina 1,881 0,000 1,881 

Školní jídelna 0 4,999 4,999 

Celkem 16,535 8,652 25,187 

 

 

 

 

4. Vyúčtování prostředků NIV poskytnutých zřizovatelem – sumář  

 

Ukazatel 
Hlavní činnost Doplňková činnost 

Rozpočet Stav k 31. 12. 2013 Rozpočet Stav k 31. 12.2013 

Výdaje celkem 4.189.750,00 4.462.182,18 363.600,00 407.793,63 

Příjmy (výnosy) celkem 4.189.750,00 4.462.182,18 390.000,00 423.904,00 

         v tom dotace zřizovatele 2.500.000,00 2.597.138,00 0,00 0,00 

         v tom ostatní příjmy 1.689.750.00 1.865.044,18 390.000,00 423.904,00 

Hospodářský výsledek -- 0,00  16.110,37 
 

   

    

Rozpočet zřizovatele umožnil rozvíjet materiálně technické podmínky školy a tak přispívat 

k naplňování školního vzdělávacího programu. 

 

 

 

5. Výdaje a příjmy na jednotku výkonu (1 žák, dítě, stravovaný) 

 

 Výdaje v Kč Příjmy v Kč 

Prostředky MŠMT 17.521,00 17.521,00 

Prostředky zřizovatele 4.919,00 4.919,00 

Ostatní  3.532,00 3.532,00 

Celkem 25.972,00 25.972,00 
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6. Vyúčtování prostředků NIV poskytnutých zřizovatelem – podrobný rozpis  

6.1. Hlavní činnost – základní škola 

Nákladové položky č.ř. stav k 31.12.2013 

Kancelářské potřeby 1. 21.644,84 

Čistící prostředky 2. 38.030,01 

Materiál na údržbu 3. 26.523,71 

OOPP 4. 2.870,38 

Časopisy, tisk 5. 16.241,90 

Knihy do ŠK 6. 6.025,00 

Uč. pomůcky a materiál do 1.000 Kč 7. 81.189,58 

Zdravotnický materiál 8. 2.041,00 

Uč. pomůcky a majetek 1.001 - 3.000 Kč  9. 171.688,00 

Uč. pomůcky a majetek 3.001 - 40.000 Kč  10. 305.369,98 

Elektrická energie 11. 434.114,06 

Teplo 12. 634.570,49 

Vodné 13. 26.813,12 

Plyn 14. 828,03 

Opravy a údržba 15. 102.600,75 

Cestovné 16. 38.151,00 

Náklady na reprezentaci 17. 2.688,00 

Poštovné 18. 8.685,00 

Telefony, internet 19. 66.013,01 

Odpad 20. 8.019,50 

Stočné 21. 27.900,76 

Praní prádla 22. 8.574,06 

Údržba zeleně 23. 6.000,00 

Zpracování mezd 24. 51.242,00 

Přeprava osob,  materiálu 25. 21.148,90 

Pronájem, nájem (kopírka ZŠ) 26. 53.580,00 

Testy Scio 27. 4.333,00 

Plavecký výcvik 28. 33.230,00 

Nákup služeb  29. 206.184,00 

Nákup programů 7.001 - 60.000 30. 0,00 

Servisní služby, aktualizace programů 31. 44.393,19 

Školení zaměstnanců 32. 37.138,00 

Platy z RZ 33. 22.575,00 

Poplatky Poštovní spořitelna 34. 9.053,00 

Poplatky FKSP 35. 284,00 

Pojištění žáků a majetku 36. 16.783,00 

Kroužky 37. 10.556,76 

Nakupované obědy pro zaměstnance 38. 476,00 

Celkem 39. 2.547.559,03 
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Příjmové položky 40. stav k 31.12.2013 

