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1.2 Zřizovatel 

název zřizovatele Obec Čeladná 

adresa zřizovatele Obecní úřad Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná 

kontakt tel.:558 684 008  

e-mail: celadna@iol.cz   

www.celadna.cz 

 
1.3 Součásti školy Kapacita 

Základní škola 250 žáků 

Školní družina 100 žáků 

Školní jídelna ZŠ 350 strávníků 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součásti školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na 

třídu 

Počet žáků na pedagoga 

1. stupeň ZŠ 7 126 18,0 Celkový úvazek osmi 

učitelů na I. stupni je 

6,8182, což činí 18,48 žáků 

 na jednoho pedagoga. 

2. stupeň ZŠ 5 93 18,6 Celkový úvazek desíti 

učitelů na II. stupni je 

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:  Ing.  Jiří Kapsa 

ID datové schránky dfnmkh3 

telefon ředitelka 558 684 006 a 774 300 514 

zástupce ředitelky 558 684 003 a 778 088 874 

sborovna 558 684 003 

výchovný poradce a ŠPP (škol. poradenské pracoviště) 558 684 047 

sekretariát 558 438 332  

ŠJ 558 684 114 

ŠD 558 438 465 

e-mail:skola.celadna@volny.cz 

www.zsceladna.cz 

webové stránky www.zsceladna.cz 

e-mail skola.celadna@volny.cz (ředitelka), sekretariat@zsceladna.cz, další 

kontakty na www.zsceladna.cz  

mailto:celadna@iol.cz
mailto:skola.celadna@volny.cz
mailto:sekretariat@zsceladna.cz
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9,9545, což činí 9,34  žáků 

na pedagoga 

Školní družina 4 94 23,5 Celkový úvazek 4 

vychovatelek je 3,05, což 

činí 30,82 žáků na 

vychovatelku. 

Školní jídelna ZŠ 1    

 

Komentář: 

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

školním roce 2020/2021 nastoupilo 1. 9. 2020 k plnění povinné školní docházky 224 žáků. V průběhu 

školního roku probíhala přirozená migrace žáků a k 30. 6. 2021 bylo ve škole 219 žáků a 7 žáků plnilo 

povinnou školní docházku v zahraničí. Zajímavá je následující tabulka s přehledem počtu žáků 

v uplynulých devíti školních letech.  

Školní rok I. st. II. st. Celkem 

2012/2013 107 73 180 

2013/2014 123 74 197 

2014/2015 137 74 211 

2015/2016 143 70 213 

2016/2017 142 77 219 

2017/2018 136 + 5 v zahr. 78 214 + 5 v zahr 

2018/2019 118 + 4 v zahr. 91 + 2 v zahr. 209 + 6 v zahr 

2019/2020 127 + 5 v zahr. 99 + 2 v zahr. 226 + 7 v zahr. 

2020/2021 126 + 3 v zahr. 93 + 4 v zahr. 219 + 7 v zahr. 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo s žáky celkem 18 učitelů. Na I. stupni 8 (7 učitelek 

třídních včetně ředitelky školy a 1 bez třídnictví) a na II. stupni 10 (5 třídních učitelů, 4 učitelé bez 

třídnictví a zástupce ředitele školy).  Výuka náboženství probíhala formou nepovinného předmětu, 

přesto je nutno konstatovat, že malý zájem žáků o výuku náboženství trvá. 

U vychovatelek v ŠD je rovněž podíl určen skutečnou výší celkového úvazku vychovatelek. 

Organizace provozu ŠD je nastavena hospodárně tak, aby děti měly maximální komfort a jejich faktický 

počet v jednotlivých odděleních nikdy nepřekročil povolenou hranici počtu dětí na jednu vychovatelku 

stanovenou platnými předpisy. V důsledku nouzových opatření a zavedené distanční výuky se koncem 

šk. roku postupně několik žáků ze školní družiny odhlásilo, navíc však byla zřízena skupina pro děti 

rodičů kritické infrastruktury. 

Školní jídelna zajišťovala stravování pro žáky a zaměstnance školy, dále fungovala jako 

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

jídelna vaří i nadále pro cizí strávníky. Služeb školní jídelny využívají zaměstnanci OÚ Čeladná a 

místní důchodci. Zájem o stravování v ŠJ je velký, zájemci jsou uspokojeni, ale kapacita je již naplněna. 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny celkem 12  

Učebny ŠD samostatné 3 

Učebny ŠD sloužící dopoledne jako kmenová 

třída 

1 

Odborné pracovny, knihovna, studovna, dílny, 

hudebna, cvičná kuchyň, jazyková učebna 

7 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 
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Sportovní zařízení 1 + 1 

Výtvarná dílna 1 

Žákovský nábytek Stavitelný 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Na vysoké úrovni 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Odpovídající  

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Kabinety a kmenové učebny, odborná učebna 

fyziky a chemie, učebna cvičné kuchyně i dílen – 

vše na vysoké úrovni.  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Na úrovni odpovídající požadavkům dnešní doby 

Investiční rozvoj Je realizován průběžně zřizovatelem 

Komentář: 

      Školní rok  2020/2021 jsme zahájili s nadějí, že pandemie je zažehnána a vracíme se 

k normálnímu školnímu životu. 14. října 2020 došlo znovu k uzavření škol a celý školní rok byl 

různými opatřeními proti šíření nemoci covid-19 výrazně poznamenán. Většinu času se žáci museli 

učit doma. V říjnu se pedagogové naučili pracovat s MS Teams a distanční výuku rozšířila škola od 

listopadu o on-line výuku. Žáci pracovali denně podle rozvrhu s učiteli on-line, pak pracovali 

samostatně na zadaných úkolech, projektech, které zasílali zpět učitelům ke kontrole… Byla to 

dlouhodobá vyčerpávající práce pro žáky, pedagogy i rodiče. Zásadní postupné uvolňování opatření 

proti šíření koronaviru začalo 12. 4. 2021, kdy se mohli do školy vrátit v systému „rotační výuky“ 

žáci I. stupně. Od 10. 5. nastoupil v rotační výuce i II. stupeň. Od 17. 5. se vrátil I. stupeň k běžné 

prezenční výuce, II. stupeň ještě týden“rotoval“. Návrat všech žáků k prezenční výuce přišel 24. 5. 

2021. Od 12. 4. do 8. 6. museli mít žáci a zaměstnanci školy po celou dobu pobytu ve škole nasazen 

respirátor, žáci mohli mít respirátor nebo chirurgickou roušku. Od 8. 6. pak mohli jak žáci, tak 

pedagogové při výuce ochranu dýchacích cest odložit. Od 12. 4.2021 až do 30. 6. 2021 probíhalo ve 

škole pravidelné testování podle platných nařízení. Nošení ochrany dýchacích cest a testování bylo 

pro některé zákonné zástupce nepřijatelné, proto své dítě z prezenční výuky omluvili. Postupně se 

však i tito žáci do výuky vrátili. Ve školním roce 2020/2021 se škola striktně řídila nařízeními 

Ministerstva zdravotnictví ČR a metodikami MŠMT.   

 

 

1.6 Vybavení ICT  

 

1.6.1 Pracovní stanice  skutečnost 

Počet žáků 224 

Počet pedagogických pracovníků 28 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 29 (1 PC + 28 NTB) 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, 

školních knihovnách, apod. 
17 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na 

výuku a k jeho vzdělávání 
23 

Pracovní stanice sloužící pro práci nepedagogických pracovníků 5 

Počet pracovních stanic celkem 74 

 

1.6.2 Technické parametry stanic počet 

Starší 5 let 46 
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Novější – méně než 5 let 28 

 

1.6.3 Lokální počítačová síť skutečnost 

Počet přípojných míst 72 

Server Ano 

Sdílení dat Ano 

Sdílení prostředků Ano 

Připojení k internetu Ano 

Komunikace mezi uživateli Ano 

Bezpečnost dat Ano 

Personifikovaný přístup k datům Ano 

Bezdrátové připojení (WiFi) Ano 

 

1.6.4 Druh techniky prezenční a grafické Skutečnost 

Dataprojektor 14 

Dotyková (interaktivní) tabule 13 

Tiskárny  7 

Kopírka 4 

Skener 4 

Notebook 31 

 

1.6.5 Programové vybavení Skutečnost 

Serverový operační systém Ano 

Operační systém pro stanice 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 Ne 

Programy odborného zaměření Ano 

 

1.6.6 Typ vzdělávání pedagogických pracovníků Skutečnost 

Z – Základní uživatelské znalosti 23 

P – Vzdělávání poučených uživatelů 10 

S – Specifické vzdělávání 1 

M - Vzdělávání ICT koordinátorů  1 

 

1.6.7 Finance 2020 2021 

ONIV státní rozpočet 334 177,- 0,- 

Projekty a granty 43 047,- 0,- 
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Zřizovatel 106 178,- 0,- 

Celkem 483 402,- 0,- 

  

1.6.8 Další ukazatele Skutečnost 

Diskový prostor k uložení dat pro žáky Ano 

Uložení dat na přenosné médium (Flashdisk, DVD…) 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: 

Vybavení informační a komunikační technikou se dále ubírá směrem zvyšování bezpečnosti provozu a 

širšímu využívání mobilních technologií. Od roku 2020 jsme připojeni do mobilní sítě projektu 

Eduroam. Průběžně pokračovaly práce na technickém vybavení a dodržování podmínek standardu 

konektivity v rámci IROP. 

Počítačová gramotnost pedagogů a ostatních uživatelů je průběžně zvyšována formou kurzů a školení, 

instruktáží na pracovišti a samostudiem. Jsme aktivně zapojeni do projektu "rozvoj digitálních 

kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK. Pravidelně obnovujeme technické i 

programové vybavení a průběžně jej aktualizujeme se zaměřením na širší využívání mobilní výpočetní 

techmiky. Udržování hardwarového a softwarového vybavení školy bylo ztíženo omezeními 

plynoucími z epidemických opatření. 

Konektivita pro pedagogický sbor a ostatní příslušné pracovníky je kromě pevného připojení 

počítačových stanic zajištěna bezdrátovým přístupovými body ve sborovně školy, v prostorách nové 

nástavby a 2. patře. Na rozšíření bezdrátové sítě se průběžně pracuje. Připojení k Internetu zajišťujeme 

pevným připojením od společnosti O2 s jištěním prostřednictvím bezdrátového připojení firmy Fifejdy 

sro. 

Úroveň počítačových dovedností žáků  ZŠ Čeladná je udržována nejen v rámci výuky ICT, ale i 

bohatým využívaním informační a prezentační techniky ve výuce ostatních předmětů.  

Sdílený diskový úložný prostor dostatečné kapacity je zabezpečen zálohováním, je využíván jako 

úložiště výukových programů, kopií software a jako záložní prostor dat pedagogů. Sborovna má 

k dispozici dva sdílené personální počítače a vybavené potřebným softwarem, s přístupem ke 

školnímu informačnímu systému a společným datům. 

Školní informační systém Bakaláři a jeho webová aplikace, sloužící  pro přístup zákonných zástupců 

k výsledkům průběžného hodnocení žáků 4. až 9. ročníku a pedagogům ke vzdálenému přístupu, je  

provozován na serveru s operačním systémem Window Server 2016 pod databází MS SQL Server 

Express. 

Na počítačových stanicích používáme nejnovější operační systém Microsoft Windows 10. Operační 

systémy všech pracovních stanic jsou průběžně aktualizovány a zabezpečeny antivirovým softwarem. 

 
 

1.7 Údaje o školské radě  

Datum zřízení 27. 8. 2014 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Kateřina Siwková 

 

Komentář: 
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      Školská rada se sešla ve školním 2020/2021 vzhledem k situaci jedenkrát. Projednala a schválila 

všechny předložené dokumenty. 

      Členové školské rady se během školního roku živě zajímali o veškeré dění ve škole, komunikace 

probíhala především elektronickou poštou nebo on-line.  

 

1.8 Údaje o občanském sdružení při škole 

Registrace Klub rodičů při ZŠ Čeladná, zapsaný spolek 

Zaměření Spolupráce se ZŠ Čeladná, příspěvková organizace 

Kontakt Kateřina Siwková, tel.: 702 562 084 

 

Komentář: 

      Klub rodičů při ZŠ Čeladná je trvalým partnerem školy. Ve školním roce 2020/2021 probíhala 

výuka především  distančním způsobem, tradiční akce neproběhly. Klub rodičů přispěl žákům na oslavu 

Dne dětí (vystoupení sk. Vancoš – dravci) a uhradil nákup odměn žákům na konci školního roku.  

       V průběhu školního roku byli rodiče o dění ve škole informováni  především prostřednictvím IS 

Bakaláři, Komens a v případě prezenční výuky prostřednictvím žákovské knížky svého dítěte (zákonní 

zástupci žáků 4. – 9. ročníku elektronickou žákovskou knížkou), urgentní zprávy byly předávány 

rodičům/zákonným zástupcům ihned telefonicky. Ke vzájemnému informování mezi rodiči a pedagogy 

byla využívána elektronická pošta. Vyčerpávající informace se dostávají zákonným zástupcům 

průběžně na webových stránkách školy (www.zsceladna.cz), na školním FB.   Zákonní zástupci i široká 

veřejnost je pravidelně informována o životě školy v obecním měsíčníku Čeladenský zpravodaj.  

 

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 

- 0 0 0. 

 

1.11 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 
Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- 0 0 0 

 

1.12 Stížnosti na služby poskytované školou 
Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- 0 0 0 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

http://www.zsceladna.cz/
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79-01-C/01 Základní škola I., II.A, II.B,  III., IV., V.A, V.B, VI. A, VI. B, VII., VIII. a 

IX.  

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, 

Základní škola Čeladná,  č. j. ZŠČel/271/2020 „MY A SVĚT“ 

(projednán a schválen ŠR 31. 8. 2020)   

I., II.A, II.B,  III., IV., V.A, V.B, 

VI. A, VI. B, VII., VIII. a IX. 

 
2.2.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná, 

č. j. ZŠČel/271/2020,  „MY A SVĚT 

 

Učební plán pro I. st., od 1. 9. 2020           Školní vzdělávací program „My a svět“ 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

 

1. 

 

2. 

Ročník 

3. 
 

4. 

 

5. 

Celkem 

předměty 
Z 

RVP 

min 

toho 

DČD 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

6.1, 6.3, 6.4, 

6.6 

Český jazyk 

a literatura 

Český jazyk 

(ČJaL ) 

 

7+1 

 

7 

 

6+2 

 

6+2 

 

7 

 

38 

 

33 

 

5 

Cizí jazyk Anglický 

jazyk (AJ) 

 

0+1 

 

0+2 

 

3 

 

3 

 

3+1 

 

13 

 

9 

 

4 

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika 

(M) 

 

4 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

4+1 

 

24 

 

20 

 

4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

6.4 ,6.5, 6.6 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 

(I) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0+1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

Člověk a 

jeho svět 

6.1, 6.2, 6.3, 

6.5 

Člověk a 

jeho svět 

Člověk a 

jeho svět 

(ČaJS) 

2 2 2 0 0  

14 

 

 

12 

 

2 

Přírodověda 

(Př) 

0 0 0 2 1+1 

Vlastivěda 

(Vl) 

0 0 0 1+1 2 

Umění a 

kultura 

6.1, 6.3, 6.4 

,6.5, 6.6 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 

(HV) 

1 1 1 1 1  

12 

 

12 

 

0 

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 

(VV) 

2 2 1 1 1 

Člověk a 

zdraví 

6.1, 6.3 

Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 

(TV) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

10 

 

0 

Člověk a 

svět práce 

6.1, 6.5 

Člověk a 

svět práce 

Pracovní 

činnosti 

(PČ) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5 

 

0 

Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 118 102  
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Z toho disponibilní časová dotace 2 3 3 4 4   16 

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících 

podle RVP 

18-

22 

18-

22 

22-26 22-

26 

22-

26 
   

6 Průřezová témata (RVP) – povinná součást ZV 

6.1 Osobnostní a sociální výchova 

6.2 Výchova demokratického občana 

6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

6.4 Multikulturní výchova 

6.5 Environmentální výchova 

6.6 Mediální výchova 
 

Učební plán pro II. st., od 1. 9. 2020  Školní vzdělávací program    „My a svět“ 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

 

6. 

 

7. 

Ročník 

8. 
 

9. 

