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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Účel a cíl 

Výroční zpráva školy je zpracována za období školního roku s výjimkou zprávy o hospodaření, která je 

zpracována za období kalendářního roku. Je předkládána ke schválení školské radě a po schválení zasílána 

zřizovateli. Výroční zpráva je zveřejněna na internetových stránkách školy a k nahlédnutí také na sekretariátě 

školy. 

Do výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou 

může obdržet její kopii.  

1.2 Výklad základních zkratek a pojmů 

1.2.1 ZKRATKY 

ZŠ 

MŠ 

 Základní škola 

Mateřská škola 

ŠZ 

ŠVP 

NTU 

DTU 

DŘŠ 

ŠPZ 

PPP 

SPC 

SVP 

EVVO 

ICT 

RVP – ZV 

DVPP 

MPP 

OSPOD 

KVIC 

NPI 

 Školský zákon 561/2004 Sb. 

Školní vzdělávací program 

Napomenutí třídního učitele 

Důtka třídního učitele 

Důtka ředitele školy 

Školní poradenská zařízení 

Pedagogicko - psychologická poradna 

Speciální pedagogické centrum 

Speciálně vzdělávací potřeby 

Environmentální výchova 

Informační a výpočetní technologie 

Rámcově vzdělávací program – základní vzdělávání 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Minimální preventivní program 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Krajské vzdělávací a informační centrum  

Národní pedagogický institut  

1.3 Související dokumenty 

a) Školský zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

v platném znění, § 10 a §11 a další 

b) Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 

vlastního hodnocení školy v platném znění 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

2.1 Příspěvková organizace 

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková 

organizace 

Sídlo: Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO 48004693 

DIČ CZ48004693 

IZO 048004693 

Identifikátor právnické osoby: 600135993  

Právní forma:   Škola s právní subjektivitou 

Způsob hospodaření:  Příspěvková organizace  

Datum zařazení do sítě:  1. 1. 2001 

Tel.: 558 741 950 

e-mail: info@podzvonek.cz 

www stránky www.podzvonek.cz   

2.2 Zřizovatel 

Název zřizovatele:  Město Český Těšín 

Adresa:    náměstí ČSA č. 1, Český Těšín 

Okres:    Karviná 

IČO:    00297437 

Zastoupené starostkou:   Mgr. Gabriela Hřebačková 

 

2.3 Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

2.3.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

IZO 048004693 

místa poskytovaného vzdělání: Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín 

Slovenská 1911/ 1, 737 01 Český Těšín 

    Pod Zvonek 30, 737 01 Český Těšín, učebna plavání 

 Kapacita školy   600 žáků 

2.3.2 ŠKOLNÍ DRUŽINA 

IZO:    119 700 964 

Místa poskytovaných služeb: Pod Zvonek 1835/28, Český Těšín   

Slovenská 1911/1, Český Těšín 

Kapacita školní družiny: 175 žáků 

 

2.3.3 MATEŘSKÁ ŠKOLA 

IZO 102 844 208 

mailto:info@podzvonek.cz
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místa poskytovaného vzdělání: Čáslavská 1834/8, 737 01 Český Těšín 

    Okružní 1759, 737 01 Český Těšín 

Pod Zvonek 91, Dolní Žukov, 737 01 Český Těšín –  

 Kapacita školy   245 dětí 

2.3.4 ŠKOLNÍ JÍDELNA 

IZO:    102 880 719 

Nejvyšší počet strávníků: 290 

2.3.4.1 Školní jídelna Okružní 1759 

Místo poskytovaných služeb:  Okružní 1759, 737 01 Český Těšín,  

Vedoucí školní jídelny Naděžda Martynková 

Tel.:  552 322 257 

e-mail: jidelnams@podzvonek.cz 

www stránky www.podzvonek.cz 

2.3.4.2 Školní jídelna Čáslavská 1834/8 

Místo poskytovaných služeb:  Čáslavská 1834/8, 737 01 Český Těšín,  

Vedoucí školní jídelny Naděžda Martynková 

Tel.: 552 322 247 

e-mail: jidelnams@podzvonek.cz 

www stránky www.podzvonek.cz 

2.3.5 ŠKOLNÍ JÍDELNA- VÝDEJNA 

IZO:    174 106 653 

Nejvyšší počet strávníků: 80  

2.3.5.1 Školní výdejna Polní 1832 

Místo poskytovaných služeb:  Polní 1832/10, 737 01 Český Těšín 

Vedoucí školní jídelny Naděžda Martynková 

2.4 Účel zřízení příspěvkové organizace 

Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle §35 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v zájmu obce, jejích občanů, zejména uspokojování 

potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a tradic města Český Těšín.  

2.5 Předmět činnosti příspěvkové organizace   

A. Zabezpečení cíle základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení 

a na jejich základě byli motivování k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené 

problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty 

a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním 

hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění, 

B. zabezpečení zájmového vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou 

činností se zaměřením na různé oblasti, a to výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické 

rekreační akce, zajišťující osvětovou činnost pro žáky, popřípadě i další osoby, 

C. zabezpečení školního stravování, které uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich 

pobytu ve škole. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a 

školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby formou závodního stravování. 

mailto:jidelnams@podzvonek.cz
http://www.podzvonek.cz/
mailto:jidelnasl@podzvonek.cz
http://www.podzvonek.cz/
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D. Zabezpečení cíle předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

E. Pronájem školních tělocvičen registrovaným tělovýchovným jednotám a neziskovým organizacím 

působícím na území města, které se zabývají činností sportovního klubu pro výkonnostní sporty 

kategorie děti a mládež, to je provozování zájmové činnosti soutěžního charakteru se systematickou 

sportovní přípravou, organizovanou ve sportovních klubech, která vychází z příslušných lokálních 

podmínek a která vytváří sportovní hodnoty, sociální kontakt, seberealizaci a zvyšuje výkonnost. 

2.6 Vymezení doplňkové činnosti 

A. Organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých 

zaměstnanců provozovat formou doplňkové činnosti poskytování pronájmů nemovitého a movitého 

majetku a s tím souvisejících činností, poskytování dalšího stravování, organizování a zajišťování 

vzdělávacích, výchovných, kulturních a sportovních akcí, zprostředkování a distribuci učebnic, knih a 

pomůcek, zprostředkování kurzů, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, zajišťování zájmové 

činnosti dětí a žáků v době mimo vyučování. 

B.  Příspěvková organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 

 hostinská činnost 

 poskytování tělovýchovných služeb 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

C. Organizace sleduje doplňkovou činnost odděleně v souladu se zvláštními předpisy, především zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

D. Podmínkou provádění doplňkové činnosti je její ziskovost na konci účetního období, přičemž pro účely 

vyhodnocení ziskovosti se neuvažuje tvorba opravných položek a rezerv podle zvláštního zákona. 

Okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní účel příspěvkové organizace, činnost nesmí narušovat plnění 

hlavního účelu organizace, vytvořený zisk z doplňkové činnosti organizace použije ve prospěch své 

hlavní činnosti. 

2.7 Vedení školy 

Ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková 

organizace byla jmenována s účinností od 1. 2. 2007 Mgr. Renáta Čalová Wapieniková.  

Statutární zástupkyní ředitele je Mgr. Yvona Sporyszová, zástupkyní ředitele pro 1. stupeň je Mgr. Monika 

Kotajná, zástupkyní ředitele pro MŠ a výchovnou poradkyní je Mgr. Karin Dudová. 