Příspěvek zřizovatele 41. 2.236.559,85 

Tržby stravné - režie 42. 218.349,00 

Úroky z běžného účtu 43. 14.187,36 

Úroky z účtu  FKSP 44. 2,08 

Dary, dobrovolné příspěvky 45. 10.960,00 

Čerpání rezervního fondu 46. 37.545,98 

Prodej  materiálu,  majetku 47. 50,00 

Náhrady za škody 48. 5.796,00 

Ostatní výnosy 49. 13.552,00 

Kroužky 50. 10.556,76 

 

Celkem 51. 2.547.559,03 

 

Komentář k vybraným položkám: 

 

Řádek č. 5 Škola odebírá 13 druhů časopisů odborného charakteru a několik výtisků časo-

pisů pro žáky. Odborné publikace, vyhlášky zákonů a ostatní tiskoviny potřeb-

né pro řízení a chod školy. 

 

Řádek č. 6 Odborné publikace pro vzdělávání pedagogického sboru, knihy pro děti do 

školní knihovny. 

 

Řádek č. 7 materiál na výzdobu školy, drobný spotřební materiál potřebný pro výuku, 

 spotřební materiál na kulturní akce školy pro veřejnost          22.236,62 Kč 

     vysvědčení, žákovské knížky  apod.                              3.228,- Kč 

     vybavení cvičné kuchyně – potraviny                 1.494,- Kč 

     vybavení jídelny                                                                           1.038,- Kč 

     odměny pro děti                       7.057,- Kč 

 prodlužovací šňůry, baterie, klíče apod.                             5.443,- Kč 

 pomůcky (počítadla, pásmo, šachové hodiny atd.)              10.959,44 Kč 

 náklady spojené s vánočním koncertem                 5.330,- Kč 

 jmenovky na dveře                    9.723,- Kč 

 příslušenství k počítačům (myši, klávesnice)                2.069,- Kč 

 zásobníky na mýdlo a ručníky ve třídách              3.397,52 Kč 

 odpadkové koše                       622,- Kč 

 více účelové podsedáky pro žáky         4.200,- Kč 

 pomůcky VV                   400,- Kč 

 balená voda – pitný režim            1.083,- Kč 

 trička pro školní pěvecký sbor           1.330,- Kč 

 magnety na nástěnky               1.579,- Kč 

 

Řádek č. 8  Doplnění lékárniček na jednotlivých pracovištích dle platných předpisů. 

 

Řádek č. 9  nábytek, židle                    6.166,69 Kč 

  pomůcky do matematiky, přírodopisu, hudební výchovy, pro I. třídu 

                       6.671,56 Kč 
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  pomůcky do TV – míče 8 ks, helmy 2 ks    7.138,- Kč 

  přenosný radiátor       1.302,- Kč 

  mobilní telefon       1.790,- Kč 

  lampa            392,- Kč 

  popelnice         1.325,- Kč 

  odpadkový koš do jídelny       1.319,- Kč 

  monitory k PC – 3 ks       6.298,- Kč 

  reproduktory k interaktivní tabuli               2.051,49 Kč 

  Vybavení pro I. A (nově zřízená ve školním roce 2013/2014)       83.944,90Kč 

- nástěnky    3.085,50 Kč 

- lavice a židle    55.649,- Kč 

- skřínky               17.154,40 Kč 

- rolety       8.056,- Kč 

 

  Vybavení pro novou I. třídu, školní rok 2014/2015  

–  lavice, židle              53.289,36 Kč 

 

Řádek č. 10   nábytek – kabinety              60.220,60Kč 

  šatní skříně pro I. třídu 2012/2013           39.709,28 Kč 

  šatní skříně pro I. třídu 2013/2014            31.481,59 Kč 

  počítače                 23.805,- Kč 

  kytara                    5.490,- Kč 

  klavinova                 38.790,- Kč 

  sporáky do cvičné kuchyňky – 2 ks               10.112,- Kč 

  interaktivní tabule              81.332,51 Kč 

  interaktivní péro                   3.122,- Kč 

  vysavač                     3.511,- Kč 

  schodišťový rudl                  3.980,- Kč 

  koberec                    3.816,- Kč 

  

Řádek č. 11 Spotřeba tepelné energie – stávající topná tělesa a regulační ventily jsou staré,

 ventily většinou nefunkční. Škola má minimální možnost regulovat vytápění 

v jednotlivých místnostech a tím šetřit.   

