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I. Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo:
Rok zahájení činnosti:
e-mail:
www stránky.
Zřizovatel:
Sídlo:

Základní škola Frýdek-Místek
Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek
1993
sekretariat@11zsfm.cz
www.11zsfm.cz
Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Vedení školy:
ředitel:

- Ing. Jiří Adámek
- od roku 1994 ve funkci zást. ředitele pro II. stupeň
- od roku 1998 ředitel školy

zástupci ředitele:

- Mgr. Libor Kuča
- od roku 1998 ve funkci statutárního zástupce
ředitele, vedení II. st.
- Mgr. Táňa Janošcová
- od roku 2006 ve funkci zástupce ředitele pro I. st.

Školská rada:
předseda:

- Ing. Regína Tichánková (zástupce zákonných zástupců)

členové:

- Jiří Zaoral (zástupce zřizovatele školy)
- Mgr. Renata Svobodová (zástupce zřizovatele školy)
- Bc. Jakub Míček (zást. zřizovatele školy) od 12.3.2015
- Ing. Eva Čubová (zástupce zákonných zástupců)
- Mgr. Martina Brunclíková (zástupce
pedagogických pracovníků)
- Mgr. Libor Kuča (zástupce pedagogických
pracovníků)

Při škole pracuje sdružení rodičů a přátel školy:
předseda:

- Alena Knapová
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Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 je součástí výchovně vzdělávací
soustavy, je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Od svého vzniku v roce 1993 je
školou s právní subjektivitou. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje všestrannou
rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a výuka na této škole probíhá v souladu se
zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní,
tělesnou, ekologickou.
Základní škola má devět ročníků, člení se na I. a II. stupeň.
Třídy se naplňují do počtu 30 žáků dle prostorových možností školy. Výuka ve třídách se
v souladu s učebním plánem dělí na skupiny, přičemž počet skupin a žáků ve skupině je
určován podle podmínek školy a charakteru vyučovaného předmětu s požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Vyučování probíhá podle školního vzdělávacích programu „Zelená do života“.
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 má díky svým výsledkům ve
sportovních soutěžích pevné postavení mezi školami v okrese Frýdek-Místek,
Moravskoslezském kraji i v České republice. Žáci zabývající se sportovní gymnastikou od 1.
po 9. ročník se pravidelně umísťují na předních pozicích v republikových soutěžích AŠSK a
MŠMT, ve sportovní gymnastice, pódiových skladbách a soutěžích teamgym. Naše škola je
již tradičním organizátorem gymnastických soutěží.
Ve třídách na II. stupni jsou zřizovány třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se
zaměřením na volejbal a házenou.
Žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy vykazují dlouhodobě velmi dobré sportovní
výsledky nejen v klubových soutěžích, ale i v soutěžích organizovaných AŠSK, MŠMT, a to
na úrovni Moravskoslezského kraje a České republiky.
V rámci základního vzdělávání rozvíjíme u talentovaných žáků také výtvarné vlohy.
Nedílnou součástí práce s výtvarně nadanými žáky jsou výtvarné projekty završené
výtvarnými prezentacemi a výstavami pro veřejnost a žáky okolních škol.
Snahou školy je výrazně podporovat jazykovou výuku. Škola spolupracuje s BRITISH
COUNCIL a GYMNÁZIEM HLADNOV A JAZYKOVOU ŠKOLOU OSTRAVA. Žáci se
začínají učit anglickému jazyku již v prvém ročníku, a to s časovou dotací dvě hodiny týdně.
Žákům 4. – 9. ročníků nabízíme semináře anglického jazyka, zaměřené na přípravu žáků
ke cambridgeským zkouškám úrovně YLE. Žákům na druhém stupni nabízíme od 8. ročníku
výuku dalších cizích jazyků, a to ruský jazyk, německý jazyk a španělský jazyk.
Patnáct žáků se specifickými vývojovými poruchami učení je integrováno do běžných
tříd prvního a druhého stupně. Pro jednoho žáka 1. ročníku byla zřízena asistence pedagoga.
Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení navštěvují hodiny reedukační péče.
Na škole je zřízená pedagogická rada jako funkční poradní orgán ředitele školy, v níž
jsou zařazeni všichni pedagogičtí pracovníci, taktéž rozšířené vedení školy, které tvoří
vedoucí předmětových komisí. Škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům žáků
poradenskou službu prostřednictvím dvou výchovných poradců.
Město Frýdek-Místek, zřizovatel školy, od 1.6.2006 zřídil na škole šestičlennou školskou
radu, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům
školy a zřizovateli podílet se na správě školy.
Škola organizuje adaptační pobyty, lyžařské kurzy, sportovní soustředění žáků tříd
s rozšířenou výukou tělesné výchovy, plavecký výcvik žáků 1. až 5. tříd. Vzhledem k tomu,
že budova bazénu je součástí školy, je realizovaná částečně i výuka tělesné výchovy žáků
II. stupně formou výuky plavání.
Škola uskutečňuje školní výlety, školní exkurze související s výchovně vzdělávací
činností školy. Pedagogové školy úzce spolupracují s pedagogy sousedící MŠ
„Mateřídouška“, a to v oblasti metodiky práce a organizování společných akcí pro děti obou
zařízení.
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Součástí školy je školní družina, školní jídelna. Žáci a zaměstnanci školy mohou
navštěvovat pobočku městské knihovny sídlící v budově školy.
V CO krytech školy působí hudební klub STOUN, který nabízí mládeži sídliště
Slezská hudební produkci současné hudební scény a občanské sdružení FILADELFIE
zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež sídliště Slezská.
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II. Obsah vzdělávání
Na škole bylo poskytováno základní vzdělávání podle následujících dokumentů:
Školní vzdělávací program – „Zelená do života“
ve třídách 1. – 5. ročníku a 6. – 9. ročníku.
V rámci tohoto vzdělávacího programu byly vyučovány také třídy s rozšířenou výukou
tělesné výchovy.
V 1. a 2. třídách třídách vyučováno nevázané písmo Comenia Script.
Učební plán 1. - 5. tříd ve školním roce 2014-2015
Předmět

Český jazyk a
literatura
Matematika
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a svět práce
Tělesná výchova
Informatika
Týdenní počet
hodin:

1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
Verze Verze Verze Verze Verze
ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
1.9.2013 1.9.2013 1.9.2013 1.9.2013 1.9.2013
9
9
9
7
7
4
2
1
1
1
1
2
0
21

5
2
1
1
1
1
2
0
22
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5
3
3
1
1
1
2
0
25

5
3
4
1
2
1
2
0
25

5
3
3
1
2
1
2
1
25

Základní škola Frýdek-Místek
Jiřího z Poděbrad 3109
Frýdek-Místek
Učební plán ve školním roce 2014/2015
Učební plán tříd 2. stupně vyučovaných podle uč.
dokumentu ŠVP – „Zelená do života“
6.
7.
8.
9.
Předmět:
ročník ročník ročník ročník
Český jazyk a literatura
4
4
4
4
Anglický jazyk
3
3
3
3
Další cizí jazyk
3
3
Matematika
4
5
4
4
Výchova k občanství
1
1
1
1
Tělesná výchova
3
2
2
2
Zeměpis
2
2
2
1
Dějepis
2
2
2
2
Přírodopis
2
2
2
1
Fyzika
1
2
2
2
Chemie
2
2
Informatika
2
1
1
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
2
2
1
1
Pracovní a technická
1
1
1
výchova
Volba povolání
1
Výchova ke zdraví
1
1
Konverzace
1
v anglickém jazyce
Volitelný předmět
1
1
2
Týdenní počet hodin:

28
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30

32

32

Základní škola Frýdek-Místek
Jiřího z Poděbrad 3109
Frýdek-Místek
Učební plán ve školním roce 2014/2015
Učební plán tříd 2. stupně vyučovaných podle uč.
dokumentu ŠVP – „Zelená do života - RTv“
6.
7.
8.
9.
Předmět:
ročník ročník ročník ročník
Český jazyk a literatura
4
4
4
4
Anglický jazyk
3
3
3
3
Další cizí jazyk
3
3
Matematika
4
4
4
4
Výchova k občanství
1
1
1
1
Tělesná výchova
5
5
5
5
Zeměpis
2
2
1
1
Dějepis
1
2
2
2
Přírodopis
2
2
2
1
Fyzika
1
2
1
2
Chemie
2
1
Informatika
2
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
1
2
1
2
Pracovní a technická
1
1
1
výchova
Volba povolání
1
Výchova ke zdraví
1
1
Konverzace
v anglickém jazyce
Volitelný předmět
1
Týdenní počet hodin:
28
30
32
32
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Povinně volitelné předměty a druhý cizí jazyk
ve školním roce 2014/2015
7. ročník:

(žáci se učí 1 hodinu týdně)
Ekologická výchova

8. ročník:

(žáci se učí 1 hodiny týdně)
Biologická praktika
Informatika
Výtvarná estetika
Volba povolání

druhý cizí jazyk:

9. ročník:

(žáci se učí 3 hodiny týdně)
Německý jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk

(žáci se učí 2 hodiny týdně)
Multimediální výchova
Seminář z matematiky
Seminář z českého jazyka
Zeměpisná praktika

druhý cizí jazyk:

(žáci se učí 3 hodiny týdně)
Německý jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Věková struktura zaměstnanců ve školním roce 2014/2015

PEDAGOGOVÉ

do 30 let
31 - 40
41 - 50
nad 50 let
Celkem

NEPEDAGOGOVÉ

4
3
24
6

2
11
4

37
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Průměrný věk pedagogických pracovníků je 45 roků,
Průměrný věk nepedagogických pracovníků je 49 roků.
Průměrný věk všech zaměstnanců školy je 46roků.

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení
Údaje o přijímacím řízení

K zápisu přišlo celkem dětí

58

z toho chlapců (z celkového počtu zapsaných dětí)

30

z toho po odkladu (z celkového počtu zapsaných dětí)
Vyhověno žádosti o odklad (z celkového počtu průběžně
zapsaných dětí)

7
12

Nastoupilo do 1. ročníku

47
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Výsledky přijímacího řízení ke studiu ve středních školách
ve školním roce 2014/2015

typ SŠ

maturitní obory:
gymnázium
z toho:

SUŠ

učební obory:
neumístěn:

víceletá gymnázia

osmiletý obor
šestiletý obor

IX. A

IX. B

IX. C

celkem

(z toho dívek)

(z toho dívek)

(z toho dívek)

(z toho dívek)

25

14

17

56

(13)

(6)

(7)

(27)

5

2

2

9

(5)

(2)

(1)

(8)

0

0

1

1

(0)

(0)

(0)

(0)

2

4

2

8

(0)

(2)

(1)

(3)

0

0

0

0

%

88
14
2
12

0

počet uchazečů
(z toho dívek)

počet přijatých

%

%

(z uchazečů)

(z celkového počtu
žáků v ročníku)

0

0

0

0

9

6

67

13

(6)

(4)
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V. Výsledky vzdělávání

12

13

14

15

Přehled výchovných opatření udělených ve školním roce 2014/2015

ročník:

pochvala
třídního
učitele
pololetí:

napomenutí
třídního učitele

důtka
třídního
učitele
pololetí:

pololetí:

pochvala
ředitele školy

důtka
ředitele školy

pololetí:

pololetí:

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

6

16

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

8

25

2

0

0

2

0

0

0

2

3.

0

20

0

1

2

1

0

0

0

4

4.

0

5

6

1

1

1

0

0

0

0

5.

8

5

2

0

0

2

0

0

3

0

6.

11

7

4

3

2

2

0

0

2

0

7.

0

10

0

0

2

0

0

2

2

0

8.

0

12

0

1

6

3

0

13

2

3

9.

5

20

2

0

0

5

0

11

1

9

Celkem:

38

120

16

6

13

16

0

26

10

18
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VI.

Prevence sociálně patologických jevů

Problematikou prevence sociálně patologických jevů se zabývá školní metodik
prevence ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy, se speciálními pedagogy a
s ostatními pedagogickými pracovníky školy. Zároveň byly pravidelně přizvány ke spolupráci
i další odborné instituce a organizace, které svou přednáškovou aktivitou, realizací
prožitkových programů, odborným šetřením a školením pracovaly s žáky naší školy a v rámci
odborného školení a DVPP také s pedagogy.
Nedílnou součástí prevence sociálně patologických jevů jsou také osobní konzultace
jednotlivých pedagogů, spolupráce s rodiči a další širší veřejností.
Rozsah prevence sociálně patologických jevů vyplývá ze zákona o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., z vyhlášky o
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005
Sb. a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Prevence rizikových jevů je náplní školní preventivní strategie, jejíž součástí je
minimální preventivní program a program prevence šikany. Hlavním úkolem školní
preventivní strategie je zajistit propojení primární prevence s jednotlivými vyučovacími
předměty, v souladu se stávajícím ŠVP, zajistit spolupráci rodičů a širší veřejnosti a dále
zajistit vzdělávací systém pedagogů v rámci prevence rizikových jevů.
V rámci těchto programů se v uplynulém školním roce uskutečnily tyto aktivity:
1. zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2014/2015 jsme evidovali sedmnáct integrovaných žáků se zdravotním
postižením. Z toho je jeden žák na druhém stupni s atypickým autismem, tři žáci s vadami
řeči (jeden na prvním a dva na druhém stupni) a třináct žáků s vývojovými poruchami učení.
Čtrnácti žákům byla poskytována reedukační péče jednu hodinu týdně nad rámec výuky. Pro
jednoho žáka 1. ročníku byla zřízena asistence pedagoga.
2. zajištění pestré škály školních kroužků a motivace žáků k jejich akceptaci trávení volného času a budování osobních zájmů
24 kroužků
3. zajištění jednorázových akcí ve spolupráci se školní družinou
maškarní karneval, košíky z pedigu, družinové štrúdlování
4. pokračování ve spolupráci s dalšími institucemi
SPOD Frýdek-Místek
Centrum nové naděje ve Frýdku-Místku – prožitkový program dle aktuální potřeby tříd,
Městská policie ve Frýdku-Místku, Policie ČR, preventivně informační oddělení
Úřad práce ve Frýdku-Místku – Informační a poradenské středisko - besedy na téma profesní
orientace – 8. ročník, nabídka osobních konzultací
Statutární město Frýdek-Místek a Preventivně informační oddělení Policie ČR
Frýdek-Místek – spolupráce při preventivní akci zaměřené na rodiče žáků
Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek – odborné konzultace
5. realizace projektu Otevřená škola aneb příklady táhnou
(začlenění finanční gramotnosti v hodinách, třídenní žákovské dílny)
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6. Realizace adaptačního pobytu pro žáky 6. tříd
7. Šetření žáků na zmapování vztahů ve třídě a na užití návykových látek
8. Úzká spolupráce se středními školami regionu
(besedy a exkurze v rámci dnů otevřených dveří, pořádání burzy středních škol
v rámci třídních schůzek)
9. Řešení výchovných problémů žáků s rodiči
10. Spolupráce se zřizovatelem školy- Odborem sociálních služeb F-M (brožury Mysli na
své dítě, život máš ve svých rukou)
11. Aktualizace Školní preventivní strategie dle Národní strategie prevence rizikového
chování 2013-2018, vytvoření Rizikového plánu školy, organizace adaptačních programů
pro žáky 6. ročníků
12. Dokončení Studia prevence sociálně patologických jevů – KVIC Opava
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Hodnocení plnění dvouletého plánu vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní
roky 2013/2014 a 2014/2015 pro školní rok 2014/2015 :
DVPP bylo organizováno na základě těchto principů:
 Základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu DVPP byly skutečné
potřeby školy.
 Výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit vycházel z rozpočtových možností
školy.
 Organizace DVPP byla založena na rovnosti příležitostí a zákazu diskriminace
pedagogických pracovníků.
 Při dodržení všech předchozích principů byly pro výběr formy či druhu vzdělávací
akce určující studijní zájmy pedagogických pracovníků.
V rámci obecných forem a druhů DVPP probíhaly na škole tyto konkrétní formy a
druhy DVPP :
I.
II.

PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE
ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE
A) STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ A DOPLNĚNÍ KVALIFIKACE
B) STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ
STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

I.
PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE
Průběžné vzdělávání bylo realizováno vzdělávacími aktivitami vedoucími k udržování,
obnovování, upevňování a doplnění kvalifikace pedagogického pracovníka. Obsahem tohoto
vzdělávání byly nové poznatky z pedagogických a psychologických disciplín, nové poznatky
z oborů souvisejících s vyučovacími předměty a tvorbou ŠVP, prevence sociálně
patologických jevů, BOZP, jazykové vzdělávání a práce s ICT (bude dokladováno v ICT
plánu školy.)
Působnost: všichni pracovníci
ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE
A) STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ A DOPLNĚNÍ KVALIFIKACE
V roce 2008 zahájila magisterské studium vyučující AJ na II. stupni. v roce
2011 ukončila bakalářský stupeň studia. Podle dohody s pedagogickým pracovníkem měla
zahájit magisterské studium s termínem ukončení v roce 2015. Daný pracovník ukončil u naší
organizace pracovní poměr v červenci 2014.
II.
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B) STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
V rámci tohoto vzdělávání škola podporuje dosažení dalších kvalifikačních předpokladů
u pedagogických pozic:
Prevence sociálně patologických jevů
Preventista sociálně patologických jevů – studium zahájeno pracovníkem na II. stupni školy
ve školním roce 2013/2014, ukončeno ve školním roce 2014/2015.
Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy
Studium zahájeno pedagog na II. stupni školy ve školním roce 2013/2014, ukončeno bude
ve školním roce 2015/2016.
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VIII. Školní aktivity a prezentace školy na veřejnosti
I. stupeň
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, je školou s jednadvacetiletou tradicí.
Již 16 let se profiluje jako škola sportovní, která svými výsledky ve sportovní gymnastice,
volejbalu a házené zaujímá významné místo mezi školami v okrese Frýdek-Místek,
Moravskoslezském kraji i v České republice. V posledních letech se škola zaměřuje na výuku
cizích jazyků. Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je zaměření školy na
výtvarnou výchovu. Žáci se pravidelně zapojují do výtvarných projektů, soutěží, které jsou
završeny výstavami určenými nejen pro žáky okolních škol, ale i širokou veřejnost.
V tomto školním roce se opět potvrdilo, že učitelé týmově spolupracují, profesionálně
vystupují na veřejnosti a svými nápady přispívají ke společnému cíli – zpestřit žákům jejich
školní i mimoškolní aktivity, prezentovat co nejlépe naši školu, získat nové žáky, zvýšit
prestiž školy.
V této oblasti vysoce hodnotíme velmi úspěšné zapojení školy do sportovních soutěží, ve kterých
jsme zaznamenali řadu úspěchů a dokonce jsme již sedmým rokem potvrdili prvenství v okresní
soutěži o nejvšestrannější sportovní školu, kterou vyhlásila AŠSK.
VIII. I. Akce pro předškolní děti, žáky školy a jejich rodiče
Akce v rámci Projektu „Poznej naši školu“


Čertovská škola – zábavné aktivity, hry v prostorách školy



Vánoční nota 2014 (11. ročník) - cílem tradiční soutěže, kterou pořádá naše škola,
bylo především podpořit kulturní cítění a seberealizaci dětí v oblasti pěveckého
projevu, naučit žáky vystupovat na veřejnosti, ukázat žákům vánoční lidové tradice ve
spojení se zpěvem. Akce měla regionální charakter, byla zaštítěna a podpořena
Odborem školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Magistrátem města FrýdkuMístku, Technickými službami a.s a SRPŠ při škole. Tématem soutěže byly písně
s vánoční tématikou. Součástí soutěže byl bohatý doprovodný program, který
připravili žáci hudebního oboru ZUŠ v Místku, skupina latinsko-amerických tanců
Simony Švrčkové a Tomáše Hoška a pěvecký sbor Catena Musica. Tradičně
vystoupili na Vánoční notě se svými písničkami děti z Mateřské školy Mateřídouška.
Soutěže se zúčastnilo sedm městských základních škol.



Den otevřených dveří „Říše šmoulů“ – společná zábavná akce pro předškolní děti a
žáky 1. stupně spojená s prohlídkou školy a aktivitami v jednotlivých učebnách 1. i 2.
stupně



Přednáška Školní zralost – Mgr. M. Brunclíková v MŠ Mateřídouška
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Lyžujeme se sluníčkem – 2. ročník 5 denního výjezdového kurzu společnosti Sun
Outdoor o.s ve ski areálu Bílá v Beskydách. Akce se zúčastnilo 20 žáků 1. stupně.
Cílem akce bylo motivovat žáky ke sportu a rozvíjet u nich především koordinační
schopnosti, obratnost a techniku lyžování.



Dopoledne s Adrou – seznámení žáků s hlavními cíli ADRY. Tématem výchovněvzdělávacího programu bylo: Jak je důležité umět pomoci druhému v nouzi.

