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1. Základní údaje o škole 

 

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín je 

součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení 

s identifikátorem zařízení 600 138 437 a vykonává činnost těchto zařízení: 

   

- Základní škola, Záhuní 408, Frenštát p.R. 

- Školní družina, Záhuní 408, Frenštát p.R. 

- Mateřské školy 

  - Mateřská škola, Dolní 404, Frenštát p.R. 

  - Mateřská škola, Školská čtvrť 1391, Frenštát p.R. 

  - Školní jídelny 

  - Školní jídelna základní školy, Záhuní 408, Frenštát p.R. 

  - Školní jídelna při mateřské škole, Dolní 404, Frenštát p.R. 

  - Školní jídelna při mateřské škole, Školská čtvrť 1391, Frenštát p.R. 

 

Organizace je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. V právních vztazích 

vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

 

1.1 základní údaje v číslech  

název školy Základní škola a Mateřská škola Frenštát 

pod Radhoštěm, Záhuní 408, okr.Nový Jičín 

adresa školy Záhuní 408, 744 01 Frenštát p.R. 

právní forma příspěvková organizace/školská právnická 

osoba 

IČO 60336251 

IZO 102 244 022 

identifikátor školy 600 138 437 

vedení školy ředitel: Ing. Josef Stieborský 

statutární zástupce ředitele: Mgr. Martin 

Majer 

zástupce ředitele : Mgr. Radmila Matušová 

kontakt tel.:595 532 670 

e-mail:reditel@zszahfren.cz 

www:zszahfren.cz 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Frenštát pod Radhoštěm 

adresa zřizovatele Náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát p.R. 

 

1.3 součásti školy Kapacita 

Mateřská škola Školská 190 

Mateřská škola Dolní   84 

Základní škola 810 

Školní družina   89 

Školní jídelna MŠ Školská 190 

Školní jídelna MŠ Dolní 125 

Školní jídelna ZŠ 850 
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1.4 počet žáků/dětí k 1.9.2012 pro školní rok 2012/2013  

Součásti školy – 

skutečnost ve šk.roce 

2011/2012 

Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ 

žáků 

  

Počet dětí/žáků na třídu 

MŠ Školská 7 190 28+28+28+28+28+25+25 

MŠ Dolní 3 84 28+28+28 

1. stupeň ZŠ 7 155 průměr 22 žáků ve třídě 

2. stupeň ZŠ 6 126 průměr 21 žáků ve třídě 

Školní družina 2 60 30+30 

Školní jídelna MŠ Školská x 190 x 

Školní jídelna MŠ Dolní x 84 x 

Školní jídelna ZŠ x 242 x 

 

 

1.5 Charakteristika základní školy  

 

Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje 

mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. 

Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. 

 

Hlavní úkoly:  

 propagace zdravého životního stylu v propojení se sportovními aktivitami na škole 

 práce na projektech pro zlepšení materiálně technických podmínek školy 

 propagace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči 

 dokončení mezinárodního projektu „Partnerství škol Comenius“ 

 diferencovaný přístup k žákům 

 poradenská pomoc žákům, rodičům, pedagogům 

 nabídka volnočasových aktivit (kroužků) 

 včlenění finanční a čtenářské gramotnosti do výuky 

 zpracování nové verze ŠVP, příprava na šk. rok 2013/14 ( výuka angličtiny od 

1.ročníku, začlenění dopravní výchovy, finanční gramotnosti atd.) 

 

Od školního roku 2007/2008 byla v základní škole zahájena výuka dle školního vzdělávacího 

programu v souladu s RVP ZV, výuka začala od 1. a 6. ročníku. Ve školním roce 2012/2013 

probíhala výuka dle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících.  

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 

prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Ředitel školy v 

souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině určuje 

podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 

 

Škola nezřídila specializované třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami v učení a 

chování. Tito žáci jsou plně integrováni v běžných třídách. Škola není bezbariérová. 

 

Při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, škola řádně zajišťuje 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu 
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zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a 

jejich zákonných zástupců, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, podmínky 

zacházení s majetkem školy ze strany žáků upravuje školní řád vydaný ředitelem školy na 

základě projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady. 

 

 

Škola organizuje pro žáky školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací 

činností školy. Součástí školního vzdělávacího programu jsou zejména:  

 plavecký výcvik pro žáky 1.- 4. ročníku  

 lyžáček pro žáky 1. stupně 

 lyžařský kurs pro žáky 7. ročníku 

 kurz branného plavání 

 turistický kurz pro žáky 6. ročníku  

 cykloturistický kurz pro žáky 7. ročníku 

 skálolezecký kurz pro žáky 8. ročníku 

 vodácký kurz pro žáky 9. ročníku 

 

V rámci mimoškolních aktivit organizuje škola zájmové kroužky. Ve školním roce 2012/2013 

probíhaly pod vedením učitelů tyto kroužky: 

 

 

 

Vyučující    Název kroužku 

Novotná Hravá angličtina 1 

Kučová Sboreček 

Knápková Biologický 

Plasgurová Hravá angličtina 2  

Plasgurová Aranžérský 

 Kučová  Flétničky 

Uhlářová Pohybové hry 

Bialková Šikulky 

Adamčíková Turistický 

Gurášová Mladý redaktor 

Blažek Matematický 
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ZŠ a MŠ 

Záhuní 408 

 

       

O 

Odpovědnost 

 

 

 

    S 

Samostatnost 

M 

Multikultura 

E 

Elán 

C 

Cílevědomost 

1.6 Výchovné a vzdělávací strategie základní školy 

 

Škola se profiluje především sportovním zaměřením, zdravým životním stylem. V souladu 

s dnešními trendy však klade velký důraz také na výuku cizích jazyků a počítačů.   

 

 

 

. 

Výchovná a vzdělávací strategie školy vychází z definice cílů základního vzdělávání daného 

RVP ZV. 

 

1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení  

2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci  

4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci jiných 

5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti  

6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný  

8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi  

9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

10. zásadní pohled na změnu přístupu k žákovi a stanovení preferencí ve výuce: 

 -  Pohoda prostředí 

 - Zdravé učení- možnost výběru, přiměřenost nároků, individuální přístup, 

     spolupráce žák-žák, žák-učitel, učitel-žák-rodič 

 -  Učitel v pozici rádce a pozorovatele 

 - „Umět vidět očima dítěte“ 
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1.7 materiálně-technické podmínky školy 

 

Učebny, herny  

Odborné učebny chemie, fyzika, zeměpis, přírodopis, dvě 

počítačové učebny, dvě učebny cizích 

jazyků, učebna výtvarné výchovy, hudební 

výchovy, cvičná kuchyňka, učebna pro 

výuku dílen 

Knihovna žákovská knihovna s připojením k internetu 

Sportovní areál, zahrada, hřiště sportovní areál se třemi hřišti - pro 

odbíjenou, košíkovou, tenis a fotbal 

sportoviště pro atletiku 

Sportovní zařízení dvě tělocvičny 

Žákovský nábytek Ve všech kmenových třídách je již nový, 

výškově stavitelný nábytek. V odborných 

učebnách je rovněž výškově stavitelný 

nábytek nebo nábytek odpovídající 

charakteru učebny. V učebnách pro 1. stupeň 

začala obnova skříní a polic. 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

V letošním roce nákup  žíněnek, lyžařských 

bot a oprava lyží, generální oprava 

mikroskopů pro přírodopis  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty V rozsahu stanoveném školským zákonem. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, 

cizích jazyků, hudební výchovy jsou vedle 

běžných učebních pomůcek vybaveny 

dataprojektory  v souladu se současnými 

moderními trendy výuky. V učebnách cizích 

jazyků jsou interaktivní tabule. Dobře 

zásobená je učitelská i žákovská knihovna. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Dvě počítačové učebny (30 počítačů),  

2 kopírovací stroje a tiskárny, počítače 

v kabinetech a sborovně, 2 interaktivní 

tabule, dataprojektory v učebnách,  

2 vizualizéry, televizory, videorekordéry 

 a DVD. Připojení do počítačové sítě  

a k internetu je umožněno ve všech třídách 

a kabinetech. Učitelé jsou vybaveni 

notebooky. 

Investiční rozvoj Byla realizována 1.etapa zateplení a výměny 

oken v pavilonu, kde jsou umístěny všechny 

kmenové třídy včetně výmalby chodeb a tříd. 

Došlo k rekonstrukci soc.zařízení v přízemí  

a k rekonstrukci rozvodu vody do tříd.  
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1.8 Údaje o školské radě 

Podle  § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů byla zřízena školská rada. 

V uplynulém školním roce proběhla 2 jednání školské rady. Spolupráce školské rady 

s vedením školy je neformální a je pro dění ve škole přínosem. 

 

Datum zřízení 14. 12. 2005 

Počet členů školské rady  6 členů 

Předseda ŠR Mgr. Kateřina Vaňková 

 

 

 

1.9 Údaje o Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, o.s. 

Registrace Samostatný právní subjekt registrovaný Ministerstvem vnitra 

ČR od 4.1.2008 

Zaměření Cílem činnosti sdružení je hájit zájmy žáků, podporovat jejich 

aktivity a pomáhat škole v její činnosti. Klub každoročně 

přispívá na akce pořádané školou (odměny, ceny, příspěvky na 

kurzy,exkurze,soutěže, příprava programu na Den města a 

pod.) 

 

Předseda Klubu rodičů Juráková Alena, Ing. Ph.D. 

