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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, 

Ostravská 658/28, příspěvková organizace 

adresa školy Ostravská 658/28, 743 01 Bílovec 

právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba 

IČO 00848301 

DIČ CZ 00848301 

IZO 102 232 989 

identifikátor školy 600138411 

vedení školy ředitel: Mgr. Iva Vaňková 

statutární zástupce ředitele: Mgr. Lukáš Kubíček 

 

kontakt tel.: 556 410 836 

datová schránka: 8ttmh9u 

e-mail: sekretariat@tgmbilovec.cz 

www: www.tgmbilovec.cz  

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Bílovec 

adresa zřizovatele Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 

IČO 00297755 

DIČ CZ00297755 

kontakt tel.: 556414201 

datová schránka: y9qbxiy 

e-mail: epodatelna@bilovec.cz, posta@bilovec.cz 

www: www.bilovec.cz 

 

1.3 součásti školy IZO kapacita 

Mateřská škola 107 624 796 106 

Základní škola 102 232 989 540 

Školní družina 119 800 292 119 

Školní jídelna 103 068 597   84 

Školní jídelna-výdejna 150 074 531 308 

 

1.4 základní údaje o součástech školy k 30. 9. 2019 

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet žáků/dětí Průměrný počet žáků na třídu 

ZŠ Ostravská 14 325 23,21 

ZŠ Lubojaty 1 12 12 

ZŠ Wolkerova 2 12 6 

ŠD TGM 3 90 30 

ŠD Lubojaty 1 12 12 

MŠ Wolkerova 3 84 28 

MŠ Lubojaty 1 20 20 

 

 

 

 

mailto:epodatelna@bilovec.cz
mailto:posta@bilovec.cz
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1.5 Materiálně technické podmínky školy 

 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace 

je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Budova ZŠ TGM na Ostravské ulici byla 

postavena v roce 1923, v roce 1989 byla přistavěna tzv. nová přístavba, od roku 2011 je v provozu 

tzv. nádstavba /podkroví nové přístavby/ se čtyřmi učebnami 1. stupně a nová výdejna obědů.  

 

Na prvním stupni jsou v 1. ročníku dvě třídy, ve 2. – 5. ročníku po jedné třídě. Na druhém stupni 

máme v 6. – 9. ročníku po dvou paralelních třídách. V budově školy jsou umístěna 3 oddělení školní 

družiny, žáci mají k dispozici školní zahradu s herními prvky. Pouze 1 oddělení je v kmenové třídě, 

další dvě oddělení jsou pouze pro ŠD. 

 

Další součástí školy jsou 3 odloučená pracoviště, ZŠ a MŠ v Lubojatech, ZŠ Wolkerova a MŠ 

Wolkerova. 

ZŠ a MŠ Lubojaty je malotřídní škola kde je jedna třída ZŠ (spojené ročníky 1., 2. a 3.), 1 oddělení 

ŠD a jedno oddělení MŠ. Škola má k dispozici školní zahradu. 

Odloučené pracoviště ZŠ Wolkerova je speciálně vybaveno pro realizaci vzdělávání žáků ve třídách 

zřízených podle par. 16, odst. 9 školského zákona. V tomto školním roce máme podle §16/9 zřízeny 

2 třídy. 

Mateřská škola Wolkerova splňuje veškeré podmínky pro kvalitní předškolní vzdělávání. Má tři 

oddělení, interaktivní tabuli a prostornou školní zahradu vybavenou herními prvky. Také mají vlastní 

školní jídelnu. 

 

Vybavení školy    

Třídy jsou dobře vybavené, ve všech třídách jsou výškově stavitelné lavice a židle. V každé třídě je 

dataprojektor, počítač s připojením na internet. Postupně doplňujeme do tříd interaktivní tabule. 

Vybavení učebními pomůckami je uspokojivé.   

Škola si pomohla projektem Šablony, v rámci něhož učitelé tvořili didaktické učební materiály, které 

ihned aplikovali ve vyučovacím procesu a z projektu Šablony 57 jsme nakoupili stroje do školní 

dílny.   

Škola je vybavena odbornými učebnami. Na 1. stupni se nachází učebna hudební výchovy, pro 1. a 

2. stupeň máme učebnu jazyků, tělocvičnu. V tomto školním roce díky projektu byla rekonstruována 

přírodovědná učebna a 2 počítačové učebny, které byly vybaveny klimatizací. Byly zakoupeny nové 

učební pomůcky do fyziky a chemie, v počítačových učebnách máme 50 nových počítačů. Do mnoha 

předmětů je zakoupeno spoustu výukových programů. 

Díky projektu a zřizovateli na konci tohoto školního ruku začala rekonstrukce dvou odborných 

učeben, cvičné kuchyňky a školních dílen, což bude velkým přínosem pro zkvalitnění 

polytechnického vzdělávání. 

Chodby jsou vybaveny tenisovými stoly a relaxačními kouty se sedacími kostkami, kde žáci tráví čas 

o přestávkách. Tenisové stoly byly na všech patrech vyměněné za nové, které nám zakoupilo 

Sdružením rodičů při ZŠ TGM. 
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Škola má dobré zázemí pro výuku tělocviku. Kromě tělocvičny se na venkovním areálu kolem školy 

nachází tartanové hřiště, asfaltové hřiště, doskočiště pro skok daleký i vysoký, travnaté plochy. 

V odpoledních kroužcích vedených pod Sportovním klubem se zaměřujeme na atletiku a  

aerobik. Toto prostranství sloužící k pohybovým aktivitám je zpřístupněno také široké veřejnosti. 

 

Škola má zrekonstruováno sociální zařízení v přízemí a 1. patře staré budovy, má vybudována dvě 

bezbariérová WC.  

 

 

1.6 Údaje o orgánech školy  

 

Školská rada 

  

Složení školské rady 

Zástupce zřizovatele Zástupce PP Zástupce rodičů 

Ing. Jiří Hodic Ing. Ivana Meyerová Petra Sedláková 

Mgr. Norbert Nossek Mgr. Lenka Broskevičová Monika Návedlová 

 

Funkční období všech členů je: od 20. 2. 2017 do 19. 2. 2020.  

Předsedou školské rady je Ing. Ivana Meyerová. 