  

Řádek č. 15  revize (elektrických spotřebičů, požární, hromosvody, hasicí přístroje, bezpeč-

nostní zař.)                25.239,10 Kč 

malování a nátěry                 33.309,- Kč 

  oprava žákovských židlí                  1.600,- Kč 

  opravy výpočetní techniky             15.189,80 Kč 

  oprava osvětlení ve výtvarné dílně                 3.218,- Kč 

  výměna podlahové krytiny u zástupkyně ŘŠ                6.510,- Kč 

  oprava stropu sborovny po zatečení                 1.500,- Kč 

  oprava zabezpečovacího zařízení              6.959,85 Kč 

  oprava schodiště do areálu školy                 9.075,- Kč 

   

Řádek č. 16 Cestovné na školení zaměstnanců, školní výlety, doprovod na soutěže apod. 

 

Řádek č. 22 Praní ručníků a utěrek. 
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Řádek č. 23 Úprava všech zelených ploch ve školním areálu firmou Otava (mimo prostoru 

před budovou školy -  součást pracovní náplně školníka). 

 

Řádek č. 24 Zpracování mezd provádí externí firma KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-

Místek. 

 

Řádek č. 25 Cestovné žáků na soutěže a na plavecký výcvik. 

 

Řádek č. 29 nadlimitní kopie (mimo jiné tisk školního časopisu, propagace školních akcí 

aj.)                    33.017,- Kč 

  příprava CO                    7.260,-  Kč 

  BOZP                     3,438,-  Kč 

  ozvučení akademie a vánočního koncertu                 7.000,-  Kč

  ostatní nakupované služby (vstupné, startovné, atd.)                   6.424,-  Kč 

  adaptační pobyty                   29.860,- Kč 

  ušití kostýmů pro pěvecký sbor a další účinkující v kulturních programech

           6.040,- Kč 

  právní poradenství                  14.350,- Kč 

  vstupní a preventivní lékařské prohlídky    3.300,- Kč 

  služby – Hala Čeladná                90.750,- Kč 

  služby uhrazené žákům školy v rámci pomoci žákům ze  sociálně slabých rodin

           4.745,- Kč 

                                          

Řádek č. 31 Aktualizace účetního programu, aktualizace programu Bakalář, ŠVP, 

BOZP,VISION – program na monitorování práce žáků na počítačích v počíta-

čové učebně, aktualizace antivirového programu. 

 

Řádek č. 33 Platy z rozpočtu zřizovatele – účinkující na školní akademii, zástupy za nemoc. 

    

Řádek č. 36 Pojištění žáků a majetku školy.  

 

Řádek č. 37 Kroužky – škola zajištuje zájmovou činnost pro žáky jednak proto, aby podpo-

řila jejich další všestranný rozvoj, jednak proto, aby přispěla k prevenci riziko-

vých forem chování dětí. Kroužky jsou plně hrazeny rodiči, viz příjmová polož-

ka na řádku 52. 

 

Řádek č. 38 Nakupované obědy – zajištění stravy pro zaměstnance v době hlavních prázd-

nin. 

 

Řádek č. 46 Čerpání rezervního fondu -  prostředky fondu byly použity na nákup interak-

tivní tabule a malování školní družiny. 
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6.2. Hlavní činnost – školní družina 

 