 

 

2  Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

Vzdělávací program 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  podle  RVP ZV v roce 2012/2013: 

- 2.verze od 1. 9. 2009 pro 4., 5. a  9. ročník 

- 3.verze od 1. 9. 2010 pro 1.-3. a  6 - 8. ročník  

 

  

 

 

3  Přehled pracovníků školy – rámcový popis personálního zabezpečení školy  

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy k 1.9.2012  

Počet pracovníků celkem 71 

Počet učitelů ZŠ 20 

Počet vychovatelů ŠD  2 

Počet učitelek MŠ 21 

Počet správních zaměstnanců ZŠ   7 

Počet správních zaměstnanců MŠ   8 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 13 
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3.2  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

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

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

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

0 7 1 8 2 21 1 2 0 1 4 39 

 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

2 školnice v MŠ 2,00 

5 uklízečky v MŠ 4,80 

4 uklízečky v ZŠ 3,75 

1 školník ZŠ 1,00 

1 údržbář MŠ 0,14 

2 učetní, admin. pracovník 1,80 

3 vedoucí ŠJ při MŠ a ZŠ                  2,50  

6 kuchařky v MŠ 5,60     

4 Kuchařky ZŠ 3,50 

28 Celkem 25,09 

 

 

 

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

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce  

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 

2013/2014… 

2 44 10 6 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 2012/2013  

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 4 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  

ročníků přijato:  

gymnázia 

obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

  

7 1 1 9 0 0        18 
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c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

         0 0 0 0  5          0          5 

  

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

11 4 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku  

                                   34                                       4 

  

5.   Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 2012/2013 

Celkový přehled 2012/2013 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo 

1. stupeň 158 115 2 

2. stupeň 127 23 7 

Celkem 285 138 9 

Komentář: Počet žáků k 30. 6. 2013 

1.stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 

I.A *25 0 24 0 0 

II.A 31 4 27 0 0 

III.A 16 2 13 1 2 

III.B *18 5 12 0 1 

IV.A 29 11 17 1 3 

V.A 20 8 12 0 0 

V.B 19 9 10 0 3 

Celkem 158 39 115 2 9 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 

VI.A 26 24 3 2 42 

VII.A 20 18 6 2 48 

VII.B 19 19 2 0 53 

VIII.A 28 25 8 3 41 

IX.A 22 22 2 0 30 

IX.B 12 12 2 0 20 

Celkem 127 120 23 7 234 
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Přehled o chování 2012/2013 

1. stupeň       

Třída Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2.st. 3.st. 

I.A *25 4 0 0 0 0 0 0 

II.A 31
 

20 0 3 1 0 0 0 

III.A 16 10 0 0 3 0 0 0 

III.B *18 17 0 2 0 1 0 0 

IV.A 29 18 1 0 5 4 0 1 

V.A 20 4 0 2 1 0 0 0 

V.B 19 14 1 0 0 0 0 0 

Celkem 158 87 2 7 10 5 0 1 

 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2.st. 3.st. 

VI.A 26 5 2 8 5 1 0 0 

VII .A  20 1 0 7 6 3 1 4 

VII.B 19 8 2 3 0 1 0 0 

VIII.A 28 0 0 0 0 0 1 0 

IX.A 22 8 0 1 1 1 1 0 

X.B 12 4 0 1 1 0 0 0 

Celkem 127 26 4 20 13 6 3 4 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 2012/2013 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 11 451  72,47 0 0 

2. stupeň 17485 137,67 124 0,98 

Celkem 28 936 101,52 0,35 0,001 

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2012/2013  

 

Počet integrovaných žáků 38, individuální vzdělávací plán 21 žáků a speciální pedagogická 

péče 16 žáků. 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 8. 2 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 0 0 

S vývojovými poruchami učení 2.-9. 33 

S vývojovými poruchami chování 1.-9. 3 

      Komentář: Dle stavu k 31.3.2013 
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6. Prevence rizik a školní úrazy 2012/2013 

 

6.1 Rozbor žákovské úrazovosti 

 

 ZŠ MŠ-

Školská 

MŠ –

Dolní 

Celkem Výše 

odškodnění 

Počet úrazů zaevidovaných 27 1 0 28  

Počet hlášených úrazů 17 1 0 18  

Počet smrtelných úrazů 0 0 0 0  

Počet odškodněných úrazů 12 1 0 13 32 200 

    

6.2 Nejčastější místo úrazů  
 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 18 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 

Výlety a exkurze 0 

Lyžařské kurzy 0 

Výuka plavání 1 

Přestávky ve škole 7 

Školní družina a klub 1 

MŠ 1 

 

6.3 Nejčastější příčina úrazů  

 

Nepozornost žáků, špatný stav muskulatury žáků. 

 

6.4 Preventivní opatření 

 

Na začátku školního roku seznámí třídní učitelé a učitelé odborných předmětů žáky s pravidly 

BOZP, v průběhu roku je potom neustále připomínají, zvláště na začátku hodin tělesné 

výchovy, pracovních činností, chemie, fyziky a před každou akcí vyžadující zvýšené nároky na 

bezpečnost. Vedení školy pravidelně kontroluje dodržování dohledů na místech vedením školy 

ustanovených.  

 

6.5 Nápravná opatření 

 

Zvýšení bezpečnosti práce posílením dohledů, po každém úrazu žáci znovu poučeni o 

bezpečnosti s následným opakovaným zápisem do třídní knihy, besedy v rámci prevence, 

školení o první pomoci s vyškoleným externím pracovníkem 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ ve školním roce 2012/2013 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se zúčastnili pedagogové ZŠ  

 

1. stupeň ZŠ 

 

Pracovník Termín Vzd. instituce Název akce 

Bialková M.  18.4.2013 KVIC NJ Recyklujeme tvořivě 

Gajdušková D. 01.11.2012 KVIC NJ Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi 

Kociánová K. 27.11.2012 KVIC NJ Metod. poradna – ŠD v právních normách 

Kuběnová J. 05.06.2013 KVIC NJ Učíme se číst genetikou 

Matušová R. 12.12.2012 KVIC OP Právní vědomí ve školském systému 

Matušová R. 04.04.2013 KVIC NJ Učíme se číst genetikou 

Matušová R. 05.06.2013 KVIC NJ Metodická poradna 

Plasgurová Y. 18.04.2013 KVIC NJ Recyklujeme tvořivě 

Skřečková J. 05.04.2013 KVIC NJ Vývojové poruchy chování – praktická ukázka 

Uhlářová D. 05.03.2013 Sedláčková Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 

 

2. stupeň ZŠ 

 

Pracovník  Termín 

 

Vzd.instituce Název akce 

Majer M. 18.9.2012 KVIC FM Metodická poradna 

15 učitelů 5. a 12.2.2013 KVIC NJ 

MS PowerPoint2010 - Profesionální prezentace v 

pedagogické praxi 

15 učitelů  5.3.2013 KVIC NJ 

KMU Moravskoslezsko - Co vše má obsahovat 

správný DUM či výukový materiál 

Novotná L. Listopad Ostrava Čtení v hodinách AJ  

Kučová Z. 18.3.2013 KVIC NJ 

Inspiromat aneb aktivizujte své žáky v hodině 

anglického jazyka na 2.st. 

Machková A. 18.3.2013 KVIC NJ 

Inspiromat aneb aktivizujte své žáky v hodině 

anglického jazyka na 2.st. 

12 učitelů 26.3.2013 KVIC NJ  Tvorba pracovních listů a testů s využitím ICT 

Adamčíková K. 5.4.2013  KVIC NJ Vývojové poruchy chování- praktická ukázka 

Břeská J. 22.4.2013 KVIC NJ Čeština hravě 

Kučová Z. 22.5.2013 NAEP Monitorovací seminář „Partnerství škol Comenius“ 

Novotná L. , 

Plasgurová Y. 4.-17.8.2013 

Student 

Agency 

Intenzivní kurz anglického jazyka v Oxfordu v 

Anglii 

Stieborský J. 12.12.2012 KVIC OP Právní vědomí ve školském systému 

Stieborský J. 25.2.2013 AVD Rozhodování ředitele školy ve správním řízení 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2012/2013 

 

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách a soutěžích 1.stupeň ZŠ 

Název Datum Místo konání Žáci/ 

třída 

Výsledek 

Exkurze do hvězdárny 26. 9.12 Val. Meziříčí 5. Doplnění učiva o vesmíru 

Muzikoterapie 22.10.12 

23.10.12 

Učebna HV 1.- 5. Seznámení s cizími hudebními 

nástroji, rytmická, hudební 

cvičení 

Ukázkové hodiny 14.11.12 Třída 1. Ukázky vyučování v 1. třídě pro 

rodiče 

Vánoce ve skanzenu- 

Rožnov p.R.  

13. 12.- 

14. 12. 

Skanzen-

Rožnov p.R. 

1.- 5. Zvyky, tradice, výroba 

vánočních symbolů 

Jak jsme přišli na svět Leden  Třída 1. Beseda  

Výukové ekologické 

programy- Hájenka 

 

 

 

14.2.13 

18.2.13 

19.2.13 

21.3.13 

8.4.13 

24.6.13 

Učebny 

 

 

 

Horečky 

1.- 5. Programy- Domácí mazlíčci, 

Víla Mlženka, Chraňme naše 

bohatství, Kdo šetří má za tři, 

Zelení kamarádi, Za lesními 

strašidýlky 

Besedy v Městské 

knihovně- Frenštát p.R. 

 

Březen, 

Duben 

2013 

 1.-5. Besedy zaměřené na ilustrátory 

dětských knih, možnosti 

výpůjčky knih aj. 