 

Vzhledem k tomu, že funkční období školské rady v únoru končí, byly vyhlášeny nové volby 

do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, 

příspěvková organizace s tímto výsledkem: 

  

Nové složení školské rady 

Zástupce zřizovatele Zástupce PP Zástupce rodičů 

Ing. Jiří Hodic Ing. Ivana Meyerová Petra Sedláková 

Mgr. Renáta Fialová Mgr. Lenka Broskevičová Monika Návedlová 

 

Funkční období všech členů je: od 10. 3. 2020 do 10. 3. 2023.  

Předsedou školské rady je Ing. Ivana Meyerová. 

 

Spolek rodičů 

Při škole také působí zapsaný spolek Sdružení rodičů ZŠ a MŠ TGM Bílovec, z. s., kde pracují 

zákonní zástupci žáků.  
 

 

2. Přehled oborů vzdělání v souladu se zápisem ve školském rejstříku  

  

79-01-B/01    Základní škola speciální délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. 

 

79-01-C/01    Základní škola   délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

 

3.1 Počet zaměstnanců 

 Muži Ženy Celkem 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 4 22 26 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 0 9 9 

Vychovatelé ŠD 0 4 4 

Asistenti pedagoga 0 4 4 

Správní zaměstnanci 1 10 11 

Zaměstnanci ŠJ/výdejny 0 6 6 

Celkem 5 55 60 

 

 

 

3.2 Věková skladba pedagogických a nepedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí 

pracovníci ZŠ  
Muži Ženy Celkem % 

do 35 let 0 3 3 11,5 

36 - 55 let 3 15 18 69,3 

nad 55 let 1 4 5 19,2 

Celkem 4 22 26 100 

  

Pedagogičtí 

pracovníci MŠ  
Muži Ženy Celkem % 

do 35 let 0 2 2 22,2 

36 - 55 let 0 4 4 44,5 

nad 55 let 0 3 3 33,3 

Celkem 0 9 9 100 

 

Vychovatelé ŠD  Muži Ženy Celkem % 

do 35 let 0 2 2 50 

36 - 55 let 0 2 2 50 

nad 55 let 0 0 0 0 

Celkem 0 4 4 100 

 

Asistenti 

pedagoga 
Muži Ženy Celkem % 

do 35 let 0 0 0 0 

36 - 55 let 0 4 4 100 

nad 55 let 0 0 0 0 

Celkem 0 4 4 100 

 

V tomto školním roce jsou 3 kolegyně na rodičovské dovolené/2 učitelky 2. stupně a 1 vychovatelka/. 
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Nepedagogičtí pracovníci podle středisek  

 

Nepedagogičtí 

pracovníci ZŠ  
Muži Ženy Celkem % 

do 35 let 0 0 0 0 

36 - 55 let 0 3 3 33,3 

nad 55 let 1 5 6 66,7 

Celkem 1 8 9 100 

 

  Nepedagogičtí 

pracovníci MŠ 
Muži Ženy Celkem % 

do 35 let 0 0 0 0 

36 - 55 let 0 2 2 100 

nad 55 let 0 0 0 0 

Celkem 0 2 2 100 

 

Nepedagogičtí 

pracovníci ŠJ, 

výdejna 

Muži Ženy Celkem % 

do 35 let 0 2 2 33,3 

36 - 55 let 0 2 2 33,3 

nad 55 let 0 2 2 33,3 

Celkem 0 6 6 100 

 

V tomto školním roce je 1 zaměstnankyně na rodičovské dovolené/výdejčí stravy ZŠ Lubojaty/. 

 

 

3.3 Ukončení pracovního poměru 

 

Pracovní poměr ukončil 1 pedagogický pracovník (odchod do starobního důchodu) 

a 2 správní zaměstnanci (1 x odchod do starobního důchodu a 1 x vlastní žádost-stěhování). 

 

3.4 Odborná kvalifikace, aprobovanost 

 

Základní škola 

Všichni pedagogičtí pracovníci 1. stupně a asistenti pedagoga mají odbornou kvalifikaci. 

Všichni pedagogičtí pracovníci 2. stupně mají odbornou kvalifikaci. 

Vychovatelé školní družiny splňují kvalifikační předpoklady.  

 

100% aprobovanost je v předmětech: český jazyk, matematika, zeměpis, hudební výchova, německý 

jazyk, ruský jazyk, přírodopis, výchova k občanství, chemie, dějepis, tělesná výchova, fyzika, 

seminář z matematiky, informatika, literární a mediální výchova, konverzace v AJ, 

80% aprobovanost – anglický jazyk 

Výjimku tvoří výtvarná výchova (50%) a člověk a svět práce (50%).  

 Mateřská škola 

Pedagogičtí pracovníci na MŠ Wolkerova i MŠ Lubojaty splňují odbornou kvalifikaci.  
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3.5 Skladba zaměstnanců 

 

Vedení školy: 

 ředitelka 

 1 statutární zástupce ředitelky školy  

Vedoucí odloučených pracovišť: 

 vedoucí učitelka MŠ Wolkerova 

 vedoucí učitelka ZŠ Wolkerova 

 vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Lubojaty 

Další pracovníci školy: 

 ekonomka 

 sekretářka 

 vedoucí školní jídelny MŠ Wolkerova 

 vedoucí vychovatelka školní družiny 

 výchovný poradce /absolvoval specializační studium 

 metodik školní prevence /absolvoval specializační studium 

 koordinátor environmentální výchovy /absolvoval specializační studium 

 metodik informačních technologií /absolvuje specializační studium, které dokončí v příštím 

školním roce 

 vedoucí metodického sdružení – 1. stupeň 

 vedoucí metodického sdružení speciálního vzdělávání 

 vedoucí předmětových komisí – 2. stupeň 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

 
Z důvodu uzavření škol s účinností od 11. 03. 2020 proběhly zápisy bez přítomností dětí a zákonných 

zástupců. 