2.8 Školská rada 

Školská rada 

sídlo: ZŠ Pod Zvonek 1835, Český Těšín- Svibice, 737 01 

datum zřízení: 1. 4. 2005 

počet členů: 9, předseda: pan Mgr. Radomír Brozda 
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3 VÝJIMEČNOST ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 
Školní rok 2020/21 byl poznamenán korona virovou pandemií a mimořádnými opatřeními. Od října 2020 

byli žáci i pedagogové odkázáni v různých etapách na distanční vzdělávání. Zatímco v předchozím školním 

roce byli všichni aktéři vzdělávání do nečekané situace uvrženi náhle a bez předchozí přípravy, září nového 

školního roku se neslo v duchu intenzivních příprav na případné opětovné uzavření škol a vytváření nových 

podmínek na podkladě získaných zkušeností. Škole velmi prospělo, že již přes dvacet let pracuje 

s programem Bakalář, který se stal základním on-line komunikačním kanálem mezi rodinou a školou, ale 

potřeba společné platformy, umožňující větší rozsah využití moderních nástrojů pro distanční ale i prezenční 

vzdělávání, nás přivedla k myšlence zavedení společné platformy napříč všemi předměty a vyučujícími. 

Shodli jsme se na platformě Google Classroom. Září s sebou přineslo intenzivní práci při zavádění platformy 

do všech domácností žáků, pedagogové se učili navzájem a pomáhali také rodinám se zaváděním.  Žákům, 

kteří v domácím prostředí nedisponovali internetovým připojením, byla poskytována studijní podpora 

formou předávání úkolů a námětů k práci přes schránky ve vestibulu školy. Pedagogové intenzivně hledali 

další on-line výukové nástroje a sdíleli zkušenosti, zdokonalovali se při vedení videokonferencí.  Školní IT 

specialisté permanentně aktualizovali antivirová opatření a hledali cesty k ochraně před novými hackerskými 

útoky, vyskytujícími se zejména u platforem pro videokonference. Vzhledem k odlišným technickým 

zdatnostem jak pedagogů, tak zákonných zástupců i žáků, i technické úrovně připojení, ICT i stažených 

aplikací a programů ve škole i v rodinách, byla potřebná vysoká míra spolupráce mezi rodinou a školou a 

také oboustranná tolerance. Škola se musela vypořádat s obrovským množstvím náhlých a nečekaných 

událostí, s omezením fyzické přítomnosti zákonných zástupců ve škole, zajištěním on-line zápisů do 1. 

ročníku i MŠ, nákupem a sháněním desinfekčních prostředků, reagování na situace, kdy zaměstnanci 

přecházeli do karantény, na OČR či nemocenské, ale také s hlasitým vyjádřením nesouhlasu s vládními 

opatřeními, realizovanými ve škole, částí zákonných zástupců.  Škola realizovala v rekordně krátkém čase 

modernizaci internetových stránek nejen s ohledem na novou legislativu platnou od září 2020, ale také na 

potřebu i několikrát denně aktualizovat informace pro zákonné zástupce spojené s nařízeními vlády, Hygieny 

aj. Pedagogové se transformovali na psychology a vzdělávali se v metodách formativního hodnocení a 

kritického myšlení. Konec školního roku byl ve znamení alespoň částečné prezenční výuky žáků, kteří se do 

školy měli možnost dostavit. Jednalo se pouze o část žáků, pedagogové museli upravit všechny tematické 

plány tak, aby žáci nepřišli o učivo, ale současně nebyli v novém školním roce množstvím učiva přetěžováni 

a nemusel se měnit ŠVP.   

4 PŘEHLED O ŠKOLE 
 

 Počet tříd  Počet žáků / dětí (včetně §38) 
Počet přepočtených 

vyučujících 

Mateřská škola 8 176 16 

Základní škola 19 409 31,2 

Školní družina 5 116 3,2 

Stavy jsou uvedeny v souladu se zahajovacími výkazy k 30. 9. a 31.10.   

4.1 Předškolní vzdělávání 

Součástí školy jsou tři mateřské školy umístěné na předměstí. Všechny disponují dostatečnými prostorovými 

možnostmi splňujícími bezpečnostní i hygienické požadavky, jsou obklopeny rozsáhlými zahradami. 

Každoročně je postupně modernizováno materiálně technické zázemí všech školek. Škola nadále 

spolupracuje se zřizovatelem při přípravě projektů evropských fondů pro získání finančních prostředků na 

rekonstrukci a modernizaci budovy Pod Zvonek - Dolní Žukov. Předškolní vzdělávání je poskytováno 

zpravidla dětem ve věku od 2 let až do začátku povinné školní docházky. Cílem předškolního vzdělávání je 

vytvořit dětem bezpečné a podnětné prostředí, kde se budou cítit respektovány a které podnítí jejich 

přirozenost v chování i vývoji. V jednotlivých třídách respektujeme věkové zvláštnosti dětí. Naše úsilí je 

směrováno k cíli, aby dítě na konci předškolního období získalo v rámci svých možností a předpokladů 
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základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, 

základy zdravých návyků, dovedností a postojů, umělo dodržovat předem stanovená pravidla. Škola má 

vypracovaná kritéria a systém bodového ohodnocení, kterými se řídí při přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání. Kritéria slouží pro potřebu rozhodování o přijetí či nepřijetí a jsou použita v případech, kdy 

počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od nadcházejícího školního roku překročí stanovenou 

kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Ve školním roce 2020/2021 byly v MŠ Okružní 

naplněné čtyři třídy. Z toho jedna třída byla zřízená pro děti tříleté a mladší. Zde bylo nutné přijmout 

opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně 

přizpůsobení organizace vzdělávání. Mateřské škola reagovala na upravení podmínek zmíněných v RVP PV 

- věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, personální a pedagogické zajištění, 

spoluúčast rodičů. Personálním posílením bylo zajištění přítomnosti chůvy po celou dobu provozu této třídy. 

MŠ Čáslavská měla naplněné tři třídy, z toho jednu  logopedickou, do které jsou zařazovány pouze děti s 

doporučením ŠPZ. Odborná péče je zajišťována dvěma pedagogy, kteří poskytují dětem speciální 

pedagogickou péči a jednou asistentkou pedagoga. MŠ Pod Zvonek - Dolní Žukov má jednu třídu. 

Vzdělávání v MŠ ve školním roce 2020/2021 bylo poznamenáno korona virovou pandemií. V souladu 

s mimořádnými opatřeními děti byly každodenně vedeny ke zvýšené hygieně v průběhu všech činností, které 

byly v mateřské škole zařazovány. U dětí byly omezeny pohybové aktivity a zpěv, venkovní aktivity 

probíhaly pouze v areálech jednotlivých MŠ. S omezením vstupu třetích osob do MŠ se neuskutečnily 

besídky, divadélka apod. V době uzavření MŠ na jaře 2021 probíhalo distanční vzdělávání pro děti 

s povinným předškolním vzděláváním. Učitelé komunikovali se zákonnými zástupci pomocí emailů nebo 

formou předávání úkolů a námětů k práci přes schránky ve vestibulu školy. Výsledkem tohoto způsobu 

vzdělávání bylo portfolio dítěte. Přes všechny těžkosti při vzdělávání dětí personál MŠ zvládl vše na 

výbornou. 

4.2 Základní škola 

4.2.1 POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD  

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem 

Počet tříd 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 

Počet žáků vč. § 

38 
30 47 37 58 59 43 39 49 47 409 

Průměrný počet 

žáků ve třídě 
15 23,5 18,5 19,3 29,5 21,5 19,5 24,5 23,5 21,5 

Žáci, vzdělávající 

se v zahraničí 

nebo zahraniční 

škole (§38)  

0 0 0 1 2 2 4 3 2 14 

 

Ve školním roce 2020/21 byla základní škola úplnou základní školou rozdělenou na první a druhý stupeň. 