Přednáška o správném 

čištění zubů - Zdravé 

zoubky 

14.3. Učebna 

přírodopisu 

1.- 4. Výborné, praktické zkoušení 

čištění zubů s radami lektorek 

Cizí jazyk není cizí 3.4. Učebna jazyků 5.tř. Soutěž pro 5.třídy, pozvaní žáci 

z okolních škol 

Celoplošné testování žáků 

5. tříd 

21.a 

23.5.13 

Počítačové 

učebny 

5. A 

5. B 

 

Projektové vyučování -Aj Během 

školního

roku 

Třídy 3. -5. Postcrossing – dopisování do 

ciziny,Halloween,Christmas, 

Easter 

Projektové vyučování –

Čj, Př, Vv, Pč - ,,Vesmír“, 

,,Živočichové“ 

 Třída 5.B  

Prezentace na školní chodbě 

 

Ukázkové hodiny Aj  jazyková učebna 3. tř. Dobrý ohlas u rodičů 

Budu čtenářem – 

celoroční projekt v 1.roč. 

Během 

školního 

roku 

Třída, školní 

knihovna, 

městská 

knihovna 

1.A Pasování na čtenáře – ve 

spolupráci s městskou 

knihovnou 

Přednáška o zdravé stravě 

- ,,Vitaminátor se vrací“ 

22.4. Třída 4.-5.  

,,Dětský den bez úrazu“ 29.4. Astra 1.A  

 



16 

 

Kulturní akce /recitace, pěvecké soutěže, divadlo, koncerty, kino atd.) 

Název Datum Místo 

konání 

Žáci/ 

Třída 

Výsledek 

Matemat. soutěže – Cvrček, 

Klokánek, Pythagoriáda 

   Vybraní žáci z 3. -5. tříd, Michal 

Dufek- 1. místo v okrese 

Divadelní představení- 

Sněhurka 

5.12. kino 1.- 5. Tradičně vysoká úroveň 

Vánoční koncert ZUŠ 

Koncert hudebního oboru 

Koncert tanečního oboru 

19.12. 

14.5. 

11.6. 

kino 2.- 5. 

3.-5. 

1.-2. 

Taneční obor velmi pěkné, 

Hudební obor proti loňskému roku 

slabší  

Anglický zpěváček .14.1. učebna 

jazyků 

20 

žáků 

Soutěž ve zpěvu v angličtině 

Školní kolo v recitaci 11.2. Uč.Hv 1. -5. 21žáků                                               

Ať žije lidová píseň 14.2. Učebna 

Hv 

výběr 

žákú 

1.- 5. 

Účastnilo se 32 žáků – výborné 

Tvoříme komiks- literární 

soutěž 

5.3. Třída 5.B Soutěž vyhlášena Městskou 

knihovnou ve Frenštátě 

Přehlídka folklorních souborů 27.3. kino 3.-4.. Velmi zdařilé 

Bojí se tygři? 8.4. kino 1.tř.  

Akademie ZŠ a MŠ Tyršova 30.4. kino všichni žáci 1.stupně 

Tři pohádky hrané v anglickém 

jazyce žáky 5.B 

19.6. učebna 

jazyků  

3. -5. Výborně nacvičené pohádky  

Návštěvy výstav výtvarných 

prací 

 DK, 

MěÚ 

 

třída 

1.-5. Vánoční variace, 

Výtvarné práce žáků frenštátských 

škol  

Svatební a plesové šaty (aranžérský 

kroužek) 

Záhuňský slavíček  9.4. Uč. HV  Soutěž pro žáky školy a děti z MŠ 

 

 

Sportovní akce 

Název Datum Místo konání Žáci/ 

Třída 

Výsledek 

Běh Naděje 27.9. Skokanské 

můstky Frenštát 

1. -5. Soutěže na hřišti u hotelu 

Bartoš děti zaujaly 

Atletický pětiboj 5.10. hřiště Výběr  

3.-5. 

Ve všech kategoriích se naši 

žáci umístili na předních 

místech 

Vybíjená – smíšená 

kategorie 

12.2. ZŠ a MŠ Tyršova 4. -5. 2. místo 

Zimní sportovní den 22.2.  areál můstků, 

Horečky 

3. -5. Hry na sněhu, bobování, 

turistika 

Fotbal Mc´Donald´s 

Cup.4. -5 .tř. 

22.4. 

9.5. 

fotbalové hřiště na 

Nivách 

4. - 5. 2. místo 

5. místo – okres 

Netradiční sportování 16.12. 

6.6. 

tělocvičny 1.- 2. 

3.- 5. 

Tělocvik trochu jinak 
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Florbal 8.6. 

 

ZŠ Tichá Výběr 

5. Tříd 

 2. místo 

Lyžáček únor 

 

areál skokanských 

můstků, Pustevny 

1.- 4. Zdařilá akce pořádaná třetím 

rokem 

Vycházka ke krmelci únor Horečky 1., 2.   

 

  

Jiné akce 

Název Datum Místo konání Žáci/ 

Třída 

Komentář 

Vánoční nocování 20.12. školní družina 3.- 4.  

Maškarní rej 11.2. tělocvična 1.a 2. Soutěže, přehlídka masek 

Vánoční tvoření 

Velikonoční tvoření 

21.11. 

21.3. 

třídy 1. st. velký počet žáků, jejich 

rodičů i dětí z MŠ 

Mis Žabka 21.4. DK 4. -5. Soutěže tříd, jednotlivců 

Sběrové akce 15.- 18.10. 

8.- 11.4. 

u školy všichni výtěžek věnován obětem 

tragédie ve městě 

Den dětí, jarmark 7.6. tělocvičny 1.-5. Tv soutěže, prodej výrobků 

Valentýnský den 14.2. škola 1.-9.  

Návštěva v hasičské 

zbrojnici 

10.5. Frenštát p.R. 1.- 2.tř.  

 

 

Akce pro předškoláky: 

Veselá škola – každé první úterý v měsíci - 1x za měsíc 

Hrátky u interaktivní tabule (pro MŠ Dolní)    listopad  - březen – 1x za týden 

 

Zpracovala: Mgr.Milena Kupčáková  

 

 

 

 

8.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách a soutěžích 2.stupeň ZŠ 

 

Předmětová komise: Český jazyk   

 

Soutěže 

Název Datum Místo konání Žáci-počet 

Olympiáda z ČJ školní kolo 12/2012 

 

ZŠ Záhuní 9 žáků  

Olympiáda z ČJ okresní 

kolo 

12.2.2013 SVČ Fokus Nový 

Jičín 

Adam Nádvorník  

Radim Klimecký 

 

Kulturní akce (recitace, pěvecké soutěže, divadlo, koncerty, kino atd.) 

Název Datum Místo konání Žáci/ 

Třídy 

Výsledek 

Divadelní představení  

Bílá nemoc (Karel Čapek)  

Pražské divadlo DRJ 

7.11. 

2012 

Kino Frenštát 

p.R. 

8., 9. 

roč. 
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Recitační soutěž -školní 

kolo 

Leden 

2013 

ZŠ Záhuní 8 žáků  

„Kalusův chodníček“ - 

okrskové kolo 

20.3. 

2013 

Astra Frenštát 

p.R. 

2 žáci Natálie Harvanová, 

Ivana Gurášová 7.A 

Literární soutěž vyhlášená 

Městskou knihovnou ve  

Frenštátě p.R. - „Komiks, 

takhle ho vidím já“ 

3/2013 Frenštát p.R. 6 žáků Vojtěch Zemánek 5.B 

Vydání tištěné podoby 

časopisu Záhuňské noviny 

6/2013   Mladý redaktor 

M. Vávra hl. redaktor 

 

Zpracoval: Mgr. Jana Gurášová 

 

 

 

Předmětová komise: Cizí jazyky 

 

Vzdělávací akce (přednášky,besedy….) 

Název Datum Místo konání Žáci 

Beseda Dr. Klutze o Novém Zélandu Září 2012 Frenštát p.R. 8. – 9. roč.  

 

Kulturní akce /recitace, pěvecké soutěže, divadlo, koncerty, kino atd.) 

Název Datum Místo konání Žáci Výsledek 

Školní kolo Konverzační 

soutěže v AJ 

Leden 2013 Frenštát p.R. 6., 7. roč.  

8., 9. roč.   

1 postoupil 

1 postoupil 

Okresní kolo Konverzační 

soutěže v AJ 

Únor 2013 Nový Jičín 2 žáci 1.polovina 

Školní kolo Konverzační 

soutěže v NJ 

Leden 2013 Frenštát p.R. 8. roč.  1 postoupil 

Okresní kolo Konverzační 

soutěže v NJ 

Únor 2013 Nový Jičín 1 žák 1.polovina 

Soutěž Jazyky hrou – 

soutěžní jazyky AJ, NJ, RJ 

Duben 2013 Havířov 6 žáků  

Soutěž Cizí jazyk nám 

není cizí pro žáky 

z okolních škol 

Květen 

2013 

ZŠ Záhuní 5.ročník  

 

Jiné akce 

Název Datum Místo Účastníci 

Partnerské setkání Comenius Říjen 2012 Frenštát p.R. Pedagogové partnerských škol 

Výjezd žáků  „Comenius“ Květen 2013 Německo 24 žáků školy + 2 učitelé 

 

Zpracovala: Mgr. Zita Kučová 
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Předmětová komise : Matematika, fyzika  

 

Vzdělávací akce 

Název Datum Místo konání Žáci-počet 

Exkurze Planetárium Ostrava –Poruba  

a hornické muzeum Landek  

Květen 13 Ostrava-Poruba žáci 9. ročníku (33) 

 

Jiné akce 

Název Datum Místo konání Žáci-počet 

Matematická Pythagoriáda-školní kolo 14.2.2013 ZŠ Záhuní 5.- 8.roč. (119) 

Úspěšní: 5.roč. (7ž.), 

6.roč.(3 ž.) 

Matematická Pythagoriáda-okresní kolo Květen 

2013 

SVČ Fokus Nový 

Jičín 

M.Dufek 5.B -1.místo 

P.Koutný 6.A 
Matematický klokan 15.3.2013 ZŠ Záhuní žáci 6.-9.roč. (29 ž.) 