Celkem 

předměty 
Z 

RVP 

min 

toho 

DČD 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 
6.1, 6.3, 6.4, 6.6 

Český jazyk a 

literatura 

Český jazyk 

(ČJaL ) 

4+1 4 3+2 4+1 19 15 4 

Cizí jazyk Anglický 

jazyk (Aj) 

3+1 3+1 3+1 3+1 16 12 4 

Další cizí jazyk Německý 

jazyk (Nj) 

0 2 2 2 6 6 0 

Ruský jazyk 

(Rj) 

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika 

(M) 

4 4+1 3+1 4+1 18 15 3 

Informační 

a 

komunikačn

í technologie 
6.4, 6.5, 6.6 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 

(I) 

1 0 0 0 1 1 0 

Člověk a 

společnost 
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

6,5, 6.6 

Dějepis Dějepis (D) 2 2 2 1+1 12 11 1 

Výchova k 

občanství 

Výchova 

k občanství 

(Vko) 

1 1 1 1 

Člověk a 

příroda 

 

 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5 

Fyzika Fyzika (F) 2 2 1+1 1 25 21 4 

Chemie Chemie (Ch) 0 0 2 2 

Přírodopis Přírodopis 

(Př) 

2 1+1 1+1 1 

Zeměpis Zeměpis (Z) 2 2 1+1 1 

Umění a 

kultura 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 

6.6 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 

(Hv) 

1 1 1 1 10 10 0 

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 

(Vv) 

2 2 1 1 

Člověk a 

zdraví 

Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova (Tv) 

2 2 2 2 10 10 0 
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6.1, 6.3, 6.4, 6.5 Výchova ke 

zdraví 

Výchova ke 

zdraví (Vkz) 

0 0 1 1 

Člověk a 

svět práce 
6.1, 6.5 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a 

svět práce 

(ČaSP) 

0 0 1 1 5 3 2 

Vaření  

(Vař) 

0 1 0 0+1 

Pracovní 

činnosti (Pč) 

0 0 0 0+1 

Celková povinná časová dotace 28 30 32 32 122 104  

Z toho disponibilní časová dotace 2 3 7 6   18 

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících 

podle RVP 

28 - 

30 

28 - 

30 

30 - 

32 

30 - 

32 

   

 

6 Průřezová témata (RVP) – povinná součást ZV 

6.1 Osobnostní a sociální výchova 

6.2 Výchova demokratického občana 

6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

6.4 Multikulturní výchova 

6.5 Environmentální výchova 

6.6 Mediální výchova 

 

 

2.2.2 Dělené hodiny 

 

 1. stupeň 2. stupeň celkem 

počet dělených hodin 10 22 32 

 

Komentář 

Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole vyučováno podle vlastního dokumentu ŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná, č. j. ZŠČel/271/2020, 

„MY A SVĚT“.  

Výuka byla dělena takto:  

Na I. stupni byl anglický jazyk rozdělen v 1., a 3. ročníku, kde byl vyšší počet žáků, než je 

k výuce skupiny limit počtu žáků stanovený platnou legislativou. Rovněž byla rozdělena výuka 

informatiky ve III. třídě. Na I. stupni bylo odučeno děleně 10 hodin týdně. 

Na II. stupni byl anglický jazyk rozdělen v 7. a v 8. ročníku – celkem 8 hodin Na II. stupni byla 

dále rozdělena výuka ve vzdělávacím oboru další cizí jazyk v 7. a v 8. ročníku – celkem 4 hodiny a 

předmětu matematika – 8 hodin. Dále byla rozdělena výuka vaření v početné VII. třídě, celkem 2 

hodiny týdně.      

 

 

2.3 Nepovinné předměty 

 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

Náboženství 7 

 

2.4 Zájmové útvary 
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Atletika Ing. Zuzana Uhrová 

Keramika Mgr. Jana Satinská 

Taneční kroužek TK Antonio Crew Zdeňka Chytilová 

Procvičování ČJ Mgr. Lenka Mikesková 

Procvičování M Mgr. Jaroslava Židková 

Rybářský kroužek Jaromír Honkyš, Petra Jurečková 

Dance with me Aneta Majerová 

 

Komentář: 

Ve  školním roce 2020/2021 byl provoz zájmové činnosti po naprostou většinu času pozastaven či zcela 

zrušen v důsledku krizových epidemických opatření. V podstatě až v závěru šk. roku byl obnoven  

kroužek Keramika, za přísných opatření probíhalo Procvičování ČJ a M s žáky připravujícími se na 

přijímací zkoušky na střední školu. 

 

a vzdělávací programy4 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků/osob celkem na konci školního roku 45 

Počet učitelů ZŠ  18 

Počet spec. pedagogů 1 

Počet asistentů pedagoga 5 

Počet učitelů náboženství 1 

Počet vychovatelů ŠD 4  

Počet správních zaměstnanců ZŠ včetně školního asistenta 7 + 3 na DPP (DPČ) 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 5  

Počet učitelů na MD nebo RD 2 

Počet dalších zaměstnanců na MD nebo RD 0 

Počet zaměstnanců na DPN (dlouhodobá pracovní neschopnost)  0 

Komentář: 

V roce 2020/2021 opět narostl počet zaměstnanců.  Přibyl jeden učitel z důvodu nižších úvazků u několika 

jedinců.  Aktuálně zaměstnaných asistentů pedagoga dle doporučení poradenských zařízení bylo na konci 

školního roku 5 a zdá se, že jejich počet ještě vzroste. Letos bylo vyučováno náboženství jako nepovinný 

předmět, sešel se nutný počet zájemců (7 žáků)   k jeho otevření. 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 86% 

Učitelé 2. stupně 90% 

Asistenti pedagoga 100% 

Vychovatelky ŠD 100% 

 

Komentář: 

Pedagogičtí zaměstnanci získali odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem  563/2004 Sb., v platném 

znění. Jedna z učitelek I. st. má vystudováno učitelství pro I. st. s akad. titulem Bc. Protože se 
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nepodařilo v úvodu školního roku najít plně kvalifikovanou učitelku, učila v V.B tato učitelka na 

částečný úvazek. U jedné učitelky II. stupně, která má ukončené magisterské studium pro výuku 

odborných předmětů na středních školách, nelze jednoznačně její vzdělání pro výuku v ZŠ pokládat 

za plnou kvalifikaci. Tato zaměstnankyně je výborná pracovnice a od září 2019 studuje anglický 

jazyk na Slezské univerzitě v Opavě. Tímto studiem (ukončení v r. 2022) získá plnou odbornou 

kvalifikaci pro výuku AJ v základní škole. 

 

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 5 0 6 1 10 1 3 0 3 2 27 

Komentář 

Většina pedagogů patří ke zkušeným pracovníkům s dlouhou praxí. 

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 1,0 SOU 

6 sekretářka 1,0 SŠ 

7 školník 0,75 SOU 

8 uklízečka 1,0 SOU 

9 uklízečka 1,0 SOU 

10 uklízečka 0,5 SOU 

11 uklízečka 0,5 SŠ 

11 školní asistent 0,5 VŠ 

Celkem na konci školního roku  10,25  

Komentář: 

Školní jídelna: 

Školní jídelna se stále drží na dobré úrovni.  Veškerá omezení v provozu během pandemie zvládla, 

vypomohla i jiným školám během karantény.  

Správní zaměstnanci:  

Spisová a administrativní pracovnice (sekretářka) je zároveň správcem rozpočtu a majetku, úzce 

spolupracuje s externí účetní a je vedoucí správních zaměstnanců. Operativně vypomáhala během 

pandemie všude na pracovišti. 

Školní asistent: 

Ve školním roce 2020/2021 jsme prostředky z „Šablon“ využili stejně  jako v minulých letech i na 

personální posilu. Celý rok zde pracoval školní asistent. Byl významnou posilou v každodenním provozu 

školy. Během uzavření školy předával žákům materiály od pedagogů a vypomáhal dle potřeby na 

pracovišti. 

 

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

 

K zápisu přišlo 

celkem dětí 

(v řádném 

termínu i 

dodatečně 

počet dětí 

přijatých do 

první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6-ti let 

(nástup po odkladu) 

počet nových 

odkladů 

pro  školní rok 

2022/2023  

Počet dětí, které budou 

plnit povinnou školní 

docházku v zahraničí 

23 16 2 7 0 

 

Komentář: 

Letos podruhé proběhl zápis k povinné školní docházce pouze online elektronicky a opět proběhl 

bez zásadních komplikací. Počítá se s faktem, že do konce hlavních prázdnin ještě dojde ke změně 

konečného počtu žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022.  

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá (osmiletá, šestiletá) gymnázia přijato: 

 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem - 3 

soukromá gymnázia - - 

církevní gymnázia - - 

celkem 0 2 

  

b) do oborů (krajských a soukromých škol) s talentovou zkouškou (uměleckých, sportovních apod.), 

které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z nižších ročníků přijato: 

 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

konzervatoře - - 

gymnázia se sportovní přípravou - - 

celkem 0 0 

 

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

z devátých  ročníků přijato: 

 

gymnázia, 

lycea 

obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

střední odborné 

učiliště 
celkem 

5 - 2 5 6 - 18 

 

d) na soukromé střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato: 

  

gymnázia, 

lycea 

obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

střední odborné 

učiliště 
celkem 

2 - - - 1 - 3 
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e) do oborů (krajských a soukromých škol) s talentovou zkouškou (uměleckých, sportovních apod.), 

které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátého ročníku přijato: 

 

konzervatoře 
gymnázia  

se sportovní přípravou 
umělecké školy uměleckoprůmyslové školy celkem 

1 - 2 - 3 

 

f) do učebních oborů (krajských, církevních i soukromých škol), které jsou ukončeny závěrečnou 

zkouškou, přijato: 

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

2 2 

 

 

g)  
 

  

 

 

 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

1.stueň 

Počet žáků devátého ročníku, kteří ukončili povinnou školní docházku 

a odešli ze školy 
26 

Počet žáků z nižších ročníků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

a odešli ze školy 
2 

Počet žáků nižších ročníků, kteří odešli ze školy a pokračují v plnění 

povinné školní docházky na víceletých gymnáziích či konzervatořích 
3 

Celkový počet žáků, kteří na konci školního roku 2019/2020 opustili 

naši školu 
31 

Komentář 

Ve školním roce 2019/2020 se přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 

2020/2021  zúčastnilo celkem 37 žáků (tj. podali si přihlášky), přičemž z toho bylo 26 

žáků 9. ročníku, 2 žáci 8. ročníku, 8 žáků 7. ročníku  

a 1 žák 5. ročníku. 

Následné talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání ve střední škole  

a konzervatoři absolvovali celkem 3 žáci 9. ročníku, kteří na jejich základě byli také do 

těchto uměleckých oborů přijati. 

Podmínky i termín konání jednotných přijímacích zkoušek, které jsou u všech 

maturitních oborů povinné, byly na základě fungování škol ve zvláštním režimu 

v důsledku epidemie COVID-19 upraveny a konaly se později než je obvyklé (červen 

místo dubna). Zúčastnilo se jich 21 žáků 9. ročníku, 6 žáků 7. ročníku  

a 1 žák 5. ročníku. 

V prvním kole přijímacího řízení (buď přímo, nebo na odvolání) byli přijati  

3 žáci 7. ročníku a 19 žáků 9. ročníku. Čtyři žáci 9. ročníku byli poté přijati  

až ve druhém kole přijímacího řízení na střední školy. 

Na konci školního roku také ukončili docházku do základní školy i 2 žáci  

8. ročníku, kteří odešli studovat střední odborné vzdělávání zakončené výučním 

listem. 
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Třída Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo 

 

Neprospělo Nehodnoceno 

I. 23 22 0 1 0 

II.A 10 10 0 0 0 

II.B 18 18 0 0 0 

III. 28 26 2 0 0 

IV. 17 16 1 0 0 

V.A 15 14 1 0 0 

V.B 15 14 1 0 0 

Celkem 126 120 5 1 0 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo  Neprospělo Nehodnoceno 

VI.A 11 5 6 0 0 

VI.B 12 9 3 0 0 

VII. 24 18 6 0 0 

VIII. 28 17 11 0 0 

IX. 18 8 10 0 0 

Celkem 93 57 36 0 0 

 

Komentář: 

Školní rok byl poznamenán nouzovými opatřeními v důsledku koronavirové epidemie. Přesto jsme se 

snažili o udržení dobrých výsledků vzdělávání. Průměrný prospěch i počet vyznamenání se udržuje na 

přibližně stejné hodnotě, jako v minulém školním roce. Další statistické údaje o studijních výsledcích 

v jednotlivých třídách a v jednotlivých předmětech jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

 

5.1.1 Přehled  uložených výchovných opatření 

 

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 

76 112 2 16 3 9 1 15 0 0 

188 
pochval třídního 

učitele 

 

v loňském roce 
191 

18 
pochval ředitele 

školy 

 

v loňském roce 
48 

12 
napomenutí 

třídního učitele 

 

v loňském roce 

47 

16 
důtek třídního 

učitele 

 

v loňském roce 

10 

0 
důtky 

ředitele školy 

 

v loňském roce 

6 
 

Komentář: 
Rozhodující část výuky proběhla distanční formou. Nižší absolutní počty všech kázeňských opatření 

jsou ovlivněny vyhlášenými nouzovými opatřeními. 
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Pochvaly třídního učitele a ředitele školy jsou udělovány za mimořádnou školní iniciativu i přístup 

k formám distační výuky. 

Veřejná vystoupení a žákovské soutěže se nekonaly v důsledku mimořádných opatření. 

Počet uložených kázeňských opatření, držící se na nízké úrovni, svědčí o dobré práci třídních učitelů 

i ostatních pedagogů. V tomto školním roce jsme při klasifikaci nezaznamenali žádný snížený stupeň 

z chování.  

Díky trpělivé práci celého kolektivu pedagogických pracovníků, v součinnosti se Školním 

poradenským pracovištěm, se zákonnými zástupci žáků a rovněž PPP, SPC, OSPOD a PČR udržujeme 

kázeň na dobré úrovni. 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

I. pololetí Počet 

omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

I. 635 27,60 0 0 

II.A 309 28,09 0 0 

II.B 504 28,00 0 0 

III. 400 14,28 0 0 

IV. 346 20,35 0 0 

V.A 371 26,50 0 0 

V.B 259 17,26 0 0 

1. stupeň 

I.   pololetí celkem 
2824 22,41 0 0 

VI.A 414 37,63 0 0 

VI.B 454 37,83 0 0 

VII. 960 40,00 0 0 

VIII. 902 32,21 0 0 

IX. 556 30,88 0 0 

2. stupeň 

I.   pololetí celkem 
3286 35,33 0 0 

Celkem  

za I. pololetí  6110 27,89 0 0 

 

I. pololetí Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

I. 689 29,95 0 0 

II.A 241 24,10 0 0 

II.B 330 18,33 0 0 

III. 493 17,60 0 0 

IV. 518 30,47 0 0 

V.A 405 27,00 0 0 

V.B 378 25,20 0 0 

1. stupeň 

I.   pololetí celkem 3054 24,23 0 0 
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VI.A 231 21,00 0 0 

VI.B 381 31,75 0 0 

VII. 953 39,70 0 0 

VIII. 1151 41,10 0 0 

IX. 881 48,94 1 0,06 

2. stupeň 

I.   pololetí celkem 
3597 38,67 1 0,06 

Celkem  

za II. pololetí  6651 30,36 1 0,06 

Za celý školní rok 

2020/2021 
12761    

 

Komentář: 

Absolutní počet hodin absence žáků oproti loňskému školnímu roku poklesl. ovšem toto je způsobeno 

neúčastí žáků v prezenční výuce z důvodu nouzových opatření. Výsledky tedy nejsou objektivně 

srovnatelné s předchozími obdobími. 

 

 

5.3 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích nadaných: 

 

Druh podpory Třída Počet žáků 

Podpůrné opatření 1. st. 
II. A, II. B, IV., VI. B, 

VII., VIII., IX. 
11 

Odesláno žádostí o vyšetření v PPP I. – IX. 18 

Odesláno žádostí o vyšetření v SPC I., II. A 4 

Přiznaný stupeň podpory 1 II. B, IV. 2 

Přiznaný stupeň podpory 2 
II., III., IV, V. A, V. B, VI. 