 

4.1 Mateřská škola 

Termín zápisu do MŠ: 2. 5. – 16. 5. 2020 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol příspěvkových organizací Bílovce 

 

Kritéria, podle nichž se postupovalo při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.  
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Č. j. 66/2020ZSTGM-R Kritérium Body 

Trvalý pobyt dítěte* 
Trvalý pobyt ve školském obvodu  

mateřských škol zřízených obcí Bílovec  
30 

Věk dítěte 
(počet roků ke dni 31. 8. 2020 včetně) 

5letí z jiných školských obvodů 25 

4 roky 20 

3 roky 15 

2 roky 5 

Individuální situace dítěte Dítě se hlásí k celodennímu vzdělávání 5 

Za každý den od data narození 
(včetně dne narození) 

v předcházejícím školním roce 
(tj. od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020) 

Dvouletí, tříletí, čtyřletí (bez rozdílu školského 

obvodu) 

pětiletí (jen z jiného školského obvodu) 

0,01 

 

Pokud dojde k rovnosti bodů při shodném posuzování kritérií, bude rozhodnuto o přijetí žadatele 

 na základě výsledků losování. 

 

 

 

 

Přehled přijatých 

žáků MŠ podle věku*  
MŠ Wolkerova MŠ Lubojaty Celkem 

do 3 let 2 2 4 

předškoláci 0 0 0 

ostatní 15 2 17 

Celkem 17 4 21 

 

*pro každé středisko zvlášť 

 

Přijímání dětí proběhlo ve správním řízení. Žádný ze zákonných zástupců se proti rozhodnutí 

neodvolal. Byly přijaty všechny děti, které k 31. 08. 2020 dovršily tří let a byly přijaty i děti dvouleté.  

 

 

Přehled přijatých žáků MŠ s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod Bílovce: 

 

- nebyli přijati žáci s trvalým pobytem mimo spádový obvod Bílovec 
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4.2 Základní škola 

Termín zápisu do ZŠ: 07. 04. – 16. 04. 2020 

Kritéria:  

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v ustanovení § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. V tomto školním roce nebyla vydána žádná kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy, 

škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí přihlášených uchazečů. 

 

 

 

 

ZŠ TGM Ostravská 

Celkem se k zápisu dostavilo: 46 žáků  

S žádostí o odklad: 5 žáků 

Počet přijatých žáků: 41 

Ve školním roce 2020/2021: budou otevřeny 2 první třídy 

 

ZŠ Lubojaty 

 

Celkem se k zápisu dostavilo: 8 žáků  

S žádostí o odklad: 2 žáci 

Počet přijatých žáků: 6 

 

Přehled počtu zájemců a počet skutečně přijatých* 

Školní 

rok 

MŠ ZŠ 

Počet uchazečů Přijato Počet uchazečů přijato 

2015/2016 MŠ W 38, MŠ L 2  MŠ W 28, MŠ L 2  ZŠ 32, ZŠ L 6 ZŠ 31, ZŠ L 4 

2016/2017 MŠ W 45, MŠ L 2  MŠ W 22, MŠ L 2  ZŠ 31, ZŠ L 2 ZŠ 25, ZŠ L 1 

2017/2018 MŠ W 42, MŠ L 7 MŠ W 20, MŠ L 6 ZŠ 34, ZŠ L 5 ZŠ 25, ZŠ L 5 

2018/2019 MŠ W 41, MŠ L 11 MŠ W 33, MŠ L 7 ZŠ 50, ZŠ L 5 ZŠ 39, ZŠ L 5 

2019/2020 MŠ W 31, MŠ L 8 MŠ W 17, MŠ L 4 ZŠ 46, ZŠ L 8 ZŠ 41, ZŠ L 6 

 

*přehled podle výkazů S 51-01 a S 53-01 k rozhodnému datu v daném šk. roce (poslední 4 školní roky) 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Ve školním roce 2019/2020 se k datu 30. 09. 2019 vzdělávalo ve 21 třídách celkem 453 žáků, z toho 

104 žáků MŠ, 349 žáků ZŠ, z toho 165 žáků 1. stupně ZŠ a 184 žáků 2. stupně ZŠ.  

 

V tomto školním roce v důsledku epidemiologické situace ČR byly základní školy od 11. 03. 2020 

uzavřeny. Výuka probíhala na dálku jak na 1. tak na 2. stupni.  

Od 25. května byla umožněna dobrovolná přítomnost žáků 1. stupně ve škole ve skupinách 

s maximálním počtem 15 žáků. Na základě zájmu rodičů o docházku do školy bylo vytvořeno 6 

školních skupin (2 skupiny 1. ročníku a po jedné skupině 2., 3., 4. a 5. ročníku).  

Od 11. 5. do 5. 6. byla umožněna přítomnost žáků 9. ročníků ve škole za účelem přípravy 

k přijímacím zkouškám na střední školy. Byly utvořeny dvě skupiny deváťáků, které se scházely dva 

dny v týdnu po 4 hodinách a věnovali se matematice a českému jazyku. 
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Od 8. 6. 2020 dobrovolné přítomnosti ve škole využili i žáci 2. stupně, kdy byly utvořeny 4 školní 

skupiny. 

Od 11. 3. do 30. 6. 2020 probíhala distanční výuka. 

 

 

5.1 Studijní program 

 
Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 338/2018ZSTGM-R 

                             ze dne 1. 9. 2018 

 

Cesta za sluníčkem - školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální 

 

 

Podzim, zima, jaro, léto – v naší školce príma je to! – školní vzdělávací program pro předškolní 

                                                                                            vzdělávání MŠ Lubojaty 

„Ať jsme šťastní na světě!“ - školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ 

                                                  Wolkerova 

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu 

 

 

5.2 Výsledky vzdělávání a výchovy 
  

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výsledky vzdělávání na konci druhého klasifikačního období 

školního roku 2019/2020, tj. 30. 6. 2020     
 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

1. A 19 19 0 0 0 
1. B 18 10 8 0 0 
2. A 23 20 3 0 0 
3. A 28 14 14 0 0 
4. A 30 22 8 0 1 
5. A 29 22 6 0 1 
6. A 21 12 9 0 0 
6. B 22 10 12 0 0 
7. A 23 5 18 0 0 
7. B 21 12 8 1 0 
8. A 24 12 12 0 0 
8. B 22 11 11 0 0 
9. A 23 8 15 0 0 
9. B 21 8 13 0 0 
1. C 12 11 1 0 0 
1. D 6 1 5 0 0 
2. D 6 0 6 0 0 

 

 
348 207 138 1 2 

 

Počet žáků 

celkem 

348 1. stupeň 168 2. stupeň 180 
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Dva žáci se vzdělávají podle § 38 Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

Nikdo nedělal opravnou zkoušku, všichni žáci postupují do vyššího ročníku. Jeden žák neprospěl, 

ale již ročník opakoval na 1. i 2. stupni a vychází ze školy ze sedmého ročníku (ukončil povinných 

9 let školní docházky). 