Najdi, co hledáš:-soutěž z informatiky  ZŠ Záhuní žáci 6. a 9. roč. 

žáci 9.roč. - finále 

 

Zpracovala: Mgr. Kamila Adamčíková 

 

 

 

Předmětová komise dějepis 

 

Vzdělávací akce (přednášky,besedy….) 

Název Datum Místo konání Žáci-počet 

Exkurze do Osvětimi a Krakova 26.4.2013 Osvětim, Krakov 45 

Výstava Zmařené osudy 22.5.2013 Kino Frenštát p.R. 2.stupeň kromě 6.A 

Film Nickyho rodina 22.5.2013 Kino Frenštát p.R. 2.stupeň kromě 6.A 

 

Jiné akce 

Název Datum Místo konání Žáci 

Dějepisná olympiáda - školní kolo 6.11.2012 ZŠ Záhuní 20 žáků 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo 29.1.2013 SVČ Fokus – Nový Jičín 1 žák 

IQ Park Liberec 25.4.2013 Výstavní síň A. Poláška Žáci 2.stupeň 

 

Zpracovala: Mgr. Jitka Břeská 

 

 

 

Předmětová komise:  Zeměpis 

 

Vzdělávací akce (přednášky,besedy….) 

Název Datum Místo konání Žáci-

počet 

Výukový program MediaPro -Galapáky, Ekvádor 15.11.2012 Kino Frenštát p.R. 114 

Multimediální program „Svět kolem nás“ 

Austrálie 

10.5.2013 Kino Frenštát p.R. 90 
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Jiné akce 

Název Datum Místo konání Žáci 

Zeměpisná olympiáda-školní kolo 15.2.2012 Zeměpisná učebna-Záhuní  27 

Zeměpisná olympiáda-okresní kolo 14.3.2013 Fokus Nový Jičín 3 

Zeměpisná olympiáda-krajské kolo 11.4.2013 SVČ -Moravská Ostrava 1 

 

Výsledky okresního kola ZO 

L. Kántor (6.A) - 16. místo – kategorie A 

B. Juráková (7.B) - 2.místo - kategorie B - postup do krajského kola 

A. Nádvorník (9.A) – 8.místo – kategorie C 

 

 

 

Zpracovala: Mgr.Lenka Slačíková 

 

 

 

Předmětová komise: Přírodopis, chemie 

 

Vzdělávací akce (přednášky,besedy….) 

Název Datum Místo konání Žáci-počet 

Biologická olympiáda-školní kolo Březen 2013 Trojanovice 12 žáků 

Ekoprogram – Živá voda Červen 2013 okolí školy 7.A (19ž.) 

Biologický kroužek Září-květen ZŠ Záhuní 8 žáků 

 

V minulých letech děti absolvovaly exkurze do ZOO Lešná, Zbrašovských aragonitových 

jeskyní a na Hranickou propast. Finanční náročnost vedla ke spojení exkurzí více 

předmětových komisí.  

Zpracovala: Mg. Iva Knápková 

 

Předmětová komise: Tělesná výchova 

 

Sportovní akce 

Název Datum Místo konání Žáci Výsledek 

Běh naděje Září 2012 Frenštát p.R. celá škola  

Výstup na Javorník Září 2012 Javorník 6.A  

Přespolní běh, okres kolo Říjen 2012 Horečky 20 žáků  

Vánoční turnaj v košíkové Prosinec 2012 ZŠ Záhuní Žáci 2. st.  

Lyžařský výcvik Leden 2013 Velké Karlovice 25 žáků  

Zimní sportovní den Leden 2013 Pustevny, 

Frenštát p.R.. 

Žáci 2.st.  

Základní výcvik na běžkách Únor 2013 Pustevny 6.-7.roč.  

Závod škol na běžeckých 

lyžích 

Únor 2013 Pustevny 20 žáků 1x 2.místo 

1x 1.místo 

1x 3.místo 

Florbal –hoši Březen 2013 ZŠ Záhuní 12 žáků  

Záhuňská laťka – soutěž škol Duben 2013 ZŠ Záhuní 32 žáků  

Pohár rozhlasu- okrskové kolo Květen 2013 ZŠ Záhuní 46 žáků  
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Dopravní  závod Květen 2013 Frenštát p.R. 12 žáků 1x 1.místo 

1x 2.místo 

Skálolezecký kurz Květen 2013 Rabštejn 8.roč. (14ž.)  

Vodácký kurz  Květen 2013 Sázava 9.roč. (20ž.)  

Baseballový turnaj Červen 2013 ZŠ Záhuní 2.st. (60 ž.)  

Zpracovala: Mgr. Iva Knápková  

 

Předmětová komise: Pracovní činnosti 

 

Název Datum Místo konání Žáci-počet 

exkurze ve firmě „Alve“ ve Veřovicích   Září 2012 „Alve“  Veřovice 9.roč. 

Návštěva ÚP Nový Jičín Září 2012 Úřad práce Nový Jičín 9.roč. 

Setkání žáků a rodičů 9. roč. se zástupci 

středních škol na ZŠ Záhuní 

Duben 

2013 

ZŠ Záhuní  9.roč. 

Návštěva přehlídky technických profesí  

na téma „Řemeslo má zlaté dno“ 

Duben 

2013 

Kopřivnice 8.roč.  

 

Zpracoval: Mgr. Martin Blažek  

 

Předmětová komise: Výtvarná výchova a hudební výchova 

 
Soutěže:  

Hudební výchova - Ve škole proběhl 4. ročník pěvecké soutěže Záhuňský slavíček. Vítězové 

se pak zúčastnili okrskového kola soutěže Frenštátský zpěváček. Ve všech kategoriích žáci 

získali ocenění. Tradiční soutěže Frenštátský sedmihlásek jsme se v tomto školním roce 

nezúčastnili z důvodu překrývání termínu s jinou akcí naší školy. 

Akce:  

Výtvarná výchova – V rámci výuky VV se žáci zúčastňovali různých výstav. Vytvářeli také 

výkresy a výrobky pro pravidelné výstavy dětských prací. Jedna proběhla v zimních měsících 

„Vánoční variace“ a druhá v květnu: u příležitosti Festivalu setkání cimbálových muzik. 

Výkresy žáků také byly používány na výzdobu školy a tříd, zejména při dnech otevřených 

dveří. Paní učitelka také se žáky vytvářela v hodinách přáníčka – Vánoce, Velikonoce, Den 

matek atd. pro členy Svazu zdravotně a tělesně postižených: probíhalo v rámci projektu 

Comenius. 

Hudební výchova – Během celého roku pracovaly ve škole dva hudební kroužky pod vedením 

 Mgr. Zity Kučové: sborový zpěv a flétničky. Tyto kroužky také reprezentovaly školu na 

veřejnosti při různých vystoupeních a při akcích Comenius. Předmětová komise se scházela 

nepravidelně podle potřeby a řešila věci spojené se školním vzdělávacím programem, s plány a 

s akcemi. Vyučující jsou na konci roku v souladu se stanovenými tematickými plány a se ŠVP. 

Ve svých hodinách vyučující využívaly moderní didaktickou techniku jako interaktivní tabuli, 

počítače a dataprojektory. Snažily se výuku zpestřit používáním různých metod a forem práce. 

V rámci projektu EU peníze školám jsme tvořili v HV digitální učební materiály. 

         

Zpracovala: Mgr. Zita Kučová 
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9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

9.1 Projekty podané ve spolupráci se zřizovatelem  

 

1. Projekt na řešení energetické náročnosti objektu, na celkovou revitalizaci budovy- 

projekt nebyl vybrán k realizaci. 

2. V únoru 2012 byl zpracován a podán ke schválení projekt „Učíme se pro budoucnost“ 

v rámci programu financovaného z EU - Regionální operační programu NUTS II 

Moravskoslezsko 2007 – 2013. Záměrem předkládaného projektu je vytvoření 

podmínek pro vzdělávání dle školského zákona  č.561/2004 Sb, ve znění pozdějších 

předpisů pro příspěvkové organizace města Frenštát p.R.:  Základní škola a Mateřská 

škola Frenštát p. R., Tyršova 913 a Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod 

Radhoštěm, Záhuní 408. Projektovým záměrem ZŠ Záhuní je pořízení interaktivních 

tabulí pro kmenové třídy a rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků spojená 

s pořízením IT techniky. Projekt byl v březnu 2013 vybrán k realizaci a předpokládaný 

termín zahájení realizace je r. 2014. 

 

 

9.2 Projekt „EU Peníze školám“ 

V roce 2011 se škola zapojila v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost do projektu „EU Peníze školám“ se zaměřením na „Inovace a zkvalitnění 

výuky“. Datum zahájení projektu je 1.9.2011, předpokládané datum ukončení je 28.2.2014. 

Výše dotace na realizaci projektu činí 1.734 tis. Kč.  

 

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy: 

 

Klíčová aktivita  Cíl, výstup klíčové aktivity 

1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím 

ICT  

Vytvoření digitálních učebních materiálů 

(DUM) pilotně ověřené v rámci běžné 

výuky  

2. Inovace a zkvalitnění výuky směřující 

k rozvoji výuky cizích jazyků 

Vytvoření digitálních učebních materiálů 

(DUM) pilotně ověřené v rámci běžné 

výuky 

3. Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků 

v zahraničí 

Absolvování intenzivních kurzů cizích 

jazyků v zahraničí učiteli školy 

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro 

oblast digitálních technologií 

Absolvování kurzů pro využívání 

digitálních technologií ve výuce učiteli 

školy. 