VIII. II. Výsledky soutěží ve školním roce 2014-2015
Aktivity 1. stupně
Ve sportovních soutěžích jsme získali již osmým rokem titul Nejvšestrannější sportovní
škola, který nám udělila Asociace Sportovních Školních Klubů ČR.
Název soutěže
Florbal - okres
Minikopaná - okres
Šplh - okres
Šplh - okres
Šplh - okres
Šplh - okres
Šachy - okres
Přehazovaná - okres
Házená - okres
Mc Donald´s Cup –
fotbal - okres
Atletický trojboj - okres
Atletický trojboj - okres
Atletický trojboj - okres
Atletický trojboj - okres
Miniolympiáda z AJ okres
VV soutěž Distep
VV soutěž Policejní –
pohádky - okres
Matematická olympiáda
okres
Pythagoriáda - okres

účastníci
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
družstvo
1. – 3. třída
Družstvo dívek
Jakub Stříž
Michaela Tůmová
K. Hlásna, A. Geblová
družstvo
družstvo
družstvo
1. – 3. třída
družstvo
Tomáš Konečný
Martin Hrubý
Vojtěch Šelong
OSTATNÍ SOUTĚŽE
Tereza Durčáková
Martin Konig
Simon Adamec
Radek Mikuš
Tereza Tichá

umístění
7. místo
2. místo
1. místo
3. místo
2. místo
3. místo
11. místo
3. místo
1. místo
6. místo
4. místo
1. místo
3. místo
3. místo
9. místo
12. místo
1. místo
1. místo
1. místo

Tereza Durčáková

21. místo

Tereza Durčáková

1. místo
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Sportovní aktivity 2. stupeň
Mezinárodní Mistrovství České republiky v TeamGymu (Třebíč)
1. místo – starší kategorie
2. místo – mladší kategorie
O Pohár ministra školství ČR v házené (Velká Bystřice)
2. místo
Mistrovství České republiky:
-

Sportovní gymnastika
1. místo, starší žákyně, již podesáté, Doubí
1. místo, starší žákyně, již podvanácté; Praha

Hledáme nejlepšího chemika; 9. a 15. místo

Krajské kolo:
-

Sportovní soutěže mezi základními školami; 1. místo
Šplh
Volejbal – dívky 8. a 9. ročník; 2. místo
Házená – chlapci 8. a 9. ročník
Házená – chlapci 6. a 7. ročník
Dopravní soutěž; 3. místo
Korchem; chemie
Biologická olympiáda; 5. místo v kategorii D
Astronomická olympiáda; 18. místo
Hledáme nejlepšího chemika; 3. a 4. místo

-

Pythagoriáda
Matematická olympiáda; 21. a 34. místo
Matematický klokan - Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet
Olympiáda z českého jazyka; 5. místo
Recitační soutěž
Biologická olympiáda; 3. a 6. místo v kategorii D a C
Konverzace v anglickém jazyce; 4. a 7. místo
Zeměpisná olympiáda; 16., 17. a 22. místo
Dějepisná olympiáda; 13. místo
Kalamář; házená; 2. místo
Atletický čtyřboj
Pohár rozhlasu

Okresní kolo:
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Další soutěže – oblastního a školního charakteru:
-

Ekologická výtvarná soutěž
Přírodovědná soutěž v ZOO Ostrava
Mladý zahrádkář
Plavba po světových oceánech
Mladý chemik
Matematicko-luštitelská soutěž pro žáky 8. ročníku
Talent 2014
Přírodovědný klokan
Skok vysoký
Halová kopaná
Kop
Florbal
Halová kopaná
Malování v PC programu Callisto
Časovka ve Wordu
Počítačová animace

Projekty 1. stupeň
Den zdraví
(říjen 2014 - červen 2015)
Garant: Mgr. Martina Poláchová; Mgr. Martina Řeřichová
Projekt v rámci plánu CO. Žáci se seznámili a prakticky si vyzkoušeli, jak se zachovat a
pomoci v situacích, kdy jsou ohroženi nenadálými událostmi jako oheň, povodeň, nehoda a to
formou teoretických aktivit, které byly zakončeny testováním žáků. Cílem projektu bylo za
podpory vlastního prožitku a využití informací plnit úkoly na stanovištích se zaměřením na
zdravovědu, požární ochranu, dopravní výchovu a mimořádné události. Tímto projektem jsou
plněny výstupy vzdělávací oblasti Člověk za mimořádných událostí.
Ovoce a zelenina do škol
(říjen 2010 – červen 2015)
Garant: Mgr. Táňa Janošcová
Projekt MŠMT, SZIF, spolufinancován EU a rozpočtem ČR. Jedná se o bezplatnou distribuci
ovoce a zeleniny pro žáky 1. – 5. tříd, kterou jako škola podporujeme doprovodnými
opatřeními. Ta jsou zaměřena na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci výuky
nebo součástí projektu Den zdraví. Jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu je
vytvoření funkčního vztahu škola - rodina. Úkolem projektu je především přispět k trvalému
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat
proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
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Projekty celoškolní
Evropský den jazyků
(září 2014)
Garant: Mgr. Iva Novotná
Náplň celého projektu opět směřovala do jazykového vyučování předmětů Anglický jazyk
(jen žáci 3. – 7. tříd), Ruský jazyk, Německý jazyk a Španělský jazyk (8. a 9. třídy).
Společným tématem bylo výtvarné zpracování tématu Strašidla, kde žáci využili základní
slovní zásobu pro popis postavy. Hotové práce byly využity a zveřejněny na akci pro
předškolní děti s názvem Den strašidel. Další z aktivit v rámci tohoto projektu měli žáci školy
možnost vyzkoušet si vykonat jednu ze tří částí cambridgeských zkoušek YLE. Ukázkové
testy Reading and Writing podstoupili žáci 5., 7. a 9. ročníku.
Oxford Quality School
(2008 - prosinec 2014)
Garant: Ing. Jiří Adámek
Naše škola se stala ve školním roce 2008/2009 partnerem nakladatelství Oxford University
Press a od školního roku 2009/2010 získala jako jediná škola v okrese Frýdek-Místek status
Oxford Quality School. V rámci tohoto projektu se učitelé naší školy stávají konzultanty
výuky anglického jazyka pro další školy, nadstandardně přistupují k samotné výuce
angličtiny, vzdělávají se, vytváří, ověřují výukové materiály a vyvíjí další aktivity spojené
s anglickým jazykem tak, aby obhájili tento status.
První významnou aktivitou byla spolupráce s Mateřskou školou Mateřídouška, kde jsme
realizovali 2 kurzy angličtiny pro předškolní děti. Výuka probíhala jednou týdně (od října do
května) v multimediální učebně a vedla ji kvalifikovaná vyučující 1. stupně naší školy. Zde
se děti hravou formou a za využití interaktivní tabule seznámily se základy anglického jazyka.
Pracovali jsme s novými materiály z nakladatelství Oxford University Press. Jednalo se o
ucelenou řadou učebnic Playtime, která vychází vstříc nejen malým dětem, ale i jejich
rodičům, kteří mohou na internetu najít mnoho materiálů k domácím aktivitám. Další
aktivitou byla realizace dětských zkoušek Young Learners Exams, na něž jsou cíleně
připravováni naši vybraní žáci 3. - 7. tříd vyučujícími formou odpoledních seminářů ke
zkouškám Cambridge YLE. Ty jsou vhodným odrazovým můstkem pro další cambridgeské
zkoušky zahrnující všechny čtyři řečové dovednosti – poslech, čtení, písemný a mluvený
projev.
Třetí aktivitou byla nabídka výuky anglického jazyka i rodičům našich žáků. K tomuto
novátorskému počinu nás přivedla myšlenka, že pokud budeme podporovat znovunalezení
jazykových dovedností u dospělých, budou potom oni nápomocni svým dětem s domácí
přípravou. Oslovili jsme tedy rodiče našich žáků a minulý školní rok poprvé pro ně otevřeli
kurz anglického jazyka. Používali jsme tytéž materiály, ze kterých se učí i jejich děti. Snažili
jsme se o to, aby výuka probíhala zábavnou formou.
Účastnili jsme se okresního kola Miniolympiády v AJ pro 5. ročník, kterou pořádala 5. ZŠ
Frýdek-Místek.
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Projekt Spolupráce s British Concil
Garant: Ing. Jiří Adámek, Mgr. Iva Novotná
V tomto školním roce pokračovalo partnerství také s British Council v Ostravě, který
organizuje celosvětově nejuznávanější a nejznámější zkoušky pro studenty anglického jazyka
– zkoušky CAMBRIDGE ESOL. Certifikát, který úspěšní řešitelé zkoušek obdrží, je velkou
výhodou při přijímacím řízení na střední a vysoké školy nebo při hledání zaměstnání nejen
v celé České republice, ale i v zahraničí. Našim společným cílem je podpořit žáky v jejich
jazykových dovednostech a zvýšit jejich sebevědomí při komunikaci v anglickém jazyce.
Počátkem tohoto školního roku získala dvacítka žáků certifikát o složení cambridgeské
zkoušky YLE a v tomto roce dále pokračujeme s dalšími žáky v seminářích anglického
jazyka, které probíhají v naší škole formou kroužků, které vedou odborně proškolení a
aprobovaní učitelé AJ naší školy.
V květnu proběhly přímo v prostorách naší školy cambridgeské zkoušky YLE. Zkoušku
MOVERS udělali 3 žáci, FLYERS 2 žáci.
Projekt Zdravé stravování a rozvoj pracovních kompetencí žáků
(červen 2014 –2015)
Garant: Ing. Jiří Adámek
Lesy České republiky, s.p., podpořily projekt školy „Zdravé stravování a rozvoj
pracovních kompetencí žáků“ poskytnutím sponzorského daru 50. 000,- Kč za účelem
rekonstrukce školní kuchyňky.
Výsledkem projektu „Zdravé stravování a rozvoj pracovních kompetencí žáků“ je
připravit pro žáky školy odbornou učebnu – cvičnou kuchyňku.
Cílem projektu je rekonstrukce cvičné kuchyňky a tím zajištění podmínek pro plnění výuky
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví školního vzdělávacího programu
„Zelená do života“ (ŠVP).
Našim záměrem je rozvíjet u žáků kladný vztah ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu
a tím navázat i na další projekty školy Ovoce a zelenina do škol a Volba povolání. Zdravý
životní styl je podporován sportovním zaměřením školy.
Výstupy projektu