Nákladové položky ř.č. stav k 31.12.2013 

Kancelářské potřeby 1. 530,58 

Materiál na údržbu 2. 139,00 

Časopis 3. 603,00 

Uč. pomůcky a materiál do 1.000 Kč 4. 11.035,00 

Uč. pomůcky,  majetek 1.001 - 3.000 Kč  5. 11.872,00  

Uč. pomůcky,  majetek  3.001 – 40.000 Kč 6. 12.797,00 

Pitný režim 7. 4.701,45 

Opravy a udržování 8. 95.239,00 

Cestovné 9. 201,00 

Telefony, internet 10. 8.077,78 

Nákup služeb 11. 2.500,00 

Školení 12. 590,00 

Platy 13. 119.699,00 

Odvody soc., zdrav. pojištění, FKSP 14. 42.175,99 

Celkem 15. 310.160,80 

Příjmové položky 16. stav k 31.12.2013 

Příspěvek zřizovatele 17. 171.760,80 

Příspěvek na vzdělávání ve ŠD 18. 121.800,00 

Příspěvek na vzdělávání  - Klub pohody 19. 16.600,00 

Celkem 20. 310.160,80 

 

 

Součástí plánu rozvoje školy je mimo jiné i rozšiřování služeb. K žádaným službám patří 

školní družina (ŠD). Kapacita školní družiny 45 žáků byla dlouhodobě nedostačující. Škola 

nemohla uspokojit poptávku  cca 20 dětí a z tohoto důvodu byl operativně zřízen tzv. Klub 

pohody, který fungoval dle stejných pravidel jako chybějící oddělní ŠD, plat vychovatelky byl 

hrazen z rozpočtu zřizovatele. Klub pohody navštěvovalo 18 dětí a byl v provozu do 30. 6. 

2013. V průběhu roku bylo požádáno o navýšení kapacity ŠD na 75 dětí. V září 2013 se ukáza-

lo, že ani kapacita ŠD pro 75 žáků nebude dostačující a z tohoto důvodu bylo požádáno o na-

výšení kapacity ŠD na 100 dětí, což je z dlouhodobého hlediska dostačující. Doba do schválení 

navýšení kapacity školní družiny byla opět vyřešena Klubem pohody, takže  poptávka po 

umístění dětí v ŠD byla plně pokryta. Navýšení školní družiny na 100 žáků bylo schváleno ke 

dni 25. 10. 2013. Ze strany Moravskoslezského kraje však nedošlo k financování navýšení ŠD 

a z tohoto důvodu byly platy vychovatelek ŠD do 31. 12. 2013 částečně pokryty z příspěvku na 

vzdělávání ve školní družině. 

 

Od září 2013 bylo umístěno nové oddělní školní družiny v „kulturní místnosti“ , po rekon-

strukci  prostor v přízemí školy bude další oddělení ŠD umístěno tam. 

 

Komentář k vybraným položkám: 

 

Řádek č. 4  Hračky,  materiál pro potřeby dětí (papíry, křídy, pastelky apod.) a jiný spo-

třební materiál. 
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Řádek č. 5 nábytek                            11.872,00 Kč 

 

Řádek č. 6 nábytek               12.797,00 Kč 

 

Řádek č. 8 drobné opravy                    412,00 Kč 

  malování                            17.123,00 Kč 

  výměna podlahové krytiny                         77.700,00 Kč 

 

Řádek č. 11 hudební program pro děti 

  

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze přímé výdaje na školní družinu, režijní výdaje 

(energie, voda apod.) jsou zahrnuty ve výdajích na středisko základní škola.  

 

6.3. Hlavní činnost – školní jídelna 

 