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve 

formách a metodách výuky směřujících 

k rozvoji matematické gramotnosti žáků 

základních škol a k individualizaci výuky v této 

oblasti 

Absolvování kurzů zaměřených na podporu 

pedagogů v zavádění inovativních forem a 

metod výuky směřujících k rozvoji 

matematické gramotnosti žáků. 

 

Ve školním roce 2012/2013 byla v rámci projektu vytvořena většina plánovaného objemu 

digitálních učebních materiálů s pilotním ověřením ve výuce. Z projektu bylo pořízeno nové 

vybavení PC učeben, tj. 30 ks počítačů typu „tenký klient“ včetně sluchátek, softwaru, 

učitelských PC, serveru a vizualizéru. V srpnu 2013 se dva pedagogové v rámci projektu 

zúčastnili intenzivního kurzu anglického jazyku v Oxfordu v Anglii. 
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9.3 Mezinárodní projekty ve spolupráci se zahraničními školami 

 

Projekt Comenius ve školním roce 2012/2013 

 

Ve školním roce 2012/2013 pokračoval druhým rokem projekt „Partnerství škol Comenius“ na 

téma „Zlepšení sociálních vztahů uvnitř školy a mimo školu“. Partnerskými institucemi byly: 

Robert-Gerwing-Schule ze St. Georgenu v Německu, Szkoła Podstawowa nr 5 z Lodži 

v Polsku a Základná škola Ladce ze Slovenska. Projekt byl realizován již od 1.8.2011, ukončen 

byl 31.7.2013. Od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Praha škola obdržela 

grant na realizaci dvouletého projektu ve výši 17.000 EUR. Prostředky byly použity především 

na výjezdy žáků a učitelů do zahraničí.  

 

Aktivity během celého roku 

V tomto roce byly aktivity zaměřeny mimo školu. Spolupracovali jsme se Svazem zdravotně a 

tělesně postižených v našem městě. Žáci školy pro tyto lidi vyráběli přáníčka k různým 

příležitostem a vystupovali na jejich akcích. Také ve škole probíhá projekt Kola pro Afriku. 

V letošním školním roce se uskutečnily dva Dny otevřených dveří, Vánoční a Velikonoční 

tvoření a celý rok probíhala Veselá škola pro budoucí prvňáčky. 

 

Září 2012 

Zapojili jsme se do Běhu naděje a finanční výtěžek věnovali na léčbu rakoviny. 

 

Říjen 2012 

V říjnu 2012 se uskutečnilo setkání  koordinátorů, ředitelů a učitelů partnerských škol u nás ve 

Frenštátě p.R. Náplní schůzky byla příprava setkání žáků a učitelů v Německu v květnu 2013 a 

projednání aktivit pro druhý rok projektu. Důležitým bodem bylo zhodnocení stávajícího 

projektu, příprava závěrečné zprávy a její prezentace. Doprovodným programem byla 

prohlídka školy s programem žáků, návštěva Hyundai a pivovaru Radegast v Nošovicích a 

výlet na Pustevny. 

 

Duben 2013 

Ve škole proběhla sběrová akce a výtěžek byl věnován obyvatelům domu č. 39, který v únoru 

2013 byl zničen explozí. V dubnu také proběhly dvě soutěže – Cizí jazyk nám není cizí, které 

zúčastnili nejen naši žáci, a Záhuňský slavíček, kde zpívaly i děti z našich MŠ. 

 

Květen 2013 

Ve dnech 12. – 18. 5. 2013 se konala poslední velká akce současného projektu Comenius. Byl 

to výjezd žáků s učiteli do St. Georgenu v Německu. Zájezdu se zúčastnilo 24 žáků a 2 učitelé 

naší školy. Ubytování bylo zajištěno v mládežnickém hostelu ve Villingenu – asi 18 km od St. 

Georgenu s bohatým sportovním zázemím. Žáci a učitelé během týdenního pobytu měli 

možnost poznat města St. Georgen, Villingen, Stuttgart, Meersburg, Triberg, město Konstanz – 

Kostnici a tam muzeum mistra Jana Husa. V zábavním parku v Allensbach prožili odpočinkový 

půlden plný zábavy a legrace a zajímavý byl i výlet lodí. Navštívili jsme také Wilhelma ZOO. 

Poznávání prostředí bylo doplněno i procházkou lesem a lezením v lanovém centru. Žáci měli 

možnost seznámit se s prostředím školy v St.Georgenu, proběhly zde prezentace všech 

zúčastněných zemí k tématu projektu Comenius a také disco a učitelé na pracovní schůzce 

k projektu projednali závěrečnou práci. 

 

 



24 

 

Červenec 2013 

K datu 31. 7. 2013 byl projekt Comenius ukončen. Do konce září 2013 byla vypracována a 

odeslána závěrečná zpráva a výsledky projektu byly vloženy do databáze EST.  

 

Přínos projektu 

Realizace projektu pomohla žákům a učitelům získat a zlepšit si dovednosti v týmové práci, 

společenských vztazích, plánování projektových aktivit, používání informačních a 

komunikačních technologií, získali nové zkušenosti a poznatky, vyzkoušeli a prohloubili si 

jazykové znalosti, navázali kontakty a přátelství se žáky z partnerských škol.  

 

 

10. Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2012/2013 

 

Školní metodik prevence  (jméno):   Mgr.Jitka Skřečková 

Školní psycholog NE 

  Školské poradenské pracoviště NE 

 Školský preventivní tým  NE 

 
Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ve školním roce 2012/2013 
 

snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření Ostatní drogy 

Agresivní 

formy 

chování vč. 

šikany 

Krádeže 

Počet počet 

počet 

hodin 

celkem 

počet 

žáků 

Počet 

žáků 

Počet      

případů 

Počet 

žáků 

Počet 

případů 

Počet 

žáků 

Počet 

případů 

Počet 

žáků 

Počet 

případů 

Počet 

žáků 

Počet 

případů 

 

3 

 

 

5 

 

96 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

28 

 

21 

 

0 

 

0 

 

 

Minimální preventivní program 2012/2013 

 

V rámci preventivních aktivit se během celého školního roku vycházelo z minimálního 

preventivního programu a školní preventivní strategie.  

Třídní učitelé soustavně spolupracovali s metodikem prevence a vycházeli vstříc preventivním 

aktivitám během výuky. 

Vyučující se účastnili preventivní akce Řešení školního šikanování z pohledu právních 

předpisů, kterou vedl  PhDr. Pavel Letý. 

 

 

 

Přehled preventivních aktivit ve školním roce 2012/2013 a jejich zhodnocení 

 

Beseda „Jak jsme přišli na svět“ pro 1. – 2. ročník (Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.R.) 

- Hodinové povídání s panenkami o tom, jak jsme přišli na svět, které bylo doplněno filmem. 

Beseda byla velmi hezká, vhodná pro žáky do 3. ročníku. 
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„První pomoc“ pro 1.-3.ročník 

- Beseda se zdravotní sestrou RZP p. Blablovou. Žáci si vyzkoušeli práci s pomůckami 

záchranářů, zopakovali si základy první pomoci. Do příštího roku předpokládáme prodloužení 

na 2 vyuč.hodiny. 

 

 „Policista je kamarád“ pro 3.ročník 

- Seznámení s prací policisty, použití dataprojektoru k názornosti. Beseda byla původně určena 

2.ročníkům, které se v daný termín nemohly zúčastnit. 

 

„Nebezpečné chování“ pro 5.ročník 

- Přednáška Policie ČR Nový Jičín o chování žáků, trestání nevhodného chování, nezletilí a 

odpovědnost. Použití názorných ukázek. 

 

 „Šikana“ pro 6.ročník (občanské sdružení Centrum nové naděje Frýdek - Místek)  

- Co je šikanování, jak se projevuje? Na tyto otázky se snažili dojít žáci formou her a 

besedování. Doufejme, že si uvědomili možné následky šikany. 

 

„S tebou o tobě“ 

- Beseda pro dívky o dospívání.  

 

Beseda s hasiči pro 2. a 6.ročník (Preventivní skupina hasič. sboru Nový Jičín) 

- Teoreticky i prakticky si žáci zopakovali základní pravidla při vzniku požáru, telefonní čísla 

záchranného sboru atd. Pro příští rok upozornit na větší názornost pro druhé ročníky. 

 

„Domácí násilí“ – zúčastnila se třída 6.B a 9.A  (obč.sdružení Centrum nové naděje F. – M.) 

- Zdarma aktivita nabídnuta CNN F-M. Ukázala na domácí násilí. U žáků i učitelů měla velký 

úspěch. 

 

 „Poruchy příjmu potravy“ pro 7.ročník (Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.R.) 

- Beseda se žáky na téma anorexie, bulimie, vznik a léčba poruch příjmu potravy. Beseda byla 

spojena s obrazovou prezentací. Žáci hojně diskutovali, beseda byla velmi přínosná a líbila se.  

 

„Drogová problematika“ – zúčastnila se třída 8.A (obč.sdruž.Centrum nové naděje F. – M.) 

- Žáci besedovali s pracovníky CNN o škodlivosti drog, jak předcházet závislosti na drogách  

a o léčbě drogově závislých.  

 

„Antikoncepce“   (Poradna pro ženy a dívky Rožnov p.R.) 

- Beseda o bezpečném sexu, ochraně, atd. Vysoce hodnocena. 

 

„Trestní činnost mládeže a páchaná na mládeži“  

- Dvouhodinová beseda s Policí ČR s prezentací příkladů porušování práva a následků této 

činnosti, která proběhla v Novém Jičíně. Byla velice zajímavá a vysoce hodnocena. 