 

Přehled absence žáků 

Omluvená 

absence 

1. pololetí 2. pololetí Školní rok 

celkem 

Průměr na 1 

žáka 

1. stupeň 6423 2989 9412 56,02 

2. stupeň 8618 4126 12744 70,8 

Celkem 15041 7115 22156 63,66 

 

Neomluvená 

absence 

1. pololetí 2. pololetí Školní rok 

celkem 

Průměr na 1 

žáka 

1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň 5 0 5 0,027 

Celkem 5 0 5 0,014 

 

 

Výchovná opatření v průběhu školního roku 

Výchovná opatření          1.  stupeň                2.           stupeň Celkem oba stupně 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

Pochvaly ŘŠ 21 0 0 0 21 0 

Důtka TU 7 0 5 3 12 3 

Důtka ŘŠ 0 0 3 1 3 1 

2. stupeň z chování 0 0 2 0 2 0 

3. stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 

 
Koncepčním záměrem naší školy je učit žáky zejména dovednostem uplatnitelným v praktickém 

životě, poskytovat žákům kvalitní všeobecné vzdělání umožňující bezproblémový přechod do dalšího 

vzdělávání v různých oborech, zavádět do výuky více efektivních metod jako např. skupinové a 

projektové vyučování, kritické myšlení, metoda výuky matematiky podle Hejného, kterou již učíme 

v 1. – 4. třídě. Rozvíjet zejména polytechnickou výuku, rozvíjet výuku cizích jazyků již od první 

třídy, vést žáky ke správnému životnímu stylu, vytvářet pohodové školní prostředí. Pořádáme 

nejrůznější školní akce, protože učit se nemusíme jen ve škole. Vedeme žáky k dodržování 

společenských pravidel, věnujeme stejnou péči všem žákům. Zapojujeme žáky dle jejich schopností 

do různých soutěží a olympiád, rozvíjíme jejich kreativitu a motivujeme je k dalšímu osobnímu 

rozvoji. 

 

V tomto školním roce proběhl ozdravný pobyt pro žáky 6. a 9. ročníků, týdenní lyžařský výcvik 7. 

ročníků. Naše 4. třída navštívila dopravní hřiště Příbor. Podařilo se nám zorganizovat exkurzi 9. 

ročníků do koncentračního tábora v Osvětimi, která byla obohacena o návštěvu historického centra 

města Krakov. Z akcí zaměřených na volbu povolání jsme se zúčastnili akce ve Studénce „Živá 

knihovna – povolání“. 
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Z důvodu uzavření škol již neproběhla plavecká výuka na 1. stupni, dopravní soutěž v Odrách, 

„Řemeslo má zlaté dno“ pro 8. ročníky, pro deváťáky vědomostní soutěž Bludiště v České televizi 

Ostrava.  

 

 

Projektová výuka v tomto školním roce: 

 

Podzim v přírodě a Vánoce 2019 – projektové dny ZŠ Wolkerova 

Studénecký kapřík – školní akce pro mentálně postižené žáky – Dělnický dům Studénka 

Podzim ve škole – projektový den - 1. stupeň 

Druháci a sedmáci čtou společně – podpora čtenářství 

Halloween – projektový den 6. tříd 

Letem světem okolím Bílovce – celoroční projekt 1. stupně 

Britské národní pokrmy a Vánoce – projektový den 8. tříd 

Vzdělávací program Planeta Oxidan pro žáky 9. tříd 

Vzdělávací program Strom života pro žáky 6. ročníků 

 

 
Environmentální výchova je naplňována v rámci průřezových témat ŠVP. Dále je pak realizován 

projekt Recyklohraní, celoročně probíhá sběr papíru, vybitých baterií, drobného elektro odpadu a 

tonerů. Třída, která nasbírá nejvíce papíru, dostává vstupenky do ZOO v Ostravě a peníze za sběr 

papíru jdou do ZOO Ostrava na podporu levharta cejlonského.  

Škola i v letošním školním roce organizovala ozdravný pobyt „Za zdravím do přírody“ pro žáky 2. 

stupně zaměřený na EVOV, kde úzce spolupracujeme se spolkem Hájenka Kopřivnice. Mezi další 

akce patří Planetárium, terénní exkurze do CHKO Poodří, Den země. 

Spolupracujeme s dalšími organizacemi – SmVaK Ostrava, ZOO Ostrava, Dolní oblast Vítkovice, 

Záchranná stanice Bartošovice.  
 

 

5.3 Výsledky testování žáků  

 

SCIO - Národní testování 9. tříd 2019/2020 

Tohoto testování se zúčastnilo 41 žáků 9. ročníku. Testovalo se v oblastech český jazyk, 
matematika a obecné studijní předpoklady. Výsledky testů jsou interpretovány pro každou třídu 
zvlášť. 

V českém jazyce třída 9. B překonala vysoko republikový průměr. 

V matematice a studijních předpokladech byly obě třídy shodně nad republikovým průměrem. 
Z podrobných výsledků se dá konstatovat, že relativně velký počet žáků dosáhl tzv. pozitivního 
extrému, tj. že výrazně překročili celorepublikový průměr. 
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SCIO - Národní testování 6. tříd 2019/20 

Tohoto testování se zúčastnilo 40 žáků 6. ročníku. V oblasti testující dovednosti v českém jazyce 
dopadli žáci pod republikovým průměrem na rozdíl od matematiky, kde výsledky žáků kopírují 
republikový průměr. Nutno ale podotknout, že průměr je zkreslen skutečně velmi slabými žáky. Na 
druhou stranu dopadli někteří žáci velmi dobře a jejich percentil byl nad 70% ve všech sledovaných 
oblastech. Mezi testovanými žáky byly dvě žákyně s jedním z nejlepších výsledků 
v Moravskoslezském kraji, které dostaly ocenění od společnosti SCIO. Je potřeba také vzít v potaz 
odchod dobrých žáků na víceletá gymnázia.  