vybudování odborné učebny „Cvičná kuchyň“, kde bude realizována výuka již žáků
1. stupně, a to v rámci tematického celku ŠVP Příprava pokrmů a na 2. stupni v rámci
tematických celků Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů
využití odborné učebny pro žáky školní družiny
využití učebny v rámci kroužků a dalších volnočasových aktivit žáků
využití učebny pro občerstvení víkendových sportovních soustředění žáků

Realizaci rekonstrukce školní kuchyňky plánujeme na období podzim 2014.
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Projekt Hravý architekt 2014
(červen 2014 – září 2014)
Garant: Mgr. Martina Jakůbková
Naše škola se profiluje jako škola sportovní se zaměřením na cizí jazyky a výtvarnou
výchovu. Svými výsledky v těchto oblastech zaujímá významné místo mezi školami v okrese
Frýdek-Místek. Žáci se pravidelně zapojují do výtvarných projektů a soutěží, které jsou
završeny výstavami určenými nejen pro žáky okolních škol, ale i širokou veřejnost.
V minulém školním roce se žáci 5. tříd naší školy zapojili do výtvarného projektu nazvaného
Hravý architekt 2014 – Děti na Pražském hradě a usilovně pracují na svých obrázcích. V
letošním roce kreslí a malují na téma architektonický detail a umění v architektuře – výtvarné
zpracování umění spjatého s architekturou. Takže kreslí reliéfy, sochy, okenní vitráže, fresky,
domovní znamení, kašny, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektů –
okna, římsy, dveře, štíty, které objevují na společných vycházkách po našem městě.
V rámci tohoto projektu proběhla také beseda s panem architektem Ing. Borisem Petrovem
přímo v prostorách školy. Děti se seznámily s pojmem architektura, s jejími představiteli a se
zajímavými stavbami. Beseda byla zakončena poznávací soutěží. Pak následovala procházka
naším městem s odborným výkladem. Děti se dozvěděly také, jak jejich město vznikalo,
povídali si o zajímavých historických stavbách a místech, o architektonickém dědictví a o
tom, proč je důležité se o ně zajímat a pečovat. Seznámily se také s profesí architekta, s
významem kvalitní architektury pro každodenní život.
Nejlepší výtvarné práce byly představeny v samostatné expozici na výstavě v Jiřském klášteře
na Pražském hradě a to ve dnech 15. 9. – 12. 10. 2014. Vybraní žáci, kteří na projektu
pracovali, strávili celý den v Praze, kde si prohlédli výstavu Hravý architekt, obdrželi dárky
od partnerů a organizátorů a ve skupinách se zúčastnili připraveného programu a dílen.
Projektu se účastnily a na Pražský hrad přijely i děti z ostatních zemí Visegrádské čtyřky:
Slovenska, Polska, Maďarska a rovněž děti z Itálie.
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Seznam projektů
realizovaných ve školním roce 2014/2015
na II. stupni Základní školy Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

1.

Zachraň strom, adoptuj zvíře
celoroční s vyhodnocením u příležitosti Dne Země, Frýdek-Místek
garant – Mgr. Radomíra Střížová

2.

Vytvoř si svou zoologickou zahradu
vytvoření MINIZOO v učebně přírodopisu; péče o různé živočichy
celoročně – jednotliví žáci 2. stupně
garant – Mgr. Radomíra Střížová

3.

Doteky štětcem
celoroční výtvarný projekt završený výstavami
garant – Mgr. Zuzana Lanzendörferová

4.

Plavba světovými oceány
celoroční zeměpisná korespondenční soutěž
garant – Mgr. Zuzana Šnajdrová, Mgr. Martina Řeřichová

5.

Souboj čtenářů
čtenářská soutěž pro žáky 6. ročníku, která vyvrcholila on-line testem
duben;
garant - Mgr. Iva Vránová

6.

Evropský Den jazyků
září, jazykový projekt realizovaný v rámci výuky českého jazyka
v průběhu celého týdne
garant – Mgr. Petr Brablec

7.

Čas proměn; Holky z Venuše, kluci z Marsu
září; besedy a další vzdělávací aktivity pro žáky 6. ročníku na téma
dospívání
garant - Mgr. Libor Kuča

8.

Volba povolání
volba profesní orientace napříč předměty a s možností přímých exkurzí
do výrobních a nevýrobních firem a institucí
garant – Mgr. Lucie Butkovová

9.

Adaptační pobyt
září; 6. ročník
garant – Mgr. Dana Pyšková

10.

Dějepisná exkurze – Hukvaldy, Štramberk; Chotěbuz
říjen; 6. ročník
garant - Mgr. Martin Strnadel
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11.

Žákovská dílna v rámci projektu Otevřená škola
říjen; třídenní studijní pobyt v rámci projektu Otevřená škola
garant – Mgr. Lucie Butkovová

12.

Anglické divadlo – „Nový Zéland“
prosinec; výuka angličtiny mimo školní lavice
garant: Mgr. Iva Novotná

13.