 

 
Další aktivity 

Pohovory s rodiči a žáky, jednání 

V letošním školním roce proběhlo celkem 50 jednání s rodiči a žáky. Neplnění školních 

povinností a chování ve výuce se projednávalo 31. Jednání, která se týkala neomluvených nebo 

vyššího počtu omluvených hodin proběhla v 7 případech.   
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Proběhla jedna výchovná komise, zápis byl zaslán na soc.odbor městského úřadu.V letošním 

školním roce byl 1 žák umístěn do Střediska výchovné péče Kelč.  

 
Aktivity školního metodika prevence (ŠMP) 
ŠMP se zúčastnila první schůzky pořádané Okresním metodikem preventivních aktivit v 

Novém Jičíně. 

ŠMP se zúčastnila  jednání Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které se týkalo 

nezletilého žáka 3.A třídy. 
 

Závěr 

V rámci preventivní péče byly splněny úkoly zadané do plánu pro školní rok. Většinu aktivit 

zachováme do příštího roku. 

V současné době velice dobře funguje spolupráce s OSPODem, p. Mechlovou a p.Papákovou. 

V letošním školním roce byly umístěny do SVP Kelč 4 žáci, spolupráce na vysoké úrovni. 

V příštím roce se více zaměříme na přímou práci s problémovými žáky, skupinami. Zapojíme 

se do vzdělávacích programů a budeme usilovat o co nejužší kontakt mezi učitelem a žákem, 

zlepšení vztahů mezi žáky a vést žáky k důvěře k učiteli nebo ŠMP. 

 

Zpracoval:  Mgr. Jitka Skřečková, školní metodik prevence 

 

 

11.  Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2012/2013 

 

Školní vzdělávací program  

Problematika envirometálního vzdělávání je 

zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP 

Na 1.stupni je enviromentální výchova 

zapracována do předmětů Prvouka, 

vlastivěda, Přírodověda, dotýká se také 

Výtvarné výchovy a Pracovních činností, 

zejména tematický okruh Lidské aktivity, 

podmínky život. prostředí, Vztah člověka 

k prostředí 

Samostatný předmět envirometálního 

vzdělávání 

Ne 

Vzdělávání a výchova ve školní družině je 

také zaměřena na envirometální vzdělávání 

Ano 

Organizace envirometálního vzdělávání  

Organizování celoškolních aktivit 

zaměřených na envirometální vzdělávání 

Na 1. stupni jsou pořádány eko programy 

občanským sdružením Hájenka, úklid okolí 

školy, čištění břehů kolem řeky Lubiny, 2. 

stupeň pořádá projektový den s názvem Den 

Země 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 

zaměřenými na ekologickou výchovu 

Občanské sdružení Hájenka 

Lesy ČR 

Ekologizace provozu školy (šetření energií, 

třídění odpadů) 

Popelnice na třídění plastů. 

Sběr starého papíru – 2x ročně 

Zapojení do projektu „Zelená škola“ – 

smlouva s firmou REMA Systém a.s. o 

umístění sběrného boxu na použitá 

elektrozařízení a baterie z 29.2.2012 
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 12. Školní družina ve školním roce 2012/2013 

 

Vzdělávací akce (přednášky,besedy….) 

Název Datum Místo konání Žáci-počet 

Poznáváme školu a okolí Září 2012 škola a její okolí 60 

Lampionový průvod, Halloween 3. 11. 2012 ZOO Ostrava 32 

Výroba adventních věnců 26.-30.11.2012 Družina 45 

Martinský trh 10. 11. 2012 Frenštát - náměstí 38 

Vánoční tvoření 21. 11. 2012 Družina 55 

Knihovna  1 x týdně Žákovská knihovna 50 

Týden se zvířátky 23.4.-27.4.2013 Družina 55 

Velikonoční tvoření 13. 3. 2013 ZŠ Záhuní 42 

 

Kulturní akce /recitace, pěvecké soutěže, divadlo, koncerty, kino atd.) 

Název Datum Místo konání Žáci Výsledek 

Dataprojektor 1 x týdně ZŠ záhuní 58 Pohádka 

Lampionový průvod, 

Halloween 

3. 11. 

2012 

ZOO Ostrava 32 Výlet, odměny za 

soutěže  

Týden s hudbou 4.6.-

8.6.2013 

Družina 50 Sladká odměna 

Besídka pro maminky 16.5.2013 Družina 55 Dárky pro maminky 

 

Sportovní akce 

Název Datum Místo konání Žáci Výsledek 

Kuličkiáda 18.9.2012 Školní hřiště 38 Sladká odměna 

Dračí um 4.10.2012 Školní hřiště 42 Sladká odměna 

Zimní hry bez hranic 17.1.2013 Fotbalové hřiště 52 Sladká odměna 

Nejhezčí sněhulák 22.2.2013 Kopec u školy 44 Sladká odměna 

Koloběžky o závod 6. 6.2013 Školní hřiště 36 Sladká odměna 

Po stopách Pátka 27.6.2013 Školní hřiště 48 Poklad 

 

 

Jiné akce 

Název Datum Místo konání Žáci 

Noc v družině  27.4.2013 Družina 38 

Domácí mazlíčci 23.4.-27.4.2013 Družina 55 

 

 

Zpracovala: Ing. Dagmar Gajdušková, Ing. Pavla Strnadlová 
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13. Mateřské školy 

 

13.1. Mateřská škola Dolní 

13.1.1 Počet dětí 

 

Počet dětí ve školním roce 2012/2013 

počty dětí dle jednotlivých tříd  1. třída  28 dětí  

 2.třída  28 dětí 

 3.třída  28 dětí 

13.1.2  Výchovně vzdělávací proces 

 

Výchovně vzdělávací činnost v našem předškolním zařízení vychází ze školního vzdělávacího 

programu MŠ „Hrajeme si celý rok“. Součástí ŠVP jsou třídní vzdělávací programy, které 

obsahují tématické okruhy rozdělené na týdenní tématické celky. Jednotlivé tematické celky 

jsme podle aktuálních potřeb měnili a doplňovali, vždy jsme sledovali, aby byly splněny 

požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jednotlivé 

tematické celky jsme volili podle aktuální situace (svátky, roční období). Při výchovně 

vzdělávací práci dbáme důsledně na individuální přístup k dětem podle jejich potřeb, 

schopností a zájmů, koncepce školy, plnění cílů práce školy. 

   

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013  

   

Akce Název  Termín konání 

Vzdělávací Exkurze Policie ČR Červen 

 Exkurze Hasiči ČR Červen 

 Skanzen Rožnov prosinec 

 Návštěva ZŠ Záhuní Leden 

 Návštěva ZŠ Tyršova Leden 

Kulturní Karneval Únor 

 Loutkové divadlo Kopřivnice Březen 

 Vystoupení p. Dudka Duben 

 Divadelní představení v MŠ 1 x měsíčně 

 Divadlo loutek Ostrava Květen 

 Divadlo ZŠ Tyršova Červen 

 Divadlo ZŠ Záhuní Červen 

 Koncert ZUŠ Červen 

 Mikulášská nadílka Prosinec 



29 

 

 Den matek květen  

 Fotografování dětí květen 

 Pěvecká soutěž Záhuňský slavíček květen 

 Jarní výt. výstava květen 

 Vánoční výstava prosinec 

Pro veřejnost Den otevřených dveří ZŠ Záhuní prosinec 

 Ván. ystoupení v Dom. Důchodců prosinec 

 Vystoupení na Tří krále leden 

 Den města červen 

Sportovní Plavecký výcvik průběžně 

 Sportovní hry MŠ červen 

 Dopravní hřiště Val. Meziříčí červen 

 Saunování průběžně 

 Solná jeskyně průběžně 

   

   

   

 

13.2  Mateřská škola Školská čtvrť 

13.2.1. Počet dětí 
 

Počet dětí ve školním roce 2012/2013 

počty dětí dle jednotlivých tříd   1.třída 28 dětí 

   2.třída 28 dětí 

   3.třída 28 dětí 

   4.třída 28 dětí 

   5.třída 28 dětí 

   6.třída 25 dětí 

   7.třída 25 dětí 

 

13.2.2. Výchovně vzdělávací proces 

Školní vzdělávací program  Mateřské školy Školská čtvrť vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání, který stanovuje konkrétní cíle, formy, délku,  povinný 

obsah vzdělávání a podmínky vzdělávání.  

Škola  vypracovala  vlastní školní vzdělávací program jako klíčový dokument, který vyjadřuje 

identitu školy, její orientaci a obsahové, formální i metodické priority její práce. 
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Má dlouhodobý charakter – v horizontu pěti let – aby škola po rozšíření  kapacity  našla svůj 

pedagogický styl i styl řízení, pracovala cílevědomě a plánovitě, aby představovala vzájemně 

spolupracující tým. 

   Koncepce MŠ vychází ze svého doplňujícího postavení vůči rodině, uznává prvořadost 

jejího výchovného poslání a působení. Podporuje vliv rodiny na dítě a snaží se vycházet 

v zájmu zdravého vývoje rodičům vstříc. Působení MŠ a rodiny se doplňuje a zaručuje dítěti 

nejen přiměřenou péči, ale i hodnotnou přípravu na život. 

 Profilace  MŠ  je dlouhodobě zaměřena humanitním směrem – dokladem toho je  31-

letá tradice působení pěveckého sborečku „Mateřídouška“, který se zapojuje svými 

vystoupeními do  kulturního života města – rozsvícení vánočního stromu, vystoupení pro 

důchodce, vítání občánků, Den rodiny, Den města. Dále pak tradice výtvarných kroužků – 

práce dětí zdobí interiér MŠ, posíláme do soutěží  výtvarných  prací nebo na výstavy ve městě. 