 

 

5.4 Přehled umístění absolventů školy 

 

Přehled absolventů ve školním roce 2019/2020 

Gymnázia 8 

GMK Bílovec 7 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida 1 

Střední školy s obory ukončené maturitní zkouškou 20 

Střední školy s obory zakončené výučním listem 16 

Vycházející žáci ze tříd zřízených podle §16 odst. 9  0 

Neumístění žáci 0 

Vycházející z nižšího než 9. ročníku 5 

Celkem vycházejících žáků 49 

 

Z pátých tříd na gymnázium byli přijati 3 žáci. 

 
 

Vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům byla během roku poskytována podpora ze 

strany kariérového poradce. Probíhaly jednak schůzky s rodiči v rámci třídních schůzek a také 

individuální pohovory. Výborná je spolupráce se ZŠ Komenského Bílovec, kde probíhá každý rok 

Den pro střední školy. Tato akce je hojně využívána všemi vycházejícími žáky naší školy. 
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CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2020 – výsledková listina 

 

 
 

 

 

 
Přehled podpůrných opatření ve školním roce 2019/2020 

 
Počty žáků s podpůrnými opatřeními se během školní roku mění. Žáci jsou průběžně dle potřeb 

posílání na kontrolní vyšetření, některým je podpůrné opatření poskytováno zcela nově, jiným 

naopak tato podpora zaniká. Situace na konci školního roku byla takováto: 

 
Stupeň podpůrného opatření v běžných třídách Počet žáků 
Stupeň 2 12 
Stupeň 3 7 
Stupeň 4 1 
Stupeň podpůrného opatření v třídách podle § 9 

odst. 16 
Počet žáků 

Stupeň 3 1 
Stupeň 4 8 
Stupeň 5 3 

 

Někteří žáci byli vřazeni v souladu s doporučením školského poradenského pracoviště do skupin 

speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence.  

Speciálně pedagogická péče 

Byly vytvořeny dvě skupiny speciálně pedagogické péče, kde se vzdělávali celkem 4 žáci.  
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Pedagogická intervence 

Do pedagogické intervence byli zařazeni 4 žáci, dva žáci prvního stupně a dva žáci druhého stupně. 

Pracovali ve třech skupinách, jedna skupina na ZŠ Lubojaty, jedna skupina na 1. stupni a jedna 

skupina na 2. stupni. 

 

 

5.5 Zapojení do soutěží, umístění žáků  

 

1. stupeň 

 Matematická soutěž O vánočního kapra – školní kolo.  

   Vítězové: Jakub Penčev 1. tř. Kryštof Zwak 2. tř., Elizabet Šimková 3. tř., 

          Matěj Staněk 4. tř.  

 Pythagoriada – vítěz školního kola: Filip Novák 5. tř.  

 Vysněný design ručičkových hodinek – školní kolo – vítěz: Zuzana Madziová 2. A 

Český jazyk a literatura 

 Olympiáda z českého jazyka – realizovaná ve školním a okrskovém kole. (8. a 9. ročník) 

Ocenění školní kolo: 1. místo – Jan Havlát 

       2. místo – Nela Dosoudilová 

       3. místo – Vladimír Vaclavik 

Ocenění okresní kolo: 34. – 39. místo – Nela Dosoudilová 

         42. – 44. místo – Jan Havlát 

 Mé toulky za zvěří – celorepubliková soutěž dětské myslivecké poezie  

 Recitační soutěž 6. – 9. ročníků, třídní kolo 

Anglický jazyk 

 Projektová soutěž pro trojice žáků školní kolo – Ivana Václaviková, Natálie Vlčková 

Natálie Vantuchová – 7. třída 

 Projektová soutěž – regionální kolo v Novém Jičíně 

Soutěž v konverzaci – školní kolo – kategorie 6. a 7. tříd a 8. a 9. tříd – Natálie Vantuchová, 

Radim Jakl 

 Soutěž v konverzaci – okresní kolo v Novém Jičíně - Radim Jakl 9. ročník, 12. místo 

 Scrabble – nominace na Junior English Scrabble Tournamet – 9. ročník,  Sasín, Havlát  

 Junior English Scrabble Tournamet  – Příbor 

 

Matematika 

 Pythagoriáda – školní kolo 6. – 8. ročník, Pavlík 8. A, Václaviková 7. B 

 Soutěž O nej matematického kapra 6. – 9. ročník 

 školní kolo matematické olympiády – 6. 7. 8. a 9. ročník 

 Pangea – školní kolo 6. – 9. ročník 1. místo: 6. ročník Sasínová, 7. ročník Helebrantová, 

Richtárová Elen, 8. ročník Hořínková, 9. ročník Sasín 
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 Moravskoslezský matematický šampionát – Wichterleho gymnázium – družstvo žáků 9. 

tříd – Dosoudilová, Havlíčková, Sasín a Maňuch – 3. místo 

 Memoriál Šárky Pravdové – GMK Bílovec, družstva 6. - 9. tříd 

Chemie 

 Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR – školní kolo, účast 9. tříd 

 Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR – postupové kolo na SPŠCH v Ostravě  

Fyzika 

 Fyzikální olympiáda – školní kolo 

 Archimediáda – školní kolo  

Přírodopis 

 Biologická olympiáda – školní kolo - 9 žáků v kategorii D, 15 žáků v kategorii C, 

 Postup do okresního kola: Gewinnerová ze 7. B, Marek Stanovský z 9. B 

 Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava, téma: Dravci, sovy a sokoli – 4 družstva 

(20 žáků) ze 7. a 9. tříd 

Zeměpis 

 Zeměpisná olympiáda – školní kolo – účast žáků 6. až 9. tříd 

 Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Ondřej Maňuch z 9. B, 2. místo 

 Zeměpisná olympiáda – krajské kolo – Ondřej Maňuch z 9. B, 17. místo 

Tělesná výchova 

 Přespolní běh – 12. místo starší žákyně (Čechová, Havlíčková, Zajíčková, Kondorčíková, 

Brumková) 

 Florbal  

 

Výtvarná výchova 

Mé toulky za zvěří – soutěž pořádaná ČMMJ, v této celorepublikové soutěži se nám podařilo 

uspět: Výtvarná soutěž: 3. místo Ivana Vaclaviková 7. B 

                                      6. místo Amanda Bukajová 6. A 

          Fotografická soutěž: 3. místo Adriana Scholzová 9. B 

  
Hudební výchova 

 O zlatou notičku města Bílovce: 

Cena publika – Dorota Čechová, 3. místo 

Kategorie dospělý a mrňous – Natálie a Petr Vantuchovi, 1. místo 

      Marie a Pavel Dluhošovi, 2. místo 
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Výchova k občanství a výchova ke zdraví  

 Sběr papíru – celoškolní soutěž ve sběru - výtěžek z papíru putoval do ostravské zoo,  

  

Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Lubojaty  

 

 Sběr druhotných surovin – Soutěž s PANEM POPELOU – opět i letos jsme se umístili 

na bodovaném místě a naše škola obdrží různé hry, sportovní potřeby a další věci pro děti 

v hodnotě 5.000,- Kč. V ročníku 2019/2020 jsme nasbírali v průběhu roku 269 kg 

odpadového materiálu na žáka a v přepočtu množství nasbíraného papíru na jednoho žáka. 