Planeta Země; Mexiko – země Máyů
zeměpisné vzdělávací projekty s besedou s cestovatelem
duben
garant – Mgr. Martina Řeřichová, Mgr. Zuzana Šnajdrová

14.

Zimní sportovní soustředění – (třídy s RTv, starší kategorie)
leden, Bílá
garant – Mgr. Martin Strnadel

15.

Zimní lyžařské soustředění – 7. ročník
únor, Velké Karlovice
garant – Mgr. Zuzana Šnajdrová

16.

Zimní sportovní soustředění – (třídy s RTv, mladší kategorie)
únor, Bílá
garant – Mgr. Martin Strnadel

17.

Velikonoční dílny
duben; výtvarné a rukodělné aktivity
garant – Mgr. Jakub Vaněk

18.

Návštěva Úřadu práce
vyvrcholení přípravy žáků v projektu profesní orientace a volby
povolání – červen, žáci 8. ročníku
garant – Mgr. Jakub Vaněk

19.

20.

21.

Po stopách Ostravské operace
dějepisná exkurze k 70. výročí ukončení 2. světové války
květen
garant – Mgr. Iva Vránová
Druhá světová válka ve fotografii
květen; 9. ročník
garant – Mgr. Martin Strnadel
Mladý chemik
březen, Ostrava
garant – Mgr. Dana Pyšková
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22.

Tradice sv. Patricka
březen
garant – Mgr. Iva Novotná

23.

Dospívání a rizikové formy chování
červen, beseda s odborníkem
garant – Mgr. Libor Kuča

24.

Den Země
duben, celodenní ekologické aktivity prožitkového charakteru
garant – Mgr. Radomíra Střížová

25.

Výběrová přírodovědná exkurze
červen, Moravský kras
garant – Mgr. Martina Řeřichová, Ing. Jarmila Čupová

26.

Výstava čtenářských a kulturních deníků
červen; vyvrcholení celoročního úsilí žáků prezentovat své čtenářské,
divácké, posluchačské a další kulturní zážitky, poznatky a zkušenosti
garant – Mgr. Petr Brablec

27.

Den zdraví
červen; projektová výuka zaměřená na získání základních kompetencí
pro krizové situace života
garant – Mgr. Martina Řeřichová, Mgr. Martina Poláchová

28.

„Znáš Evropskou unii?“
vědomostní soutěž probíhající prostřednictvím intranetu
červen
garant – Mgr. Kristýna Šircová

29.

Exkurze k Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku
červen; 9. ročník
garant – Mgr. Libor Kuča

30.

Letní soustředění - sportovní gymnastika
srpen, Palkovice
garant – PaedDr. Pavla Rašková, Karolína Machalová
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Zpráva o výchovně vzdělávací činnosti školní družiny
při ZŠ J.z Poděbrad ve Frýdku Místku ve škol.r. 2014/2015

1. Organizace:
Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování a je určeno žákům
prvního stupně. Provoz v naší ŠD byl zajištěn:
- ráno od 6:00 do 8:00, při děleném vyučování do 9:00 hodin
- odpoledne od 11:30 do 16:30 hodin.
Ve školním roce 2014/15 otevřela naše školní družina znovu pět oddělení. Na začátku
školního roku bylo k pravidelné docházce přihlášeno 135 žáků. Během školního roku se tento
stav měnil a ve druhém pololetí školního roku docházelo do ŠD 131 žáků. Počet předběžně
přihlášených žáků pro příští školní rok 2015/16 předpokládá otevření pěti oddělení ŠD.
Ve ŠD pracovalo pět kmenových vychovatelek, tři vychovatelky na plný úvazek a dvě na
zkrácený úvazek. Také letos jsme se snažili modernizovat naše prostory, herny a třídy co
nejvíce přizpůsobit potřebám dětí. Prostory stále sdílíme s běžnými třídami, ale dle možností
jsme využívali všechna zařízení naší školy, cvičnou kuchyň, školní jídelnu, počítačovou
učebnu, bazén, keramickou dílnu a také školní hřiště. V letošním školním roce měli naši žáci
1hod. týdně volnou tělocvičnu.

2. Zaměstnanci ŠD
1. oddělení:

vychovatelka Karolína Machalová žáci 3. A (úvazek 27%)

2. oddělení:

vedoucí vychovatelka Alena Bařinová žáci 1. C a 2. B (úvazek 100%)

3. oddělení:

vychovatelka Renata Grimová žáci 1. B a 3. B (úvazek 100%)

4. oddělení:

vychovatelka Jindra Pukovská žáci 1. A a 2. A (úvazek 100%)

5. oddělení:

vychovatelka Ing. Jarmila Čupová žáci 4. A, B a 5. A, B (úvazek 84%)

3. Zájmové činnosti :
Školní družina pracovala i letos podle ŠVP, který navazuje na ŠVP naší školy pod názvem
„Zelená do života“. V tomto školním roce byl celoroční projekt naší školní družiny nazván
„ Cestování po státech Evropy za 208 dní“ tématické okruhy byly rozpracovány do měsíčních
celků a jednotlivá témata byla rozdělena na společné akce celé školní družiny a činnosti
v jednotlivých odděleních. Vychovatelky pak konkrétní činnosti k tématům přizpůsobovaly
věku dětí a skladbě oddělení a jednotlivé náměty zpracovávaly do týdenních plánů. Využili
jsme knihu plnou her pro děti, také literaturu z odborné knihovny ve školní družině s náměty
pro práci s dětmi a také dobrého materiálního vybavení naší ŠD, navštěvovali jsme školní
knihovnu. Na konci každého měsíce jsme činnosti vyhodnotili a prezentovali výsledky prací
dětí na nástěnce. Od měsíce října do června mohly děti navštěvovat také zájmové kroužky
naší ŠD.
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4. Zájmové kroužky ve školní družině:
- „Keramika, smalt a sklo“ pod vedením vedoucí vychovatelky A. Bařinové
- „Rekreační plavání“ pod vedením vychovatelky R. Grimové a J. Pukovské
- „Dílna Tvořilka“ pod vedením vychovatelek J. Čupové a J. Pukovské
- „ Šití a vyšívání“ pod vedením p. vychovatelky R. Grimové
Výtvory dětí z keramických kroužků jsme prezentovali na výstavce v aule kina Vlast,
uspořádané při pěvecké soutěži „Vánoční nota“. Také letos jsme znovu ukázali své úspěchy s
technikou lehání skla – fusingem.
Vedle každodenních rekreačně odpočinkových a zájmových činností, školní družina
organizovala i celodružinové akce a spolupodílela se na společných akcích školy. Zapojili
jsme se do zhotovení dárečků pro seniory, připravili jsme upomínkové dárečky pro budoucí
prvňáčky k zápisu a spolupracovali jsme se školní knihovnou. Navštívili jsme jedno filmové
představení v kině Vlast.
4. Celodružinové a školní akce během roku:
 výstavka výrobků z přírodnin, ovoce a zeleniny
 „Družinové štrúdlování 2“- akce pro děti s rodiči, soutěžní ochutnávka štrúdlů
 „Kdo žije v lese? “- beseda s myslivci
 „Mikulášská nadílka“
 „Beseda o první pomoci“ - spolupráce se SZŠ


