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1.  Identi f ikační  údaje  

 

Název školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola 

Metylovice, příspěvková organizace 

Adresa školy 739 49 Metylovice 620 

Ředitelka školy PaedDr. Renata Spustová , Ph.D.  
Kontakty +420 558 686 124, +420 731 026 132 

Email zs_metylovice@802.cz 

Www stránka     skola.metylovice.cz 

IČ   61963682 

RED-IZO 600133966 

Základní škola IZO 102 080 178 

Mateřská škola IZO 150 019 505 

Školní družina IZO 119 600 501 

Školní jídelna - výdejna IZO 103 044 418 

Zřizovatel Obec Metylovice 

Adresa 739 49 Metylovice 495 

Kontakty 558 686 255, 558 686 129 
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     2.   Charakteristika školy 

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace, 

má v obci Metylovice dlouholetou tradici. V nové budově zahájila škola svou činnost ve 

školním roce 2014/2015. Nová budova byla slavnostním ceremoniálem otevřena dne 30. 

srpna 2014. Kapacita dětí v současné škole je 120 žáků 1. stupně, 50 dětí školní družiny a 20 

dětí mateřské školy. 

Jedná se o malotřídní školu s prvním stupněm a s mateřskou školou částečně umístěnou 

v budově školy a částečně na odloučeném pracovišti Metylovice 20. Díky tomu, že v nové 

budově školy je umístěno předškolní oddělení, mají naše děti zajištěn snadnější přechod 

z mateřské do základní školy, protože přicházejí do známého prostředí a personální obsazení 

školy je tvořeno opět známými učiteli a zaměstnanci školy. 

 

2.1 Součásti školy 

 

Mateřská škola 

 Počet oddělení 3 

Počet dětí 67 

 

Školní družina 

Počet oddělení 2 

Počet dětí 46 

 

Vykazované počty jsou dle statistických výkazů o základní škole, mateřské škole, školní 

družině a výkazů o školním stravování ke dni 30.09.2015 a 30.10.2015. Během školního 

roku se stav žáků průběžně měnil. Dva žáci odešli a noví dva žáci nastoupili povinnou školní 

docházku v naší škole. 

 

     3.   Materiálové, prostorové, technické a jiné podmínky 

Výuka probíhala ve čtyřech prostorných, barevně odlišených učebnách a v počítačové 

učebně. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi SMART, počítačem a ozvučením. Ve 

škole používáme původní školní nábytek. Současně byly zakoupeny další sety nábytku do 

Základní škola 

Počet tříd 3 

Počet žáků 51 

Výdejna školní jídelny 

Metylovice 20 48 

Metylovice 620 66 



tříd a do školní družiny z důvodu zvýšeného počtu žáků a z důvodu potřeby variabilního 

nastavení stolů a židlí pro správnou výšku sezení žáků. Dříve zakoupený žlutý nábytek tyto 

parametry nastavitelnosti nesplňuje a je proto obtížné zkombinovat velikost lavic a stolů pro 

žáky tak, aby odpovídaly hygienickým předpisům. Prostředí tříd je velmi estetické, barevně 

sladěné a na děti pozitivně působí.  

 

Výuka informatiky a matematiky ve 3. – 5. ročníku probíhala v učebně PC. Počítačová 

učebna má včetně učitelského počítače 10 PC. Je dovybavena velkoplošnou televizí, která 

umožňuje přenos signálu z obrazovky učitelova počítače tak, aby ho mohli sledovat i žáci.  

 

Pro potřeby školní družiny sloužila prostorná podkrovní místnost a třetí třída, v níž byla 

zřízena školní družina 2. Výhodou prostoru družiny je velká pohovka, na níž děti 

v odpoledních hodinách odpočívají. Místnost ŠD je využívána i pro netradiční výuku, 

například pro Muzikohrátky. Nevýhodou podkrovní místnosti ŠD je její přehřívání v letních 

měsících a špatná větratelnost při deštivém počasí díky střešním oknům. Školní družina často 

využívá i vedlejší místnost výtvarné učebny, v níž je vyučována zejména keramika. Místnost 

školní družiny je připojena prostřednictvím PC k centrálnímu intranetu a vybavena 

velkoplošnou televizí. 

 

Prostor celé budovy školy byl pokryt signálem Wifi v rámci projektu Chytří pomocníci, 

jehož jsme byli partnerem. 

 

Pro rozvoj environmentálních aktivit žáků byl na školní zahradě u základní školy postaven 

skleník, pařeniště a domeček pro zahradní náčiní. Na školním pozemku byly vysazeny keře, 

jahody a vytvořen malý záhon pro jarní pěstování zeleniny. 

U místního muzea byl vytvořen malý včelařský areál se čtyřmi úly a včelstvy, o který se 

staraly děti ve včelařském kroužku. Tyto aktivity byly financovány jednak z obecního 

rozpočtu, jednak z dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. O prázdninách bylo 

z našich čtyř úlů stočeno 35 kg medu, který dostaly školní děti. 

V rámci projektu EVVO byl zřízen i kroužek péče o domácí mazlíčky, v němž máme králíky, 

rybičky, hada – korálovku, bílého ježka a před prázdninami i pavouka sklípkana. 

 

Mateřská škola oddělení Sluníčko v budově č.p. 620 je také vybavena interaktivní tabulí. Ve 

školním roce 2015/2016 byly pořízeny do třídy Sluníčko hrací koutky a prostor byl rozdělen 



tak, aby si mohly děti vybírat prostor ke hrám výtvarným, k manipulačním činnostem či 

poznávání dle svých potřeb. 

Do nejmenšího oddělení Krtečků byla pořízena skříň pro ukládání výtvarných potřeb. 

Medvídci dostali další příležitosti ke hrám ve formě koutku výtvarných činností. 

Ke hrám děti z obou budov mateřské školy využívaly školní zahradu v přírodním stylu, která 

už pomalu roste do své požadované podoby. Dětem z oddělení Sluníčko a žákům 

navštěvujícím školní družinu sloužila i malá zahrada u základní školy. 

 

     4.   Učební plány 

 

Škola poskytovala vzdělání 51 žákům 1. stupně základní školy. Vyučovalo se podle 

inovovaného ŠVP č.j. ZŠ/201/Sp/12. 

V mateřské škole děti plnily nový ŠVP Veselá školka poznává svět doplněný o roční plán 

školy včetně měsíčních plánů. Do tohoto ŠVP byly začleněny prvky environmentální 

výchovy v souladu s projektovým záměrem nové dětské přírodní zahrady. Děti se aktivně 

zapojily do sázení zeleniny, jahod, do pěstování květin. Jejich práce na zahradě a péče o 

zeleň byla zdokumentována i fotografiemi a publikována na webových stránkách školy. 

Všichni vyučující základní školy vypracovali celoroční učební a tematické plány 

jednotlivých předmětů, které vyučovali. Tyto tematické plány byly zpracovány na jednotlivé 

měsíce a týdny, respektovaly učební osnovy a tematické okruhy vyučovaných předmětů 

v jednotlivých ročnících. K výuce byly používány učebnice schválené MŠMT 

z nakladatelství Alter, Prodos, SPN, Fortuna, OUP, Nová škola, Fraus, Prometheus a další 

s doložkou MŠMT. 

V matematice se pokračovalo s výukou matematiky podle moderních metod prof. Hejného i 

ve třetím ročníku. V metodě výuky prof. Hejného byli proškoleni všichni pedagogové 

základní školy spolu s učiteli mateřské školy, aby tito získali představu o předmatematických 

zkušenostech dětí před vstupem do školy.  