V soutěži 171 škol ze severní Moravy jsme se umístili na 1. místě.  

 Naše Poodří /výtvarná soutěž pro děti MŠ a žáky ZŠ do 10 let/  – výkresy žáků byly 

vystaveny v Bartošovicích v Záchranné stanici pro zvířata. 

 

Odloučené pracoviště ZŠ Wolkerova  

 

Tělovýchovná soutěž: 

 Fulnecký pětiboj – pohybové dovednosti. Soutěže se zúčastnili tito žáci: Alexander 

Lakatoš, Tereza Stanovská, Martin Horváth, Markéta Kočíbová, Marek Jiříček, Martin 

Kováč, Jaroslav Hladík. Úspěšní žáci: Martin Kováč – 2. místo, Jaroslav Hladík 2. místo. 

 Celý team školy získal ocenění za hru Fair play. 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Školní minimální preventivní program (MPP) na rok 2019/2020 je součástí povinné dokumentace 

na školní rok.  

VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU (MPP) 2019/2020 

Hlavním úkolem MPP bylo vytvářet zdravé klima ve škole, udržovat přátelský vztah mezi učiteli, 

žáky a jejich rodiči. Při realizaci MPP jsme vycházeli z toho, že by dětem mělo být nabídnuto 

dostatečné množství informací o škodlivosti tabáku, alkoholu a jiných návykových látek pro lidský 

organismus. Pozornost byla také věnována prevenci projevů agresivity, šikany i rasové 

nesnášenlivosti. Pozornost byla věnována také bezpečnosti pohybu na sociálních sítích a kyberšikaně. 

Žákům druhého stupně byly vysvětleny základy právního vědomí, zdůrazněna existence právních 

norem, jejichž porušování způsobuje trestní odpovědnost. Velký důraz byl kladen na způsoby 

kvalitního trávení volného času (včetně mimoškolní činnosti), na upevňování vztahu dítěte k umění, 

kultuře, přírodě, ekologii a v neposlední řadě také na prevenci úrazů, nemoci, mimořádné události, 

chování v silničním provozu a jiné.  

Spolupracovali jsme s rodiči žáků, s MŠ, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s Policií ČR, s 

Městskou policií, různými lékaři, hasiči a odborníky.  
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Na prevenci se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci včetně družiny a vedení školy.  

Přehled realizovaných aktivit: 

 A) aktivity zaměřené na upevnění vztahu člověka k umění, kultuře, divadlu, knize, tradicím, 

na kvalitní trávení volného času 

 ČTENÍ V MON AMI – 1. ST. 

„DETEKTIVOVÉ - POZNÁVÁME ŠKOLU A MĚSTO´´ - NÁVŠTĚVA MUZEA - DRUŽINA 

 BESEDA – S PANEM FARÁŘEM – 1. ST. VÁNOCE 

PODZIM VE ŠKOLE - 1. ST. 

BESEDA O MYSLIVOSTI - 1. ST. 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE - 1. ST. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 1. ST., 2. ST., DRUŽINA 

PREVENCE S PANEM VELIČKOU - 1. ST. 

AKCE Z PROJEKTU LETEM SVĚTEM OKOLO BÍLOVCE - 1. ST. 

DDM - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE - DRUŽINA  

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – DRUŽINA z 

NÁVŠTĚVA KINA – DRUŽINA, 1. A 2. ST. 

LOUTKOVÉ DIVADLO VEVERKY TERKY - DRUŽINA 

HALLOWEEN – PROJEKTOVÝ DEN 6. TŘÍD 

MEALS IN BRITAIN – PROJEKTOVÝ DEN 8. TŘÍD 

TURNAJ V ANGLICKÉ VERZI HRY SCRABBLE – 2. STUPEŇ 

NA SLOVÍČKO S KNIHOU – NÁVŠTĚVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY – 2. ST.  

ETIKETA NENÍ VĚDA - NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY – 8. ROČ. 

ČTEME SPOLEČNĚ S KNIHOVNÍKY - 2. TŘÍDA, 7. B, 9. A 

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY KARDINÁL TOMÁŠEK - STUDÉNKA - 9. R. 

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA – 1. ST. 

VÁNOČNÍ KONCERT S P. BENDE - KOŤATA, ALLEGRO 

CELÉ ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY - CELOREPUBLIKOVÁ AKCE -  KOŤATA 

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU V LUBOJATECH - KOŤATA 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KLUBU SENIORŮ - KOŤATA 

SLAVNOSTNÍ OBŘADY V KAPLI V BÍLOVCI - JUBILANTI, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - 

PĚVECKÝ SBOR KOŤATA 

PĚVECKÝ SBOR ALLEGRO - 2. ST  

VÝCHOVNÉ KONCERTY PRO 1. A 2. ST.  - THE CELLO BOYS  

O ZLATOU NOTIČKU MĚSTA BÍLOVCE - SOUTĚŽ V SÓLOVÉM ZPĚVU  
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ODŘIVOUSEK - DIVADELNÍ SOUBOR 2. STUPNĚ 

ŠKOLNÍ KAPELA – 2. STUPEŇ 

MÁMO, TÁTO, POJĎ SI SE MNOU ZAZPÍVAT - SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOŤAT A 

JEJICH RODIČŮ 

VÁNOCE NA ZÁMKU V BÍLOVCI - DRUŽINA 

MASOPUST - PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE - DRUŽINA 

ADVENTNÍ ČAS - VYPRÁVĚNÍ O VÁNOČNÍCH ZVYCÍCH – DRUŽINA 

MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ – LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – 2. ST. 