A, VI. B, VII., VIII., IX. 
25 

Přiznaný stupeň podpory 3 
 II. B, V. B,  VI. B, VI. A,  

VIII. 
8 

Přiznaný stupeň podpory 4 I., II. A. 2 

Přiznaný stupeň podpory 5 – 0 

Žáci nadaní IX. 1 

Předměty speciální pedagogické péče II., III., IV., V., VI.  21 

Pedagogická intervence 
V. B, VI. A, VI. B, VIII., 

IX. 
8 

Individuální vzdělávací plán I., II. A, VI. B, IX. 4 

Asistent pedagoga I., II. A, II. B, VI. B. 5 

Školní asistent - 0 

Speciální didaktické pomůcky  

pro výuku čtení a psaní 

II. A, II. B, III., V. A, V. 

B. 
9 

Speciální didaktické pomůcky  

pro výuku matematiky 
 0 
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Komentář 

Podle vyhlášky MŠMT č. 27/2016 „O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných“ jsou tito žáci rozděleni do pěti stupňů podpory. První stupeň 

podpory je plně v kompetenci základní školy (na základě diagnostiky jej přiznává školské 

poradenské zařízení (ŠPZ)), které jej může naplnit např. vytvořením tzv. „Plánu 

pedagogické podpory“ (PLPP). Účinnost PLPP by pak měla být omezena dobou tří 

měsíců, po jejichž uplynutí bude efektivita jednotlivých kroků vyhodnocena, a v případě 

přetrvávání problémů vyhotoven první stupeň podpůrných opatření nebo osloveny další 

školská poradenská zařízení (PPP Frýdek-Místek, PPP Nový Jičín, SPC Frýdek-

Místek, SPC Ostrava a SPC Valašské Meziříčí apod.). V jejich kompetenci je poté další 

diagnostika žáka a přiznání druhého až pátého stupně podpory, v jejichž rámci může být 

škole navržen i asistent pedagoga, speciální didaktické nebo manipulační pomůcky 

usnadňující vzdělávání těchto žáků.  

Žák, kterému byla přiznána pedagogická intervence, může být zařazen do skupiny 

s maximálním počtem šesti žáků (v aktuálním školním roce byly 4 skupiny). Žák, kterému 

byl přiznán předmět speciální pedagogická péče, může být zařazen do skupiny 

s maximálním počtem čtyř žáků (v aktuálním školním roce bylo 7 skupin). 

Veškerá uvedená data jsou za školní rok 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

Rozvrh hodin (psychohygiena) Byl sestaven dle školských předpisů. V období 

protiepidemických opatření byli žáci vzděláváni 

distančně a škola se řídila nařízeními a doporučeními 

MZD a MŠMT. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Viz tabulka 5.3 

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Ve školním roce 2020/2021 nebyl ve škole žák s touto dg. 

Školní řád, klasifikační řád Školní řád č. j. 18/2020, projednaný pedagogickou radou 

dne 26. 8. 2020 a schválený školskou radou dne 31. 8. 

2020 vycházel z platné legislativy a jeho součástí byl i 

klasifikační řád.  

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

úřední desky, třídních schůzek (běžných i on-line), 

žákovských knížek (1. – 3. ročník), elektronických 

žákovských knížek (4. – 9. ročník), nástěnek, školního 

rozhlasu, vývěsek, telefonických zpráv, elektronické 

pošty, www.zsceladna.cz, FB, MS Teams, Komens a celý 

školní rok patřilo škole 7 - 14 stran obecního měsíčníku 

Čeladenský zpravodaj. Zvláště díky Čeladenskému 

zpravodaji se o dění ve škole dovídali jak zákonní 

zástupci, tak i široká veřejnost. V náročném období 

pandemie pomáhaly školní stránky veřejnost nejen 

informovat, ale i šířit pozitivní náladu. 

http://www.zsceladna.cz/
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Činnost školního psychologa, speciálního 

pedagoga, spolupráce s PPP a SPC 

Ve škole nebyl školní psycholog. Spolupráce školy se 

zástupci SPC  F-M a v Ostravě a PPP ve F-M je tradičně 

na velmi dobré úrovni.  Od 1. 1. 2017 je ve škole zřízeno 

ŠPP, v jehož týmu je i pozice speciálního pedagoga. O 

školním poradenském pracovišti hovoří podrobně 

kapitola 6.4 

Prevence rizikových forem chování MPP zpracován, pedagogové ho aplikují v praxi.  

Klima školy Celkově bylo klima školy pozitivní. Vztahy mezi 

zaměstnanci školy, žáky a zákonnými zástupci byly 

standardní. Pedagogové k sobě byli vstřícní a přátelští. 

V období distanční výuky se ve většině případů vztahy 

mezi  zúčastněnými stranami prohloubily. 

Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení 

vzdělávacího procesu 

 

 

 

 

 

Pohovory s žáky, domluva, hodnocení chování a 

přijímaná opatření dle Školního řádu č. j. 17/2019, část 

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

preventivní setkávání s MP, VP, SP, jednání ve výchovné 

komisi, spolupráce s OSPOD, SVP ve Frýdku-Místku, a 

ostatními odbornými pracovišti. V této oblasti výrazně 

pomáhá každodenní činnost ŠPP. Ve školním roce 

2020/2021 byla v souvislosti s distanční výukou 

ukládaná opatření minimální. 

Průběh a výsledky vzdělávání 

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

Soulad výuky s cíli základního vzdělávání  Obecně probíhal. 

Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 

k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků 

Důsledně dodržováno. 

Konkretizace cílů ve sledované výuce Pedagogové umí stanovit cíl vyučovacích 

hodin.  

Návaznost probíraného učiva na předcházející témata Probíhala. 

Materiální podpora výuky 

Vhodnost vybavení a uspořádání učeben 

vzhledem k cílům výuky a k činnostem 

Všechny učebny kmenové i odborné vhodně esteticky i 

funkčně vybaveny, většinu školního roku však žáci 

trávili doma u monitorů PC.  

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.  

Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické 

techniky 

Všichni vyučující využívali vhodné pomůcky. 

Převážnou část roku probíhala on-line výuka. Škola 

poskytla vybavení NTB pedagogům a zapůjčila 

počítače rodinám s více dětmi nebo ve finanční tísni. 

Všem byla poskytnuta technická podpora v základní 

rovině, kdy školnímu metodikovi ICT v práci pomáhala 

i koordinátorka ICT, t.č. na RD. V AJ jsou postupně 

zaváděny nové interaktivní učebnice a nové výukové 

programy. Ve školním roce 2020/2021 se podle nových 
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učebnic z řady Explore Together učili žáci ve 3., 4.  a 

5.ročníku.  

Vyučovací formy a metody 

Řízení výuky, vnitřní členění hodin Řízení výuky bylo podřízeno výjimečné situaci a 

možnostem  daným distanční výukou. 

Sledování a plnění stanovených cílů Zásadních cílů bylo dosaženo i přes redukci učiva a 

ztíženým podmínkám v učení.  

Podpora osobnostního a sociálního rozvoje 

žáků, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného 

respektování a tolerance 

Ve školním roce 2020/2021 byl pedagogický sbor 

stabilní, viz kapitola 3.1.  Učitelé a vychovatelé se 

soustavně ve svém oboru vzdělávali především formou 

webinářů a samostudia. Výrazné podpory se žákům 

dostalo během individuálních konzultací osobních i 

v on-line podobě. Vše trvale zastřešuje Školní řád. 

Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a 

emočního zapojení do činností, uplatnění 

individuálních možností, potřeb a zkušeností 

Celý školní rok byl velmi náročný. Mnozí žáci strádali, 

chyběl jim dlouhodobě osobní kontakt s vrstevníky. 

Když se vrátili k prezenční výuce, bylo patrno, že 

ztratili mnohé návyky, znovu se museli mnohé věci učit. 

Dá se říci, že následky všech omezení během pandemie 

budeme likvidovat ještě v dalších letech.  

Využívání metod aktivního, prožitkového 

učení, experimentování, manipulování, 

objevování, práce s chybou 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením bylo 

uplatněno ve velmi omezené míře. 

Účelnost výuky frontální, skupinové a 

individuální 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením bylo 

uplatněno ve velmi omezené míře. 

Účelnost aplikovaných metod Vzhledem k protiepidemickým opatřením byly 

možnosti aplikace metod limitovány. 
Respektování individuálního tempa, možnost 

relaxace žáků 

Bylo důsledně respektováno. 

Forma kladení otázek Trvale mírným problémem.  

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. – To platilo i 

v době distanční výuky.  

Propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Výuka byla propojována s praxí v jednotlivých 

vyučovacích předmětech. Umožnila-li to situace,  

probíraná látka a čas během on-line výuky.    

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 

změny v klasifikaci. Ve školním roce 2020/2021 byl 

v klasifikaci zohledněn dopad protiepidem. opatření. 

Klasifikace je tedy mnohem mírnější. 

Využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace Práce s chybou je součástí vyučovacích metod 

pedagogů. 

Interakce a komunikace 
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Klima třídy   Ve všech třídách se na celkovém klimatu podepsala 

dlouhodobá separace žáků.  Po návratu žáků do školy se 

většina žáků chovala podle pravidel slušného chování. 

Trvale je v chování nejproblematičtější skupina žáků 

nyní v 6. ročníku. Byť jsou rozděleni do dvou tříd, stále 

se nedaří je ukáznit.. V příštím školním roce budou 

možná muset být po odstěhování několika z nich opět 

spojeni. Momentálně situaci řeší vedení školy. 

Akceptování stanovených pravidel 

komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky 

navzájem  

Pravidla komunikace měla zpracována každá třída.  

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 

s učiteli denně. 

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. V 6. ročníku však s minimálním úspěchem. 

  

 

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 Bylo využíváno. 

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: 

Konkrétněji hovoří níže o výchovně-vzdělávací práci s žáky zprávy MS I. st a jednotlivých předmětových 

komisí. 

I po návratu k prezenční výuce se stane, že někteří učitelé neuzavírají jasně a zřetelně vyučovací hodinu 

– pozdravem, který následuje po reflexi. Mnohým se konec vyučovací hodiny „rozteče do ztracena“. Žáci 

reagují na zvonění tak, že se začnou bavit, někteří opouštějí své místo, ignorují slova pedagoga, který je 

překřikuje… Tento jev se nedaří  napravit. 

Školní rok 2020/2021 byl zcela poznamenán opatřeními MZD v souvislosti s pandemií Covid19. 

S následky a regulací  tohoto stavu se bude potýkat škola v dalších letech. 
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5.4.1 Výroční zpráva o činnosti metodického sdružení1.stupně ve školním roce 2020/21 

 

Vedoucí předmětové 

komise 

Mgr. Jarmila Javůrková 

Členové PK Mgr. Rita Weselowská, Mgr. Jaroslava Traganová, Lic. Radka 

Mechlová, Mgr. Eva Pálková, Mgr. Jaroslava Kanioková, Mgr. Barbora 

Šafářová + další učitelé vyučující na 1. st. 

Počet pracovních schůzek 8 

Hlavní náplň činnosti Plán schůzek MS, úprava tematických plánů a ŠVP, příprava projektů, 

materiálů pro výuku, environmentální výchova, třídní besedy, dohledy 

na chodbách, inovace ve výuce, plánování a organizace školních i 

mimoškolních akcí, vedení třídní dokumentace, sešitů, žákovských 

knížek, hodnocení a klasifikace, sociální klima třídy, spolupráce se ŠPP  

- výchovně vzdělávací problémy ve třídách, výběr učebnic, PS a sešitů 

pro další školní rok, další vzdělávání PP, podklady pro VZ školy.  

 

1. Cíle, kterých se podařilo dosáhnout 

 

• Připravit třídy pro výuku (některé třídy byly přesunuty do jiných místností, vybavování učeben). 

• Formou vzdělávání, samostudia a online konferenčních hovorů připravit pedagogy na distanční výuku 

v aplikaci MS TEAMS. 

• Naučit žáky pracovat v aplikaci MS TEAMS, některým zapůjčit IT techniku. 

• Aktivněji rodiče zapojit do výuky (intenzivnější komunikace s pedagogy, pomoc dětem při online 

výuce, přehled o probíraném učivu). 

• Zmapovat zvládnutí učiva v době distanční výuky a na základě výsledků vypracovat tematické plány. 

• V rámci projektu Pohodová třída uskutečnit na Bílé adaptační pobyt 3. třídy.  

• Realizovat jednodenní celoškolní projekt Zvládnu to (nácvik chování v život ohrožujících situacích). 

• Ve spolupráci s čeladenskou kulturní komisí připravit mikulášskou nadílku. 

• Rozvíjet u žáků zájem o pravidelnou četbu a literaturu (čtenářské dílny ve škole, chvilky s knihou ve 

školní knihovně, nová literatura pro individuální a společnou četbu, domácí a zážitkové čtení, spolupráce 

s knihovnicí v místním informačním centru, zapojení do online aktivit, beseda se spisovatelkou Lenkou 

Rožnovskou, projekt pro žáky 1. třídy Knížka pro prvňáčka). 

• Zapojit žáky do příprav textů k rozhlasovým relacím, podílet se na tvorbě Čeladenského zpravodaje 

(ankety, básně, příspěvky, obrázky aj.).  

• Dokončit předání diplomů a cen úspěšným výtvarníkům 7. kola výtvarné soutěže O pohár čeladenské 

ovečky. 

• Rozvíjet matematickou gramotnost (prvky metody Abaku a Hejného). 

• Prezentovat naši školu v regionální televizi Čeladenský miniexpres. 

• Připravit s žáky práce a výrobky pro účast v soutěžích: V přírodě jsem i při online výuce, Nekreativnější 

výrobek, Naše lesy za 100 let. 

• Oslavit Den Země setím semínek, výsadbou sazeniček a cibulek. V rámci projektu Mléko do škol se 

zabývat ochranou přírody a tříděním odpadu. 

• Oslavit Den dětí (třídní projekty na téma Dravci, vystoupení agentury Vancoš). 
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• Spolupracovat s různými organizacemi a připravit pro žáky zajímavé aktivity: workshop Stavby z lega 

– mosty (Technická univerzita Ostrava), obrázky pro IC v Čeladné. 

• Slavnostně ukončit školní rok v Památníku J. Kaluse (prohlídka stálé expozice s výkladem, občerstvení 

zajištěné zřizovatelem). 

• Zakoupit nové didaktické pomůcky do výuky. 

• Podílet se na tvorbě nové podoby Školního vzdělávacího programu (mírná redukce učiva, prostoupení 

digitalizace v některých předmětech, úpravy v oblasti ICT). 

• Průběžně se vzdělávat, účast učitelů na seminářích DVPP a dalších akcích: školení typu Sborovna, 

online školení, webináře aj.  

• Spolupracovat s pracovníky Školního poradenského pracoviště - pomoc při vytváření plánů 

pedagogické podpory, intervenční vstupy do výuky, besedy, programy prevence, logopedická 

intervence pro žáky. 

• Spolupracovat s čeladenskými mateřskými školami (zápis, návštěva MŠ). 

 

2. Problémy, které se nedařilo vyřešit, negativa  

• Jednání MS 1. st. neprobíhala v souladu s celoročním plánem. 

• V důsledku téměř celoročního přerušení klasické prezenční výuky se neuskutečnila většina 

naplánovaných aktivit (projektů, akcí, soutěží), realizace v následujícím období nebyla možná. Některé 

akce proběhly v zjednodušené podobě.  

• Dlouhodobá distanční výuka byla náročná pro žáky i pedagogy. Souběžně probíhající prezenční a 

distanční výuka byla pro učitele obtížná. 

• I přes zabezpečení kvalitního internetového připojení v prostorách školy docházelo k výpadkům.  

• Testování žáků na onemocnění COVID – 19 bylo časově zdlouhavé, narušovalo výuku. 

• Zápis do 1. ročníku se uskutečnil formou online bez osobní přítomnosti žáků a jejich zákonných 

zástupců. 

3.    Návrhy pro další zkvalitňování vzdělávání 

• Pokračovat ve vybraných aktivitách a projektech, které se nepodařilo z důvodu přerušení prezenční 

výuky realizovat. 

• Vést žáky ke zdokonalení znalostí a dovedností v oblasti ICT. 

• Rozvíjet digitální kompetence pedagogů. 

• Průběžně měnit opotřebované didaktické pomůcky za nové. 

• Nadané žáky zapojovat do organizace akcí školy i soutěží. 

• Operativně zařazovat nové zajímavé aktivity, soutěže, projekty aj. 

 

 

 

 

5.4.2 Výroční zpráva o činnosti předmětové komise humanitních předmětů  

 

Vedoucí předmětové 

komise 
Mgr. Lenka Mikesková 

Členové PK 

Mgr. Jana Kordeková 

Mgr. Radka Uhlářová 

Mgr. Radim Žižka 
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Počet pracovních schůzek 

2 širší obsáhlejší schůzky + pravidelná dílčí jednání mezi vyučujícími 

stejných předmětů ( ČjaL – týdenní konzultace, D  - jednání dle 

aktuálních potřeb)  

Hlavní náplň činnosti 

Běžná prezenční výuka byla v tomto školním roce postupně 

omezována. Nejprve od 18. 9. na základě dokumentu „Mimořádné 

opatření“ Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN  jsme začali 

používat roušky. Od 12. 10. byla na II. stupni nařízena rotační 

výuka, přičemž bylo v hodinách HV zakázáno zpívat. Dané 

nařízení bylo následně změněno. A sice od 14. 10. jsme začali žáky 

vyučovat pouze distančně prostřednictvím úkolů zasílaných přes 

IS Bakaláři/Komens a následně jsme rozjeli další formu vzdálené 

výuky pomocí Microsoft Teams. Od 30. 11. byla opět dovolena 

rotační prezenční výuka, která však byla ukončena 18. 12. 

prodlouženými Vánočními prázdninami. Od ledna až do 7. 5. se 

žáci II. stupně vzdělávali pouze distančně. Teprve 10. 5. byla opět 

zahájena rotační výuka, která byla definitivně ukončena 21. 5.  