První stupeň tvoří žáci 1. až 5. ročníku vzdělávající se ve dvou budovách - Slovenská a Pod Zvonek. 

V budově Pod Zvonek se vyučovali žáci od 5. ročníku a dvě třídy 4. ročníku. V budově Slovenská se 

vyučovali žáci 1. až 3. ročníku a jedna třída žáků 4. ročníku.  

4.3 Školní družina 

Ve školní družině bylo otevřeno 5 oddělení, z toho 2 v budově Pod Zvonek a 3 v budově Slovenská, ranní 

výprava se uskutečňovala v budově Slovenská. 

Hlavní úkoly: 

 zajímavou a různorodou nabídkou aktivit ve školní družině zpříjemnit pobyt žákům v družině v 

odpoledních hodinách 
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 pracovat dle celoročního plánu práce v souladu s platnou legislativou, začlenit prvky environmentální 

výchovy, dopravní výchovy, výchovy ke zdraví, prevence negativních jevů a bezpečnosti v souladu s 

vypracovanými programy školy. 

 

V době, kdy bylo umožněno zájmové vzdělávání, vyráběli účastníci ozdobné předměty a výrobky k 

estetizaci prostředí školní družiny a drobné dárečky ke Dni matek a Dni otců. Společně si předčítali pohádky, 

pověsti a připomínali si lidové tradice a zvyky specifické pro Slezsko. Ve skupinách tvořili koláže ke 

Světovým i Mezinárodním dnům – seznamovali se s jejich historií, vyhledávali zajímavosti k daným 

tématům. V knihovně společnými silami vytvářeli 3D model „Těšínského moře“, seznámili se s novinkami, 

které knihovna pro čtenáře připravila. K evropskému Dni Slunce formou skupinové práce tvořili koláže a 

malovali na asfalt. V učebně informatiky si prohlubovali znalosti z oblasti přírodovědy u výukového 

programu „Všeználek“.  Paní vychovatelky a asistentky pedagoga se zapojily do distanční výuky tím, že 

zasílaly žákům náměty a šablony k výrobkům, které byly tematicky zaměřené na určité období (svátky, 

významné události). Velmi intenzivně se v rámci pravidelných konzultací věnovaly žákům se speciálně 

vzdělávacími potřebami a dalším, kteří pomoc v době distanční výuky potřebovali.  

Školní družina zajišťovala také péči o děti zaměstnanců IZS. 

4.4 Školní jídelny 

Stravování žáků, dětí, zaměstnanců školy a cizích strávníků zajišťovaly školní jídelny Čáslavská a Okružní, 

které jsou organizační součástí školy, školní jídelna Ostravská, zajišťující smluvně stravování pro MŠ Pod 

Zvonek v Dolním Žukově a firma Scolarest, která působí ve ŠJ Pod Zvonek a Slovenská. Výdejna na ulici 

Polní zajišťuje výdej stravy pro děti MŠ a žáky ZŠ Havlíčkova.  

Ve školním roce 2020/2021 se k 31. 10. stravovalo: 

 

MŠ Okružní 

 Počet strávníků 

Děti 93 

zaměstnanci školy 12 

Celkem 105 

MŠ Čáslavská 

 Počet strávníků 

Děti 62 

zaměstnanci školy 12 

Celkem 74 
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Výdejna na ulici Polní  

 Počet strávníků 

Děti 25 

Žáci 46 

Dospělí 10 

Celkem 81 

5 PROFILACE ŠKOLY 
Cílem vzdělávací a výchovné práce v naší základní a mateřské škole (dále jen škola) je podpora všestranného 

a harmonického rozvoje osobnosti dítěte a žáka s ohledem na jeho individuální a vývojové potřeby a 

zvláštnosti. Práce škol základní a mateřské je intenzivněji podporována v těchto oblastech: 

5.1.1 APLIKACE MODERNÍCH METOD PRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Záměrem školy je implementovat postupně do vzdělávání dětí i žáků formativní způsoby hodnocení, 

zvyšovat úroveň schopnosti žáků i dětí ve vlastním sebehodnocení a poskytování zpětné vazby, posilovat 

schopnost stanovovat cíle a plánování vzdělávacích aktivit. Učit žáky i děti používat kritéria hodnocení, 

obohacovat vyučování o nové metody práce včetně metod kritického myšlení. Aktivně vyhledávat metody a 

formy zlepšování čtenářské gramotnosti napříč všemi předměty.  

5.1.2 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Cílem je prosazovat ve všech činnostech školy princip udržitelného rozvoje a vytvářet u žáků i dětí pozitivní 

postoje k životnímu prostředí. Žáky a děti vedeme k myšlence, že vše, co udělají pro naši planetu Zemi, bude 

mít dopad nejen na jejich budoucí život, ale i na život příštích generací. 

Cíle: 

a) podněcovat a rozvíjet u dětí a žáků citový a zodpovědný vztah k přírodě a životnímu prostředí a 

pěstovat u nich návyky k její ochraně; 

b) rozvíjet u dětí a žáků myšlení, které u nich podpoří potřebu řídit se v životě základními principy 

udržitelného rozvoje; 

c) ekologizace provozu školy; 

d) estetizace interiéru a exteriéru školy; 

e) rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě; 

f) aktualizovat roční plán environmentální výchovy a zapracovat jeho jednotlivé body do školního 

vzdělávacího programu; 

g) podněcovat děti a žáky ve sběru druhotných surovin prostřednictvím mezitřídní soutěže ve sběru 

papíru. 

Začlenění této problematiky do výuky i práce jednotlivých pedagogů se řídí dokumentem s propracovanou 

koncepcí EVVO ve škole. Program iniciuje a koordinuje celoškolní aktivity v péči o životní prostředí - péče 

o zeleň a úprava okolí školy, výsadba stromů žáky 1. ročníku, ekologické vycházky, Den Země, exkurze, 

projektové dny, začlenění a propojenost aktuálních témat do předmětů, organizace třídění odpadu, 

spolupráce s organizacemi (MěÚ v Č. Těšíně, Albrechtova střední škola v Českém Těšíně, sdružení VITA, 

Střediska ekologické výchovy Pavučina - síť škol M. R. K. E. V., TRIANON Č. Těšín). 
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5.1.3 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

5.1.3.1 Sportovní aktivity 

Základní škola disponuje vlastním sportovním zázemím: 2 velké tělocvičny, 2 malé tělocvičny, učebna 

plavání, víceúčelové hřiště, cvičební sál. Velmi dobré vybavení je využíváno jak k hodinám tělesné výchovy, 

tak k výuce plavání a nabídce odpoledních mimoškolních aktivit. Povinná výuka plavání je uskutečňována 

v rámci hodin tělesné výchovy ve 2. a 3. ročnících. Zapojujeme se intenzivně do sportovních aktivit města 

v rámci soutěží základních škol mj. O pohár starosty města. Pravidelně využíváme také zimního stadionu a 

pořádáme zimní bruslení. Žáci 7. ročníku se zúčastňují pobytového turistického kurzu v Beskydech, žáci 8. 

ročníku lyžařského výcviku ve Velkých Karlovicích a žáci 6. ročníku adaptačního kurzu v Komorní Lhotce. 

Mezi dlouhodobé aktivity patří zapojení do mezinárodního projektu V4. Ve školním roce 2020/21 se bohužel 

tyto akce nemohly uskutečnit. 