 

B) aktivity zaměřené na upevnění vztahu člověka k přírodě, zvířatům, ekologii  

 

SBĚR PAPÍRU - 1. A 2. ST.  

BESEDA O MYSLIVOSTI – 1. ST. 

ŽIVOT V LESE – BESEDA S MYSLIVCEM - DRUŽINA 

SOUTĚŽ -  MÁME RÁDI PŘÍRODU -1. ST.    

ZOO OSTRAVA – VÝLET ZA ODMĚNU – 1. ST. 

SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGŮ V ZOO OSTRAVA – VÝBĚR ŽÁKŮ 7. A 9. TŘÍD 

VÝUKOVÉ PROGRAMY VE SVĚTĚ TECHNIKY OSTRAVA – 7., 8. A 9. TŘÍDY 

SOUTĚŽ HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR – 9. TŘÍDY 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PLANETA OXIDAN – 9. TŘÍDY 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STROM ŽIVOTA - 6. TŘÍDY 

VÝUKOVÝ PROGRAM V PLANETÁRIU - 8. TŘÍDY 

OZDRAVNÝ POBYT – 6. A 9. TŘÍDY 

EXKURZE DO PLANETÁRIA - 6. TŘÍDY 

ZPĚVNÉ PTACTVO – BESEDA S ODBORNÍKEM - DRUŽINA 

BADATELSKÝ KLUB - 1. a 2. STUPEŇ 

 

 C) aktivity zaměřené na prevenci úrazů, dodržování pravidel silničního provozu a 

mimořádné události  

 

DOPRAVNÍ HŘSTĚ PŘÍBOR – 4. A 

 

D) aktivity upevňující vztahy v kolektivu, podporující budování vztahů a spolupráci mezi 

školou a rodiči, mezi ZŠ a MŠ  

 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ - 1. ST. A 2. ST., DRUŽINA 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – DRUŽINA  
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HRADEC NAD MORAVICÍ - NÁVŠTĚVA ZÁMKU - DRUŽINA 

VÁNOCE NA ZÁMKU V BÍLOVCI - DRUŽINA 

ŠKOLOU CHODIL MIKULÁŠ - ŽÁCI 9. TŘÍD NA 1. STUPNI 

PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA – DRUŽINA    

KAŠTANOVÁ OLYMPIÁDA - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S RODIČI - DRUŽINA 

,,MILIONÁŘ´´- VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ - DRUŽINA 

PŘEHLÍDKA TECHNICKÝCH PROFESÍ – 8. TŘÍDY 

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ VE STUDÉNCE - 9. TŘÍDY 

SEZNÁMENÍ S PRAHOU – EXKURZE PRO ŽÁKY 6. TŘÍD 

EXKURZE DO OSVĚTIMI - 9. TŘÍDY 

E) aktivity zaměřené na zdravý životní styl, pohyb, prevence nemocí  

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - 7. TŘ.  

BRUSLENÍ VE STUDENCE – 1. ST. 

NAŠE TĚLO - BESEDA S LÉKAŘEM - DRUŽINA  

PREVENTIVNÍ PROGRAM - ČAS PROMĚN - 6. TŘÍDY 

 F) aktivity zaměřené na prevenci jiných rizikových jevů  

BESEDA O RASISMU, INTOLERANCE A PRÁVECH DĚTÍ – DRUŽINA  

PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK - DRUŽINA 

DNY PREVENCE – 7. A 8. ROČNÍK 

                                                                       Vypracovala: Mgr. Gabriela Paskerová, ŠMP  
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

   

 

Název kurzu 

(Pořádající instituce) 

Počet 

zúčastněných  Funkce 

Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI 1 UMŠ 

Environmentální vzdělávání v prostředí ZOO 2 U 

Podíl ZOO při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě 1 U 

RWCT pro pokročilé 4 U 

Polytechnická výchova v MŠ a její využití v přípravě dítěte na vstup do 

ZŠ 1 UMŠ 

Koordinace v oblasti Informatiky 1 ZŘ 

Metodická poradna 1 ZŘ 

Práce se dřevem jako součást polytechnické výchovy 1 U 

Bezpečné používání chemických látek a směsí v chemické výuce 1 U 

Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ 2  U 

Čtenářská krize a přechod k náročnějšímu čtenářství 1 U 

Kooperativní a párové metody učení 1 U 

Konverzační kurz anglického jazyka 1 U 

Studium pro ředitele škol 1 ŘŠ 

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI 1 ŘŠ 

Odměňování zaměstnanců v roce 2019 a 2020 1 ŘŠ 

Financování školství aktuálně 1 ŘŠ 

HV pro I. stupeň ZŠ hravě 1 U 

Poznávání dítěte prostřednictvím jeho výtvarného projevu 1 U 

Kurz anglického jazyka A 2 I. část 1 U 

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I 2 U 

Číst se naučí každý 1 U 

Čtenářské dílny jako prostředek zkvalitnit čtenářství a čtenářské 

gramotnosti 1 U 

Podpůrná opatření v praxi MŠ 1 UMŠ 

Společné vzdělávání a jak na něj 1 UMŠ 

Zdravotník zotavovacích akcí 2 UMŠ 

KVIC – Office 365 prakticky/sborovna 15 U 

Úvod do práce s digitálními nástroji ve výuce/sborovna 6 UMŠ 

Použité zkratky: U – učitel, ŘŠ – ředitel školy, ZŘŠU – zástupce ředitele školy, UMŠ – učitelka MŠ, AP – asistent  

                           pedagoga, V – vychovatelka 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje podle ročního plánu DVPP, který vychází 

z aktuálních potřeb školy, finančních možností a zájmu PP. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

- Pěvecké sbory se účastnily slavnostních obřadů v bílovecké obřadní síni 

- Organizace soutěží pro mikroregion Bílovecka: O zlatou notičku města Bílovce                                                                         

- Česko zpívá koledy 

- Petr Bende – Vánoční tour – společné vystoupení obou pěveckých sborů 

- Den otevřených dveří, Vánoční tvoření 

- Webové stránky školy 

Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

Sdružení rodičů při ZŠ TGM, Školská rada 

ZŠ Komenského – výstavy, tematické projekty 

ZUŠ Bílovec – výstavy, divadelní představení, tematické projekty   

GMK Bílovec – soutěže, vzdělávací programy 

DDM – semináře s paní Klemšovou, kroužky, spolupráce při volnočasových aktivitách 