„Maškarní karneval s klaunem Boženkou“



„Jarní pletení z pedigu“ tvořivá dílna pro žáky a jejich rodiče



velikonoční výstavka dětských prací

5. Akce školních družin v rámci města Frýdku Místku a úspěchy našich žáků
„Vánoční turnaj ve florbale“- žáci získali 3. místo
„Výtvarná soutěž“ - tématem letošního ročníku, který se konal pod vedením vychovatelek z
5. ZŠ, bylo výtvarné vyjádření čtyř ročních období. Soutěžilo se opět v pěti ročníkových
kategoriích.
2. místo získal Jan Slováček z 5. B
„Skřivánek“- pěvecká soutěž připravily vychovatelky 1. ZŠ a proběhla v klubu PROSTOR.
2. místo v kategorii 2. tříd získala Sabina Erlebachová
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„Kdo dál, kdo rychleji“ - soutěž v atletickém trojboji mezi žáky všech městských ŠD se
konala na našem hřišti. Děvčata a hoši z 1. - 5. ročníků z celého města se utkali v běhu na 50
m, skoku do dálky z místa a hodu kriketovým míčkem.
1. místo v kategorii děvčat 1. ročník získala Karolína Brázdilová 1. C
1. místo v kategorii děvčat 4. ročník získala Simona Magdžárová 4. B
6. Metodická činnost a DVPP vychovatelek :
Metodické schůzky probíhaly v plánovaných termínech nebo dle situace, která to vyžadovala,
projednávaly se vždy dané úkoly vyplývající z plánu ŠVP. Spolupráce v kolektivu
vychovatelek byla velmi pozitivní a tvůrčí, vychovatelky se podílely na všech akcích a plnění
úkolů společně a bez problémů.
Podle možností se vychovatelky během roku zúčastnily školení pořádaných KVIC, které si v
rámci DVPP samy vybraly a nově získané zkušenosti převáděly do praxe.

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2014/2015 inspekční šetření ČŠI na škole neproběhlo.
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X.

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014

Rozpis obdržených dotací Frýdek-Místek za 1-12/2014

Celkovou dotaci školy tvoří tyto položky:
1. dotace ze SR UZ 33353…………………………………..17.494.000,-- Kč
2. dotace ze SR UZ 33047 ………………………………….
13.400,--Kč
3. dotace ze SR UZ 33051 …………………………………
65.938,--Kč
4. dotace ze SR UZ 33052 ……………………………………. 115.755,-- Kč
5. příspěvek od zřizovatele na provoz školy………… …. ... 4.100.000,-- Kč
6. příspěvek od zřizovatele na opravu střechy ……………… 100.000,-- Kč
7. příspěvek od zřizovatele na správce hřiště ………………. 90.000,-- Kč
8. dotace od zřizovatele na nákup lavic do tříd ……………… 100.000,--Kč
9. dotace od zřizovatele na opravu na bazéně ……………….. 113.000,- Kč
10. dotace od zřizovatele na nákup koberců a telefonů ………. 100.000,- Kč
11. dotace od zřizovatele na SG ………………………………. 36.000,--Kč
12. dotace od zřizovatele na plavání žáků sport. třídy ………… 17.000,--Kč
13. dotace od zřizovatele na soutěž ŠD ....………………... 3.500,-- Kč
14. dotace od zřizovatele na provoz Centra sportu………… … 284.000,-- Kč
15. dotace Projekt OŠ.. ……………………………………..... 763.237,-- Kč
Celkem dotace za 1-12/ 2014………………………………23.395.831,-- Kč
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XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Název GP: Otevřená škola aneb příklady táhnou
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0008
Datum zahájení projektu: 1. 7. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2014
Stručná náplň projektu ve šk. roce 2013/2014:
1. V rámci KA1 bylo využíváno matematické centrum pro žáky II. stupně, jeho využití je
zaměřeno na posílení matematické a finanční gramotnosti u žáků, dále bylo vytvořeno
60 pracovních listů na podporu této gramotnosti. Nově bylo vytvořeno matem.
centrum II bylo vybaveno na základě výběrových řízení – Dovybavení matematického
a fyzikálního centra nábytkem.
2. V rámci KA2 došlo k dovybavení fyzikálního centra nábytkem, dále bylo vytvořeno
80 prezentací podporujících pracovní listy projektu ExF. Centrum bylo vybaveno na
základě výběrových řízení - Dovybavení matematického a fyzikálního centra
nábytkem.
3. V rámci KA3 proběhly 2 exkurze do fa Anaj ve Frýdlantu nad Ostravicí, dále exkurze
žáků na IPS Úřadu práce ve Frýdku-Místku
4. V rámci KA 4 proběhly 2 žákovské dílny – zaměření matematická a fyzikální
gramotnost, volba budoucí profese, dílny proběhly v těchto termínech:
9. -11. 11. 2013 – 6. -7. ročník, 15. - 17. 3. 2014 – 8. - 9. ročník, dodavatel
ubytovacích stravovacích a konferenčních služeb byl vybrán na základě VŘ –
Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb v rámci třídenních dílen.
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XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení

Spolupracujeme s britským nakladatelstvím Oxford University Press, jehož jsme partnerskou
školou. V rámci této spolupráce také poskytujeme pedagogy k lektorování metodických
seminářů anglického jazyka pro pedagogy škol.
Rovněž škola spolupracuje s organizací British Council, jejíž jsme partnerem.

XIII. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ovoce do škol
(říjen 2010 – červen 2015)
Garant: Mgr. Táňa Janošcová
Projekt MŠMT, SZIF, spolufinancován EU a rozpočtem ČR. Jedná se o bezplatnou distribuci
ovoce a zeleniny pro žáky 1. – 5. tříd, kterou jako škola podporujeme doprovodnými
opatřeními. Ta jsou zaměřena na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci výuky.
Jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu je vytvoření funkčního vztahu škola - rodina.
Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit
zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit
klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Projekt Centrum sportu
Garant: Mgr. Libor Kuča
Naše škola se již tradičně zapojila do projektu Města Frýdek-Místek, který podporuje rozvoj
všestranného tělesného a sportovního rozvoje žáků základního vzdělávání.
Daný projekt aktivně zapojuje děti města do sportovních kroužků všestranného zaměření, rozvíjí
u dětí motivaci k dílčím sportovním disciplínám a sportu vůbec.
Ve sledovaném období jsme realizovali 41 hodin sportovních kroužků týdně, které vedli
pedagogičtí pracovníci naší školy a další trenéři a vedoucí z řad rodičovské veřejnosti.
Za školní rok to bylo 1191 hodin sportovních kroužků.
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Projekt Zdravé stravování a rozvoj pracovních kompetencí žáků
(rok 2014)
Lesy České republiky, s.p., podpořily projekt školy „ Zdravé stravování a rozvoj pracovních
kompetencí žáků“ poskytnutím sponzorského daru 50. 000,- Kč za účelem rekonstrukce
školní kuchyňky.
Stručná anotace projektu
Výsledkem projektu „ Zdravé stravování a rozvoj pracovních kompetencí žáků“ je připravit
odbornou učebnu – cvičnou kuchyňku pro žáky ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109.
Cílem projektu je rekonstrukce cvičné kuchyňky a tím zajištění podmínek pro plnění výuky
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví školního vzdělávacího programu
„Zelená do života“ (ŠVP).
Našim záměrem je rozvíjet u žáků kladný vztah ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu
a tím navázat i na další projekty školy Ovoce do škol a Volba povolání. Zdravý životní styl je
podporován sportovním zaměřením školy.
Výstup projektu





vybudování odborné učebny „Cvičná kuchyň“, kde bude realizována výuka již žáků
1. stupně, a to v rámci tematického celku ŠVP Příprava pokrmu a na 2. stupni v rámci
tematických celků Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů.
využití odborné učebny pro žáky školní družiny
využití učebny v rámci kroužků a dalších volnočasových aktivit žáků
(Škola organizuje v souladu s projektem „Humanizace sídliště Slezská“ velký počet
odpoledních volnočasových kroužků a aktivit k naplnění volného času žáků.)
využití učebny pro občerstvení víkendových sportovních soustředění žáků.