Cíle: 

a) podporovat fyzickou aktivitu žáků pestrou nabídkou pohybových a sportovních aktivit jak v rámci 

výuky, tak mimoškolních aktivit; 

b) podporovat lyžařské aktivity formou lyžařského výcviku; 

c) podporovat účast našich žáků ve sportovních soutěžích a mezinárodní sportovní spolupráci; 

d) podporovat pohybové aktivity formou projektových dnů, adaptačního kurzu, turistického kurzu a 

školní olympiády. 

Moderně rekonstruované hřiště nabízí možnost aktivního trávení volného času pro občany města. Díky 

systému správců hřiště, kteří se starají o pořádek a zajišťují klidné a kvalitní zázemí pro nájemce, jsme téměř 

zcela eliminovali ničení zařízení areálu. Propracovaný systém pronájmů umožňuje klientům výběr mezi 

hřištěm či tělocvičnami školy a je zejména oceňován při rozmarech počasí. 

Žáci si své nejlepší výkony a sportovní úspěchy zaznamenávají do sportovní knížky, kterou vyučující 

připravili pro všechny žáky školy.  

5.1.3.2 Správné držení těla 

Žáci mladšího školního věku realizují projekt nápravy a vedení ke správnému držení těla. Proškolení 

pedagogové školy provádí v rámci vyučovacích hodin nápravná opatření. Do hodin jsou začleňovány 

aktivizační pohybové činnosti, které vedou ke správnému držení těla a odstranění únavy z jednostranného 

zatěžování. Do tohoto projektu jsou rovněž začleněni všichni pedagogové mateřských škol, kteří byli 

proškoleni, a získané zkušenosti aplikují při své každodenní činnosti s dětmi. Naší snahou je, aby se správné 

držení těla stalo nedílnou součástí každodenního života dětí od nejútlejšího věku a aby si návyk správného 

držení těla a korektního sezení odnesli i mimo školu a dokázali jej aplikovat i při ostatních mimoškolních 

aktivitách spojených se sezením. Záměrem školy je v souvislosti s tímto projektem pravidelné sledování 

růstu dětí a přizpůsobování školního nábytku výšce a potřebám žáka a také pozitivní ovlivňování množství 

učebnic a učebních pomůcek tak, abychom omezili váhu školních tašek.   

5.1.3.3 Aktivní odpočinek o přestávkách 

Přizpůsobujeme prostory školy k aktivnímu trávení času o přestávkách. Žáci se věnují stolní kopané a  

stolnímu tenisu. Škola zajistila půjčovnu pálek a vybavené stoly. Vedeme žáky k pobytu venku a 

umožňujeme trávit čas v atriu školy. Pro žáky byl v atriu Pod Zvonkem nainstalován basketbalový koš a 

nový stůl na stolní tenis. Žáci tato zařízení rádi využívají během relaxační přestávky a ve  vše s ohledem na 

bezpečnost žáků a jejich somatický a duševní vývoj. Rovněž žáci 1. – 4. tříd, kteří se vzdělávají v budově 

Slovenská, využívají přestávky aktivně. Žáci mají  k dispozici stolní tenis, skákací panáky a prostory určené  

k relaxaci. 

5.1.4 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Součástí našeho vzdělávacího programu je od prvního ročníku výuka anglického jazyka. Práci s žáky 

diferencujeme s ohledem na jejich možnosti a jazykové schopnosti a tomu pak přizpůsobujeme metody a 

formy práce. Od sedmého ročníku vyučujeme druhému světovému jazyku, nabízíme výuku německého a 

ruského jazyka. Slovní zásoba je během celé školní docházky usměrňována tak, aby byl splněn náš cíl - 

poskytnout takové vzdělání v jazykové oblasti žáka, které umožní domluvit se v základních životních 

situacích. Připravujeme také žáky pro další studium jazyka. Žáci ve výuce používají moderní učebnice a 

výuka probíhá formou nových, efektivních metod. Přizpůsobujeme vybavení jazykových učeben této 

prioritě, pro větší názornost a zpestření výuky připravili pedagogové řadu interaktivních výukových 
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materiálů.  Na druhém stupni mají žáci možnost hlouběji rozvíjet své znalosti anglického jazyka a 

individuálně studují online jazykový kurz. Ve volitelném předmětu Praktická angličtina pak své nabyté 

vědomosti rozvíjejí formou konverzace a testů.  

5.1.4.1 Podpora čtenářské gramotnosti 

Podpora rozvoje dětí a žáků v oblasti čtenářské gramotnosti se realizuje napříč mateřskými školami, prvním 

a druhým stupněm základní školy. Pedagogové se pravidelně účastní setkání, na kterých se diskutují o 

metodách kritického myšlení a pracují dle stanoveného plánu, jejichž činnost řídí koordinátoři. Žáci si 

aktivity a pracovní listy, které napříč všemi předměty vypracovali, zakládají do svého portfolia. Ve školním 

roce 2020/21 však i tyto aktivity proběhly omezeně. Děti a žáci spolupracovali s městskou knihovnou. Byly 

to nejen tradiční besedy, maraton čtení, pasování žáků na čtenáře knihovny, ale také besedy se spisovateli. 

Žáci prvních ročníků se zapojili do projektu“ Celé Česko čte dětem“, speciálně připraveném naší školou a 

Městem Český Těšín pro žáky českotěšínských škol. Vycházeli jsme z vlastních zkušeností získaných našimi 

pedagožkami v předchozích letech nejen z práce s žáky, ale také s jejich zákonnými zástupci,. V rámci 

projektu obdržel každý žák svou knihu. Učitelé předčítali dětem ve škole. Doma četli zákonní zástupci 

určenou část. Ve škole pracovali žáci i v rámci online výuky s úkoly na základě přečteného textu. Tvořili 

společně s učiteli např. myšlenkové mapy, doplňovali diagramy, předvídali děj knihy, hledali souvislosti 

s vlastními prožitky, odpovídali na otázky, učili  se tvořit otázky a vytvářeli další čtenářské aktivity. Pro žáky 

1. stupně jsme připravili burzu knih. Vzhledem k úspěšnosti a pozitivnímu ohlasu z řad žáků a zákonných 

zástupců budeme tuto akci opakovat a oslovíme rovněž žáky 2. stupně. Velmi oceňujeme zřízení a kvalitní 

vybavení učeben čtenářské gramotnosti v obou budovách, kam žáci dochází. 

5.1.5 PODPORA ŽÁKŮ S HUDEBNÍM NADÁNÍM 

Podporujeme u žáků jejich nadání v hudební oblasti. Ve škole působil pěvecký sbor Zpívata, který ve 

spolupráci se zřizovatelem nabízel žákům možnost uplatnit se nejen v rámci výuky, ale i při mimoškolních 

činnostech a reprezentaci města Český Těšín, které se podílelo ne jeho financování. Na rozvoji hudebního 

nadání žáků se podílelo rozšíření nabídky o  hry na bicí, kytaru ve školní hudební skupině. Důležitá je i 

spolupráce se soukromou ZUŠ, které pronajímáme prostory v naší základní škole.  Rovněž učitelky 

v mateřských školách se snaží v dětech pěstovat zájem o zpěv a probouzet v nich přirozený cit k hudbě. 

Každoročně připravují ve spolupráci s pěveckými sbory vystoupení pro širokou veřejnost na vánočním 

koncertě, který se však z důvodů mimořádných opatření nemohl konat. 

5.1.6 PODPORA MATEMATICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

Za důležitou součást vzdělání a přípravy pro život považujeme matematickou a finanční gramotnost. 