Nákladové položky ř.č. stav k 31.12.2013 

Kancelářské potřeby 1. 656,98 

Čistící prostředky 2. 9.869,88 

Ochranné pomůcky 3. 1.562,87 

Materiál na údržbu 4. 1.080,00 

Materiál do 1.000 Kč 5. 13.209,57 

Majetek od 1.001 – 3.000,- Kč  6. 902,00 

Majetek 3.001 – 40.000,- Kč  7. 28.008,00 

Potraviny 8. 1.402.258,83 

Elektřina 9. 63.463,80 

Vodné 10. 9.220,68 

Magnetické karty 11. 211,47 

Opravy, revize 12. 19.862,70 

Cestovné 13. 431,00 

Telefony, internet 14. 15.209,74 

Likvidace odpadu 15. 12.688,50 

Stočné 16. 9.480,24 

Praní prádla 17. 1.915,43  

Praní OOPP 18. 5.379,66 

Servisní služby, aktualizace programů 19. 4.632,00  

Zdravotnický materiál 20. 119,00 

Školení 21. 1.300,00 

Platy 22. 3.000,00 

Celkem 23. 1.604.462,35 

Příjmové položky 24. stav k 31.12.2013 

Příspěvek zřizovatele 25. 188.817,35 

Tržby za stravné - potraviny 26. 1.394.845,00 

Tržby z prodeje  magnet.karet 27. 0,00 

Zbytkové obědy 28. 20.800,00 

Celkem 29. 1.604.462,35 
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Komentář k vybraným položkám: 

 

Řádek č. 5 drobné náčiní do kuchyně               13.209,57 Kč 

 

Řádek č. 6 ruční šlehač                        902,- Kč 

         

Řádek č. 7 plošinový vozík                           5.433,-   Kč 

  skříň na pečivo                         13.938,-   Kč 

  počítač – vedoucí školní kuchyně                8.637,-  Kč 

 

Řádek č. 8 Potraviny nakoupené na přípravu stravy -  hradí odběratelé.  

 

Řádek č. 18 Praní pracovních oděvů zaměstnanců (pláště, kalhoty, trička). 

 

Řádek č. 26 Stravné vybrané od žáků, zaměstnanců a strávníků jiných škol. 

 

Řádek č. 28 Zbytkové obědy – odkoupeny zaměstnanci školy. 

 

 

6.4. Hospodářská činnost 

 

Nákladové položky ř.č. stav k 31.12.2013 

Materiál  1. 86.480,27 

Energie 2. 27.806,74 

Zboží - bufet 3. 177.270,14 

Opravy a udržování 4. 1.514,00 

Služby 5. 0,00 

Mzdy 6. 85.450,00  

Soc. a zdrav. 7. 22.017,00 

FKSP, kooperativa - pojištění 8. 897,88 

Náhrady za pracovní neschopnost 9. 848,60 

Majetek 3.001 – 40.000,- Kč 10. 5.509,00 

Celkem 11. 407.793,63 

Příjmové položky 12. stav k 31.12.2013 

Cizí strávníci 13. 185.446,00 

Nájem nebytových prostor 14. 39.950,00 

Tržby bufet 15. 198.508,00 

Celkem 16. 423.904,00 

Hospodářský výsledek 17. 16.110,37  

 

 

Komentář k vybraným položkám: 

 

Řádek č. 10 chladnička pro školní bufet               5.509,00 Kč 
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Řádek č. 13 Tržby za závodní stravování zaměstnanců  ZŠ a MŠ Pstruží, MŠ Čeladná, MŠ 

Čeladenská beruška. 

 

Řádek č. 14  Příjmy za pronájem tříd pro potřeby základní umělecké školy ve Frýdlantu nad 

Ostravicí a další pronájmy. 

  

Řádek č. 17  Hospodářský výsledek za rok 2013  činí 16.110,37 Kč a bude po odvodu 5% 

zřizovateli převeden do rezervního fondu školu na základě žádosti o rozdělení 

hospodářského výsledku za rok 2013. 

 

 

7. Investiční příjmy a výdaje 

V roce 2013 nebyly přijaty z rozpočtu MŠMT a  rozpočtu zřizovatele žádné finanční pro-
středky.  

 

 

8. Použití peněžních fondů 

            v Kč 

Ukazatel 

Převedeno 

z roku 2012 

Převedený HV 

roku 2012 

Použito  

k 31. 12. 2013 

Zůstatek  

k 31. 12. 2013 

Rezervní fond 

 

205.551,09 41.216,30 37.545,98 

 

209.221,41 

Rezervní fond 

z ostatních zdrojů 
9.960,00 0,00 10.960,00 15.748,00 

Fond odměn 

 

50.000,00 0,00 0,00 

 

50.000,00 

 

Rezervní fond byl použit na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí školní družiny a 

s nákupem  interaktivní tabule. 