Všichni žáci tedy začali chodit do školy od 24.5.  přičemž do 7.6. 

museli dodržovat zakrytí úst a nosu i ve třídách. 

 

 Dle plánu práce: 

 Pravidelné konzultace vyučujících ČjaL v paralelních třídách se 

zaměřením na metodickou pomoc začínající pedagožce a na 

úpravu způsobu a formy při probírání  učiva vzhledem k převážně 

distančním formám práce s žáky  (rozdělení hodin českého jazyka 

v týdnu, následně výuka prostřednictvím Microsoft Teams + 

písemné úkoly žákům, příprava PL, způsoby hodnocení prací, 

plnění časově -  tematického plánu, operativní přeskupování  učiva,  

prověřovací práce / srovnatelné testy, příprava KSP, témata 

Čtenářských dílen, zápis klasifikace do el. ŽK – váhy jednotlivých 

známek, motivační známky...)  

 Pravidelná distanční výuka = žákům týdně odesíláno zadání učiva 

a úkolů přes úložiště IS Bakaláři/Komens  a kromě používaných 

učebnic nakladatelství Fraus a Prodos byly také pravidelně ( pokud 

dané nakladatelství dalo knihy k dispozici) využívány interaktivní 

učebnice nakladatelství Nová škola, s.r.o.  + další cvičení na adrese 

www.ucebnice-online.cz, www.icestina.cz, www.umimecesky.cz 

 Vzájemné konzultace v souvislosti s ovládáním a vedením výuky 

přes Microsoft Teams  (sdílení různých odkazů, možností...) 

 Pro distanční výuku D v IX. ročníku využívána rovněž interaktivní 

učebnice ze stejného nakladatelství, PL, DUMy, sdílené mapy, 

fotografie ( zejména pro  regionální dějiny)  a jiné specifické 

materiály. 

 Žákům doporučovány a posílány odkazy na např. Ekniha zdarma 

(pro četbu - vedení Čtenářského deníku), edu. 

ceskatelevize.cz/predmety. Pro domácí přípravu k přijímacím 

zkouškám odkazy na https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-

zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
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nebo https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-

testy.asp., Jeden svět na školách  

 Průběžná vzájemná výměna informací o aktuální situaci ve výuce 

jednotlivých společenskovědních předmětů v jednotlivých 

ročnících - zejména s ohledem na plnění ŠVP při distančním 

způsobu vzdělávání žáků 

 Průběžná vzájemná výměna informací o problematickém 

zapojovaní některých jedinců do distanční výuky, přeposílání 

omluvenek...  

 Snaha o aktualizaci výuky, uplatňování mezipředmětových vztahů 

a práce s chybou, řešení dichotomických, uspořádacích a 

přiřazovacích úloh či úloh otevřených  

 Realizace Čtenářských dílen  - VI. a VII. ročníku (přestože došlo 

k časové prodlevě, společné tituly se ve všech třídách podařilo 

přečíst a dílny ve zredukované podobě proběhly) 

 Práce s  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vzájemné 

konzultace se všemi dotčenými pedagogy v souvislosti s IVP, úzká 

spolupráce s vedením školy, se ŠPP a s asistenty pedagoga 

 Na základě jednání PR realizovány individuální konzultace pro 

potřebné žáky + dle možností  jednotliví žáci pracovali distančně 

ze školy za pomocí AP (technické a jiné problémy při distančním 

vzdělávání ) 

 Spolupráce s AP, příprava výukových materiálů pro hodiny 

pedagogické intervence pro žáka IX. ročníku 

 Přípravy procvičovacích materiálů do hodin TV v době podzimu, 

kdy bylo zakázáno v hodinách cvičit  

 Realizace skupinových konzultací z ČJal pro žáky IX. ročníku před 

JPZ 

 Příprava a realizace projektů a miniprojektů – jejich následná 

evaluace: Zvládnu to, Příběhy bezpráví 

 Průběžná prezentace školy v tisku - Čeladenský zpravodaj  

a Mikroregion 

 Předávání informací z workshopů a  webinářů  – DVPP ( např. 

Možnosti motivačních aktivit v českém jazyce, Nenásilná 

komunikace v ČJ na 2. stupni) 

 Zhotovování pracovních listů, testů, prověrek, křížovek, kvízů a 

dalších materiálů do distanční výuky 

 Seznamování s novým aktualizovaným programem pro školní 

knihovnu ( evidence vypůjček, zápis nových titulů…) 

 

 

Cíle, kterých se podařilo dosáhnout 

 Rozhlasová relace ke Dni české státnosti- sv. Václav 

 Motivační nástěnka k Příběhům  bezpráví „Jménem republiky a jejího lidu“ 

 Zapojení do 16. ročníku Příběhy bezpráví - téma Média a totalita - host PaedDr. Helena Vajda 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scio.cz%2Fpro-deti-a-rodice%2Fprocvicovaci-testy.asp&data=02%7C01%7CKlara.Stanova%40wolterskluwer.com%7Cc9872a7b1cfd4767acc208d7c6a3abb3%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C1%7C637196278592315225&sdata=nhrXwVoJXnz6sEMrAxGqF330ZppkNnGcaBOxXTN5Wgk%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scio.cz%2Fpro-deti-a-rodice%2Fprocvicovaci-testy.asp&data=02%7C01%7CKlara.Stanova%40wolterskluwer.com%7Cc9872a7b1cfd4767acc208d7c6a3abb3%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C1%7C637196278592315225&sdata=nhrXwVoJXnz6sEMrAxGqF330ZppkNnGcaBOxXTN5Wgk%3D&reserved=0
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 Trvalé zapojení do projektu Jeden svět na školách – možnost získávání nových kvalitních materiálů 

pro výuku zdarma ( např. metodická příručka V digitálním světě) 

 Projekt Udělejme svět lepší k 350. výročí úmrtí učitele národů - Jana Amose Komenského ( domácí 

projekt žáků 8. ročníku + nástěnka - výstava z dvanácti  panelů TIMELINE, která přehledně zachycuje 

celý život tohoto významného muže) 

 Spolupráce na přípravě a realizaci obecních oslav k 76. výročí smrti partyzána Janka Ušiaka  - 

příprava materiálů pro mluvené slovo a jeho nácvik (vystoupení se vzhledem k epid. situaci 

neuskutečnilo)  

 Využívání materiálů Česká společnost v novodobé Evropě 

 Částečná realizace slovenských koutků metodou clil v hodinách ČJaL v 6 . -  9. ročníku 

 Nárazová realizace německých a ruských koutků metodou clil ve výuce ČJaL v 6. - 9. ročníku 

 Spolupráce s portálem Moderní dějiny - se sdružením Pant - materiály a publikace k výuce moderních 

dějin 

 Realizovány individuální výpůjčky knih v kabinetu ČJ a D mimo výpůjční dobu ŠK pro žáky se 

zájmem o literaturu a historii i během možných individuálních konzultací 

 Realizována on- line schůzka prostřednictvím Microsoft Teams se ZZ žáků, kde byly podány 

informace VP k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022 

 Příprava a realizace celoškolních projektů: 

 Zvládnu to  

 Návštěva putovní výstavky učebnic ANSA- studium nových učebnicových titulů  

 Prezentace středních škol v hodinách VkO a ČaSP 

 Pravidelně využívány interaktivní tabule, v rámci distanční výuky pravidelná a velmi četná e- mailová 

korespondence s žáky = významné prohloubení digitálních kompetencí  

 Dle možností realizována práce s neučebnicovými materiály (SSČ, SCS, knihy z knihovny, historické 

encyklopedie, historický dobový tisk a obrazový materiál, časopis Časostroj…) 

 Průběžně scanovány „staré“ pomůcky (pro využívání na interaktivních tabulích)  

 Zhotovování pracovních listů, testů, prověrek, křížovek, kvízů, zápisů  

 Do výuky ve vyšších ročnících průběžně zařazována práce s chybou, řešení dichotomických, 

uspořádacích a přiřazovacích  úloh či úloh otevřených  

 Realizovány pravidelné konzultace vyučujících stejných předmětů (zejména ČJaL -viz výše) 

 Realizace revize ŠVP v souvislosti s zavedením digitálních kompetencí - dokončeno během období 

distanční výuky 

 Práce na Pamětní knize pro absolventy (třídění a výběr fotografií, práce na textech a dalších 

materiálech, scanování, vlastní zpracovávání údajů ze školní matriky – z  TV, korektury finální 

podoby...)  

 Podíl na příspěvcích do tisku dle zadání  

 Vytvořena nová esteticky podnětná učebna pro výuku HV na II. stupni  

 Těžiště práce ve výuce HV - žáci zpracovávali referáty na zadané téma, téměř celou dobu prezenční 

výuky platil zákaz zpěvu 

 Dále byla realizována projektová výuka s těmito názvy: 

- Řecká mytologie 

- Recepty do třídní kuchařky -  během distanční výuky 

- Životopisy významných a slavných osobností - formou projektů  během distanční výuky 

- Průmyslová revoluce -  během distanční výuky 

- Moderní dějiny - formou projektů zadáno ještě během distanční výuky, odevzdáváno již prezenčně 
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Problémy, které se nedařilo vyřešit, negativa 

 Z důvodu několikaměsíčního uzavření škol se formou distanční výuky nepodařilo v úplnosti probrat 

a procvičit učivo českého jazyka tak, jak je běžné. Přestože byly žákům po celou dobu pravidelně 

každý týden zadávány úkoly z mluvnice, slohu i literatury, musely vyučující vždy vycházet z 

obtížnosti učiva a tomu přizpůsobit i množství procvičovacích úkolů. Cílem bylo probrat základní 

látku a tu, která se již v následujícím ročníku neopakuje. Na základě oprav jednotlivých prací, které 

žáci odesílali, se také nedalo s jistotou tvrdit, že látku žáci skutečně ovládají, protože úkoly mohli 

vypracovávat i se zákonnými zástupci, písemné práce mohli zpracovávat podle učebnice... apod.  

 Učivo naukových předmětů bylo formou vzdálené výuky probráno, žáci rovněž pravidelně dle 

rozvrhu obdrželi zadání látky a zápisy učiva. Plnili zadané projekty, referáty. Ovšem následné 

ověřování domácí práce rovněž nemohlo být objektivní. 

 V každém ročníku se vyskytli žáci, kteří se do distanční výuky zapojovali velmi problematicky.  

Často jsme museli čelit technickým problémům žáků (výpadky signálu, nefunkční mikrofon). V 

návaznosti na prodlužující se délku trvání distanční výuky bylo zjevné, že jsou i výborní žáci ze 

způsobu této práce velmi unaveni. Zadané úkoly již neposílali ihned, ale později, úkoly dobrovolné 

plnilo čím dál tím méně žáků.... Obávali jsme se zejména ztráty pracovních návyků mnohých žáků. 

Výše uvedené se nám po návratu k prezenční výuce vesměs potvrdilo. Žáci se do školy vrátili 

unaveni, rozpačití, ostýchaví, částečně bez zažitého denního řádu, bez řádně vedených sešitů ( 

přestože zápisy látky byly sdíleny nebo posílány). Výpadek v klasickém vzdělávání nebude tak 

jednoduché zacelit a to především u žáků, kteří distanční výuku nebrali příliš vážně. 

 Nerealizovány domluvené - předjednané projekty a akce - např. Planeta Země 3000, návštěva ICČ, 

prezentace středních škol v hodinách VkO a ČaSP...  

 Nerealizována prezentace všech dílčích projektů na nástěnkách (distanční výuka - žáci posílali své 

práce v různé podobě) 

 Pro malý zájem žáků + následný zákaz zpěvu nerealizován kroužek Sborového zpěvu  ( 3 schůzky, 

minimální účast) 

 Přetrvávající malý zájem o literaturu, četbu, kulturní dění zejména ve vyšších ročnících se zdá díky  

distančnímu způsobu vzdělávání ještě prohloubil 

 Vedení čtenářských - kulturních deníků má až na výjimky stále chudou 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) 

 Na trhu stále chybí nová ucelená řada čítanek pro 6. - 9. ročník s PS. Protože však čítanky 

nakladatelství Prodos (stejně jako SPN) mají nově prodlouženy doložky MŠMT, budeme v práci s 

nimi pokračovat, neboť mají vhodné pracovní sešity  

 Přetrvávající problematická úroveň komunikativních kompetencí – žákům činí velké problémy 

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

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

 KSP ve II. pololetí realizovány vesměs v omezené -  jiné formě 

 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) 

 Přetrvává 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. Nutno číst také v ostatních 

naukových předmětech (hlasité i tiché čtení) 

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

vše ještě umocněno distanční výukou 
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 Problematické zapojování žáků se slabým prospěchem do skupinových prací a do distanční výuky 

 Přetrvávající náročná práce s učebnicemi nakladatelství Fraus, ani řada tzv. nové generace není 

ideální (např. nevhodné a nedostačující materiály k tématu výklad nebo přejatá slova pro 8. ročník = 

velmi náročná příprava při probírání daného učiva distančním způsobem) 

 

Návrhy na další zkvalitňování vzdělávání 

 Vzhledem k několikaměsíčnímu výpadku řádné výuky primárně učit, snažit se ve všech směrech 

zacelit mezery vzniklé distanční výukou, omezit na minimum další výchovně vzdělávací akce 

(např. možné exkurze realizovat v době školních výletů) 

 V maximální možné míře uplatňovat na základě zmapování situace individuální přístup ( 

problematická možnost distančního vzdělávání, složitá rodinná situace...) 

 Realizovat dílčí projekty dle aktuálních výročí 

 Dle situace zapojení do tradičních soutěží a realizace tradičních projektů 

 Sledovat nadané žáky, vhodně je zapojovat do akcí školy, do celostátních soutěží, doporučovat 

jim k četbě vhodnou literaturu 

 Získávání dalších vhodných materiálů a odkazů do výuky v rámci celostátního projektu „Jeden 

svět na školách“ aj. 