V osmém a devátém ročníku nabízíme žákům volitelný předmět Finance a ekonomika, v nichž si žáci mohou 

hravou formou vyzkoušet, jaké neočekávané životní situace je mohou potkat a jak se s nimi vypořádat, aby 

se nedostali do dluhové pasti. Za dobu, kdy výuka finanční gramotnosti na naší škole probíhá, jsme zjistili, 

že tato problematika na základní školy patří a pro budoucnost našich žáků je velmi potřebná. 

5.1.7 MRAVNÍ VÝCHOVA 

Mravní výchova patří k prioritám, a proto jsme si vytýčili tyto cíle: 

 nadále se snažit o navrácení tradičního obsahu základním mravním pojmům;  

 usilovat o rozvíjení úcty, ohleduplnosti k dospělým i spolužákům;  

 vytvářet správný vztah k osobnímu i cizímu majetku;  

 mravní principy vštěpovat dětem již od nejútlejšího věku, tedy již v mateřských školách 

 sledovat a okamžitě řešit jakýkoli  projev nebo i náznak šikanování, násilí a hrubosti;  

 veškeré závažnější kázeňské problémy řešit ve spolupráci se zákonnými zástupci a postupovat dle 

vnitřních směrnic školy; 

 při jednání s žáky i zákonnými zástupci užívat pedagogického taktu, preferovat osobní jednání, využívat 

nejprve možnosti pohovorů a pak následně výchovných komisí; 

 uvědomit si, že žák, učitel i pracovník této základní školy je současně jejím reprezentantem a je 

sledováno veřejností jeho vyjadřování o samotné škole i práci;  
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 pravidelně pracovat s žáky v hodinách s ustanoveními školního řádu a diskutovat o nich. 

5.1.8 ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE: 

Všichni pedagogové školy jsou proškoleni a dokážou pracovat s běžnými i výukovými programy. V rámci 

přípravy na nestandartní situace byli všichni pedagogové proškoleni ve využívání aplikace Google 

Classroom a to s důrazem využití této platformy v rámci distanční výuky. Za velmi dobrý krok považujeme 

zpětně shodu vyučujících na využívání dvou základních platforem GC a Bakaláři při distančním vzdělávání, 

což je kvitováno i zákonnými zástupci. Pro práci v naší škole je samozřejmostí získávání informací 

prostřednictvím sítě Internet. ICT plán, který rozpracovává nejdůležitější úkoly a plán rozšiřování počítačové 

sítě je každoročně doplňován a hodnocen. Složitá údržba sítě je zajišťována správkyní sítě ICT, práce 

s výukovými programy, zajištění internetových stránek a správné funkce programu Bakalář metodiky ICT. 

Pověření pracovníci pravidelně aktualizují webové stránky školy. 

Cíle: 

a) modernizace odborných učeben; 

b) zavedení vnitřní sítě mezi kabinety, odbornými učebnami a jednotlivými budovami školy; 

c) nákup moderních výukových programů; 

d) postupná obnova notebooků pro zaměstnance; 

e) modernizace dalších odborných učeben a tříd MŠ; 

f) modernizace internetových stránek školy; 

g) plné využití počítačové učebny při výuce a rozšíření nabídky volitelných a nepovinných předmětů; 

h) tvorba digitálních učebních materiálů a využívání interaktivních tabulí k výuce. 

6 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY: 
 

Výchova a vzdělání se uskutečňuje ve čtyřech vzájemně propojených budovách Pod Zvonek, odloučeném 

pracovišti Slovenská, budově plavecké školy a třech mateřských školách. Vnitřní části budov jsou průběžně 

opravovány. Průběžně je každoročně prováděna výměna podlahových krytin tříd a chodeb, výmalba prostor, 

úprava venkovních prostor, obnova nábytku a zařízení odborných učeben. V roce 2020 jsme se zapojili do 

projektu MŠMT a zakoupili moderní notebooky pro pedagogy, čímž jsme si zajistili kvalitní potřebnou 

techniku pro distanční vzdělávání a mohli vyčlenit starší notebooky pro zapůjčení do rodin vybraných žáků. 

Zapůjčením notebooků jsme pomohli rodinám s více dětmi školou povinnými a také v rodinách, které 

nemohly komunikovat při distančním vzdělávání elektronicky. Strategií školy je, aby se žáci zdělávali ve 

vlastní kmenové místnosti a za výukou v odborných učebnách docházeli. Tímto způsobem jsou plánovitě 

zakoupené pomůcky využívány efektivněji. V budově Pod Zvonek je využíváno 5 učeben k výuce cizího 

jazyka, 2 učebny k výuce mateřského jazyka, 4 učebny k výuce přírodovědných předmětů, učebna dílen, 2 

učebny výtvarné výchovy, 1 učebna ICT, učebna čtenářské gramotnosti a cvičná kuchyňka. Pro badatelskou 

činnost a rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků 1. stupně byly upraveny a zařízeny dvě učebny v obou 

budovách, jedna z učeben v budově Pod Zvonek slouží také pro robotický kroužek a výuku s použitím 

moderních technologií – 3D tiskárny a robotických stavebnic. Všechny odborné učebny jsou vybaveny 

interaktivní tabulí, dataprojektorem a počítačem a postupně vybavovány výškově nastavitelnými židlemi a 

lavicemi. Stále častější je u pedagogů, kteří považují moderní technologie za součást své práce, požadavek 

na dataprojektor a interaktivní tabuli nebo plátno do kmenové třídy. V budově Slovenská žáci využívají 

multimediální učebnu, učebnu anglického jazyka, učebnu pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti, 

učebnu Svět kolem nás a rovněž PC učebnu.  K výuce anglického jazyka používáme mj. pomůcky, které 

vytvořili pedagogové v rámci projektu českotěšínských škol „Komunikujeme bez hranic“. Kmenové třídy 

postupně vybavujeme výškově nastavitelnými židlemi a lavicemi, funkčním nábytkem a zbavujeme se tak 

nesourodých kusů nábytku. K prioritám organizace patří obnova materiálně technického vybavení 

mateřských škol. Celá organizace je zasíťována tak, aby bylo možno využívat elektronické komunikace. 

Pedagogové MŠ mají také k dispozici počítače a tiskárny, a mohli tak poprvé v historii čelit výzvě distančně 

vzdělávat děti – předškoláky. V MŠ Čáslavská a v MŠ Okružní využívají děti interaktivní tabule. Práce 

s interaktivními výukovými materiály je pro děti velkým přínosem. Systematicky je doplňován mobiliář 

všech MŠ, doplňují se učební pomůcky. Důraz je kladen nejen na interiér MŠ, ale i celkový vzhled zahrad. 

Pokračovali jsme rovněž v revitalizaci zahrad. Uvědomujeme si, že tento proces je dlouhodobý. Veškeré 

arboristické zákroky jsou prováděny velmi citlivě, v souladu s doporučením Oddělení životního prostředí 
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Města Český Těšín. Velká pozornost je věnována hygienickým podmínkám a požadavkům MŠ.  Ve všech 

třídách v MŠ Okružní fungují rekuperační jednotky a ve všech třídách MŠ Okružní a Čáslavská jsou 

používány myčky na nádobí.  

7 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
Vlastní vzdělávací program školy 

Škola usiluje o to, aby poskytovala spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaný na schopnost 

uplatnit se v praktickém životě a motivovat k celoživotnímu učení. ŠVP je otevřeným dokumentem, který má 

reagovat na potřeby MŠMT, společnosti i samotných žáků, dětí, učitelů, zaměstnanců školy i zákonných 

zástupců. Nepovažujeme dokument za ukončený. Jsme připraveni evaluovat jednotlivé výstupy i kompetence 

a případně jej pozměnit pro další ročníky.  