V poslední době se rozvinula i výuka základů lyžování. Děti se pravidelně v zimním  období  

zúčastňují 5-denního výjezdového lyžařského kurzu ve SKI areálu Bílá. Formou tzv.“Barevné 

angličtiny“ se děti (po dohodě s rodiči) seznamují se základy angličtiny. Vedeme děti i 

k ochraně životního prostředí – do třídních programů zařazujeme prvky ekologické výchovy. 

Práce ve výtvarných  kroužcích, sborečku nebo barevné angličtině je do ŠVP začleněna jako 

„Speciální programy“ -  po vzájemné dohodě s rodiči a pokud má zájem i dítě – to 

respektujeme i před zájmem rodiče. 

 

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 

Akce Název Datum Místo konání 

Vzdělávací 

 

 

Veselá škola pro předškoláky Říjen-červen ZŠ Záhuní 

Muzikoterapie Září  MŠ 

Den otevřených dveří v ZŠ 

Záhuní 

prosinec Frenštát p.R. 

Přednáška o školní zralosti listopad MŠ 

Návštěva zvláštní školy listopad Frenštát p.R. 

Návštěva SŠHaG prosinec Frenštát p.R. 

Návštěva ZŠ Záhuní – před 

zápisem do 1.třídy 

Leden  ZŠ Záhuní 

Návštěva ZŠ Tyršova – před 

zápisem do 1.třídy 

Leden  ZŠ Tyršova 

Návštěva Střední průmyslové 

školy – Den otevřených dveří 

listopad Frenštát p.R. 

Návštěva Gymnázia – Den 

otevřených dveří 

listopad Frenštát p.R. 

Interaktivn výstava-IQ park 

Liberec 

Duben Frenštát p. R. 

Exkurze do Zahradnictví Duben  Frenštát p.R. 

Velikonoční výstava Duben Frenštát p.R. 

Pedagogická praxe květen MŠ-1.oddělení 

Návštěva radnice – prohlídka 

soch, věže 

květen Frenštát p.R. 

Exkurze do knihovny Červen  Frenštát p.R. 

Exkurze Hasiči a Dálniční 

policie 

 Květen  Ostrava-Přívoz 

Vzdělávací program v muzeu 

„Vánoce“, „Velikonoce“ 

Prosinec  

duben 

Frenštát p.R. 
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Kulturní 

 

 

Muzikoterapie-Letem světem 

na křídlech tónů 

září MŠ 

Námořnická pohádka září MŠ 

O Mášence říjen MŠ 

Jak se Honza dostal na hrad listopad Frenštát p.R. 

Sněhurka a sedm trpaslíků prosinec Frenštát p.R. 

Mikulášská nadílka prosinec MŠ 

Vánoční besídka  prosinec  MŠ 

Bojí se tygři duben Frenštát p.R. 

Pohádkoví  kreslení – malířská 

show A.Dudka 

Duben Frenštát p.R. 

Pravidelné návštěvy promítání 

pohádek v kině 

Září-červen Frenštát p.R. 

Maškarní karneval leden DK Frenštát p.R. 

Účast v pěvecké soutěži 

„Záhuňský slavíček“ 

duben ZŠ Záhuní 

Besídka ke Dni matek květen MŠ 

Besídka – Barevná angličtina-

ukázka výsledků celoroční 

práce  

červen MŠ 

Koncert ZUŠ Frenštát p. R.  

hudební obor 

červen Frenštát p. R. 

Kouzelnícká show Pavla 

Kožíška 

květen Frenštát p.R. 

Začarované pohádky červen MŠ 

Výstava výtvarných  prací Květen Frenštát p. R. 

Výstava Vánoční variace prosinec Frenštát p.R. 

Divadelní představení v ZŠ 

Tyršova a ZŠ Záhuní 

prosinec 

červen 

Frenštát p.R. 

Návštěva výstav výtvarných 

prací 

Prosinec 

květen 

Frenštát p.R. 

Pro 

veřejnost 

Schůzka s rodiči září MŠ 

Den otevřených dveří v MŠ listopad MŠ 

Přednáška o školní zralosti listopad MŠ 

Vystoupení dětí ze Zumby Prosinec 

červen 

Frenštát p.R. 

Vánoční vystoupení sborečku 

v Domově Hortenzie 

prosinec Frenštát p.R. 

Vystoupení sborečku na Dni 

rodiny 

květen Frenštát p.R. 

Vystoupení sborečku ke Dni 

matek v Domově Hortenzie 

květen Frenštát p.R. 

Vystoupení  sborečku na Vítání 

občánků v obřadní síni MěÚ 

 Květen 

červen 

Frenštát p.R. 

Vystoupení sborečku na Dni 

města 

červen Frenštát p.R. 

Tvořivá dílna – pro rodiče a děti Prosinec 

červen 

MŠ 
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Sportovní Předkolo běhu Terryho Foxe září Frenštát p. R. 

Plavecký výcvik Září-červen 

3 kurzy  

Frenštát p. R. 

Zumba pro děti Říjen-červen MŠ 

Lyžování se sluníčkem-týdenní 

lyžařský kurz 

únor SKI Bílá 

Cesta za pokladem -  s rodiči na 

jízdárnu s plněním úkolů  

 

květen Frenštát p.R. 

Školní výlet „Pirátská plavba“, 

„Pohádkovým světem za 

pokladem“ 

Květen  

červen 

SKI Bílá 

Sportovní hry ke Dni dětí -

zahrada MŠ 

červen Frenštát p.R. 

Jiné Účast ve výtvarné soutěži 

Škola plná dětí 

únor DDM Šumná 

Účast ve výtvarné soutěži 

Cestou dvou bratří 

květen Arcibiskupství 

olomoucké 

Účast ve výtvarné soutěži 

Strašidla ze mlejna a okolí 

červen DDM Šumná 

Rozloučení se školáky 

s autogramiádou Adolfa Dudka 

červen MŠ 

Fotografování dětí duben MŠ 

Tablo předškoláků červen Frenštát p.R.-

náměstí 
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14. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny v Kč za kalendářní rok 2012  

 

a) příjmy           

1. celkové příjmy         33 452 611  

2. poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců        2 883 197 

 z toho - úplata za předškolní vzdělávání          461 313 

  - úplata za školní družinu             72 200 

  - stravné          2 349 684 

3. příjmy z doplňkové činnosti (cizí strávníci)                131 326 

4. ostatní příjmy         30 438 088 

 z toho - dotace        29 801 263 

  - příjmy z pronájmů            149 840 

  - ostatní příjmy            486 985 

 

b) výdaje           

1. investiční výdaje celkem             110 148 

2. neinvestiční výdaje celkem       33 452 611 

 z toho: - náklady na platy (včetně náhrad platů)    16 759 710 

  - ostatní osobní náklady           365 140     

  - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění    5 689 301 

  - zákonné sociální náklady           169 147 

  - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky       565 358 

  - stipendia             0 

  - ostatní provozní náklady        9 903 955 

    v tom: - spotřeba materiálu       3 443 872 

    - spotřeba energií       3 753 740 

    - opravy a udržování          674 259 

    - cestovné               44 922 

    - nákup služeb          1 306 828 

    - náklady z dlouhodobého majetku        538 016 

    - ostatní provozní náklady         142 319 

 

 

15. Výroční zpráva o poskytování informací  ve školním roce 2012/2013 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím 

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a 

tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.106/1999Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999. v platném znění 

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace :0 

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace :0 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 
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16. Přílohy 

 

16.1 Příloha č. 1 - Oblast ICT ve školním roce 2012/2013 

 

Metodik ICT:  Mgr. Martin Majer, zástupce ředitele školy 

Správce PC učeben: Mgr. Martin Blažek    

 

Správce PC sítě: externí firma Embex s.r.o., 40.pluku 1351, Valašské Meziříčí  

   (pověřený zaměstnanec pan Michal Pitrun) 

 

 

Změny ve vybavení školy ve školním roce 2012/2013 

Byla zahájena výuka na nové PC technice splňující požadavky na kvalitní a plynulou výuku 

v souladu s nejnovějšími trendy moderních technologií. Vybavení multimediální PC učebny:  

30 žákovských pracovišť v provedení tzv. „tenký klient“ včetně sluchátek, učitelské PC, 

vizualizér a server. Pro výuku jsme začali využívat nový výukový software „Kraje ČR“, 

„Dopravní výchova“, „TS Matematika 3“. 

 

 

Záměr na školní rok 2013/2014 

Pokračování projektu EU Peníze školám – dokončení plánovaného objemu tvorby digitálních 

učebních materiálů a pořízení plánovaného IT vybavení. 

 

 

 

16.2  Příloha č. 2  - Hodnocení práce Žákovské samosprávy školní rok 2012/2013 

 

Uběhlý školní rok bych hodnotila velmi kladně s pohledu docházky zástupců ŽS na schůzky. 

Od října jsme se scházeli každý čtvrtek v 7.30 hod v učebně PČ. V letošním školním roce se 

porad zúčastnila většina tříd. 

Hlavním cílem ŽS bylo pokračovat v úklidu kolem školy.  

 

Proběhlé  akce : 

 

 Září  – spolupráce na Běhu naděje 

 Říjen – podzimní sběrová akce  

 Listopad  -  Vánoční tvoření – pomoc na akci 

 Prosinec   -  Mikuláš – spolupráce s devátými třídami, Mikulášská nadílka 

                      Den otevřených dveří – spolupráce s učiteli 

 Březen   – Velikonoční tvoření 

 Duben  - Jarní sběrová akce charitativní 

                           Taneční soutěž 

 Červen – Pohádkový les – spolupráce s MŠ Školská čtvrť 

                            hodnocení ŽS, společné zakončení 

 

ŽS spolupracovala při řešení různých školních problémů a komunikovala mezi školou a žáky. 