 Dle finančních možností realizovat obměnu a nákup nových vhodných didaktických pomůcek - 

map, panelů do ČJaL - více paralelních tříd (dle aktuálních nabídek) a nové tabule do učebny 

číslo 306 = problematická na údržbu 

 Předměty s hodinovou dotací nezařazovat do rozvrhu v pondělí a pátek (hrozí častější odpadání 

hodin z důvodu celostátních prázdnin a státních svátků) 

 Naukové předměty s dvouhodinovou dotací nezařazovat v týdenním rozvrhu za sebou (např. út - 

st, st - čt)- z důvodu lepšího upevňování získaných poznatků žáky 

 

 

 

5.4.3 Výroční zpráva o činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů 

 

Vedoucí předmětové komise Mgr. Jaroslava Židková (matematika) 

Členové PK 

Ing. Jana Bártová (matematika, fyzika, chemie, přírodopis) 

Mgr. Jana Kordeková (přírodopis) 

Mgr. Gabriela Janáčová (přírodopis, zeměpis) 

Mgr. Radim Žižka (zeměpis) 

Počet pracovních schůzek 1 x plánovaná pracovní schůzka + operativní jednání 

Hlavní náplň činnosti 

- v souladu s celoročním plánem práce předmětové 

komise přírodovědných předmětů  

- organizace distanční výuky v době zákazu osobní 

přítomnosti žáků ve škole: výuka v programu MS 

Teams a komunikace v systému Bakaláři 

 

Cíle, kterých se podařilo dosáhnout 

 pro následující školní rok došlo k úpravě ŠVP podle nového RVP  

 vyučující se seznámili s formativním hodnocením a zavádějí ho postupně do výuky 

 byla vytvořena vitrína s přírodninami – žáci aktivně nosí zajímavé exponáty a také zajímavé objekty fotí 
a odesílají vyučujícím 

 prezenční výuka byla obohacena o přírodopisné vycházky 

 žáci procvičovali orientaci na mapě 
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 žáci VIII. tř. využili Sdílení učeben pro žáky – OKAP  

 byl připraven a realizován projekt „Zvládnu to“ 

 žáci zpracovali referáty na téma jednotlivých kontinentů (Z) a referáty o hmyzu (Př) 

 jako obohacení distanční výuky žáci natáčeli videa s tématy „Zpívající skleničky“ a „Polarizace izolantu 
– elektrostatická indukce“ (F) 

 při distanční výuce žáci individuálně pracovali na pokusech (Př) 

 žáci shlédli vystoupení dravců fy Vancoš, které bylo doplněno o soutěžní kvíz a zhlédnutí videa Příroda 
Moravskoslezského kraje - Ptačí oblast Beskydy 

 vyučující se dále vzdělávali – hlavně účast na webinářích 

 vyučující vedli žáky ke sledování aktuálního dění ve světě a vzájemnému sdílení informací nabytých 
v médiích 

 do výuky byla zařazována práce s chybou 

 vyučující vedli žáky k logickému myšlení a kritickým postojům k vlastním úsudkům 

 vyučující úzce spolupracují s asistenty pedagoga a se Školním poradenským pracovištěm 

 

Problémy, které se nedařilo vyřešit - negativa 

 ve všech ročnících II. stupně se vyučovalo podle platného ŠVP, ale vzhledem k dlouhodobému omezení 
prezenční výuky byla některá témata krácena či vypuštěna. Vyučující evidují všechny tyto změny. 

 náročná práce s málo motivovanými žáky v době distanční výuky  - potíže s pochopením zadávaných 
úkolů, jejich odevzdáváním a také se soustředěním při online hodinách 

 nemožnost objektivně hodnotit práci žáků v době distanční výuky  

 nemožnost organizace některých soutěží díky dlouhé distanční výuce 

 přetrvávající klesající úroveň komunikativních kompetencí – žákům činí velké problémy přesné, 
výstižné a hlavně spisovné vyjadřování 

 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 

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

 

 

Návrhy na zkvalitňování vzdělávání 

 

 snažit se zvýšit motivaci k učení 

 efektivní využití výpočetní techniky, zařazování vhodných výukových aplikací 

 zapojení do tradičních soutěží a realizace aktuálních projektů 

 nadále se zaměřovat na nadané jedince 

 další vzdělávání pedagogů 

 

5.4.4 Výroční zpráva o činnosti předmětové komise cizích jazyků 

 

Vedoucí předmětové komise Mgr. Michaela Mohylová 

Členové PK Mgr. Jana Satinská, Mgr. Michaela Mohylová, Mgr. Rita 

Weselovská, Mgr. Lucie Rečková, Mgr. Eva Pálková, Mgr. 

Jana Kordeková  

Počet pracovních schůzek 2 
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Hlavní náplň činnosti Metodická, organizační 

 

Cíle, kterých se podařilo dosáhnout 

•  Hlavním cílem práce PK CJ bylo zkvalitňování výuky prostřednictvím kvalitních učebnic, moderní    

      metodiky, využívání interaktivních pomůcek při výuce a podpora vnitřní motivace žáků a zájmu o   

      výuku cizích jazyků  

• Průběžná vzájemná spolupráce vyučujících, konzultace o aktuální situaci ve výuce s ohledem na 

plnění ŠVP 

• Na I. stupni byly do výuky zařazovány prvky metody CLIL 

• Úprava ŠVP 

• Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce s asistentem pedagoga, třídním 

učitelem a dalšími vyučujícími  

• Účast v soutěžích z anglického jazyka  

                   - Soutěž v hláskování                    

• Zpracování projektů a seminárních prací- průběžně během školního roku 

• Práce s cizojazyčnými časopisy v anglickém jazyce Gate a RR 

• Návštěva knihovny 

 

Problémy, negativa 

• Adaptace na distanční formu výuky. Náročná práce se zaostávajícími žáky a jejich motivace, kterou 

vyučujícím pomáhají zvládat asistenti pedagoga. Problematická úroveň komunikativních kompetencí, 

která vychází především ze slabé komunikativní kompetence v českém jazyce, kdy žáci disponují 

omezenými vyjadřovacími schopnostmi. Nízká motivace některých žáků ke vzdělávání.  

Návrhy na další zkvalitňování vzdělávání 

• Motivace a podpora zájmu o výuku cizích jazyků formou multimediálních technologií 

• Zapojení se do tradičních soutěží v anglickém a německém jazyce 

• Další vzdělávání pedagogů cizích jazyků   

• Nákup nových učebnic pro žáky 6. třídy „Explore Together“ 

• Rozšíření cizojazyčné literatury pro žáky 

 

 

5.5 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
 

Vzdělávání  

Školní metodik environmentálního vzdělávání ne 

Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Jaroslava Kanioková 

Školní vzdělávací program  

Problematika environmentálního vzdělávání je 

zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP 

ano – zeměpis, chemie, výchova k občanství, 

přírodopis 

Samostatný předmět environmentálního 

vzdělávání 
ne 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný 

rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování 

klíčových kompetencí 

ano – začleněny do jednotlivých předmětů ŠVP 

Vzdělávání a výchova ve školní družině je 

také zaměřena na environmentální vzdělávání 
ano  
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Organizace environmentálního vzdělávání  

Škola má zpracovaný program 

environmentálního vzdělávání 
ano 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou 

sférou, ostatními subjekty 
ne 

Organizování celoškolních aktivit zaměřených 

na environmentální vzdělávání 

 

 

ano   

Třídění odpadků ve škole 

Recyklokraní- Sběr vybitých baterií a drobného 

elektrozařízení (akce dlouhodobá) 

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 

 

 

Komentář: 

Škola trvale pracuje podle plánu environmentální výchovy, jehož cílem je uplatňovat ekologické aspekty 

v jednotlivých předmětech a podporovat environmentální aktivity i v mimoškolní činnosti – ve školní 

družině. 

Problematika environmentální výchovy je trvale 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. Ani v  tomto školním roce však tento projekt 

nebyl uskutečněn kvůli  bezpečnostním opatřením v době koronaviru.   

Škola i jednotlivé učebny jsou vybaveny třídícími kontejnery.  

 

6. Prevence rizikových forem chování 
 

 

6.1.  Zajištění školní prevence 

 

Školní metodik prevence Mgr. Michaela Mohylová  

Etika a právní výchova Především v rámci předmětů VKO, VKZ ČaJS viz ŠVP a MPP + 

průřezově další předměty. Nezanedbatelná byla v tomto směru i 

systematická práce s žáky během pravidelných třídnických besed, 

jichž se v případě potřeby účastnil i metodik prevence RFCH. 

Metodik prevence úzce spolupracoval s třídními učiteli, se 

kterými konzultoval dění ve třídách a dle potřeby předkládal 

náměty pro práci v třídnických besedách.  

Výchova ke zdravému životnímu stylu Zařazena do předmětu VkO, VKZ, TV, Př, ČaJS, Prvouka + další 

předměty dle ŠVP. 
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Preventivní výchova ve výuce 

jednotlivých předmětů 

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

ČaJS . Projekt z dotace z rozpočtu MSK „Pohodová třída“.  

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, diskusní žákovské fórum pro všechny 

žáky I. a II. stupně. 

Individuálně – sebehodnocení, stanovení cílů, pomoc druhým, 

motivace. 

Spolupráce s rodiči – zapojování rodičů a žáků při řešení 

problémových situací, hledání řešení, poradenství. 

Adaptační pobyt III. třídy (třídenní pobyt  na Bílé, ve spolupráci  

se SUN Outdoor, Bílá - práce s žáky byla zaměřena na klima třídy, 

mezitřídní vztahy, diagnostiku kolektivu). Adaptační program pro 

žáky VI. tříd (ve spolupráci s PPPP z. s., Ostrava). 

Konzultační schůzky s metodiky prevence RFCH. 

Využití práce asistentů pedagoga. 

Aktivity o přestávkách – pobyt žáků v tělocvičně během velkých 

přestávek vyplněný pohybem a míčovými hrami, v letních a 

jarních měsících pobyt žáků na školním pozemku, stolní hry ve 

třídách. 

Projekty zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj v rámci  VKO 

a VKZ.  

Organizace prevence Vychází z Minimálního preventivního programu, prevence je 

zakomponována do ŠVP, je zpracován plán spolupráce 

jednotlivých třídních učitelů s preventistou RFCH.  

Minimální preventivní program Zpracován. 

Využití volného času žáků Škola nabízí volnočasové aktivity v následujících oblastech: 

umělecká, praktická, sportovní. Nabídka kroužků volnočasových 

aktivit. 

Průběžné sledování podmínek a 

situace ve škole z hlediska rizik 

výskytu sociálně patologických jevů 

V rámci třídních besed – otevřené diskusní kruhy, dotazníky; 

žákovské fórum I. a II. st. 

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 2020/2021 pokračoval 

systém konzultací vyučujících žáků prvního stupně s metodikem 

prevence, který se účastní jednání metodického 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. 
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Spolupráce s dalšími institucemi OSPOD, PPP, Poradna pro 

primární prevenci, z. s., Renarkon o. p. s., Policie ČR. 

Poradenská služba školního metodika 

prevence 

Mgr. Michaela Mohylová  

Konzultační hodiny - středa 13:30 – 14:30 hod, individuální 

konzultace dle domluvy.  

Pravidelné konzultace s učiteli v případě problémů žáků – do 

vyřešení problému. 

Poradenská služba výchovného 

poradce 

Mgr. Radim Žižka 

Konzultační hodiny - středa 13:00 - 14:30 hod, 

nebo dle individuální domluvy. 

Zajištění poradenských služeb 

speciálních pracovišť a preventivních 

zařízení 

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

Frýdlant n. O., Poradna pro primární prevenci, z. s.,  

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s, Renarkon o. p. s., Policie 

ČR, portál E - Bezpečí – Centrum prevence rizikové virtuální 

komunikace, Centrum psychologické pomoci přísp. org. F-M 

Vybavení školy odbornými a 

metodickými materiály a dalšími 

pomůckami 

Je vedena knihovna s materiály týkajícími se prevence RFCH 

Časopis: Třídní učitel 

Internetové materiály 

Materiály z DVPP v oblasti RFCH 

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 VI. a III. třídu. 

Projekt „Pohodová třída“ - financován z dotace z rozpočtu MSK. 

Komentář: Program na podporu aktivit v oblasti prevence RFCH se nám pro 

školní rok 2020/21 podařilo naplnit prostřednictvím oblíbeného 

adaptačního pobytu, který byl zaměřen na činnosti podporující 

zdravé vztahy v kolektivu a mezi vrstevníky. 

Vzhledem ke „koronavirové“ situaci nebylo možné uskutečnit 

všechny plánované akce a besedy, tak jak jsme si na začátku 

školního roku předsevzali.  

V tomto školním roce se v rámci prevence RFCH vzdělávali 

pedagogové prostřednictvím on-line webinářů, převážně na 

témata spojené s organizací a průběhem distančního vzdělávání, 

psychohygieny, práce s problémovým žákem, rodičem, 

hodnocení ve výuce a další. Cílem besed bylo zvýšení profesní 

kompetence pedagogů. 

V letošním školním roce byl zpracován projekt „Společně v 

pohodě“, který je zaměřen především na adaptaci žáků 

v kolektivu, vztahy, komunikaci a vzájemnou empatii mezi 

vrstevníky. Projekt bude realizován ve školním roce 2021/22. 

 

6.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

 

Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 
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Kouření 0 

Kriminalita a delikvence 0  

Virtuální drogy (počítač, televize, video) Zákaz užívání mobilních telefonů během vyučování – 

celoplošně. Žákům byla poskytována mimořádná péče 

v době distanční výuky – u PC se žák může snadno stát 

obětí… Učitelé poskytovali on-line podporu skupinám i 

jednotlivcům. 

Patologické hráčství (gambling) 0  

Záškoláctví Nadále trvá potřeba sledování účelově omluvených absencí.  

Šikanování Projevy řešeny vždy v počátcích v rámci tříd/skupin ve 

spolupráci s pedagogy, vychovatelkami v družině, asistenty 

pedagoga a metodikem prevence RFCH. Konzultace ve 

spolupráci s Poradnou pro primární prevenci, z. s., besedy 

pro žáky (VI. třída).  

Vandalismus Drobné prohřešky, ničení školního majetku, poškození cizí 

věci. 

Násilné chování 0 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 

 

 

 

 

 

6.3 Prevence rizik a školní úrazy 

 

6.3.1 Počet úrazů 

 

Počet záznamů v knize úrazů 25 

Počet registrovaných úrazů 2 

Počet odškodněných úrazů 1 
 

6.3.2 Vyhodnocení úrazů 

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 3 

V ostatních vyučovacích předmětech 3 

Výlety a exkurze 0 

Lyžařské kurzy, adaptační pobyt 2 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 11 

Školní družina 6 

 

Komentář: 
Ve  školním roce 2020/2021 byl počet školních úrazů nízký, neboť se projevila neúčast žáků 

v prostorách školy z důvodu nouzových opatření. Výsledky tedy nejsou srovnatelné s jinými školními 

roky. Pedagogové trvale dbají na dodržování kázně a pořádku a žáci jsou vždy řádně a včas poučeni 
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před každou akcí se zvýšeným rizikem úrazu. Převažují zejména úrazy drobné, jako odřeniny a 

naraženiny. 

Nejvyšší počet úrazů připadá na činnost žáků o přestávkách a pobyt žáků ve školní družině. Největší 

podíl úrazů je způsoben nepozorností či nešťastnou náhodou. 

Z počtu 2 registrovaných úrazů byl odškodněn jeden. Žádný úraz nebyl smrtelný ani nevznikl nárok na 

odškodnění trvalých následků. 

Nejčastěji si žáci poranili končetiny, příčinami byly neobratnost, nešikovnost, nepozornost, či porušení 

pravidel bezpečnosti, o nichž byli žáci řádně poučeni. 

Počet úrazů se daří držet na nízké úrovni díky důsledným dohledům nad žáky a přísnému dodržování 

pravidel při všech výchovně vzdělávacích činnostech. 

 
 

6.4 Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

 

Vedoucí ŠPP Mgr. Martina Zemanová 

Členové ŠPP 

Jana Bartošová (asistent pedagoga od dubna 2021) 

Hana Horáková (asistent pedagoga) 

Anna  Marková (asistent pedagoga od května 2021)  

Mgr. Michaela Mohylová (metodik primární prevence RFCH pro I. a II. stupeň) 

Pavla Oślizlok (asistent pedagoga od listopadu. 2020) 

PaedDr. Helena Vajda (asistent pedagoga) 

Mgr. Martina Zemanová (školní speciální pedagog) 

Mgr. Radim Žižka (výchovný poradce) 

Hlavní náplň 

činnosti 

Poskytování poradenských služeb pedagogům, žákům i jejich zákonným zástupcům 

v oblastech: 

- kariérové poradenství (profesní orientace žáků) 

- zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- péče o žáky ohrožené školním neúspěchem 

- problémy spojené se školní docházkou (neomluvená a vysoká omluvená absence) 

- primární prevence rizikových forem chování 

- spolupráce a koordinace práce asistentů pedagoga a školních asistentů 

 

Aktivity určené primárně pro žáky, kterých se členové ŠPP účastnili či je sami organizovali 

v průběhu školního roku 2020/2021:  

 

září 

 adaptační týden (1. – 7. 9.) pro žáky I. ročníku 

 školní projektový den „Zvládnu to“ 

 adaptační pobyt žáků III. třídy  

 projekt „OKAP“ v SŠ řemesel Frýdlant n. O. 