 

 

 

 

 

 

 



Učební plán ZŠ/201/Sp/12: 

 

Vzdělávací oblast 
Vzdělávací obor 

( předmět) 

Ročník – hodinová dotace 

1. 2. 3. 4. 5. celkem 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
8 9 9 7 7 40 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 

Matematika  a 

její aplikace 
Matematika 4 5 5 5 5 24 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika - - - - 1 1 

Člověk a jeho     

svět 

Prvouka 2 2 3 - - 7 

Vlastivěda - - - 2 2 4 

Přírodověda - - - 2 2 4 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět 

práce 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celkový počet hodin 20 22 25 25 26 118 

 

Jako nepovinný předmět byla vyučována v 1., 2. a 5. ročníku 1 hodina Konverzace 

v anglickém jazyce, v rámci které byly rozšiřovány konverzační dovednosti žáků v cizím 

jazyce. 

Pro výuku tělesné výchovy bylo používáno malé hřiště za školou, které bylo naším 

zřizovatelem oploceno a školou byly zakoupeny fotbalové branky nejen pro školní aktivity 

našich dětí, ale i pro mimoškolní využití.  

Testování žáků 

I v letošním roce z důvodu vnitřní evaluace výsledků vzdělávání našich žáků proběhlo 

testování Stonožka společnosti SCIO u žáků 3. a 5. ročníku. 

 



Ve třetím ročníku bylo testováno 10 žáků. 

Percentil úspěšnosti žáků Stonožka 3. ročník 

ČJ KK AJ ČaJS M 

16 35 31 44 22 

Výsledky ovlivnila skladba třídy – 20% žáků má diagnostikovánu vývojovou poruchu učení, 

10% žáků je ve výsledcích na spodní hranici průměru. 

 

Žáci 5. ročníku v počtu 4 v rámci Stonožky absolvovali testování v českém jazyce, obecně 

studijních předpokladech a matematice. 

Percentil úspěšnosti žáků Stonožka 5. ročník 

ČJ M OSP 

70 65 52 

Všichni 4 žáci 5. ročníku byli mimořádně nadaní. Z výsledků je zřejmá přidaná hodnota 

vzdělávacích výkonů nad míru obecně studijních předpokladů, což je základním cílem 

vzdělávání. Výsledky testování odpovídají i školním výsledkům žáků – poněkud horší 

výsledky v matematice než v českém jazyce. 

Výsledky jednotlivých žáků odpovídají jejich standardní školní práci. 

 

Zájmové útvary – kroužky 

 

Sportovní hry 

Sportovní hry probíhaly pod vedením vychovatele školní družiny Mgr. Pavla Kožucha. 

Kroužek navštěvovalo šestnáct dětí. Zabývaly se zejména zvyšováním tělesné zdatnosti a 

florbalem. 

 

Náboženství 

Ve školním roce 2015/2016 se náboženství ve škole nevyučovalo ani jako nepovinný 

předmět, ani jako kroužek. 

 

Flétna 

Ve školním roce 2015/2016 se družinového kroužku hry na flétnu účastnili čtyři žáci. Pod 

vedením Naděždy Rekové vystoupili na akcích školy a hrály společně s kapelou učitelů. 

 



Houslový kroužek 

Do houslového kroužku chodilo ve školním roce 2015/2016 celkem 5 žáků. Hráli sólová 

vystoupení i společně s cimbálem na vánočním koncertě. Kroužek vedla Lenka Liberdová. 

 

Keramika 

Keramický kroužek vedl vychovatel školní družiny Adam Mráček ve třech věkově 

diferencovaných skupinách. Celkem navštěvovalo keramiku 33 dětí. 

 

Domácí mazlíčci 

Do kroužku domácích mazlíčků se zapojilo 21 žáků. Kroužek vedl Mgr. Oldřich Staněk. 

V rámci kroužku žáci pečovali o minikrálíčky, o rybičky, bílého ježka, korálovku a pavouka. 

 

Včelařský kroužek 

Do včelařského kroužku chodilo 14 žáků. Kroužek vedl Mgr. Oldřich Staněk. Děti se 

seznamovaly s vývojem a životem včel, vyráběly rámky do úlů a byly se podívat v novém 

včelíně. 

 

 

Mažoretky 

Mažoretky střídavě vedly asistentky pedagoga Jana Školotíková, Markéta Školotíková a 

Lucie Šigutová. Děvčata vystupovala na vánočním koncertě, na maškarním plese, školní 

zahradní párty a na Dni dětí. Kroužku se účastnilo 10 dívek. 

 

Kytara 

Kytarový kroužek vedla ve školním roce 2015/2016 vedoucí ŠD Naděžda Reková. Kroužek 

navštěvovalo 17 dětí. Pracovalo se ve dvou skupinách podle věku a předchozích hudebních 

dovedností. Děti vystupovaly na Vánočním koncertu, na zahradní párty, na vítání občánků.  

 

Sborový zpěv 

Děti ve sborovém zpěvu vedla Renata Spustová. Společně s ostatními dětmi školy 

vystupovali naši zpěváci na školním Vánočním koncertě, na mikulášském večeru a na 

slavnostním koncertu frýdlantského dechového souboru.  

 

 



Úrazovost 

V knize úrazů ZŠ ve školním roce 2015/201 byl evidován jeden drobný úraz. Žák prvního 

ročníku při zhoupnutí na židli spadl, udeřil se do nosu a začala mu téct krev. Vyučující 

poskytl první pomoc. Rodiče byli informováni. Žák nebyl ošetřen lékařem.  

V knize úrazů MŠ ve školním roce 2014/2015 byly evidovány pouze drobné úrazy. Rodiče 

byli vždy informováni. 

 

Školní družina 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školní družinu 46, později 47 dětí. Družina pracuje 

ve dvou odděleních podle ŠVP ŠD.   

I. oddělení II. oddělení 

28 19 

17 CH + 11D 11CH + 8 D 

 
Ve školním roce  2015/2016 byly pro školní družinu naplánované 3 akce a to: 

- „Jarní výtvarná dílna“, kde si děti namalovaly hrníčky  

- turistický pochod spojený s opékáním párků se neuskutečnil z důvodu nepříznivého 

počasí.  

- „Spaní ve školní družině“ pro 5. třídu.  

 

Práce s integrovanými žáky 

Ve školním roce 2015/2016 bylo do výuky integrováno pět žáků s těžkým zdravotním 

postižením – se specifickými poruchami učení, poruchami chování a těžkou vadou řeči. Tito 

žáci byli nad rámec výuky vzděláváni 1 hodinu týdně a v rámci výuky pracovali podle 

individuálního vzdělávacího plánu. Ke všem těmto žákům byl zachováván individuální 

přístup jak v procesu vzdělávání, tak i hodnocení vzdělávacích výsledků. Jedno dítě 

v základní škole bylo vzděláváno s pomocí asistenta pedagoga. 

 

Dopravní výchova 

Dopravní výchova byla součástí výuky učebních osnov 4. – 5. ročníku, v rámci prvouky byla 

vyučována od 1. do 3. ročníku. 