 

Školní vzdělávací program pro mateřské školy 

Na ruce mám prstů pět, pomohou nám poznat svět (0109/2020) 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta poznání (v. 01. 06), 01. 09. 2017 
 

Přehled volitelných a nepovinných předmětů  

Ve školním roce 2020/21 byly žákům 2. stupně nabídnuty tyto volitelné a nepovinné předměty: 

7.1.1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

6. ročník 

Praktická angličtina 

Přírodovědný seminář 

Seminář z českého jazyka  

7. ročník 

Seminář z českého jazyka  

Zeměpisný seminář  

Počítačová grafika 

Praktická angličtina    

8. ročník  

Finance a ekonomika     

Počítačová grafika 

Základy ekologie  

Seminář z dějepisu  

9. ročník 

Finance a ekonomika     

Technická praktika 

Praktická angličtina 

Seminář z fyziky  

Počítačová grafika 

Sportovní hry  

Domácnost  
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7.1.2 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 

Náboženství  

8 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

8.1 Přehled zaměstnanců školy 

Počet Zaměstnanci 

47 Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

17 Pedagogičtí pracovníci MŠ 

19 Správní zaměstnanci ZŠ 

1 Chůva pro děti  

6  Správní zaměstnanci MŠ 

5 Zaměstnanci ŠJ MŠ 

7 Zaměstnanci učebny plavání 

102 Počet zaměstnanců celkem 

 

8.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

počet 

zaměstnanců 

z toho na 

MD, RD 
funkce 

1  ředitel školy 

1  statutární zástupce ředitele 

2  zástupce ředitele, výchovný poradce 

13 1 učitelé 1. stupně 

17 2 učitelé 2. stupně 

16  Učitelé MŠ 

1  speciální pedagog 

51  Celkem učitelů 

9  asistent pedagoga 

4  vychovatel 

64  Celkem pedagogických pracovníků 
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8.2.1 ÚDAJE O UKONČENÉM VZDĚLÁNÍ UČITELŮ 

počet zaměstnanců   

16 učitelství pro 1. stupeň 

6 učitelství pro 2. stupeň 

11 učitelství pro 2. a 3. stupeň 

13 Učitelství pro MŠ 

2 Jiné nepedagogické vzdělání - kvalifikovaný 

3 Studium – doplnění kvalifikace 

  

51 celkem 

8 
ukončené studium ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů 

8.3 Údaje o správních zaměstnancích 

počet zaměstnanců funkce 

1 rozpočtář 

1 personalistka 

2 účetní 

1 spisový a administrativní pracovník 

3 školník 

3 školník, školnice MŠ 

9 uklízečka ZŠ 

3 uklízečka MŠ 

2 správce sportovního areálu 

1 chůva pro děti 

26 celkem 

8.4 Údaje o zaměstnancích školní jídelny 

počet zaměstnanců 
z toho na MD, 

RD 
funkce 

1  vedoucí školní jídelny MŠ 

4  kuchařka MŠ 

5  celkem 
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8.5 Údaje o zaměstnancích učebny plavání 

počet zaměstnanců funkce 

1 vedoucí bazénu 

1 pedagog volného času 

2 plavčík 

2 strojník 

1 domovník, údržbář 

7 celkem 

9 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
Sledováním problematiky DVPP a její aktualizací jsou pověřeny zástupkyně ředitele.  Vypracovávají 

v spolupráci s odborovou organizací plán DVPP, průběžně sledují jeho realizaci, doplňují změny, předkládají 

jej na začátku školního roku, stejně jako hodnocení plnění plánu DVPP  z předchozího školního roku. 

 

prohlubování odborné kvalifikace počet zaměstnanců 

Formativní hodnocení - webináře 8 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení 
6 

management školy 3 

oblast ICT 6 

revize ŠVP 2 

metody a formy výuky 2 

práce s dětmi v MŠ 2 

probíhající studium ke splnění 

dalších kvalifikačních předpokladů 
počet zaměstnanců 

koordinátor EVVO 0 

koordinátor ICT 1 

koordinátor ŠVP 0 

studium pro výchovného poradce 0 

prevence sociálně patologických jevů 0 

probíhající studium ke splnění 

kvalifikačních předpokladů 
počet zaměstnanců  

Kvalifikační studium pro ředitele škol 

a školských zařízení 
0 

Studium k rozšíření odborné 

kvalifikace 
0 

Studium pro asistenta pedagoga 1 
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Hlavní úkoly v této oblasti: 

 prioritou DVPP je vzdělávání s problematikou  nových a moderních metod a forem výuky a jejich 

realizace v praxi, proškolení s tématikou začlenění integrovaných žáků, školení primární prevence 

v oblasti negativních jevů, čtenářská a matematická gramotnost;  

 motivovat učitele k dalšímu vzdělávání, vytvořit podmínky a dle finančních možností rozpočtu školy 

umožnit pedagogům, aby se mohli účastnit vybraných akcí;  

 sledovat hospitacemi a pozorováním, zda jsou prostředky na DVPP vynaloženy účelně a zda jsou 

poznatky z těchto seminářů a přednášek uplatňovány v praxi;  

 pravidelně aktualizovat plán DVPP a sledovat uskutečněné akce dle zaměstnanců i předmětů; 

 informovat vyučující o možnostech doplnění vzdělání; 

 spolupracovat s KVIC, s  NPI.  

 

10  ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ZÁPISU K POVINNÉ 

ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

10.1 Přijímací řízení 

Typ školy Počet uchazečů 

gymnázia 1 

víceletá gymnázia- z pátého ročníku 0 

víceletá gymnázia – ze sedmého ročníku 0 

střední školy:  

– učební obory s maturitou 36 

- učební obory bez maturity  8 

konzervatoř 0 

střední umělecké školy 0 

obory s kódem E 0  

v zahraničí 2 

celkem  

 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 47 

Z toho v devátém ročníku 47 

10.2 Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd 2 

počet žáků přijatých do prvních tříd  46 

z toho počet žáků přijatých do prvních tříd po odkladu 12 

Počet rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky  22 
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10.3 Plnění školní docházky v zahraničí 

Počet žáků Plnění školní docházky dle § 

Školského zákona561/2004 Sb. 

země, stát 

14 § 38 odst. 1 a) Velká Británie, Německo, Rusko 

11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

11.1 Přehled prospěchu za první a druhé pololetí 

 

 
Prospěl s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl nehodnocen 

Celkový průměrný 

prospěch 

1. pololetí 263 128 0 2 1,389 

2. pololetí 260 133 2 0 1,392 

11.2 Klasifikace chování a výchovná opatření 

Klasifikace chování 

 

Stupeň 1. stupeň 2. stupeň celkem za školu 

pololetí 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

velmi dobré  391 394 

uspokojivé 0 0 0 0 0 0 

neuspokojivé 0 0 0 1 0 1 

 

Výchovná opatření  

 

stupeň Pochvala ŘŠ 
Napomenutí třídního 

učitele 

Důtka třídního 

učitele 

Důtka ředitele školy 

pololetí 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

1. stupeň 0 0 0 7 0 0 0 0 

2. stupeň 0 0 1 1 1 0 1 2 

celkem za 

školu  
0 0 1 8 1 0 1 2 
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11.3 Přehled o absenci 

 

 

 

 
Počet hodin 

omluvené absence 

Na žáka Počet hodin 
neomluvené absence 

Na žáka 

1. pololetí 14065 35,789 623 1,585 

2. pololetí 15192 38,461 290 0,734 

celkem za 

školu a rok 
29257    

11.4 Komisionální a opravné zkoušky 

Ve školním roce 2020/2021 neprospěly na 1. stupni dvě žákyně z II. A. Vzhledem k tomu, že se k opravným 

zkouškám nedostavily, obě ročník opakují. 