 

říjen  

 Organizace provozu školy od 12. 10. 2020 

 

dle částky Sbírky zákonů č. 162 obsahující krizová usnesení vlády vydaná v rámci nouzového 

stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2, která byla přijata na jednání vlády dne 

8. 10. 2020 a navazujících usnesení vlády ČR a dále Opatření  ministra školství č.j.: MŠMT-

39185/2020-1  
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Výuka byla přerušena, proto se další již naplánované akce neuskutečnily, mj.: 

 

 projekt „OKAP“ v SŠ řemesel Frýdlant nad Ostravicí 

 školní projektový den „Den Země“ 

 návštěva žáků 8. ročníku v IPS (Informační a poradenské středisko) při ÚP (Úřadu práce) 

Frýdek-Místek 

 

 

červen 

 Vystoupení dravců ke Dni dětí 

 

Přehled DVPP, školení a setkání, kterých se členové ŠPP účastnili v rámci školního roku 2020/2021: 

 

srpen 

 školení požární ochrany 

 

září 

 školení CO - BASS 

 návštěva pracovnice SPC Ostrava a následná konzultace s pedagogy 

 

listopad 

 DVPP „Seminář pro management na téma Vzdělávání žáků s rizikovým chováním 1. část 

(on-line) 

 „Problematika ADHD“ (on-line) 

 

prosinec 

 DVPP „Vedení dokumentace, výkaznictví a financování PO – dvě části“  (on-line) 

 návštěva pracovnic PPP Frýdek-Místek a následná konzultace s pedagogy 

 

leden 

 DVPP „Seminář pro management na téma Vzdělávání dětí a žáků nadaných“  

(on-line) 

 DVPP „Seminář pro management na téma Vzdělávání žáků s rizikovým chováním 2. část 

(on-line) 

 Seminář „Klíčové změny v podpůrných opatřeních od 01. 02. 2021“ (on-line) 

 

únor 

 návštěva pracovnic PPP Frýdek-Místek a následná konzultace s pedagogy 

 DVPP „Problémové chování“ (on-line) 

 DVPP „Žák s PDA (patologické vyhýbání se jakýmkoliv požadavkům) v běžné třídě“ (on-

line) 

 

březen 

 DVPP „Role školního poradenského pracoviště pro management“ (on-line) 

 Seminář „PAS“ (on-line) 

 DVPP „Vzdělávání žáků se SVP-poslední změny v legislativě a jejich dopad “ (on-line) 
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květen 

 Seminář „Metoda dobrého startu“ (on-line) 

 

červen 

 návštěva pracovnic SPC Ostrava a následná konzultace s pedagogy 

 

 

Přehled dalších aktivit, kterých se členové ŠPP účastnili či je organizovali v rámci školního roku 

2020/2021: 

 

srpen 

 schválení „Výroční zprávy školy“ 

 úprava stávajícího „Školního řádu“ 

 příprava prvního školního dne  

září 

 zahájení školního roku 2020/2021 

 zjištění aktuálního počtu žáků s SPU v jednotlivých třídách 

 školní projektový den „Zvládnu to“ 

 aktualizace „Plánu výchovného poradce“ 

 aktualizace „Minimálního preventivního programu“ 

 kontrola evidence žáků s SPU v rámci předávaní dat ze školních matrik k 30. 9. 2020 

 el. dotazník „dig-osu“  

 

říjen 

 Vyvěšení informací o distanční výuce od 12. 10. 2020 

 návštěva pracovnic PPP Frýdek – Místek a  následná konzultace s pedagogy 

 

 

prosinec 

 vedení dokumentace, výkaznictví  a výkaz PO dětí a žáků nadaných  

 návštěva pracovnice PPP Frýdek-Místek a následná konzultace s pedagogy 

 

leden 

 návštěva pracovnice PPP Frýdek-Místek a následná konzultace s pedagogy 

 

únor 

 výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga 

 

duben 

 výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga 

 

květen 

 návštěva DD Čeladná, p. o. a řešení situací jednotlivých žáků se SVP 

 

červen 

 výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga 
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Přehled průběžných aktivit v rámci školního roku 2020/2021 

 

 aktualizace údajů ve školní matrice 

 zadávání údajů do výkazů R-44 

 vypracovávání PLPP 

 vypracování PO 1 

 vypracovávání žádostí do PPP a SPC 

 vypracovávání IVP 

 vedení hodin speciální pedagogické péče a pedagogické intervence 

 účast na konzultacích se zákonnými zástupci 

 účast na výchovných komisích 

 vypracování ŠVP 

 

Komentář 

Členové ŠPP spolupracovali s pedagogy při řešení výchovných situací 

v jednotlivých třídách. Pomáhali s vyhledáváním žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, tvorbou plánů pedagogické podpory (PLPP)  

a realizací podpůrných opatření prvního stupně (PO 1), vyplněním žádostí  

o vyšetření do PPP a SPC, vypracováním individuálních vzdělávacích plánů 

(IVP) i jejich zaváděním do praxe a nákupem kompenzačních pomůcek  

pro žáky. Účastnili se také jednání se zákonnými zástupci i výchovných 

komisí a komunikací se spolupracujícími institucemi (OSPOD apod.). 

Členové se snažili dále vzdělávat v oblastech své činnosti, aby byli 

informováni o nejmodernějších trendech i postupy. 

Pedagogové si zvykli oslovovat členy ŠPP při řešení nejrůznějších problémů 

týkajících se vzdělávání i výchovy žáků a akceptovat navrhované postupy 

řešení. 

Ve všech aktivitách bylo pokračováno dle možností školy i zákonných 

zástupců i po celou dobu distanční výuky. 

 

 

 

 

 

 

 

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 s výjimkou jedné učitelky. 

b) Studium pedagogiky Splňují všichni PP. 

c) Studium pro asistenta pedagoga Asistenti pedagoga splňovali kvalifikační předpoklady. 

d) Studium pro ředitele škol Ředitelka školy splňuje. 

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Odbornou kvalifikaci má rozšířenu: 
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ředitelka školy o angličtinu 

učitel D a OV má rozšířenou kvalifikaci o zeměpis  

Komentář 

Po odchodu učitelky výchovných předmětů, kdy tato 

špatně zvládala výchovně vzdělávací práci, ji nahradila 

v jejím úvazku od 1. 3. 2020  jiná zaměstnankyně školy. 

Protože se nepodařilo škole získat (pracovní místo 

inzerováno v místním tisku, na ÚP a na KVIC NJ) plně 

kvalifikovanou sílu, tato zaměstnankyně s titulem Bc. 

v oblasti pedagogických věd setrvala i ve školním roce 

2020/2021. Práce se zhostila na výbornou. Od 1. 7. 2021 

se vrací zpět na pozici vychovatelka. Pro školní rok 

2021/2022 má škola zajištěnou plně kvalifikovanou sílu. 
 

7.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Ředitelka splnila. Zástupce ředitelky splnil. 

b) Studium pro výchovné poradce Výchovný poradce splnil. 

c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti 

informačních a komunikačních technologií 

Metodik ICT nesplňuje. 

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná 

koordinace školních vzdělávacích programů 

Koordinátorka ŠVP splnila. 

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně 

patologických jevů 

Preventistka RFCH splnila.  

 

f) Specializovaná činnost – specializovaná 

činnost v oblasti environmentální výchovy 

0 

g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové 

orientace zrakově postižených 

0 

Komentář: Metodik ICT a současně zástupce ředitelky je vystudovaný odborník v oblasti ICT, ale specializační 

studium nemá.  

   

7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace zaměstnanců, DVPP 

 

Předmět Počet kurzů Počet  

zaměstnanců 

Zaměření kurzů, místo 

Školení BOZP  1 (25. 8. 2020) 34 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

legislativa, předpisy – J. Sirák, 

bezpečnostní technik, školení ve  škole 

PO 1 (25. 8. 2020) 34 Dodržování předpisů, fa Dare, ve škole 

Pohybové hry 1 (26. 8. 2020) 2 (ŠD) Využití pro organizaci zájmové činnosti, 

Ostrava 

Basic handball 1 (27. 8. 2020) 1 (ŠD) Využití pro organizaci zájmové činnosti, 

Ostrava 

Výtvarné tvoření 1 (21. 9. 2020) 2 (ŠD) KVIC F-M 

Čtenářem se člověk 

nenarodí 

1 (24. 9. 2020) 1 NPI Ostrava 
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Začínající učitel 2 (7. a 8.  10. 

2020) 

2 webinář 

Videooperátor 1 (8. 10. 2020) 1 SŠ řemesel, F-M 

Vzdělávání žáků 

s rizikovým 

chováním 

2 (listopad 2020) 3 On-line, seminář pro management 

APIV-B 

ADHD 1 (13. 11. 2020) 4 (ŠD) webinář 

Matematika II. st. 2 (30. 11. a 1. 12. 

2020) 

1 webinář 

Jak motivovat žáka 2 (10. 12. a 14. 12. 

2020) 

2 KVIC F-M 

Vedení dokum. 

výkaznictví a výkaz 

PO 

1 (14. 12. 2020) 1 webinář 

Praktické využití 

elektronických 

stavebnic 

1 (14. 1. 2021) 1 webinář 

Vzdělávání nadaných 

dětí a žáků 

1 (18. 1. 2021) 1 webinář, APIV-B 

Práce v Zooner studiu 1 (1. 2. 2021) 1 webinář 

Nenásilná 

komunikace v ČJ na 

II. st. 

1 (24. 2. 2021) 1 webinář 

Syndrom vyhoření 2 (2. a 9. 3. 2021) 6 webinář 

Principy rozpisu 

přímých výdajů na 

rok 2021 

1 (2. 3. 2021) 2 webinář 

Moderní a efektivní 

řízení školy s pomocí 

cloudových 

technologií 

1 (15. 3. 2021) 1 webinář 

Setkání světových 

škol 

1 (26. 3. 2021) 1 webinář 

Školní stravování 1 (30. 3. 2021) 1 webinář 

Žák s PDA v běžné 

třídě 

1 (14. 4. 2021) 1 webinář 

Formativní hodnocení 

žáků 

3 (6., 18.  a 25. 5. 

2021) 

3 webinář, SYPO 

Metoda dobrého 

startu 

1 (78. 5. 2021) 1 webinář 

 

Komentář 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků, účetní a zam. na úseku ŠJ nemohlo zcela 

vycházet z plánu DVPP. Zaměstnanci se podřídili nouzovému stavu a dle svých 
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individuálních potřeb využívali aktuální nabídky dalšího vzdělávání, které probíhalo 

především formou webinářů.  

 

 

7.4 Samostudium 
 

Prázdniny Počet dnů samostudia 

Podzimní prázdniny Pedagogičtí pracovníci se řídili pevně stanoveným 

rozpisem/určením čerpání studijního volna, které 

čerpali v době vyjmenovaných prázdnin.   
Vánoční prázdniny 

Jednodenní pololetní prázdniny 

Jarní prázdniny 

Velikonoční prázdniny 

Celkem 12 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

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

Typ akce Poznámka 

  

Výuka plavání  Z důvodu epidemické situace nebyla výuka plavání realizována. 

Dopravní 

výchova 
 Výuka dopravní výchovy probíhá každoročně ve spolupráci s PČR 

Frýdlant n. 0. Letos proběhla pouze jedna výuková (podzimní)lekce. O 

zbytek žáci kvůli koronaviru přišli. 

Vycházky  Jsou pořádány celoročně. Nejčastěji jsou realizovány ve výchovách, 

v teoretických předmětech: člověk a jeho svět, výtvarná výchova, 

vlastivěda a přírodověda.  Jsou zaměřeny na poznávání naší obce a 

orientaci v přírodě. 

Rozhlasové 

relace 
 Učitelé společně s žáky připravují rozhlasové relace ke všem významný 

dnům a svátkům. 

Lyžařský výcvik  LVVZ pro 7. tř. se z důvodu nepříznivé epidemické situace neuskutečnil. 

Adaptační pobyt  V tomto školním roce vyjeli na adaptační pobyt žáci III. třídy. Konal se opět 

v areálu hotelu Bauer na Bílé. Adaptační pobyt pro žáky VI. třídy se z 

důvodu nepříznivé epidemické situace uskutečnil prostřednictvím 

preventivních besed v areálu školy. 

Exkurze  Z důvodu nepříznivé epidemické situace se exkurze neuskutečnily. 

 

Besedy a 

vzdělávací 

programy 

 Příběhy bezpráví  -  host PaedDr. Helena Vajda (4. 12. 2020) 

 Zvládnu to – 29. 9. 2020 

 Besedy v IC  Čeladná 
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Žákovská 

vystoupení 

 Z důvodu nepříznivé epidemické situace se tyto aktivity neuskutečnily. 

 

Projekty Tradiční celoškolní projekty dle ŠVP 

• Zvládnu to 29. 9. 2020 

Další projekty 

 Obědy pro děti (Women for Women) 

 Ovoce a zelenina do škol – Ovocentrum Valašské Meziříčí 

 Mléko do škol – Ovocentrum Valašské Meziříčí 

 Ponožkový den – podpora a sounáležitost s lidmi s Downovým syndromem 

 Odpaďáček – sběr použitého oleje 

 Mikulášská nadílka –  2. 12. 2020 

 Primární prevence –  výukové lekce napříč ročníky 

 Pohni kostrou ( 21. 9. ) 

 Velikonoční vajíčkovník 

 

Školní výlety Nebyly realizovány. 
 

 

8.2 Účast žáků školy v soutěžích 
 

Školní rok  2020/2021 byl poznamenám nepříznivou epidemikou situací a tudíž nebyla řada soutěží 
realizována. 

•  Sportovní soutěže: nebyly realizovány z důvodu nepříznivé epidemické situace. 

•  Vědomostní soutěže: Matematický klokan 

• Umělecké soutěže: Podzimní výzdoba u nás doma 

 

Komentář: 

Školní rok 2020/2021 byl poznamenán pandemií, kdy nebylo možno organizovat a zúčastňovat  se 

hromadných soutěží, vystoupení a kulturních akcí. 

 

 

8.3. Školní družina 

 
Prostory školní družiny, školního klubu Školní družina (dále jen ŠD) využívá ke své činnosti 4 

učebny. V letošním šk. roce byly dány školní družině do 

užívání prostory bývalé cvičné kuchyňky a přilehlého 

kabinetu, které byly adaptovány na učebnu školní 

družiny. V současné době jsou v přízemí školy 3 

samostatné učebny, které slouží jako učebny ŠD. V 

prvním patře je jedna učebna, která je dopoledne 

využívaná jako kmenová třída a odpoledne pro žáky ŠD.   

Ve všech učebnách jsou místěny videotelefony, které 

slouží k vyzvedávání žáku ze ŠD tak, aby byla zajištěna 
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bezpečnost žáků tím, že vstup třetích osob do budovy je 

omezen.  

Prostory ŠD jsou koncipovány tak, aby byly pro 

účastníky zájmového vzdělávání (dále jen žáky) 

podnětné, bezpečné a estetické. Samotní žáci se podílejí 

na výzdobě učeben a prostor školy. ŠD využívá ke své 

činnosti i odborné učebny (PC učebnu, výtvarnou dílnu, 

cvičnou kuchyňku, sportovní halu aj.). Pro pobyt venku 

je využíván sportovní areál u školy a okolí školy. 

Vybavení školní družiny, školního klubu Prostory ŠD jsou účelně a vkusně vybaveny nábytkem, 

který odpovídá bezpečnostním předpisům a vyhovuje 

potřebám účastníků. Všechny učebny jsou vybaveny PC 

technikou a ve 3 učebnách jsou interaktivní tabule. Žáci 

mají k dispozici široký výběr společenských her, 

stavebnic, pomůcek a potřeb pro sportovní, výtvarné, 

pracovně technické a hudební zájmové činnosti. 

V rámci podpory aktivního čtenářství pravidelně 

odebíráme luštitelský magazín Makovice, časopis Můj 

vláček a časopis Kamarádi.  

 

 

Komentář:  

V letošním školním roce byli žáci rozděleni do čtyř oddělní.  

I. ŠD Myšky – žáci I. třídy 

II. ŠD Štěňata – žáci II. A + II. B 

III. ŠD Koťata – žáci III. třídy 

IV. ŠD Tygři – žáci IV. + V. třídy 

 

Zájmové vzdělávání probíhalo v souladu s platným ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině. 

Činnost jednotlivých oddělení se řídila celoročním plánem činnosti, se kterým se měli možnost zákonní 

zástupci seznámit prostřednictvím webových stránek školy nebo v papírové formě přímo na nástěnce 

školy ve školní budově.   

Činnost školní družiny v letošním školním roce výrazně komplikovala epidemie nemoci covid – 19. 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci z nařízení vlády ČR jsme museli několikrát přerušit 

provoz školní družiny. Z důvodu zajištění homogenity skupin žáků nebylo možno slučovat žáky 

z různých tříd do jednoho oddělení. Proto došlo k omezení/zkrácení provozu ŠD, tak abychom zajistili 

dodržení všech planých nařízení. V době od 12. 4. do 14. 5. 2021 zajišťovala ŠD péči o děti zaměstnanců 

tzv. krizové infrastruktury v nově zřízeném oddělení Záchranáři. V dopoledních hodinách zde bylo 

žákům umožněno připojení se k distanční výuce, vypracovávání domácích úkolů a v odpoledních 

hodinách se věnovali zájmovým činnostem, spontánním hrám a aktivitám. Průměrně toto oddělení 

navštěvovalo 6 žáků.  

Během školního roku byl v zájmové a rekreační činnosti kladen důraz na pohybovou aktivitu účastníků, 

tak aby žákům bylo umožněno kompenzovat jednostranné zatížení, které mohlo vzniknout během výuky 

v lavicích. V co možná nejširší míře jsme zařazovali pobyt venku, kde jsme využívali školní sportovní 

areál, nedaleké dětské hřiště, workoutové hřiště a pravidelně byly zařazovány vycházky do přírody. Díky 

poloze naší školy k tomu máme skvělé podmínky a v zájmovém vzdělávání je pravidelně využíváme. 