Dopravní výchova – žáci 4. ročníku 

- teoretická část výuky proběhla v budově ZŠ Metylovice 

- praktická část výuky: 22. 10. 2015: DDH Frýdlant nad Ostravicí,  



                                      4. 5. 2016: DDH Frýdlant nad Ostravicí  

 

Sportovní soutěže 

Vybíjená – 7. 4. 2016: okrskové kolo ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí 

Malá kopaná – McDonald cup, okrskové kolo, pořadatel ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ 

Metylovice 

3. 5. 2016: 1. – 3. třída (3. místo) 

4. 5. 2016: 4. – 5. třída  

 

 

Sportovní aktivity podporované zřizovatelem 

V rámci podpory sportovních aktivit našich žáků proběhl lyžařský výcvik. Žáci 5. ročníku 

měli celý lyžařský výcvik hrazen z prostředků obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1  Hodnocení prospěchu 

     

 

Z celkového počtu 51 žáků na konci školního roku 2015/2016 prospělo s vyznamenáním 42, 

což představuje 82,4% . Sedm žáků prospělo, jeden žák neprospěl. 

 

5.2  Přehled povinných předmětů vyučovaných ve šk.roce 2015/2016 včetně 

pololetních průměrných známek všech žáků v jednotlivých předmětech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ročník počet žáků vyznamenání prospělo neprospělo vyznamenání % 

1. 16 12 3 1 75,0 

2. 14 11 2 0 78,6 

3. 10 9 1 0 90,0 

4. 7 6 1 0 85,7 

5. 4 4 0 0 100,0 

celkem 51 42 7 1 82,4 

povinný předmět 
ø známka v 

1.pol. 

ø známka v 

2.pol. 
ø známka 

český jazyk 1,400 1,460 1,430 

matematika 1,400 1,380 1,390 

anglický jazyk 1,120 1,180 1,150 

prvouka 1,180 1,130 1,155 

přírodověda 1,000 1,180 1,090 

vlastivěda 1,360 1,360 1,360 

hudební výchova 1,000 1,000 1,000 

výtvarná výchova 1,000 1,000 1,000 

tělesná výchova 1,000 1,000 1,000 

pracovní činnosti 1,000 1,000 1,000 

Informatika 1,000 1,000 1,000 

Konverzace AJ 1,000 1,000 1,000 



5.3   Přehled průměrných známek ze všech předmětů v ročnících 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4   Hodnocení chování 

 

ročník počet žáků 

hodnoceno 

stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 

1. 16 16 0 0 

2. 14 14 0 0 

3. 10 10 0 0 

4. 7 7 0 0 

5. 4 4 0 0 

celkem 51 51 0 0 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků bylo realizováno dle platného 

„ Klasifikačního řádu “ školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ročník 
ø známka 

1. pololetí 2. pololetí 

1. 1,117 1,133 

2. 1,161 1,163 

3. 1,225 1,213 

4. 1,206 1,254 

5. 1,000 1,000 



6.  Absence žáků 

ročník 
počet 

žáků 
počet hodin ø hodin na žáka 

1. 16 882 55,13 

2. 14 428 30,57 

3. 10 425 42,50 

4. 7 320 45,70 

5. 4 195 48,75 

celkem 51 2250 44,11 

 

Veškerá absence žáků byla vždy řádně omluvena. Nejvyšší absence byla u žáků prvního 

ročníku, nejnižší u žáků druhého ročníku. Příčinou absence byla ve většině případů sezónní 

onemocnění. 

 

 

7. Mateřská škola 

Ve  školním roce 2015/2016 navštěvovalo MŠ 67 dětí. Do základní školy odešlo na konci 

školního roku šestnáct dětí, dvěma dětem byl navržen odklad. V 1. oddělení Krtečci bylo 

umístěno 20 dětí, ve 2. oddělení Medvídci 28 dětí. Ve Sluníčku určeném pro předškoláky, 

bylo 19 dětí. Současně byl provoz rozšířené MŠ zajištěn i po personální stránce – v mateřské 

škole byla zřízena s podporou MS kraje funkce asistenta pedagoga pro jedno dítě v oddělení 

Krtečci. Asistentka pedagoga výrazně posílila pedagogický sbor mateřské školy individuální 

prací s dítětem s těžkým zdravotním postižením. 

 

 

7.1  Výchovně vzdělávací proces 

 

Mateřská škola pracovala podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání č.j. 32405/2004-22. Vzdělávání probíhalo podle nově zpracovaného ŠVP 

mateřské školy nazvaného Veselá školka poznává svět, který naplňoval základní požadované 

kompetence dětí v období předškolního vzdělávání. Současně byl vytvořen roční plán školy 

včetně podrobných měsíčních plánů jednotlivých oddělení, které vycházely z věkových 

zvláštností dětí obou tříd. Z důvodu vzdělávání dětí věkové skupiny 2 – 3 roky byly 



modifikovány roční i měsíční plány MŠ tak, aby byly respektovány věkové zvláštnosti této 

skupiny dětí a aby byl zajištěn optimální rozvoj jejich dovedností, psychická pohoda a 

rozvíjena sebeobsluha. 

V rámci ročního plánu činnosti MŠ byl vytvořen rozvrh týdenní činnosti v MŠ tak, aby byly 

pokryty jednotlivé klíčové kompetence dětí a aby výchovně vzdělávací proces byl 

rovnoměrně zaměřen na základní vědomosti, dovednosti i návyky dané věkové skupiny dětí. 

Současně byla v  MŠ Sluníčko odborně vyučována angličtina pro nejmenší podle materiálu 

Cookie and friends nakladatelství OUP. Materiály pro výuku byly voleny po konzultaci 

s pracovníky Oxford Univerity Press tak, aby byl zajištěn plynulý a navazující přechod 

v jazykovém vyučování při vstupu do ZŠ. 

Do ročního plánu mateřské školy byly začleněny již vytvořené komponenty zahrnující 

problematiku EVVO v návaznosti na nově budovanou zahradu v přírodním stylu. 

Do rozvrhu činností oddělení Medvídci a Sluníčko byly zahrnuty logopedické chvilky 

s logopedickým preventistou Oldřichem Staňkem. 

Akce MŠ: 
 

Muzikohrátky – Kouzelné muzikohrátky 

Muzikohrátky – Indiánské muzikohrátky 

Ekoprogram – „O parádivé housence“ 

Ekoprogram – „Rok s jablůňkou“ 

Ekoprogram – „Karneval se zvířátky“ 

Divadlo – p. Urbánek – „Ententýky“ 

Spolupráce se zahrádkáři - moštování 

Halloween 

Divadélko Krajánek – „Hajný a zvířátka“ 

Muzikohrátky – Podzimní muzikohrátky 

Mikulášská nadílka 

Vánoční koncert 

Vánoce v MŠ 

Lyžařský výcvik – Bílá 

Ekoprogram – „Bude zima, bude mráz“ 

Divadlo Loutek Ostrava – „O blýskavém prasátku“ 

Beseda s PČR 

Karneval 

Návštěva knihovny 



Výchovný koncert – „Škola z Marsu“ 

Velikonoční výtvarná dílna 

Divadlo – p. Urbánek – „Já nic, já muzikant“ 

Den Země 

Den matek – besídka 

Muzikohrátky – Africké muzikohrátky 

Ekoprogram – „Dobré ráno na statku“ 

Ekoprogram – „Trápení myšky Ryšky“ 

Ekoprogram – „Co to bzučí na louce“ 

Den CO 

Focení 

Indiánská stezka 

Pasování předškoláků 

Školní výlet – Letní dětský park Bílá 

Den dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Zaměstnanci školy        

 

 

8.1  Celkový přehled fyzického a přepočteného počtu zaměstnanců za 

organizaci: 