Hájenka – environmentální programy 

ZOO Ostrava – soutěže 

ECC Litovel – sběr papíru 

Kulturní centrum Bílovec – vzdělávací akce, kultura školám 

KVIC – vzdělávací akce pro učitele 

Česká televize Ostrava – vědomostní soutěž Bludiště 

Dolní oblast Vítkovice – vzdělávací programy 

Besip – dopravní hřiště Příbor - dopravní soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků 

TJ Spartak – kroužky 

Divadlo moravskoslezské – vzdělávací programy – Divadelní škola pro pedagogy 

Městská knihovna Bílovec - projekty a lekce na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti 

Muzeum Bílovec – historické lekce, seznámení s expozicí  

Klub seniorů – volnočasové aktivity – společné tvoření se ŠD 

PPP Nový Jičín, SPC Ostrava, Nový Jičín – metodická podpora v rámci společného vzdělávání, 

                                                                       inkluze - setkání se zástupci škol – výchovní poradci 

Poradna primární prevence – programy primární prevence, intervenční programy, diagnostika 

Pěvecký sbor Bílovec – společné projekty 

Odřivous – spolupráce/Odřivousek/, divadelní představení 

Úřad práce – poradenské služby a konzultace, poradenství v oblasti výběru povolání 

OSPOD – spolupráce – pomoc při řešení problémových situací/záškoláctví, neomluvená absence/,      

                 pomoc při jednání s rodiči 

OPTYS – tvořivé pracovní dílničky 

Českomoravská myslivecká jednota – soutěže 

Římskokatolická církev – přednášky, besedy s návštěvou kostela 

Plavecká škola Nový Jičín – plavecká výuka/1.- 4. roč./, záchranářský kurz/5. roč./ 

Včelaři – zájmový kroužek 

Hasiči – projektový den, Hasík 

Policie – spolupráce v dopravní výchově, besedy 
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9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

- v tomto školním roce inspekce neproběhla 

 

 

10. Zpráva o hospodaření za rok 2019 
 

Hlavní zdroje: 

1. Dotace MŠMT     30.741    /v tisících  

2. Dotace zřizovatele     5.117        

z toho odpisy      941      

z toho provoz      4.176      

3. jiné zdroje      502 

4. VHČ (podle středisek a celkem)    196 

 

Výdaje: 

1. MŠMT          30.723 

2. zřizovatel 

  Energie       1.664         

  Služby včetně revizí     1.197   

  Drobný dlouhodobý majetek    486        

  Spotřební materiál     443        

  Opravy      1.249           

 

Fond investic  

1. příjmy   941 - tis.        (941 tis. výše odpisů HM 

       

2. použití    851 – tis.       (Oprava soc. zařízení + pořízení DHM konvektomat)

  

  

Fond odměn    

1. příjmy   40 – tis. (40 tis. zlepšený HV) 

2. použití   0 

 

Fond rezervní 

1. příjmy   102 tis. (zlepšený HV) 

2. použití     39 tis. (pořízení DDHM) 

 

Celkový hospodářský výsledek školy byl 90. tis Kč. Z toho hospodářský výsledek v doplňkové 

činnosti v roce 2019 činil 119. tis. Kč.  

 

Podrobný rozbor výnosů a nákladů včetně podrobného komentáře a tabulkové části je obsažen ve 

„Zprávě o hospodaření a plnění úkolů za rok 2019“. 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
  

Ve školním roce 2019/2020 nebyla škola zapojena do těchto programů. 

 

 

dalšími projekty, do nichž je škola zapojena, jsou: 

Ovoce a zelenina do škol - projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat 

proti dětské obezitě /1. – 9. ročník/ 

 

Mléko do škol - cílem projektu je zvýšit oblibu mléčných výrobků a vytvoření správných 

stravovacích návyků ve výživě dětí. /1. – 9. ročník/ 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola nepořádá žádné kurzy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů  

  

           Ve školním roce 2019/2020 škola úspěšně realizovala tyto projekty: 

 

 

1. Projekt „Za zdravím do přírody“, je spolufinancován ze SFŽP (59,303%) - 336 tis. – ozdravný 

pobyt žáků 2. stupně je zaměřený na EVVO  

 

2. Byla poskytnuta dotace ve výši 1 647 200,- Kč na podporu OP VVV  registrační číslo projektu 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013058 pro Šablony II 

 

 

Spolupráce se zřizovatelem: 

Škola spolupracovala se zřizovatelem na podání žádosti o dotaci z IROP na realizaci projektu 

„Areál praktických činností - od virtuální reality zpátky na zem“, která byla podpořena. Dojde tak 

k vybudování dvou odborných učeben – školní dílny a cvičné kuchyňky. Z dotace bude hrazeno 

4 735 236 Kč a podíl města činí 1 062 893 Kč. 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Na škole není odborová organizace zřízena. 
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15. Výkon státní správy 

 
Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, § 165 odst. 2 písm. 

a), d), f), g), h), i) a j), a počet odvolání proti rozhodnutí je uveden v následující tabulce. 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet 

odvolání 

Zamítnutí žádosti o povolení individuálního 

vzdělávacího plánu 

0 0 

Zamítnutí žádosti přeřazení žáka do vyššího ročníku 0 0 

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku ZŠ 0 0 

Zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, 

přerušení vzdělávání a opakování ročníku 

0 0 

§ 165 odst. 2 písm. b) přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání podle § 34 

27 0 

§ 165 odst. 2 písm. e) přijetí k základnímu vzdělávání podle 

§ 46 

42 0 

§ 165 odst. 2 písm. e) přestup žáka podle § 49 odst. 1 27 0 

   

 

 

16. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím   
 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Opis podstatných částí rozsudku soudu 0 

Výsledky řízení o sankcích 0 

Další informace vztahující se k zákonu 0 

 

17. Závěr 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla projednána pedagogickou radou dne 

30. 09. 2020 a předána ke schválení Školské radě dne 9. 10. 2020. 
 

 

 

        
                                                                             Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy 

 

 

 

 

Školská rada schválila dne 14. 10. 2020                                   

                                                                                

                                                                                   Ing. Ivana Meyerová, předseda školské rady 