 Z důvodů nařízení vlády ČR byla výrazně omezená činnost kroužků, proto v letošním školním roce 

kroužky ŠD neprobíhaly.  
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Během přerušení provozu ŠD jsme byli s žáky v kontaktu prostřednictvím webových stránek školní 

družiny. Zde jsme nabízeli tipy na zajímavé činnosti a aktivity. Za dodržení všech hygienických opatření 

jsme připravili pro žáky a jejich rodiče procházky s úkoly nazvané Podzimní putování s tajenkou a 

Velikonoce ve světě. Dále pak dvě fotosoutěže Podzimní výzdoba u nás doma a Ponožkový den.  

Žáci se pod vedením vychovatelek věnovali mimo jiné i charitativním akcím. Vyráběli jak vánoční tak i 

velikonoční přáníčka pro seniory z naší obce a okolí, pro pacienty Nemocnice Frýdek – Místek a další.   

Žáci z oddělení Koťata se v období říjen – květen zapojili do ekologického projektu Zachraňte zmatené 

plechovky, který byl zaměřen na třídění odpadů. Ekologickým tématům jsme se věnovali i během oslav 

Dne Země.  

Žáci jsou podporováni v rozvoji svých zájmů a schopností účastí v různorodých soutěžích a projektech. 

V rámci projektu Šablony II – Přes překážky ke hvězdám jsme ve spolupráci s organizací JAPA připravili 

sportovní projektový den „Pohni kostrou“, kde si měli žáci možnost vyzkoušet netradiční sportovní 

činnosti.  

Přerušení provozu ŠD využívaly vychovatelky k prohloubení kvalifikace a odbornosti účastí na 

webinářích: 

Zlobivé dítě nebo dítě s ADHD 

Jak rozvíjet kreativní myšlení u dětí 

Tvorba únikových her  

Jak můžu podpořit rozvoj gramotností pomocí graficky zajímavých výukových materiálů   

(Zoner Photo Studio X) 

Elektrotechnické stavebnice ve výuce na základní škole 

 

Vychovatelky se pravidelně scházely na metodických schůzkách, kde společně koordinovaly a plánovaly 

činnost a aktivity ŠD.  

Během podzimních a jarních prázdnin byl provoz ŠD přerušen z důvodu nízkého zájmu zákonných 

zástupců o umístění dítěte do ŠD. Během letních prázdnin jsme připravili pro žáky letní provoz ŠD 

formou příměstských táborů. V letošním roce se uskutečnily dva tábory s tématy Cesta do pravěku a 

Dobrodružství s Čtyřlístkem. Těchto táborů se zúčastnilo téměř 60 žáků. Zákonné zástupce a veřejnost 

jsme pravidelně informovali o činnosti ŠD prostřednictvím webových stránek školy, FB účtu a článků v 

místním tisku (Čeladenský zpravodaj a Mikroregion).  

 

  

 

Výčet akcí školní družiny 

celodružinové akce 

 

I. tematická odpoledne 

- Čarodějnická hledačka s tajenkou 

- Den Země – pátračka po záhadě rozkladu odpadu 

- Grónská expedice – soutěžní hra  

- Pizza týden – tematický týdenní projekt 

- Medardova pátračka – celodružinová hra v přírodě 

- Podzimní putování s tajenkou – vycházková trasa s úkoly pro celou rodinu  

 

II. sportovní akce, vystoupení 

- Pohni kostrou – sportovní projektový den s odborníkem z praxe 

- Roppe skippnig – workshop se švihadly 

 

III. besedy, divadelní představení, kino 
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- Velké dobrodružství Čtyřlístku (kino) 

- Pračlověk (kino) 

- S Čtyřlístkem do komiksu – beseda v knihovně Frýdlant nad Ostravicí 

- Čtyřnohý kamarád – canisterapeutický pes 

 

IV. akce k svátkům a výročím během roku 

- Zdobení vánočních perníčků  

- Z televizní obrazovky – karneval pro děti 

- Velikonoce ve světě – akce pro rodiny v okolí školy  

- Vajíčkovník – výroba velikonočních dekorací a zdobení vestibulu školy 

- Nebe nad hlavou – zábavné odpoledne oslavující Den dětí 

 

V. výstavy a soutěže 

- Jsem v přírodě i při výuce on-line (účast v soutěži) 

- Příroda kolem nás (účast v soutěži) 

- Ovoce a zelenina (účast v soutěži) 

- Vypij mě a znovu použij (účast v soutěži) – II. místo 

- Komenský do tříd (účast v soutěži) – II. místo 

- knihovnický kvíz (účast v soutěži) 

- Podzimní výzdoba u nás doma – fotosoutěž pro žáky 

- Region Beskydy – Videopozvánka do Beskyd – (účast v soutěži) – V. místo 

- Vícejazyčnost je bohatství – (účast ve výtvarné soutěži) – ocenění Výtvarník roku 

-  

VI. projekty 

- Svatý Václav – projektový týden ŠD Štěňata  

- Hmyzáci – projektový týden ŠD Koťata 

- Adventní pohádková knížka – celorepublikový projekt 

- Tři králové – projektový týden ŠD Myšky, ŠD Tygři 

- Zachraňte zmatené plechovky – zapojení do projektu s ekologickou tématikou 

 

VII. charitativní akce 

- Ježíškova vnoučata – výroba pexesa pro seniory  

- Přání pro radost – výroba vánočních a velikonočních přání pro pacienty oddělení následné péče 

ve Frýdku-Místku, obyvatele čeladenského domu s pečovatelskou službou, domova pro seniory 

v Ostravici, Karviné a Brně a pro Asociaci domácí péče 

- Ponožkový den – podpora lidí s Downovým syndromem formou výstavy fotografií v prostorách 

školy 

 

VIII. výlety a exkurze 

- Dinopark Ostrava – tábor Cesta do pravěku 

- zámek Frýdek – Místek – tábor Dobrodružství Čtyřlístku 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

 Českou školní inspekcí 
 

9.1 Počet provedených inspekcí                        0 

 

9.2 Předmět inspekční činnosti ČŠI 0     

 

9.3 Závěry inspekční zprávy                            0 

 

9.4 Následná inspekce                                       0 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

10.1 Viz příloha č. 2 – Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 

 

 

10.2 Nejdůležitější projekty školního roku 2020/2021 

 

Název projektu 1. Výzva 63 – „Přes překážky ke hvězdám“.  Navazovala na Výzvu 22, jednalo 

se o  projekt probíhající déle než jeden školní rok. Byla ukončena 31. 10. 

2020.  Následovala výzva 80 (Šablony III.) s názvem „Zase o kus dále“, a to 

návazně od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022 

2. Obědy pro děti 

3. Pohodová třída 

4. GRV (Světová škola) 

5. Odpaďáček, ekologický projekt zaměřený na environmentální vzdělávání 

žáků 

6. OKAP  („Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání“) 

7. Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, APIV-B 

Vyhlašovatel 1. MŠMT ČR 

2. společnost Women for women 

3. MSK 

4. NIDV Praha 

5. Ing. Jitka Halamová, manažerka projektu 

6. Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p. o. 

7. NPI Ostrava 

Dotace 1. Částka pro Výzvu 63 byla 892 011,- Kč. Částka pro Šablony činí na celou 

dobu trvání projektu III. 504 033,-Kč. 

2. 5 žáků mělo během školního roku obědy zdarma 

3. 50 000,- Kč 

4. Náklady byly minimální a hradila je škola, viz. komentář 

5. 0, vyhlašovatel zajišťoval odvoz sesbíraného materiálu (stolní olej, plasty…) 

6. Žákům ZŠ Čeladná zajistil vyhlašovatel v průběhu školního roku zajímavé 

exkurze, workshopy… - vše s cílem seznámit žáky s řemesly a následně 

s možnostmi uplatnění se na trhu práce po vystudování řemesla. 

7. 0, pedagogové se mohou dle výběru zdarma účastnit DVPP 
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Časové rozvržení 

projektu 

1. 24 měsíců – od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020, Šablony III. od 1. 11. 2020 do 

31. 10. 2022 

2. školní rok 2019/2020 

3. školní rok 2019/2020 

4. Projekt v procesu „udržitelnosti“, koordinátorka (vedoucí vychovatelka) 

realizuje akce v rámci ŠD a ve spolupráci s dalšími pedagogy i v další školní 

praxi 

5. školní rok 2019/20 

6. 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021 

7. 2018 - 2021 

 

Komentář:  

V průběhu školního roku 2020/2021 byla realizace projektů velmi omezena uzavřením škol v souvislosti 

s epidemickou situací. Přesto se škola snažila co nejvíce přispět k navozování dobré a pozitivní atmosféry 

mezi žáky, jejich rodiči a veřejnosti všeobecně i pomocí různých projektů. 

Např. jsme zapojovali  aktuální témata z oblasti globálního rozvojového vzdělávání i během distanční 

výuky (zapojení se do akce Ponožkový den - podpora lidem s Downovým syndromem; výroba přání 

pro osamělé lidi, seniory, klienty i pacienty okolních zařízení). V rámci Dne Země jsme pro děti 

připravili zábavné odpoledne s názvem Záhada pomerančové kůry, kdy jsme se zaměřili na odpadky a 

jejich dobu rozkladu v přírodě.  

Koordinátorka projektu Světová škola se účastnila on-line setkání nazvaném "Světové 

odpoledne",  kde byla možnost načerpat nové poznatky a nápady v oblasti globálního rozvojového 

vzdělávání (GRV).  

 

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: 5. 8. 2021 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy 

Projednání v pedagogické radě:  25. 8. 2021 

Školskou radou schváleno dne:   25. 8. 2021 
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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 2020 

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 2020                              
 

 

1.    Vypořádání dotací ze státního rozpočtu                                                                                              

2.    Vyúčtování NIV poskytnutých zřizovatelem 

2.1  Hlavní činnost – základní škola 

2.2  Hlavní činnost – školní družina 

2.3  Hlavní činnosti - hala 

2.4  Hlavní činnost – školní jídelna 

2.5  Doplňková činnost 

3.    Peněžní dary 

4.    Hospodářský výsledek 2020 

5.    Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

6.    Fksp 

7.    Prováděné kontroly 

stránka 

 

         3 

         4 

      4-7 

     7-8 

        9 

  10-11 

  11-12 

       13 

       13 

       14 

       14 

  15-17 



 

 

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 2020 

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

Stránka 3 

 

1. Vypořádání dotací ze státního rozpočtu – podrobný rozpis 

 

 

 

Dotace MŠMT na rok 2020                        20.460.777,58 Kč 

 přímé náklady na vzdělání                               19.852.459,00 Kč 

 Výzva 63                 555.637,58  Kč 

 Projekt Prevence                                                                                         52.681,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

   

Výdajové položky ř. č. Výdaje celkem

Platy včetně DPP a podpůrných opatření 1. 14 173 000,00 Kč

Zákonné odvody pojistného 2. 4 772 142,00 Kč

Odvody do FKSP 3. 283 760,72 Kč

Učebnice a školní potřeby 4. 99 386,65 Kč

Výzva 63 5. 555 637,58 Kč

Kooperativa – zákonné pojištění 6. 61 347,00 Kč

Náhrady platů 7. 64 236,00 Kč

vybavení - IT technika DDHM 8. 285 658,15 Kč

Projekt Prevence 9. 52 681,00 Kč

Školení a vzdělávání, cestovné 10. 44 442,37 Kč

Ochranné pracovní pomůcky 11. 2 814,01 Kč

Pomůcky pro integrované žáky 12. 7 437,00 Kč

Software do 7 tisíc 13. 28 592,30 Kč

Pomůcky pro 1.třídu 14. 29 642,80 Kč

Celkem 15. 20 460 777,58 Kč  
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2. Vyúčtování prostředků NIV poskytnutých zřizovatelem –  rozpis 

 

2.1. Hlavní činnost – základní škola 

 

 

 

            

Nákladové položky č. ř. stav k 31. 12. 2020

Spotřební materiál 1. 208 491,76 Kč

Drobný majetek 501 – 3000 Kč 2. 130 870,34 Kč

Drobný majetek 3001 – 40000Kč 3. 652 756,96 Kč

Elektřina 4. 321 473,01 Kč

Teplo 5. 416 521,61 Kč

Vodné, plyn 6. 52 962,84 Kč

Opravy, udržování, revize 7. 257 565,36 Kč

Cestovné 8. 3 190,00 Kč

Náklady na reprezentaci 9. 2 352,00 Kč

Nákup služeb 10. 919 118,37 Kč

Mzdové náklady vč. odvodů 11. 509 156,30 Kč

Poplatek Finanční úřad - bezdlužnost 12. 100,00 Kč

Penále VZP 13. 781,00 Kč

Pojištění majetku a osob 14. 35 331,00 Kč

Materiál a mzdy – kroužky 15. 28 735,00 Kč

Odpisy IT technika 16. 3 630,85 Kč

Čipy na stravování 17. 1 863,40 Kč

Celkem 18. 3 544 899,80 Kč

Příjmové položky 19. stav k 31. 12. 2020

Příspěvek zřizovatele 20. 3 021 002,15 Kč                 

Tržby stravné – režie 21. 97 698,00 Kč                      

Úroky z běžného účtu a Fksp účtu 22. 276,28 Kč

Čerpání darů 23. 1 239,70 Kč                        

Čerpání rezervního fondu 24. 554 454,13 Kč                    

Tvorba fondu investic 25. 54 449,76 Kč                      

Náhrady za škody 26. 490 892,00 Kč                    

Ostatní výnosy 27. 13 361,48 Kč                      

Kroužky 28. 28 735,00 Kč                      

Výnos z prodeje vyřazeného majetku 29. 7 100,00 Kč                        

Čipy na stravování 30. 1 870,00 Kč                        

Celkem 31. 4 271 078,50 Kč       
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Komentář k vybraným položkám: 

 

 

Řádek č. 1 

 

Kancelářské potřeby………………………………….....................................….22.221,26 Kč 

Čistící prostředky……………………………………………..............................48.235,74 Kč 

Ochranné pracovní pomůcky.....................................................................................447,99 Kč 

Materiál pro údržbu…………………………………………...............................30.932,00 Kč 

Odborné publikace, vyhlášky, časopisy pro žáky……...........................…............6.769,00 Kč 

Knihy pro děti do školní knihovny, odborné publikace…................................…14.636,43 Kč 

Doplnění lékárniček dle platných předpisů……………….......................................266,00 Kč 

Odměny žákům..................................................................................................4.354,00,00 Kč 

Žákovské knížky a tiskopisy...................................................................................5.901,00 Kč 

Držák vlajky...............................................................................................................821,59 Kč 

Plastové krabičky 90ks............................................................................................3.119,00 Kč 

Ochranné štíty.........................................................................................................2.504,70 Kč 

Eurorámy,euroklipy..............................................................................................10.878,00 Kč 

Šerpy,barety,ledvinky...........................................................................................11.483,00 Kč 

Nálepky na dveře,držáky na toal.papír...................................................................2.488,00 Kč 

Klíče, petlice, zámky..............................................................................................2.971,00 Kč 

Myši k PC...............................................................................................................2.500,00 Kč 

Ostatní drobný materiál.........................................................................................37.963,05 Kč 

 

 

Řádek č. 2 

 

Paravány 2 ks……………………………………..…............………................…3.239,00 Kč 

Logopedické zrcadlo…………………..………........................................….........2.800,00 Kč 

Bezdotyk. dávkovač mýdla..................……….…….........…...…...............................1.248 Kč 

Bezdotykový teploměr.....…………………………….......................…..…..........1.599,00 Kč 

Didaktické peníze.........................……………………..............................................898,00 Kč 

Koberec...................................................................................................................2.336,58 Kč 

Lavice a židle do tříd..........................……………………..…......…...................65.385,00 Kč 

Popelnice.................................................................................................................2.476,00 Kč 

Projekční plátno......................................................................................................2.598,50 Kč 

Vrtačka příklepová..................................................................................................1.290,00 Kč 

Batoh na ntb, reprobedny, nástěnné obrazy............................................................3.337,00 Kč 

Ostatní majetek (nábytek, kancel.židle,křesla,nástěnky,židle).............................43.663,26 Kč 
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Řádek č. 3 

 

NTB Dell Vostro 28ks…….……......................................................................474.116,00  Kč 

Katedra, stojan na mapy….................…….......................................................…10.180,40 Kč 

Wifi...............…………….....……….……........................................................…3.000,80 Kč 

Koberce 2ks.............................................................................................................9.503,50 Kč 

Napájecí zálohový zdroj………………….................................……….......…....19.444,70 Kč 

Server....……………....…....................................................................................35.928,53 Kč 