11.5 Výsledky vzdělávání v mateřské škole 

11.5.1 PRŮBĚH EDUKACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

CHARAKTERISTIKA  

Škola zná schopnosti, úroveň i předpoklady svých dětí a systematicky sleduje a informuje zákonné zástupce 

o pokrocích dětí formou schůzek s nimi a osobních konzultací. Vymezené cíle vycházejí vždy z rámcového 

programu ŠVP PV. Škola má propracován adaptační program přechodu z rodinného do školního prostředí, 

organizuje činnosti, které jsou stavěny na základě prožitků – tzv. prožitkové učení a k učení využíváme 

především formu her, která je základem pro předškolní vzdělávání. Mateřské školy Okružní a Čáslavská jsou 

sídlištní s různorodou sociální skladbou rodin. Velmi často se setkáváme s dětmi z méně podnětného 

prostředí, při jejichž výchově a vzdělávání je nezbytná spolupráce s rodinou, zákonní zástupci jsou častěji 

kontaktováni a informováni o metodách a postupech, které se v rámci učení aplikují při práci s dětmi. 

Základním podkladem ke schůzkám se zákonnými zástupci dětí jsou portfolia. Tato portfolia jsou souborem 

různých produktů dítěte, které dokumentují jeho vývoj za určité období, hodnotí jeho pokrok. Jsou 

organizovány besedy s odborníky, kteří se snaží osvětou pomoci zákonným zástupcům při výchově jejich 

dětí. Ve školním roce 2020/21 se bohužel tyto akce nemohly uskutečnit. Mateřská škola Pod Zvonek je 

školou rodinného typu, kde děti často vyrůstají v prostředí mezi generacemi rodičů a prarodičů, což má 

velmi kladný vliv na výchovu dětí. Ve školním roce 2020/2021 v souladu s platnou legislativou fungovala 

povinná předškolní výchova, jejímž cílem je dosáhnout v co největší míře očekávaných kompetencí 

vymezených rámcovým programem. Cíle a školní vzdělávací program Mateřská škola Okružní, Čáslavská a 

Pod Zvonek má vypracován ŠVP pod názvem „Na ruce mám prstů pět, pomohou nám poznat svět“. Obsah 

ŠVP obsahuje jasně a srozumitelně formulované cíle, které jsou v souladu s vizí školy. Všichni pedagogové 

školy pracují s tímto programem a mají odpovědnost ho naplňovat. Cíle ŠVP jsou rozpracovány do třídních 

vzdělávacích programů podle individualit dětí. Vzdělávací obsah je logicky strukturován a všechny klíčové 

kompetence v ŠVP jsou vhodně a optimálně aplikovány z hlediska posloupnosti a časové dotace.  

11.5.2 ORGANIZACE EDUKAČNÍHO PROCESU ŠKOLY 

Rozvrh denních činností dětí respektuje zásady školní psychohygieny vzhledem k daným podmínkám školy, 

optimálně využívá materiálních a personálních možností školy. Rozvrh denních činností je systematicky 

plánovaný a všestranně zaměřený. Vnitřní informační a komunikační systém školy je dostatečný. Ve 

vzdělávacím procesu pedagogové využívají vhodných forem a metod výuky vzhledem k vymezeným cílům a 

obsahu výuky a individuálním zvláštnostem dětí. Učitelé komunikují efektivně s celou třídou, skupinami, 

jednotlivými dětmi. Učební úkoly jsou zajímavé, podporují edukaci dětí. U dětí byly zvláště rozvíjeny 
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kompetence vztahující se k sociální gramotnosti, byly zařazovány činnosti podporující sebeuvědomění, 

sebeovládání a navazování sociálních kontaktů. 

11.5.3 UČENÍ A ROZVOJ DĚTÍ V ROLI ŽÁKA – PRŮBĚH EDUKACE 

Děti v roli žáků jsou v edukačním procesu aktivní. Dokážou úspěšně spolupracovat ve skupinách. Většina 

dětí však vyžaduje individuální práci, kdy je třeba zvláště na konci předškolního období upozorňovat 

zákonné zástupce na co se zaměřit, co zlepšit a v čem je nutná spolupráce zákonných zástupců a školy. 

Spolupracovat ve skupinách děti dokážou samostatně až ve věku předškolních dětí, přesto je nutná motivace 

a stálý dohled pedagoga u činností aktivizovaných v rámci učení. Nejlépe se organizují ve smíšených třídách 

práce ve 2-3 skupinách, kdy řízenou činnost provádí dva pedagogové. Osvědčily se také metody individuální 

práce s dětmi v rámci učení ihned po příchodu do mateřské školy, kdy jsou zařazovány individuální činnosti 

dle zájmu dětí. Základními cíli, které se snažíme naplňovat v našich mateřských školách, jsou především 

základy pravidel chování, hodnot a mezilidských vztahů, základy pro citový, rozumový a tělesný vývoj a 

vytváření předpokladů pro základní vzdělávání mezi které patří především pozornost předškolákům a dětem 

s odkladem školní docházky. 

11.5.4 ÚROVEŇ PŘIPRAVENOSTI DĚTÍ NA ŠKOLU 

Děti jsou schopné na konci předškolního období stráveného v naší mateřské škole zvládat základní 

kompetence k učení, dokážou řešit konflikt – tedy zvládají kompetence k řešení problémů, zvládají 

kompetence komunikativní, ačkoliv spousta dětí navštěvuje odborníky logopedy před nástupem do školy, 

zvládají kompetence sociální a personální, ale také kompetence činností a občanské. Převážná část dětí se 

dobře orientuje v základních datech, jako jsou jméno, věk, bydliště a adresa. Děti zvládají pojmenování 

barev. Početní představy děti zvládají bez problémů. Základní geometrické tvary umí děti pojmenovat a 

poznat pohledem. Největší bariérou je slovní zásoba, která je na velmi nízké úrovni a rovněž většina dětí 

dochází k logopedovi vzhledem k diagnostikované vadě řeči různého stupně. Problémem dále je pozornost 

zaměřená ke konkrétnímu úkolu, mnohé děti nedovedou samostatně splnit úkol bez pomoci pedagoga. 

V oblasti grafomotoriky se usiluje o správný úchop a držení tužky a odpovídající úroveň kresby. Přes 

veškeré úsilí a snahu o co nejlepší dosažení výsledků ve výchovně-vzdělávacím procesu se stále setkáváme 

s dětmi, které jsou sociálně nevyzrálé na roli školáků a jsou jim navrženy odklady školní docházky. Od 1. 3. 

2021 do 9. 4. 2021 probíhalo distanční vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním. Zákonní 

zástupci plnili s dětmi úkoly v domácím prostředí podle pokynů učitelů. Zpětná vazba probíhala vždy po 

týdnu emailem. Distančního vzdělávání se účastnily všechny předškolní děti, nikdo nezůstal mimo systém. 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami asistovala asistentka pedagoga, která zasílala 

zákonným zástupcům rady, jak děti nepřetěžovat, jak je motivovat a jak dát dětem prostor a odpočinek. 

Výsledkem tohoto způsobu vzdělávání bylo portfolio dítěte. 