 

Základní škola: k 1.9.2015 

Pedagogických pracovníků, včetně ředitelky  8 přepočtených 5,70 

Vychovatelka ŠD 4 přepočtených 1,37 

Provozní 6 přepočtených 2,20 

Školní jídelna - výdej 2 přepočtených 0,8 

Celkem zaměstnanců 20 přepočtených 10,07 

 

 

Mateřská škola: k 1.9.2015 

Pedagogických pracovníků včetně AP 10 přepočtených 5,76 

Provozní, vč. ŠJ 3 přepočtených 1,85 

Celkem zaměstnanců 13 přepočtených 7,61 

 

 

8.2  Normativní ukazatele: 

 

 

 

 

 

Normativní ukazatele jsou rozpočítány za rok 2015 i za rok 2016 vždy na celý kalendářní 

rok, proto jejich výše nesouhlasí s aktuálně uváděným počtem zaměstnanců v mateřské a 

základní škole. Zároveň se do přepočteného počtu zaměstnanců promítá i dotace Obce 

Metylovice ve výši 0,11úvazku, který není součástí normativních ukazatelů.  

 

 

 

období limit zaměstnanců 

září - prosinec 15 16,98 

leden - srpen 16 17,37 



8.3    Kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

pracovní zařazení vzdělání pedag.způs. odb.zp. 

učitelka 

VŠ 2.st., M/ZT 

CZV 1. st. ano ano 

učitel VŠ 1.st.  ano ano 

učitel VŠ 1.st.  ano ano 

učitel Tělovýchovný institut  ano ano 

učitel VŠ Čj a literatura 

Ne - 

doplňováno ne 

ředitelka/učitelka 

VŠ 2.st., M/F 

CZV 1. st. ano ano 

vychovatelka ŠD DPS -vychov. ano ano 

vychovatelka ŠD bakalářské ano ano 

vychovatel ŠD 

SŠ výchovná činnost, 

učitelství MŠ ano ano 

učitel MŠ 

Výchovná a humanitární 

činnost SŠ+ jednotlivá MZ ano ano 

učitelka MŠ VOŠ vychovatelství ano 

Ne - 

doplňováno 

učitelka MŠ VŠ vychovatelství ano 

Ne - 

doplňováno 

učitelka MŠ VŠ ped. min. ano 

Ne - 

doplňováno 

učitelka MŠ SŠ, asistent pedagoga ne 

Ne – 

doplňováno 

Vedoucí učitelka 

MŠ, učitelka ZŠ VŠ AJ ano 

Ano + 

doplňováno 

Asistent pedagoga 

SZŠ 

Studium pro AP ano ano 



Asistent pedagoga 

VŠ, specializace 

v pedagogice Sociální 

patologie a prevence  ano ano 

 

 

Ze 17 pedagogických pracovníků bylo 11 s vysokoškolským vzděláním – bakalářské, 

magisterské studium, licenciát. Celkem 15 zaměstnanců splňuje pedagogickou způsobilost. 

Všichni zaměstnanci dotčení zněním Zákona o pedagogických pracovnících platnému 

k 1.1.2015 si doplňují příslušnou pedagogickou kvalifikaci pro daný stupeň školského 

vzdělávacího systému. Cílem je zajistit kompletní kvalifikovanost pedagogických 

pracovníků. Protože dva nekvalifikovaní zaměstnanci přerušili studium k získání kvalifikace 

pedagogického pracovníka a dále již nesplňovali podmínky Zákona o pedagogických 

pracovnících, byl s nimi rozvázán pracovní poměr dohodou, a to na výslovné doporučení 

ČŠI. Tito zaměstnanci byli nahrazeni pedagogickými pracovníky, kteří splňují podmínky 

Zákona o pedagogických pracovnících. 

 

9.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP) 

V rámci prohlubování kvalifikace se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali seminářů a kurzů 

k rozvoji a udržování jejich pedagogických vědomostí, dovedností a schopností dle 

aktuálních potřeb naší školy. 

Pro školní rok 2015/2016 byl vytvořen plán DVPP. Vedoucí učitelka MŠ absolvovala 

metodickou poradnu Mgr. Jarky Grosssmannové. Ředitelka školy absolvovala vzdělávání 

zaměřené na rozvojové programy pro programové období 2016-2023 a na novou legislativu 

v souvislosti s aktuálními změnami zákonů a problematikou BOZP. Učitelky MŠ se 

zúčastnily vzdělávání zaměřeného na práci s dětmi prostřednictvím projektové výuky. Učitel 

MŠ a vedoucí vychovatelka ŠD se v rámci DVPP zaměřili na výtvarné činnosti. 

Všichni pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v aritmetických a geometrických prostředích 

Hejného metody výuky matematiky a dále zaměstnanci školy absolvovali zdravotnické 

školení pro poskytnutí první pomoci. 

DVPP bylo napříč organizací zaměřeno i na blížící se inkluzi. V MŠ byla proškolena vedoucí 

učitelka MŠ, v ZŠ metodik prevence a ředitelka školy. 

 

  



V rámci zvyšování kvalifikace proběhlo následující studium: 

Učitelky ZŠ s kombinací M/ZT a M/F úspěšně absolvovaly třísemestrální studium v rámci 

celoživotního vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě k získání kvalifikace učitelství 1. 

stupně. Pět pedagogických pracovníků MŠ absolvovalo úspěšně druhý ročník 

středoškolského dálkového studia k získání kvalifikace učitel MŠ. 

 

     10.    Údaje o prevenci negativních jevů   

 

Základní škola v Metylovicích je běžným typem malotřídní školy. Nejčastěji jsou řešeny 

vztahy mezi žáky a vulgární vyjadřování.  

K závažnému sociálně patologickému chování u našich žáků nedošlo. Žádný případ nebyl 

řešen na OSPOD. U závažnějších poruch chování dětí byla doporučena a projednána s rodiči 

konzultace v pedagogicko – psychologické poradně. 

Současně škola vyřídila ve spolupráci s neziskovou organizací Women for Women zdarma 

obědy pro dítě ze sociálně slabého rodinného prostředí. 

Prevence negativních jevů se řídila Minimálním preventivním programem ZŠ. Žáci byli 

ihned při zahájení školního roku informováni o tom, jak postupovat v případě, že by se 

v jejich životě (ve škole i mimo ni) objevily náznaky negativních jevů. 

Další otázky spojené s prevencí patologických jevů a s výchovou ke zdravému životnímu 

stylu byly začleněny do stávajícího ŠVP a učebních plánů jednotlivých ročníků, především 

do oblasti prvouky a přírodovědy. 

Na 1. stupni naší školy proběhly lekce EVVO zaměřené na zdravý a ekologický životní styl., 

představení divadla Slunečnice a Muzikohrátky. Děti navštívily loutkové divadlo v Ostravě. 

Při řešení problémů spolupracovali třídní učitelé s ředitelkou školy. Škola využívala i 

odborných služeb PPP ve Frýdku-Místku a PPP Havířov.  

Naše škola nabízela v loňském školním roce žákům dostatečný výběr zájmových kroužků. 

Nezbytnou součástí školního života o přestávkách se stal pingpongový stůl a stolní fotbálek 

umístěný ve třídě ve 2. nadzemním podlaží. 