 

Rezervní fond z ostatní zdrojů tvoří účelově určené finanční dary škole. Zůstatek z roku 2012 

byl použit v souladu s darovacími smlouvami v roce 2013. Nevyčerpané finanční dary obdr-

žené v roce 2013 budou použity v souladu s účelem poskytnutých darů v roce 2014. 

 

9. Nepeněžní a peněžní dary 
 

Lékárna REMEDIA Frýdlant n. Ostravicí – vitamíny pro žáky v hodnotě  430,- Kč 

 

SEKAS-P, Frýdlant nad Ostravicí – tužky, bločky pro žáky v hodnotě  500,- Kč 

 

MPM QUALITY v. o. s. – peněžní dar na náklady spojené s akcemi školy - 5.000,- Kč 

 

Sylvie Žáčková - peněžní dar na náklady spojené s dětským karnevalem -  748,- Kč 

 

MONTYCON, gastro, s. r. o. - peněžní dar na ozvučení vánočního koncertu - 1.000,- Kč 

 

Zahradnictví Otava – kytice pro účinkující na vánočních koncertech v hodnotě 5.000,- Kč 

 

Naďa Zímová – občerstvení pro účinkující na vánočních koncertech  v hodnotě  3.960,- Kč 



 

 

V ý r o č n í   z p r á v a   o   h o s p o d a ř e n í 2013 

Z á k l a d n í  š k o l a  Č e l a d n á  
 

Stránka 13 

 

HOLVER STAR s. r. o. – peněžní dar na náklady spojené s realizací akcí pořádaných školou

           10.000,- Kč 

 

Michal Koloděj – občerstvení pro účinkující na vánočních koncertech v hodnotě  1.000,- Kč 

 

Pekárna Turkův mlýn – občerstvení pro účinkující na vánočních koncertech v hodnotě  

539,- Kč 

 

Dáša Kohutová – sladké odměny pro účinkující na vánočních koncertech v hodnotě 1.210,- Kč 

 

Mgr. Jana Satinská – koberec v hodnotě  1.000,- Kč 

 

Mgr. Jana Satinská – elektrický sporák do cvičné kuchyně v hodnotě  1.000,- Kč  

 

 

 

10. Hospodářský výsledek 

 

Ukazatel 
Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 
0,00 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 
16.110,37 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2013 (před zdaněním) 
16.110,37 

Předpokládané zdanění 
 0 

 

 

 

 

 

11. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

           v Kč 

Ukazatel 
Stav k 

31.12.2013 

Návrh na roz-

dělení HV 2013 

 

Stav po rozdělení 

v roce 2014 

 

Ztráta z minulých let 0 0 0 

Rezervní fond ZŠ 209.221,41 15.304,37 224.525,78 

Fond odměn 50.000,00 0,00 50.000,00 

Odvod do rozpočtu zřizovatele   806,00 806,00 
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12. Fond kulturních a sociální potřeb 

 

Výdajové položky ř.č. v Kč 

Příspěvek na penzijní fond 1. 24.200,00 

Kultura a sport 2. 0,00 

Dary k životnímu jubileu 3. 4.400,00 

Příspěvek na stravování 4. 47.850,00 

Vitamíny 5. 3.890,00 

Celkem 6. 80.340,00 

Příjmové položky 7.   

Počáteční stav k 1.1. 2013 8. 30.904,71 

Příděly z mezd (1%) 9. 66.360,25 

Celkem 10. 97.264,96 

 

Stav k 31. 12 .2013 11. 16.924,96 

 

 

13. Kontroly prováděné v roce 2013 

 

Směrnice vnitřního kontrolního systému byla vypracována ke dni 1. 1. 2009.  Aplikuje pří-

slušná ustanovení zákona 320/2001. Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně ně-

kterých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Vnitřní kontroly: 

 

Průběžná kontrola dodržování kapacity školní družiny dne 9. 4. 2013. 

Kontrola HCCP ve školní jídelně dne 9. 4. 2013. 