Realizaci rekonstrukce školní kuchyňky byla ukončena v měsíci listopadu 2014.

Název GP: Otevřená škola aneb příklady táhnou
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0008
Datum zahájení projektu: 1. 7. 2012
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2014
Stručná náplň projektu ve šk. roce 2013/2014:
1. V rámci KA1 bylo využíváno matematické centrum pro žáky II. stupně, jeho využití je
zaměřeno na posílení matematické a finanční gramotnosti u žáků, dále bylo vytvořeno 60
pracovních listů na podporu této gramotnosti. Nově bylo vytvořeno matem. centrum II
bylo vybaveno na základě výběrových řízení – Dovybavení matematického a fyzikálního
centra nábytkem.
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2. V rámci KA2 došlo k dovybavení fyzikálního centra nábytkem, dále bylo vytvořeno 80
prezentací podporujících pracovní listy projektu ExF. Centrum bylo vybaveno na základě
výběrových řízení - Dovybavení matematického a fyzikálního centra nábytkem.
3. V rámci KA3 proběhly 2 exkurze do fa Anaj ve Frýdlantu nad Ostravicí, dále exkurze
žáků na IPS Úřadu práce ve Frýdku-Místku
4. V rámci KA 4 proběhly 2 žákovské dílny – zaměření matematická a fyzikální
gramotnost, volba budoucí profese, dílny proběhly v těchto termínech: 9.-11.11.2013 – 6.7. ročník, 15.-17.3. 2014 – 8.-9. ročník, dodavatel ubytovacích stravovacích a
konferenčních služeb byl vybrán na základě VŘ – Zajištění ubytovacích, stravovacích a
konferenčních služeb v rámci třídenních dílen.

Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení
(Dotační program MŠMT)

Název projektu školy: „Zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců Základní školy FrýdekMístek, Jiřího z Poděbrad 3109“
Popis projektu:
Cílem je zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy nad rámec přijatých personálních
opatření, zakoupením kamer a jejich instalací v prostorách školy. Kamery budou monitorovat
místa, která jsou nejrizikovější pro případný vstup cizích osob a jejich pohyb v budově.
Hlavním důvodem pro rozhodnutí zvýšit bezpečnost ve škole nákupem a instalací kamer byla
nejen skutečnost, že spolehlivě odhalí nežádoucí osoby pohybující se v prostorách školy, ale
kamery rovněž představují význačný psychologický efekt a výrazným způsobem zabraňují
pachatelům trestné činnosti v jejich nežádoucích úmyslech.
124860 Kč (bez DPH)
151080,60Kč (s DPH)

Cena celkem:
Výsledek: projekt neschválen.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva 56

Název projektu: Otevřená škola posiluje dovednosti žáků a učitelů
Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2352
Popis: Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích
jazycích ve školách a školských zařízeních. Záměrem je posílat jazykovou vybavenost žáků a
učitelů a dále posílení čtenářských dovedností žáků.
Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Celková alokace: 914 545,-Kč
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva 57 příprava projektu
Název projektu: Otevřená škola posiluje technické dovednosti žáků
Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1016
Popis: Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy. Záměrem je posílat technické
vybavení školních dílen a posílit technické zaměření žáků a učitelů.
Datum zahájení projektu: 1.9.2015
Datum ukončení projektu: 31.12.2015
Celková alokace: 212 481,-Kč
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XIV. Spolupráce s odborovou organizaci a partnery školy při plnění
úkolů ve vzdělávání
Na naší škole není založena odborová organizace.
Ve školním roce 2008/2009 se stala partnerem nakladatelství Oxford University Press a od
školního roku 2009/2010 získala jako jediná škola v okrese Frýdek-Místek status Oxford
Quality School. V rámci tohoto projektu se učitelé naší školy stávají konzultanty výuky
anglického jazyka pro další školy. Rovněž mají možnost přispívat svými odbornými články
do časopisu Novinky z Oxfordu. V dubnu 2013 jsme uspořádali v rámci spolupráce s OUP 4.
ročník soutěže Win with Oxford, která je zaměřená na ověřování poslechu, komunikace a
čtecích dovedností v anglickém jazyce žáků 3. a 4. ročníku. Soutěže se zúčastnily školy
okresu Frýdek-Místek. Partnerství bylo ukončeno v prosinci 2014.
V tomto školním roce se naše škola pokračovala ve spolupráci s British Council v Ostravě,
který organizuje celosvětově nejuznávanější a nejznámější zkoušky pro studenty anglického
jazyka – zkoušky CAMBRIDGE ESOL. Certifikát, který úspěšní řešitelé zkoušek obdrží, je
velkou výhodou při přijímacím řízení na střední a vysoké školy nebo při hledání zaměstnání
nejen v celé České republice, ale i v zahraničí. Naším společným cílem je podpořit žáky
v jejich jazykových dovednostech a zvýšit jejich sebevědomí při komunikaci v anglickém
jazyce. V minulém školním roce získalo 5 žáků certifikát o složení cambridgeské zkoušky
YLE a v tomto roce dále pokračujeme s dalšími žáky v seminářích anglického jazyka, které
probíhají v naší škole formou kroužků, které vedou odborně proškolení učitelé AJ školy.
Při zajišťování odborné garance sportovní přípravy žáků tříd s rozšířenou výukou tělesné
výchovy škola již tradičně spolupracuje se sportovními partnery, a to TJ Sokol FrýdekMístek a Sportovním klubem Policie ČR Frýdek-Místek. Oba sportovní partneři škole
zajišťují kádr odborných trenérů a spolupodílí se na financování dané sportovní přípravy
žáků. Celý projekt Sportovních klubů je zastřešen projektem MŠMT v rámci intenzifikace
sportovní přípravy žáků. Dalším novým sportovním partnerem školy je Plavecký oddíl
Frýdek-Místek. Vedení školy s vedením plaveckého oddílu připravilo dlouhodobý záměr
spolupráce mezi oddílem a školou.
K dalším spolupracujícím institucím patří:
Magistrát města Frýdek-Místek – Centrum sportu
Policie ČR a Městská Policie – besedy a exkurze
ÚP FM – profesní orientace
Okresní soud FM – soudní jednání
PPP FM – diagnostika a odborné konzultace
CNN FM – besedy a výchovné lekce
SPC Ostrava
Ve Frýdku-Místku
dne 14. 10. 2015
Ing. Jiří Adámek
ředitel školy
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XV. Fotografická příloha a prezentace školy v tisku

Popis fotografií:

1. LIST
Výstava kulturních deníků
Velikonoční dílny
Den sv. Patricka
První den školy – 1. třídy

2. LIST
Den zdraví
Čertování
LVVZ – 1. stupeň
Den otevřených dveří – školní dílny
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