Volbou vhodných kulturních na vzdělávacích pořadů včetně divadelních představení a besed 

s environmentální tématikou se tým učitelů snažil vytvořit žákům pozitivní hodnotový 

systém tak, aby se zamezilo rozvoji negativních jevů. Velkou měrou v oblasti prevence 

přispěly k činnosti školy i aktivity a programy uspořádané Sdružením rodičů při naší 

základní škole. 

 



11.    Zápis do 1. ročníku 

 

      Data jsou použita z výkazu S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole. 

 

 

        Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku  

 

  

zapisovaní 
zapsaní na 

dané škole 
převedení na 

jinou školu 

s žádostí o 

odklad 

docházky 

vzdělávaní 

podle § 42 šk. 

zákona 

Neuzavřený 

zápis 

 

celkem 
z toho 

dívky 
celkem 

z toho 

dívky 
celkem celkem  

z toho 

dívky 
z toho 

dívky 
celkem  

z toho 

dívky 
celkem  

z toho 

dívky 

Poprvé u zápisu 19 8 16 5 0 0 0 0 2 2 1 1 

Přicházejí po odkladu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho po dodatečném 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.1.2011 a později 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 9. 2010 -31.12.2010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

1. 9. 2009 - 31. 8. 2010 18 7 16 5 0 0 2 2 0 0 0 0 

1. 9. 2008 - 31. 8. 2009 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 9. 2007 - 31. 8. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. 8. 2007 a dříve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 Zápis do 1. ročníku se konal dne 4. února 2016. Školní zralost dokazovaly děti u tří 

pracovních stanovišť.  

                   

12. Údaje o mimoškolních aktivitách a akcích školy 

 

Naši žáci jsou členy místního Sboru dobrovolných hasičů, zapojili se do činnosti Sportovního 

klubu Metylovice, a to ve volejbale či kopané, a v rámci TJ Sokol Metylovice hrají stolní 

tenis, někteří z žáků dojíždějí do ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí.  

Naše škola uspořádala za pomoci Rady rodičů tři významné akce: 

I. Halloween 

Byla zajištěna ohňová show u místního muzea, kterou včetně bohatého pohoštění a stezky 

odvahy zorganizovalo Sdružení rodičů 

II. Vánoční koncert 

Vánoční koncert 2015 byl přehlídkou činnosti a dovedností dětí mateřské i základní školy. 

Naše žáky doprovázelo hudební sdružení učitelů Ad-Re-Na–LLiN a spol. Vystoupení se 



neslo v duchu Nerudovy Romance štědrovečerní. Jako každý rok vystoupily i malé a velké 

mažoretky, připojil se i taneční kroužek a kytaristé. Poetiku do celého programu vneslo 

vystoupení dětí z obou oddělení mateřské školy. Ozvučení a osvětlení akce zajistili a odborně 

provedli Lumír Tománek a Jiří Mačejovský. . 

III. Den matek 

Letošní Den matek si připravily děti z mateřské školy pro své rodiče. Konal se v netradičním, 

ale krásném prostředí naší zahrady při mateřské škole. 

IV. Zahradní párty 

První zahradní párty naší základní školy byla předprázdninovou téměř letní akcí na zahradě 

za školou. Pokřtili jsme naše druhé CD Běh na dlouhou trať – OKNEM do světa, zazpívali 

naše oblíbené písničky. Vystoupili houslisté, kytaristé, klavíristka, mažoretky a děti ze školní 

družiny ve folklórním pásmu. Provozní zaměstnanci přichystali příjemné pohoštění, které 

zpestřilo průběh zdařilé neformální akce. 

 

Akce školy v průběhu školního roku 2015/2016: 

 

►   dopravní výchova pro žáky 4.ročníku – teorie 

►   zahradní párty 

►   cvičení v přírodě  

►   Halloween 

►   mikulášská nadílka (Rada rodičů) 

►   vystoupení na Dni matek 

►   vánoční koncert 

►   vystoupení na Vánočním koncertě ve Frýdlantu nad Ostravicí 

►   vystoupení u příležitosti „Vítání občánků“ 

►   zápis do 1. třídy 

►   velikonoční dílna 

►   den CO 

►   dětský maškarní ples (Rada rodičů) 

►   zápis do MŠ 

►   dopravní výchova pro žáky 4. ročníku – praktická část na DH ve Frýdlantu n.O. 

►   sběr papíru  

►   maňáskové divadlo pro MŠ a ZŠ 

►   divadlo loutek MŠ a ZŠ   



►   zábavné dopoledne pro děti (Rada rodičů) – Dětský den 

►   besedy s tématikou EVVO 

►   besedy s městskou policií 

►   Muzikohrátky 

 

 

  13. Spolupráce školy 

   V roce 2005 byla zřízena Školská rada, která hodnotí činnost školy, vzdělávací výsledky a 

její provoz. V září 2012 proběhly volby do školské rady. Školská rada má 3 členy. Předsedou 

Školské rady byl zvolen Petr Černoch. Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 

2014/2015. 

     Škola spolupracuje se Sdružením rodičů Metylovice o.s., které připravuje v průběhu 

školního roku již tradiční akce pro děti – Mikulášskou nadílku, maškarní ples, zábavné 

dopoledne ke Dni dětí, podílí se na třídních výletech a charitativních akcích. Sdružení rodičů 

Metylovice o.s. velmi výrazným způsobem přispělo dětem na financování zájezdů do divadla 

loutek a aktivně se zapojuje do školních akcí – Halloween, Vánoční koncert. 

Základní škola organizuje 3 x ročně třídní schůzky s rodiči a individuální konzultace s rodiči. 

Vedení školy spolupracuje s PPP ve Frýdku – Místku a v Havířově – Šumbarku při řešení 

výchovných a vzdělávacích problémů žáků a s SPC ve Frýdku-Místku a v Ostravě. 

V rámci projektových dnů spolupracovala škola i s členy místního sboru dobrovolných 

hasičů, a s Policií ČR. Se zřizovatelem se ředitelka školy scházela dle potřeb, účastnila se na 

pozvání jednání zastupitelstva, s řediteli ostatních škol v regionu 2 x ročně na poradách 

svolávaných vedoucí odboru školství obce s rozšířenou působností ve Frýdlantu n.O., 

individuálně s řediteli škol v regionu rovněž dle potřeb, zvláště s vedením škol, kam žáci 

nastupují do 6. ročníku.       

 

 

13.1  Prezentace školy na veřejnosti 

 

         ♦ články o činnosti školy do místního zpravodaje 

         ♦ články o činnosti školy do Mikroregionu 

         ♦ webová stránka školy škola.metylovice.cz  

         ♦ veřejná vystoupení  

 



 

14.  Poskytování informací 

 

Ve školním roce 2015/2016 nebyly poskytnuty žádné informace podle zákona č. 106/1999 

Sb. 

 

15.  Výsledky inspekční a kontrolní činnosti 

 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla 19.- 21.10.2015 kontrola České školní inspekce 

zaměřená na mateřskou i základní školu. Kontrola proběhla v pořádku, kromě kontroly 

předpokladů pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Bylo zjištěno, že jeden z učitelů ZŠ a čtyři učitelé MŠ nemají 

požadovanou kvalifikaci – jednalo se ve třech případech o krátké úvazky. Situace byla ihned 

řešena – a to jednak reorganizací a jednak dohodou o ukončení pracovního poměru u 

zaměstnance, který přerušil kvalifikační studium – k 1.2.2016. Další změna proběhla 

k 30.6.2016 – jednalo se o dohodu o ukončení pracovního poměru se zaměstnancem, který 

nesplňoval podmínky zákona a přerušil  kvalifikační studium. Dle pokynu ČŠI byla zaslána 

zpráva o odstranění nedostatku v kontrolním zjištění dle pokynu ČŠI. 