Poděkování patří všem zástupcům tříd, kteří pravidelně každý týden ve čtvrtek navštěvovali 

v ranních hodinách schůzky ŽS a aktivně se zapojili do organizování akcí. 

 

        Mgr.Jitka Skřečková   
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16.3   Příloha č. 3 - Závěrečná zpráva – hodnocení práce výchovného poradce 2012/2013 

 

   Činnost výchovné poradkyně a kariérové poradkyně se ve školním roce 2012/2013 řídila 

podle plánu, který byl sestaven na začátku školního roku.  

   V průběhu roku byly zajištěny tyto oblasti:  

1) Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

3) Spolupráce s třídními učiteli při řešení vysoké absence, neomluvené absence a 

nevhodného chování žáků 

4) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

5) Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků 

6) Profesní orientace pro 9. ročníky a budoucí 9. ročníky 

7) Spolupráce s OSPOD Frenštát p. R.  

 V letošním školním roce bylo v evidenci 36 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Z toho speciálně-pedagogickou péči navštěvovalo 18 žáků ve 4 skupinách. 

Speciálně pedagogickou péči vedly 4 učitelky. V průběhu roku byli v PPP v Novém Jičíně 

nově vyšetřeni 3 žáci, u všech byly diagnostikovány vývojové poruchy učení. Individuální 

vzdělávací plán byl vypracován pro 21 žáků.  

 V květnu proběhla na škole kontrola individuálních vzdělávacích plánů. Při kontrole, 

kterou provedla Mgr. Nováková z PPP v Novém Jičíně, nebyly zjištěny žádné závažné 

nedostatky. Dvakrát naši školu navštívila pracovnice SPC ve Valašském Meziříčí, aby provedla 

kontrolu práce s dětmi s poruchou sluchu.  

 V letošním školním roce poněkud vázla spolupráce s psychology z SVP v Kelči. 

Naopak velmi dobrá spolupráce probíhala s OSPOD.  

 Ve spolupráci se školní metodičkou prevence probíhaly výchovné komise, ze kterých 

byly pořízeny záznamy z jednání.  

 Během školního roku byly uskutečněny akce pro žáky 8. a 9. ročníku, při kterých jsme 

se snažili poskytnout co nejširší informace o možnostech následného vzdělávání. V září 

proběhla beseda na Úřadě práce v Novém Jičíně pro žáky 9. ročníku, v dubnu pak pro žáky 

8. ročníku. V listopadu proběhlo na naší škole setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol. 

V dubnu navštívili žáci 8. ročníku přehlídku technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté 

dno“. Vycházejícím žákům byly v únoru vydány přihlášky na střední školy a Zápisové lístky. 

 Z naší školy v letošním roce vychází celkem 42 žáků. Z toho 4 žáci odcházejí z 5. třídy 

na víceleté gymnázium. Na učební obory odchází 15 vycházejících žáků, na gymnázia 6 

vycházejících žáků a ostatní vycházející žáci jdou na školy zakončené maturitní zkouškou. 

Závěr:  

Roční plán úkolů výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 byl z velké části splněn. 

Nadále se budeme snažit o dobrou spolupráci s odborníky.  

                                                                   

 Vypracovala: Mgr. Kamila Adamčíková, Mgr. Jitka Skřečková 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 27.6.2013 
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16.4   Příloha č.4  - Zhodnocení činnosti Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, o.s.  

se sídlem Záhuní 408, Frenštát p.R. za školní rok 2012/2013 

Klub pracoval v převládajícím úseku školního roku 2012/2013 ve složení (důvěrníci tříd - 

VDK): Vojtek, Vojtková, Vaňková,  Maruchničová, Hlucháň, Lichnovská,  Juráková,  

Zemánková  

Spolupráce ze strany ZŠ byla podporována zástupci ZŠ: 

Ing. Stieborský, Mgr. Matušová, Mgr. Majer, Chalupová, Hájková 

 

Dne 25. 9. 2012 proběhlo plenární zasedání Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, bohužel opět 

s tradičně velmi malým počtem přítomných rodičů (12), z nichž většina byla aktivně 

pracujících v Klubu, na kterém byla provedena úprava výše příspěvků pro činnost Klubu 

počínaje od školního roku  2012/2013 na 300,- Kč na žáka. 

Ve vedení Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní (VDK) žádné změny neproběhly. 

Kromě plenárního zasedání Klubu proběhlo dalších 6 běžných  schůzek  Klubu (VDK) a další 

schůzky (během měsíců ledna a února) související s  přípravou Společenského večera 2013 

pořádaného pro příznivce ZŠ a MŠ Záhuní.  

Vše další potřebné pro chod Klubu bylo operativně dohodnuto pomocí elektronické 

komunikace vzhledem k období konce školního roku (sportovní  turnaje apod.) 

Program jednání VDK ve školním roce 2012/2013 obsahoval následující témata: 

– Organizace výběru příspěvků na činnost VDK (podporu akcí pořádaných školou)  ve 

schválené výši 300,- Kč na žáka (celkem vybráno 78.341,- Kč). 

– Rozhodování o finančních příspěvcích a organizační pomoci u akcí pořádaných v rámci 

školní nebo mimoškolní činnosti na ZŠ Záhuní (celkem rozděleno ke dni 30. 6. 2013 bylo 

110.411,- Kč). 

– Řešení problematiky  související s chodem školy i mimoškolními aktivitami a jejich 

podpora, jak po stránce organizační, tak i finanční (společné kulturní i sportovní akce, 

školní výlety, exkurze související s výukou pro žáky I. i II. stupně, pěvecké a recitační 

soutěže apod.). 

– Prezentace ZŠ Záhuní navenek: 

 Organizace Společenského večera ZŠ a MŠ Záhuní pořádaného  

ve spolupráci s pracovníky ZŠ  (19. 1. 2013)  

 Organizace dalšího, již pravidelného (a podle počtu a ohlasů návštěvníků 

oblíbeného) Dne otevřených dveří s tradičně  mikulášskou tématikou (pořádaného 

opět v předmikulášském období -  v sobotu 1. 12. 2012). 

 Nedílnou součástí této kapitoly byla také účast mnoha dětí a učitelů  

na celoměstské akci Den města Frenštátu p. R. (konané dne  

14. 6. 2013), která také podstatnou měrou ovlivnila činnost téměř celé školy 

(především zájmových kroužků) během druhého pololetí školního roku 2012/2013 a 
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umožnila žákům pochlubit se všemi školními, mimoškolními zájmovými  aktivitai a 

úspěchy, 

 Finanční podpora náboru nových žáků (drobné dárečky pro budoucí prvňáčky při 

zápisech do 1. třídy ZŠ) a podpora mezinárodního setkání žáků tří zemí v rámci 

programu Comenius. 

Přehled akcí finančně nebo organizačně podporovaných Klubem rodičů  

a přátel při ZŠ Záhuní ve školním roce 2012/2013 

 Vánoční turnaj v košíkové pro žáky 2. stupně 

 Exkurze  žáků 8.a 9. tříd do muzea papíru ve Velkých Losinách a elektrárny Dlouhé Stráně  

 Mikulášská nadílka pro žáky 1. a 2. tříd 

 Návštěva planetária pro 5. ročník 

 Lyžařský kurs 7. tříd 

 Recitační a pěvecké soutěže žáků 1. stupně 

 Záhuňský slavíček a slavík  

 Celoškolský turnaj ve šplhu a ve skoku přes švihadlo (ROPING) 

 Zahuňská laťka  

 Letní turnaj v baseballu pro žáky 2. stupně 

 Podpora společných akcí závěrečných ročníků obou stupňů vzdělávání 

 Podpora sportovních a kulturních akcí (zájezdy do divadla, za sportem i poznáním a 

historií),  

 Odměny vynikajících sportovních výkonů i vynikajících výsledků ve studiu 

 

V  období 1. 9. 2012 – 30. 6. 2013 bylo celkem profinancováno  110.411,- Kč,  

pro rozjezd dalšího školního roku (2013/2014) je na běžném účtě Klubu rodičů  

a přátel při ZŠ Záhuní, o.s. uloženo 11.063- Kč. 

Výše pokladní hotovosti k  30. 6. 2013 činí 10.095,- Kč. 

Příjmy z výběru členských příspěvků v celkové výši 78.341,- Kč byly navýšeny příjmem ze 

Společenského večera ZŠ a MŠ Záhuní, který činil bohužel jen 4.532,- Kč a příspěvkem z 

dobrovolného vstupného na školní akci „Záhuňský slavíček a slavík“ a z prodeje výrobků  žáků 

ZŠ Záhuní (vyrobených v zájmových kroužcích organizovaných učiteli ZŠ) v průběhu úspěšné 

školní akce „Den otevřených dveří“ v celkové výši 2.474,- Kč. 

Program jednání VDK ve školním roce 2013/2014  by měl obsahovat (kromě výše 

uvedených plánovaných akcí) následující témata: 

– Větší zapojení dalších rodičů do života školy a učitelů do práce Klubu. 

– Příprava Společenského večera ZŠ Záhuní pro školní rok 2013/2014 (předpokládaný termín 

konání – 17. 1. 2014). 

– Větší propojenost Klubu s učiteli (zvýšení účasti učitelů na jednáních VDK )  
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– Řešení nejen finančních a organizačních otázek, ale i běžných každodenních problémů, 

které, pokud se týkají školy, tak se týkají i žáků a neméně jejich rodičů, například 

problematika chování žáků a tím jejich způsobu reprezentace školy navenek, 

– Nalezení a oslovení dalších sponzorů pro školní rok 2013/2014 pro možnost navýšení 

finančních prostředků pro činnost Klubu (podporu školních i mimoškolních aktivit). 

 

Frenštát p.R,  dne 30.6. 2013   

 

  Alena Juráková,  

  předseda Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, o.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 