Projekční plátno…….….........................................................................................8.489,50 Kč 

Dataprojektor........................................................................................................39.994,53 Kč 

Švédské lavičky 3ks..............................................................................................14.459,00 Kč 

Prosklená vitrína...................................................................................................18.200,00 Kč 

Monitor, NTB........................................................................................................10.810,00 Kč 

Ostatní nábytek.......................................................................................................8.630,00 Kč 

 

 

Řádek č. 7 

 

Revize výtahu – nové učebny..............................................…….....................…10.286,00 Kč 

Obklad umyvadla…........................................................................................……4.900,00 Kč 

Instalatérské práce……………………...................................................................9.801,00 Kč 

Revize poplach. systému............……….............................................................…2.420,00 Kč 

Revize PO…….........………….........................................................................….6.938,00 Kč 

Revize keramické pece...........................................................................................2.311,10 Kč 

Revize TV nářadí....................................................................................................1.624,00 Kč 

Výměna podl. krytiny ............................................................................................7.990,24 Kč 

Servis IT techniky.................................................................................................52.482,40 Kč 

Elektroopravy.......................................................................................................85.115,45 Kč 

Malování toalet.....................................................................................................20.630,00 Kč 

Rámování................................................................................................................3.400,00 Kč 

Revize elektro.......................................................................................................46.496,67 Kč 

Ostatní drobné opravy.............................................................................................3.170,50 Kč 

 

 

Řádek č. 10 

 

PO, BOZP,příprava CO........................................................................................29.800,00 Kč 

Lékařské prohlídky……………………...................................................………..8.350,00 Kč 

Lyžařský výcvik – náklady za pedagogy..............................................................12.885,00 Kč 

Software do 7 tisíc...............................................................................................154.662,20 Kč 

Intalační a IT práce...……………………............................................................79.546,00 Kč 

Servis IT techniky...................................................................................................3.442,45 Kč 
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Bankovní poplatky………………………….......................................................10.504,00  Kč 

Praní prádla………………………………….....................................................…1.130,86 Kč 

Zpracování mezd – externí firma KVIC………….....................................……101.508,11 Kč 

Právní poradenství,pověřenec GDPR………………….............................….….48.240,00 Kč  

Poštovné...……………………………………......................................................6.913,00  Kč 

Servisní služby, aktualizace programů…………….............................................27.198,05  Kč 

Školení a vzdělávání……………………………............................................…13.043,23  Kč 

Telefony, internet......................................…………........................................…63.131,42 Kč 

Zpracování účetnictví……………………………….....................................…174.240,00  Kč 

Likvidace odpadu..................................................................................................27.609,80 Kč 

Stočné....................................................................................................................31.937,88 Kč 

Přeprava osob....……………………………….....................................................3.390,00  Kč 

Nájem tiskáren a kopírek....................................................................................101.569,50 Kč 

Údržba zeleně.........................................................................................................6.800,00 Kč 

Čištění kanalizace...................................................................................................5.060,00 Kč 

Ostatní služby (přednáška,web doména,startovné atd)...........................................8.156,87 Kč 

 

 

Řádek č. 11 

Náklady na mzdy ze škodní události 488.214,00Kč. Plná kompenzace pojišťovnou v řádku 

č. 26. 

 

 

 

2.2. Hlavní činnost – školní družina 

 

 

 

 

Nákladové položky ř. č. stav k 31. 12. 2020

Spotřební materiál 1. 41 660,00 Kč

Pitný režim 2. 3 911,20 Kč

Drobný majetek 501 – 3000 Kč 3. 3 727,00 Kč

Nákup služeb, opravy 4. 28 549,36 Kč

Cestovné 5. 1 225,00 Kč

Koberec 6. 3 329,70 Kč

Ostatní náklady 7. 26 637,74 Kč

Celkem 8. 109 040,00 Kč

Příjmové položky 9. stav k 31. 12. 2020

Příspěvek na vzdělávání ve ŠD 10. 109 040,00 Kč

Celkem 11. 109 040,00 Kč  
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Komentář k vybraným položkám: 

 

Řádek č. 1 

 

Časopisy.……………..........………………………….….........................................175,00 Kč 

Odměny,……..........................................................................................................1.392,00 Kč 

Výtvarné potřeby……..…….………………........................................................29.402,00 Kč 

Hry a ostatní materiál.........................…...............................................................10.691,00 Kč 

 

 

Řádek č. 3 

 

Mobil.......................................................................................................................1.388,00 Kč 

Mikroskop...............................................................................................................2.339,00 Kč 

 

 

 

Řádek č. 4 

 

 

Telekomunikace……………….................……………………………...........…10.787,40 Kč 

Školení....................................................................................................................2.080,00 Kč 

 

 

 

Řádek č. 7 

 

Podíl ŠD za teplo, elektřinu, vodu,.. 
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2.3 Hlavní činnost – hala 

 

 

 

 

 

Nákladové položky ř. č. stav k 31. 12. 2020

Čistící prostředky 1. 6 798,54 Kč

Drobný materiál 2. 11 007,00 Kč

Opravy 3. 21 783,72 Kč

Odpisy DHM 4. 125 175,60 Kč

Nákup služeb 5. 33 212,88 Kč

Mzdové náklady, odvody 6. 419 579,00 Kč

Energie (elektřina, teplo, vodné) 7. 421 407,00 Kč

Celkem 8. 1 038 963,74 Kč

Příjmové položky 9. stav k 31. 12. 2020

Příspěvek provoz 10. 968 237,90 Kč

Transfer na DHM 11. 70 725,84 Kč

Celkem 12. 1 038 963,74 Kč  
 

 

 

 

Komentář k vybraným položkám: 

 

Řádek č. 3 

 

Elektřina – oprava a revize…................……..........................................................2.672,72 Kč 

Oprava obkladových desek haly……...................................................................19.111,00 Kč 

 

 

 

 

Řádek č. 5 

 

Stočné....................................................................................................................10.855,88 Kč 

Web doména...........................................................................................................1.452,00 Kč 

Poplatek OSA.........................................................................................................8.196,00 Kč 

Ostraha objektu....................................................................................................12.709,00 Kč 
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2.4 Hlavní činnost – školní jídelna 

 

 

 

Nákladové položky ř. č. stav k 31. 12. 2020

Spotřební materiál a nádobí 1. 5 081,49 Kč                         

Čistící prostředky 2. 19 094,61 Kč                       

Potraviny 3. 967 493,44 Kč                     

Elektřina 4. 30 000,00 Kč                       

Vodné 5. 4 927,89 Kč                         

Opravy, udržování, revize 6. 21 700,14 Kč                       

Majetek do 3000Kč - pánve 3ks 7. 2 328,00 Kč                         

Majetek 3.001 – 40.000,- Kč - hrnce a kastroly 8. 6 982,00 Kč                         

Ochranné prac.  pomůcky 9. 6 625,39 Kč                         

Kancelářské potřeby 10. 411,45 Kč

Nákup služeb 11. 49 516,54 Kč                       

Celkem 12. 1 114 160,95 Kč      

Příjmové položky 13. stav k 31. 12. 2020

Příspěvek zřizovatele 14. 130 759,95 Kč                     

Tržby za stravné - potraviny 15. 973 126,00 Kč                     

Zbytkové obědy 16. 10 275,00 Kč                       

Celkem 17. 1 114 160,95 Kč       

 

 

 

 

 

Komentář k vybraným položkám: 

 

 

Řádek č. 3 

 

Potraviny nakoupené na přípravu stravy – hradí odběratelé. 

 

 

Řádek č. 6 

 

Revize výtahu...........…….....................................................................……........15.250,84 Kč 

Opravy spotřebičů...................................................................................................6.449,30 Kč 
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Řádek č. 11 

 

Telekomunikace.............……………………………….…..............……..…........7.187,40 Kč 

Likvidace odpadu……………………………………………...........….................8.800,00 Kč 

Stočné……………………………………….........................……..…...............…5.014,00 Kč 

Praní prádla……………………………………………………….......................18.872,14 Kč 

Servisní služby, aktualizace programu……………………...................…........…9.043,00 Kč 

Školení a vzdělávání………………………………………..…...…...................…..600,00 Kč 

 

Řádek č. 15 

 

Stravné vybrané od žáků, zaměstnanců školy a strávníků mateřských škol 

 

Řádek č. 16 

 

Zbytkové obědy – odkoupeny zaměstnanci školy. 

 

 

 

2.5 Doplňková činnost 

 

Nákladové položky ř. č. stav k 31. 12. 2020

Materiál a potraviny 1. 96 717,40 Kč                                

Čistící prostředky 2. 3 170,52 Kč                                  

Energie-stravování cizích strávníků 3. 16 993,98 Kč                                

Zboží - bufet 4. 36 564,69 Kč                                

Opravy 5. 7 137,55 Kč                                  

Energie-hala 6. 207 341,00 Kč                              

Mzdové náklady 7. 223 683,90 Kč                              

Služby 8. 43 903,00 Kč                                

Celkem 9. 635 512,04 Kč                

Příjmové položky 10. stav k 31. 12. 2020

Cizí strávníci 11. 239 003,50 Kč                              

Nájem nebytových prostor sport hala 12. 321 690,00 Kč                              

Nájem nebytových prostor ostatní 13. 49 709,40 Kč                                

Nájem svačinového automatu 14. 1 050,00 Kč                                  

Tržby bufet 15. 45 297,00 Kč                                

Příspěvek na energie – z nájmů 16. 32 400,00 Kč                                

Celkem 17. 689 149,90 Kč                

Hospodářský výsledek 17. 53 637,86 Kč                    
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Komentář k vybraným položkám: 

 

Řádek č. 8 

 

Internet hala.............................................................................................................3.600,00 Kč 

Likvidace odpadu.,................................................................................................11.691,00 Kč 

Stočné......................................................................................................................6.449,00 Kč 

Software bufet.........................................................................................................2.196,00 Kč 

Zpracování účetnictví............................................................................................14.520,00 Kč 

Ostraha hala..............................................................................................................5447,00 Kč 

 

 

 

Řádek č. 11 

 

Tržby za závodní stravování zaměstnanců MŠ Čeladná a Čeladenské berušky a jiných stráv-

níků. 

 

Řádek č. 12 

 

Příjmy za pronájem pro sportovní účely. 
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3. Peněžní dary 

 

V roce 2020 škole neobdržela žádný peněžní dar. 

 

 

4. Hospodářský výsledek 

 

 

 

 

 

Sumář - zřizovatel Kč

Provozní dotace zřizovatel 2020 4 120 000,00 Kč          

Výnosy z doplňkové činnosti 689 149,90 Kč             

Ostatní výnosy 2 413 243,19 Kč          

CELKEM VÝNOSY 7 222 393,09 Kč          

CELKEM NÁKLADY ZŠ, ŠJ, ŠD, DČ, HALA HČ 6 442 576,53 Kč          

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HČ a DČ 779 816,56 Kč           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel 
Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 
726.178,70 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 
53.637,86 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2020 (před zdaněním) 
779.816,56 

Předpokládané zdanění 
 0 
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5. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

           

 

Stav po rozdělení v roce 2021

Ztráta z minulých let                 -   Kč                 -   Kč -  Kč                                    

Rezervní fond ZŠ                 -   Kč     677 134,56 Kč 677 134,56 Kč                         

Fond odměn    200 000,00 Kč     100 000,00 Kč 300 000,00 Kč                         

Odvod do rozpočtu zřizovatele        2 682,00 Kč 

Ukazatel
Stav k 

31.12.2020

Návrh na 

rozdělení HV 

2020

 
 

 

 

 

 

 

6. Fond kulturních a sociálních potřeb 

 

 

 

Výdajové položky ř. č. v Kč

Příspěvek na penzijní pojištění 1. 20 100,00 Kč                          

Kultura a sport 2. 13 608,00 Kč                          

Vitamíny 3. 110 000,00 Kč                        

Příspěvek na stravování 4. 66 255,00 Kč                          

Masáže a relax 5. -  Kč                                    

Ostatní použití fondu 6. 28 815,00 Kč                          

Celkem 7. 238 778,00 Kč            

Příjmové položky 8.

Počáteční stav k 1. 1.  2020 9. 30 133,23 Kč                          

Příděly z mezd (2 %) 10. 300 388,50 Kč                        

Celkem 11. 330 521,73 Kč            

Stav k 31. 12. 2020
12. 91 743,73 Kč              

 
 

Komentář k vybraným položkám: 

 

Řádek č. 6 

 

vesty s potiskem pro všechny zaměstnance 

myčka nádobí do sborovny, mini kávovar 
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7. Prováděné kontroly 

 
 

Vnitřní kontroly: 

 

 

Následná kontrola pokladních dokladů 1 - 90 a pokladního deníku z období 6. 1. – 19. 2. 

2020. Provedeno dne 21. 2. 2020 

  

Následná  kontrola knihy došlých faktur za období 1. 1.  –  3. 3. 2020. Od dokladu 3001 do 

dokladu 3148. Dále kontrola výpisů z banky za období 1. 1. - 3. 3. 2020. 

Kontrolován příkaz k provedení operace, datum splatnosti, podpisy správce účtu, příkazce 

operace, kontrola zobrazení ve  výpisu z bankovního účtu, kontrola čísla účtu, na něž platby 

odešly. Provedeno dne 5. 3. 2020. 

 

Následná kontrola pokladních dokladů 91 – 277 a pokladního deníku z období 24. 2. – 30. 

6. 2020. Provedeno 13. 7. 2020. 

 

Následná  kontrola knihy došlých faktur za období 3. 3. – 9. 7. 2020. Od dokladu 3149 do 

dokladu 3364. Dále kontrola výpisů z banky za období 5. 3. – 7. 7. 2020.  

Kontrolován příkaz k provedení operace - datum splatnosti, podpisy správce účtu, příkazce 

operace, kontrola zobrazení ve  výpisu z bankovního účtu, kontrola čísla účtu, na něž platby 

odešly. Provedeno dne 15. 7. 2020. 

 

Následná kontrola pokladních dokladů 278 – 462 a pokladního deníku z období 9. 7. - 30. 

9. 2020. Provedeno 11. 10. 2020. 

 

Následná  kontrola knihy došlých faktur za období 10. 7.  – 6. 10. 2020. Od dokladu 3365 

do dokladu 3536. Dále kontrola výpisů z banky za období 8. 7. - 6. 10. 2020. 

Kontrolován příkaz k provedení operace - datum splatnosti, podpisy správce účtu, příkazce 

operace, kontrola zobrazení ve  výpisu z bankovního účtu, kontrola čísla účtu, na něž platby 

odešly. Provedeno dne 11. 11. 2020. 
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Následná kontrola pokladních dokladů 463 – 561 a pokladního deníku z období  

1. 10. – 31. 12. 2020. Provedeno 31. 12. 2020. 

 

Následná kontrola vydaných faktur 

I. předpis příspěvku na provoz školy Z 01/2020 ze dne 7. 1. 2020 po Z 12/2020 ze dne  1. 12. 

2020.  

II. vystavené zálohové faktury od dokladu 4401 ze dne 6. 1. 2020 po 4417 ze dne 1. 12. 2020 

III. vystavené faktury ostatní od dokladu 4001 ze dne 27. 1. 2020 po 4165/2020 ze dne 31. 12. 

2020 

Provedeno 31. 12. 2020. 

 

Následná  kontrola knihy došlých faktur za období 30. 9.  – 22. 12. 2020. Od dokladu 3537 

do dokladu 3742. Dále kontrola výpisů z banky za období 30. 9. - 31. 12. 2020. 

Kontrolován příkaz k provedení operace - datum splatnosti, podpisy správce účtu, příkazce 

operace, kontrola zobrazení ve  výpisu z bankovního účtu, kontrola čísla účtu, na něž platby 

odešly. Provedeno dne 31. 12. 2020. 

 

Externí kontroly: 

 

Obec Čeladná   

Kontrola pokladny. Dle plánu finančního výboru provedena kontrola pokladny, 

hmotné odpovědnosti, hotovostních plateb, úplnosti a evidence do-

kladů 

                                        Datum kontroly 4. 3. 2020 
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Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

             Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních po-

vinností plátce pojistného za období 1. 5. 2016- 31. 5. 2020 

 Datum kontroly 1. 7. 2020 

 

  

V provedené kontrole bylo zjištěno, že plátci pojistného (Základní škole Čeladná, p. o.) vznikl 

v kontrolovaném období nedoplatek pojistného ve výši 10. 425,- z důvodu nedodržení mini-

mální výše vyměřovacího základu u jedné zaměstnankyně. Pochybení bylo zpracovatelem 

platů Kvic Frýdek-Místek napraveno  a dopočet pojistného vyrovnán. 

 

V ostatních provedených kontrolách nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 
 