V organizaci byla prováděna vnitřní kontrolní činnost jak v oblasti výchovně vzdělávací, tak 

v oblasti BOZ. Veškeré nedostatky byly ihned řešeny. 

       

16.  Projekty školy 

 

16.1 Ovoce do škol 

Naše škola je již tři roky zapojena v projektu Ovoce do škol, v jehož rámci děti dostávají 

zdarma dvakrát měsíčně balíček ovoce, zeleniny a ovocných šťáv. Projekt se setkává u žáků 

s velkým ohlasem, protože balíčky pro děti jsou bohaté, velmi kvalitní a především dětem 

chutnají. 

 

 

 

 



16.2  Ostatní projekty 
 

Projekt Implementace principů EVVO do ŠVP a nabídky volnočasového vyžití v obci 

Metylovice se zaměřil na aplikaci teoretických znalostí oblasti EVVO získávaných v průběhu 

vyučování do praxe, a to v těchto oblastech: 

- Založení školní zahrady s oplocením, skleníkem, pařeništěm a kompostérem včetně 

vybavení pracovním nářadím 

- Pořízení včelích úlů pro chov včel ve školním včelařském areálu včetně založení 

včelařského kroužku, možnost pozorování života včel v jejich přirozeném prostředí a 

sledování vlivu vybavení úlů na život a vývoj včelího společenstva 

- Vytvoření koutku domácích mazlíčků, vznik kroužku péče o domácí mazlíčky Současně 

jeden z pedagogů zahájil v rámci CZV studium koordinátora EVVO ve společnosti Líska. 

Projekt ovlivnil: 

- Výukovou oblast Člověk a jeho svět v předmětech přírodověda a Prvouka: došlo k rozšíření 

tematických plánů o badatelsky orientované vyučování, rozvoje praktických činností 

spojených se střídáním ročních období, vývoje rostlin, přírody, péče o zvířata – domácí 

mazlíčky, předpěstování rostlin pro výsadbu ve skleníku 

- Výukovou oblast Člověk a svět práce: tematické plány předmětu pracovní činnosti byly 

rozšířeny o práci na školní zahradě, přípravu zahrady na zimu a na jarní výsadbu, o výsadbu 

předpěstovaných sazenic, péči o ně a sklízení prvních plodů včetně jejich zpracování 

- Volnočasové aktivity žáků: vznik kroužku včelařství, kroužku péče o domácí mazlíčky 

- Spolupráci s veřejností obce Metylovice 

Výstupy projektu, kterých bylo dosaženo: 

- Byla vytvořena příloha ke ŠVP Dobrá škola – cesta do budoucnosti, jehož součástí jsou 

aktualizované tematické plány zaměřené na prosazování principů EVVO v předmětech 

prvouka, Přírodověda a Pracovní činnosti v 1. -5. ročníku ZŠ. 

- Ve školním roce byly v základní škole zřízeny dva nové volnočasové kroužky:  

• Včelařský kroužek – 14 žáků 

• Kroužek péče o domácí mazlíčky – 21 žáků 

- V rámci Dne Země proběhla dne 23.4.2016 ukázka včelaře Ing. Pavla Vraníka zaměřená na 

život včel, jejich vývoj, na včelí produkty a jejich využití v životě lidské populace. Přednáška 

byla spojena s praktickými ukázkami pláství, odvíčkovávání, včelařského náčiní, malých 

přenosných úlů. Akce byla určena žákům základní a mateřské školy v Metylovicích, jejich 

rodičům a široké veřejnosti. 



- Žákům základní a mateřské školy byla určena přednáška  Co to bzučí na louce, kterou 

uspořádala Lenka Bakalová, absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v 

Olomouci, obor Ochrana životního prostředí. Děti si ulehly na improvizovanou 

pampeliškovou louku, poslouchaly bzučení včel, seznámily se s jejich pohybem a jeho 

významem pro orientaci celého včelího společenství, s úkoly včelí populace a s její 

hierarchií. Přednáška byla zaměřena na interaktivitu, možnost volné diskuse a spojení s praxí. 

Na konci přednášky si děti vyrobily svíčku z včelího vosku. Přednášky se zúčastnilo 50 dětí 

ZŠ a 67 dětí MŠ. 

- Bylo zprovozněno internetové vysílání z včelího úlu ze dvou kamer. Přístup ke sledování je 

umístěn na stránkách školy skola.metylovice.cz. Jedna kamera snímá česno úlu, druhá je 

umístěna uvnitř v osvětlené části úlu. 

- Byl zpracován videozáznam z dění na česně a ve včelím úle. Tento materiál bude použit ve 

výuce – prvouka, přírodověda. 

 

Projekt Implementace principů EVVO do ŠVP a nabídky volnočasového vyžití v obci 

Metylovice naplnil očekávané výstupy. Došlo k naplnění stanovených cílů projektu a 

měřitelné výstupy projektu byly splněny. Projekt byl přínosem pro žáky naší školy, jejich 

rodiče i veřejnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17.    Základní údaje o hospodaření v roce 2015 

 
Zařízení, která spadají do správy této PO: 

 

- Základní škola Metylovice 

- Mateřská škola - odd. 1,2, Metylovice 

- Mateřská škola - odd. 3,    Metylovice 

 

Příspěvková organizace náleží do působnosti obce Metylovice. Z této obce dostává příspěvky 

na provozní výdaje. 

 

Dotace na mzdy a ostatní neinv.náklady  poskytuje Moravskoslezský krajský úřad Ostrava. 

 

 

 

 

Dotace od Obce Metylovice: 

 

Schválený příspěvek na provoz :  pro ZŠ                                                              658 988,-  Kč 

                                                      pro MŠ 1,2                                                       565 300,-  Kč 

                                                      pro MŠ 3                                                            67 500,-  Kč 

Příspěvek na sportovní aktivity žáků                                                                       30 680,-  Kč 

Příspěvek na zvýšenou spotř. el.energie                                                                156 382,-  Kč 

Příspěvek na rekonstrukci MŠ čp. 20                                                                     127 019,- Kč 

Příspěvek na zpracování dotace-šk.klub                                                                   26 000,- Kč  

 

Provozní dotace celkem                                                                                     1,631.869,-  

Kč 

 

Vratka nevyčerpaného příspěvku na sport.aktivity                                               -  10 930,- Kč 

 

Dotace z KÚ Ostrava: 

 

Schválená dotace                                                                                                5 574 000,-  Kč 

Navýšení výkonů od 1.9.2015                                                                                 85 000,-  Kč 

Rozvoj.program „Zvýšení platů pedag.pracovníků reg.školství“                          158 574,-  Kč 

Rozvoj.program „Zvýšení odměňování prac. region. Školství v roce 2015“          28 709,-  Kč 

 

Dotace celkem                                                                                                    5,846.283,-  

Kč 

 

 

 

V roce 2015 probíhaly průběžně 3 projekty s dotacemi z Evropských fondů a MS kraje: 

 

 

 

1. Dotace z evropských fondů na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 

     uzavřená mezi Ostravskou univerzitou v Ostravě a ZŠ Metylovice v rámci projektu 



    Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně 

 

Celkový objem přiznaných fin.prostředků                                                        569 585,28   Kč 

Z toho poskytnuta 1. záloha v prosinci 2014                                                     370 230,43  Kč 

2. záloha poskytnuta v dubnu 2015                                                                   199 354,85  Kč 

 

 

 

2. Dotace z evropských fondů - projekt Cesta do budoucnosti  

     - dotace činila                                                                                                  493 498,-  Kč 

 

 

 

3.Dotace z rozpočtu MS kraje – projekt Implementace principů EVVO 

   do ŠVP a  volnočasových aktivit dětí a obyvatel obce Metylovice                80 000,- Kč                 
 

 

 

 

 

. 