Kontrola odstranění nedostatků zjištěných při státní kontrole ČŠI vykonaná dne 13. 2. 

2013. 

Následná  kontrola čerpání státního rozpočtu v roce 2012 (mzdové rekapitulace, fa, odvo-

dy FKSP, pokladní doklady. Dne 15. 1. 2013. 

Následná kontrola  čerpání státního rozpočtu v roce 2012 -  UZ 33123 Peníze do škol. Kon-

trola provedena dne 16. 1. 2013. 

Následná kontrola vybraných účetních dokladů č. 12/2013 – kniha došlých fa 1.1. – 30.4. 

2013, výpisy BÚ od 1. 1. 2013 – 30. 4. 2013.Kontrola provedena dne 30. 4. 2013. 

Kontrola  pokladny a pokladních dokladů č. 10/2013 – pokladní doklady č. 1001 – 1450 a 

podkladní deník . Kontrola provedena dne 12. 7. 2013. 
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Následná kontrola vybraných účetních dokladů  č. 13/2013 – kniha došlých fa  24. 4. 2013 

– 30. 8. 2013. Kontrola provedena dne 20. 9. 2013. 

Kontrola  pokladny a pokladních dokladů č. 11/2013 – pokladní doklady č. 1451 – 11045 a 

podkladní deník . Kontrola provedena dne 30. 12. 2013. 

Následná kontrola vybraných účetních dokladů č. 14/2013 – kniha došlých fa 31. 8. 2013 – 

31. 12. 2013, výpisy z BÚ 12. 9. 2013 – 31. 12. 2013, náhodně vybrané účetní doklady. 

Předmětem finanční kontroly školy byla v roce 2013 pokladní hotovost, přijaté a vydané fak-

tury, smlouvy (podpis ředitele a razítko), průběžné čerpání schváleného rozpočtu školy. Ne-

byly zjištěny závažné nedostatky, drobné nedostatky byly operativně odstraněny. 

Externí kontroly: 

VZP Frýdek-Místek Kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného. 

 Kontrolované období 9/2011 – 9/2013,  kontrola provedena dne 20. 11. 

2013. 

OSSZ Frýdek-Místek Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku        

na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolované období 1. 2. 2011 – 31. 

3. 2013, datum kontroly 20. 5. 2013. 

KHS Ostrava Kontrola v základní škole -  dodržování zákona č. 258/2000 Sb.            

O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb. O hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu     

a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, zákon     

č. 120/2002 Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účin-

ných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů. 

 Datum kontroly : 12. 9. 2013 

KHS Ostrava Kontrola ve školní družině -  dodržování zákona č. 258/2000 Sb.          

O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb. O hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu     

a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, zákon     

č. 120/2002 Sb. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účin-

ných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů. 

 Datum kontroly : 12. 9. 2013 

Česká školní inspekce – inspekční činnost provedena za účelem ověření splnění povinnosti 

ŘŠ přijmout opatření ke zjištěným nedostatkům z protokolu čj. ČŠIT-

1728/12-T ze dne 3. 12. 2012. 

 Kontrola provedena dne 6. 6. 2013.  

Obec Čeladná Hospodářská činnost v příspěvkové organizaci, zřizovací listina, samo-

statná evidence v účetnictví, kalkulace cen, výsledek hospodaření a jeho 

použití v následujícím období 
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 Datum kontroly: 11. 3. 2013 

Obec Čeladná  Použití prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje 

 Datum kontroly : 22. 5. 2013 

Obec Čeladná Pohledávky, zálohy – účetní evidence a jejich úplnost, účtová směrnice, 

analytické členění 

 Datum kontroly : 18. 9. 2013 

Obec Čeladná Závazky, zálohy placené – účetní evidence a její úplnost, způsob vymá-

hání 

 Datum kontroly : 11. 11. 2013 

V provedených kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. 

 

14. Poskytovaní informací za rok 2013 

V roce 2013 nebyly přijaty žádné písemné žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. 

 

 

 