 

Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 - Základní škola    

      

položka účet Rozp.2015 Čerpání Pozn.  

           

Materiál          

Čist.prostředky 501 300 20000 11327    

Kancel.potřeby 501 310 30000 22885    

Techn.materiál+na opravy 501 320 13000 2947    

Nádobí 501 330 5000 1557    

Předměty v oper.evidenci 501 340   65    

Drobné hračky 501 420   480    

Knihy,časopisy,pomůcky 501 500 12000 21938    

Potřeby do prac.výchovy 501 520   1150    

Hygiena ZŠ 501 530 10000 5779    

Obědy zaměstnanci 527 320 9000 10272    

Obědy děti 518 970 75000 85755    

Potraviny 501 700 500 3346    

Ost.spotř.nákupy 501 800 10000 20798    

    0      

Inventář   0      

DDHM do 500,- 501 400 10000 8016    

DDHM do 3000,- 501 410 10000 24313    

DHM do 40000,- 558 420 80500 151091    

DDNM nad 7000,- 558 300        

    0      

Ochr.prac.pomůcky 528 300 10000 4735    

Preventivní prohlídky 527 300 2000      

BOZP školení 527 330 5000 5000    

           

Energie          



El.energie 502 300 216382 133348 64968 zálohy 

Vodné 502 310 10000 11936    

Plyn 502 320 100000 80208 27422   " 

    0      

Opravy a udržování 511 300 10000 1559    

    0      

Cestovné 512 300 11000 11120    

    0      

Služby   0      

Výkony spojů 518 310 18000 21829    

Pojištění majetku 549 300 12000 12748    

Doprava obědů 518 330 36000 34649    

Odvoz odpadu 518 610 12000 11328    

Ostatní služby 518 910 180000 182913    

Bankovní poplatky 518 320 5000 6660    

Jiné poplatky 538 300 1000 1101    

Ostatní náklady 549 320 0 1069    

Sportovní aktivity 518 550 30680 19750    

Programátorské popl. 518 560 4000 2822    

Revize 518 570 18000 25450    

Licenční poplatky 518 580 15000 19728    

Mzdy-z výjimky-obec 521 310,330 46658 46258    

Zák.soc.náklady 524,5,7 16330 16391    

           

Celkem   1 044 050 1 022 321 92390 zálohy 

      

 

 

 

 

 

Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 - Mateřská škola    

      

      

položka účet Rozp.2015 Čerpání Pozn.  

Materiál          

Čist.prostředky 501 300 15000 14845    

Kancelářské potřeby 501 310 10000 8663    

Techn.materiál+na opravy 501 320 16000 19317    

Nádobí 501 330        

Předměty v oper.evidenci 501 340 3000 2650    

Drobné hračky 501 420 1000 989    

Knihy,časopisy,pomůcky 501 500 2000 1954    

Hygiena 501 530 4000 3831    

Obědy dospělí 527 320 17000 13224    

Obědy děti 518 970 90000 76871    

Potraviny 501 700 1500 1511    

Ost.spotř.nákupy 501 800 8000 9203    

    0      

Inventář   0      

DDHM do 500,- 501 400 8000 9865    

DDHM do 3000,- 501 410 15000 15705    



DHM do 40000,- 558 420 30000 32091    

DDNM nad 7000,- 558 300        

    0      

Ochr.prac.pomůcky 528 300 5000 5709    

Preventivní prohlídky 527 300 1000 250    

BOZP školení 527 330 4000 3410    

           

Energie   0      

El.energie 502 300 35000 19736 11873 zálohy 

Vodné 502 310 7000 4748    

Plyn 502 320 50000 39116    

    0      

Opravy a udržování 511 300 131019 184320    

    0      

Cestovné 512 300 10000 9659    

           
Služby   0      

Výkony spojů 518 310 9000 5464    

Pojištění majetku 549 300 10000 9746    

Doprava obědů 518 330 70000 69308    

Plavecký výcvik 518 410 0      

Odvoz odpadu 518 610 6000 5110    

Ostatní služby 518 910 110000 105048    

Bankovní poplatky 518 320 1500 1187    

Jiné poplatky 538 300 300      

Programátorské popl. 518 560 4000 2170    

Revize 518 570 12000 11855    

Licenční poplatky 518 580 6000 7626    

           

Celkem   692 319 695 181 11873 zálohy 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 - Mateřská škola - odlouč.pracoviště 

      

položka účet Rozp.2015 Čerpání Pozn.  

           

Materiál          

Knihy,časopisy,pomůcky 501 500 7000 1148    

Obědy dospělí 527 320 7500 7752    

Obědy děti 518 970 32500 35464    

Potraviny 501 700 500 512    

Ost.spotř.nákupy 501 800 3000 3493    

Telefonní poplatky 518 310 500 269    

Drobné hračky 501 420 1000 1134    

EVVO 518 430   1320    

Cestovné 512 300 7000 6717    

           

Inventář          

DDHM do 300,- 501 400 2500 2083    

DDHM do 3000,- 501 410 3000 4624    

DHM do 40000,- 558 420 3000      

           

Celkem   67 500 64 516    

      ,    

 

 

 

Čerpání rozpočtu k 31.8.2016 

Čerpání rozpočtu k 31.8.2016 - Základní škola - po úpravě 

     

     položka účet rozpočet čerpání Poznámka 

Materiál         

Čist.prostředky 501 300 18 000 7 972   

Kancel.potřeby 501 310 22 000 18 389   

Techn.materiál+na opravy 501 320 10 000 10 501   

Knihy,časopisy,pomůcky 501 500 12 000 9 423   

Nádobí 501 330 2 000 4 916   

Obědy zaměstnanci 527 320 12 000 8 712   

Obědy děti 518 970 102 000 59 983   

Hygiena 501 530 7 000 4 735   

Potraviny 501 700 2 000 2 227   

Ost.spotř.nákupy 501 800 15 000 19 041   

Potřeby do prac.výchovy 501 520 12 000 10 808   

          

Inventář         

DDHM do 300,- 501 400 10 000 5 942   

DDHM do 3000,- 501 410 10 000 23 140   

DHM do 40000,- 558 420 30 000 28 625   

          

Ochr.prac.pomůcky 528 300 6 000 8 030   

Preventivní prohlídky 527 300 2 000 2 500   

BOZP školení 527 330 5 000 325   



          

Energie         

El.energie 502 300 160 000 39 038   

Vodné 503 300 15 000 10 660   

Plyn 502 320 90 000 45 789   

Opravy a udržování 511 300 10 000 8 025   

Cestovné 512 300 8 000 7 323   

          

Služby         

Výkony spojů 518 310 20 000 15 135   

Pojištění 549 300 13 000 11 722   

Doprava obědů 518 330 38 000 21 252   

Plavecký výcvik 518 410   0   

Odvoz odpadu 518 610 14 000 2 550   

Ostatní služby 518 910 190 000 152 880   

Bankovní poplatky 518 320 5 000 3 289   

Jiné poplatky+sil.daň 531,538300 1 000 250   

Ostatní náklady 549 320 0 0   

Lyžařský výcvik 518 420 0 0   

Sport  - obec 518 410 0 0   

Programát.poplatky 518 560 4 000 2 291   

Revize 518 570 20 000 8 440   

Licence 518 580 15 000 3 000   

Mzdy z výjimky 521 310,330 40 000 24 677   

Zák.soc.nákl. 524,525,527 14 000 8 707   

Celkem   934 000 590 297   

     

     

     

     

     Čerpání rozpočtu k 31.8.2016 - Mateřská škola - po úpravě 

     

     položka účet rozpočet čerpání poznámka 

Materiál         

Čist.prostředky 501 300 15 000 7 949   

Kancelářské potřeby 501 310 10 000 4 587   

Techn.materiál+na opravy 501 320 18 000 7 454   

Nádobí 501  330   248   

Drobné hračky 501 420 5 000 4 446   

Knihy,časopisy,pomůcky 501 500 4 000 1 777   

Hygiena 501 530 4 000 2 412   

Obědy dospělí 527 320 15 000 7 944   

Obědy děti 518 970 83 000 49 841   

Potraviny 501 700 1 500 1 410   

Ost.spotř.nákupy 501 800 8 000 6 962   

Potřeby do prac.výchovy 501 520   55   

Inventář         

DDHM do 300,- 501 400 6 000 1 119   

DDHM do 3000,- 501 410 20 000 24 795   

DHM do 40000,- 558 420 30 000 14 840   



          

Ochr.prac.pomůcky 528 300 8 000 6 533   

Preventivní prohlídky 527 300 3 000 1 350   

BOZP školení 527330 3 000 200   

          

Energie         

El.energie 502 300 35 000 10 055   

Vodné 502 310 7 000 4 803   

Plyn 502 320 50 000 23 407   

          

Opravy a udržování 511 300 5 000 2 117   

Cestovné 512 300 4 000 171   

          
Služby         

Výkony spojů 518 310 6 000 2 568   

Pojištění 549 300 11 000 11 100   

Doprava obědů 518 330 78 000 53 911   

Plavecký výcvik 518 410   0   

Odvoz odpadu 518 610 7 000 2 000   

Ostatní služby 518 910 100 000 60 803   

Bankovní poplatky 518 320 1 500 1 941   

Jiné poplatky 538 300 300 0   

Programát.poplatky 518 560 4 000 858   

Revize 518 570 12 500 3 008   

Licence 518 580 6 000 2 506   

Mzdy - DPP 521 303 31 200 31 200   

Celkem   592 000 354 370   

     

     

     

     

     

     

     Čerpání rozpočtu k 31.8.2016 - Mateřská škola - 
odlouč.pracoviště 

     

     položka účet rozpočet čerpání poznámka 

Materiál         

Výtvarné potřeby MŠ 501 540   187   

OOPP 528 300   279   

          

          

Knihy,časopisy,pomůcky 501 500 3 000 0   

Obědy dospělí 527 320 8 000 3 312   

Obědy děti 518 970 38 000 24 244   

Potraviny 501 700 1 000 133   

Ost.spotř.nákupy 501 800 4 000 2 096   

Telefonní poplatky 518 310 1 000 140   

Drobné hračky 501 420 1 000 0   

Cestovné 512 300 2 000 0   



          

Inventář         

DDHM do 300,- 501 400 3 000 0   

DDHM do 3000,- 501 410 8 000 4 098   

DHM do 40000,- 558 420 20 000 0   

          

Celkem   89 000 34 489   

     

     Plnění vlastních příjmů 
   

     

     Školné MŠ 1,2 602  300 180 000 93 900 

 Školné MŠ 3 602  300 20 000 12 750 

 ZŠ-sběr papíru+úroky 609  300 10 000 4 685 

 Čerpání darů - Women 648  300 5 000 3 069 

 Celkem   215 000 114 404 

 

     

     Dotace z obce 
    

     

         rozpočet příjem 1-8 
         
 Dotace z ÚSC - obec 672 500 1 400 000 928 000 

         
 

     

     

     Rekapitulace k 31.8.2016: 
   

     příjem od obce 
  

928 000 

 vlastní příjmy 
  

114 404 

 čerpání rozpočtu 
  

-979 156 

 Provozní HV      63 248 
 

     

     Čerpání přímých nákladů na mzdy k 31.8.2016 
 

     

  
Rozpočet Čerpání 

 

     HM pedagogové 521 301   2 356 289 
 

HM nepedagogové 521 302   471 444 
 rozpočet   4 299 000 2 827 733 tj. 66 % 

        
 OON 521 303 67 000 53 870 

         
 Celkem   4 366 000 2 881 603 

 
     

      
    



Zák.odvody: 

     

SP + ZP 524 3… 1 483 000 945 363 
 FKSP 527 310 65 000 42 475 
 Celkem   1 548 000 987 838 
 

     

     ONIV: 
            

 zák.poj.zaměst. 525 500   8 888 
 náhrada-nemoc 521 600   4 977 
 DDHM do 500 501 400   16 203 
 DDHM do 3000 501 410   2 985 
 DDHM nad 3000 558 420   4 990 
 učebnice,uč.pom. 501 510   22 305 
 učební pomůcky-hračky 501 420   270 
 cestovné-DVPP 512 310   1 036 
 DVPP 518 930   20 130 
         

 Celkem   100 000 81 784 
 

     

     

     Rekapitulace: 
    

     dotace z kraje 1-8 
  

4 009 000 

 čerpání dotace 
  

-3 951 225 

 HV z dotace na přímé vzdělávání   57 775 
 

      

 

     

     

     

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



          

18.  Závěr 

 

Školní rok 2015/2016 měl pro nás všechny nesmírně rychlý průběh. Brzy jsme si zvykli na 

krásné prostředí nové školy a pobyt v moderní budově je pro nás pro všechny velmi příjemný 

a přínosný. 

Sžili jsme se s novou budovou, postupně jí dáváme toho správného „ducha“ píle, pracovitosti 

a nadšení. Jinak by ani nemohlo vzniknout naše druhé CD, nemohli bychom se účastnit 

Vánočního koncertu v sousedním Frýdlantu nad Ostravicí a nemohli bychom být tím 

aktivním týmem žáků, pedagogů i provozních pracovníků.  

V rámci výuky se snažíme dětem především vštěpovat zájem o práci, nadšení ze získávání 

vědomostí a pocit, že to jde učit se v pohodě a klidu bez zbytečného stresu a napětí.  

Snažíme se, aby děti byly hrdé na svou školu, aby se za svou práci nemusely stydět a aby od 

nás odcházely na druhý stupeň připravené jak v oblasti vědomostí, tak i po stránce sociální, 

lidské a oblasti kvalitních morálních hodnot. Neboť to vše do výuky patří. Učení už dávno 

není jen kupení vědomostí a poznatků, ale zvláště jejich kompetentní aktivní používání 

v reálných situacích.  

Našim společným cílem je, aby si k naší škole našli cestu obyvatelé obce, žili společně 

s námi naše „školní příběhy“ na našich vystoupeních a při našich aktivitách, aby se k nám 

naši žáci i po letech zpátky rádi vraceli a aby naše škola byla tou nedílnou součástí života 

naší obce, kterou si každý z nás nese v sobě na celý život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 byla projednána   

 

školskou radou dne ………………….. 

 

 

                                                                                

                                                                                          předseda školské rady                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