11.6 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVÁCÍMI POTŘEBAMI 

Naším cílem je inkluzívně vzdělávat děti a žáky se SVP s ohledem na jejich individuální potřeby tak, 

abychom pro ně vytvořili řádné podmínky, které vyžaduje současná legislativa. Zároveň vnímáme tento fakt 

jako možnost vést ostatní děti k vzájemné toleranci, respektu a ohleduplnosti. V MŠ Čáslavská je zřízena 

speciální logopedická třída, která umožňuje pravidelnou systematickou a zejména pak odbornou péči 

především dětem s vadami řeči, a také dětem s kombinovanými vadami. Řízením a kontrolou práce 

začleňování žáků se SVP do výchovně vzdělávacího procesu naší školy včetně řízení práce asistentek 

pedagoga je pověřena výchovná poradkyně. Spolupracuje s koordinátorkou ŠVP, se školním speciálním 

pedagogem (koordinátorkou inkluze). Inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se uskutečňuje dle požadavků platné 

legislativy. Jsou realizována různá podpůrná opatření: plán pedagogické podpory, úprava vzdělávání 

individuálními vzdělávacími plány, personální podpora v rámci speciální pedagogické péče či pedagogické 

intervence a také podpora materiální. V letošním školním roce byla práce s dětmi a žáky se SVP podpořena 

deseti asistentkami pedagoga. Speciálně pedagogickou péči a pedagogickou intervenci zajišťoval v tomto 

školním roce školní speciální pedagog. V době distančního vzdělávání žáků tato péče probíhala formou 

online. 

Hlavní úkoly při práci se žáky se SVP: 
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 výchovou a pravidelnými diskuzemi se žáky podněcovat jejich zájem o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, budovat u všech vstřícný přístup a ochotu pomoci žákům se SVP, vést žáky 

k porozumění a pochopení 

 věnovat zvýšenou pozornost žákům s problémy v učení i chování a včas doporučit zákonnému zástupci 

vyšetření v ŠPZ  

 účinně pomoci žákům se SVP při jejich začleňování, vytvořit pro ně podmínky k práci podle závěrů a 

doporučení vyšetření  

 umožnit a zabezpečit soustavné vzdělávání učitelů pracujících se žáky se SVP, vyměňovat si zkušenosti 

a realizovat poznatky v praxi 

 upravovat prostředí a přizpůsobovat pohybu zdravotně postižených žáků v prostoru školy 

 kontrolovat a řídit práci vyučujících v rámci inkluzivního vzdělávání 

 kontrolovat a řídit práci asistentů pedagoga 

Ve škole funguje propracovaný systém práce se žáky se SVP, který je postaven na proškoleném týmu 

pedagogů i dostatečném materiálně technickém zázemí. 

12 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
Úkoly preventivního plánu školy byly zaměřeny na zdravý životní styl, ochranu před rizikovým chováním a 

všestranný rozvoj osobnosti a duševní zdraví žáků. Cíle byly rozpracovány do všech částí školy – 

mateřských škol, školních družin, 1. stupně a 2. stupně ZŠ. Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci těchto 

částí spolupracovali. Plány prevence jednotlivých stupňů byly ovlivněny nařízeními vlády z důvodu korona 

virové pandemie. V MŠ naplánované akce z důvodu epidemie neproběhly. Jednalo se o besedu městské 

policie Bezpečně doma i na silnici a exkurzi Integrovaného záchranného systému. V rámci výuky byla 

předškolním dětem vysvětlena funkce a důležitost práce policistů a hasičů. Škola v přírodě v Koňakově se 

v dubnu ani v květnu neuskutečnila. Také plán ve ŠD byl ovlivněn korona virovou epidemií. Po celou dobu, 

kdy bylo nařízení vlády umožněno zájmové vzdělávání, byly prohlubovány zásady slušného chování 

v kolektivu i na veřejnosti a vztahy mezi účastníky zájmového vzdělávání. Při hrách a při společných 

chvílích v oddělení ŠD i na hřišti všichni žáci procvičovali ochotu pomoci druhému a hru fair play. Žáci byli 

vedeni také k vzájemné toleranci při hrách i pracovních činnostech. Při společném obědě ve školní jídelně 

procvičovali stolování a správné hygienické návyky. Účastníci zájmového vzdělávání tvořili ve skupinách 

koláže ke Světovým i významným dnům a seznamovali se s jejich historií. Uzavření škol z důvodu nařízení 

vlády a následné dodržení daných hygienických pravidel bylo důvodem, proč nemohly být splněny besedy 

s hasiči a se zdravotníkem. Tato situace neumožňovala ani návštěvu předvánoční výstavy v domově seniorů, 

vánoční a velikonoční dílny a výrobu dárků k zápisu dětí k povinnému školnímu vzdělávání.  

Plán primární prevence pro žáky 1. stupně byl realizován svépomocí hlavně v průběhu vyučování, a to 

v hodinách dopravní výchovy. Pedagogové se soustředili na osobní bezpečí a chování v silničním provozu. 

Besedy obvykle vedené městskou policií, které cílily na osobní bezpečí, bezpečné chování, bezpečnou cestu, 

práci Policie ČR, mimořádné události a nebezpečí pyrotechniky, se neuskutečnily. Preventivní program 

Hasík pro 2. a 6. ročník byl zrušen. Beseda Rozhodnutí je na tobě pro 5. ročník, kterou zajišťuje Policie ČR, 

také nemohla být realizována. Ve třídě 2. A proběhla v červnu beseda:“ Nestresuj se stresem“ organizace 

MPeducation v souvislosti s duševním zdravím. Lektorka, paní Šebestová, podpořila potřebu žáků chodit 

mezi vrstevníky do školy, pozitivní myšlení žáků a poukázala na kamarádské vztahy v kolektivu. Vysvětlila 

žákům nutnost organizovat si práci a odpočinek. Plánované aktivity pro žáky 2. stupně byly z důvodu 

nařízení vlády zrušeny – adaptační kurz pro 6. ročník, zážitková akce Na vlastní kůži pro žáky 9. 

tříd, besedy preventivního týmu PČR pod vedením nprap. Miroslava Kolátka Rozhodnutí je na tobě 

pro 6. ročník besedy na téma právní vědomí pro 8. třídy a pro 9. třídy nebezpečí legálních a 

nelegálních návykových látek. Nekonala se beseda městské policie Šikana a kyberšikana pro 7. 

ročník. Rovněž byly zrušeny besedy organizace MPeducation Čas proměn pro dívky 7. ročníku a 

Pohled do zrcadla aneb Jak se vidím já… o anorexii a bulimii pro žáky 9. tříd. Škola v květnu 

zajistila besedu na téma duševní zdraví pro vytipovanou třídu 8. B. Lektorka Lenka Šebestová 

dokázala v této třídě pomoci některým žákům, kteří se netajili problémy při zvládání distanční 

výuky. Poprvé v historii školy proběhla beseda online. I zde byli žáci potěšeni kvalitou nabízených 
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rad a pomoci. Z důvodu korona virové epidemie a nařízení vlády se nekonalo: 

 schůzka Týmu pro mládež se zástupci OSPOD, základních škol, městské i státní policie, 3. 10. 2019, 

 společné schůzky se zákonnými zástupci, (informování o dokumentech školy, schránkách důvěry, 

rizikovém chování žáků, informací na webových stránkách školy, ocenění a apelování dobré 

spolupráce se rodiči  zákonnými zástupci při řešení problémů), 

 schůzky metodiků ZŠ a SŠ s okresním metodikem,  

Ve školním roce 2020/21 ŠMP: 

 vyplnil dotazník pro potřeby NˇUKIB na www.preventivni-aktivity.cz, 

 zúčastnil se schůzek školního pedagogického pracoviště (ŠMP, výchovný poradce, speciální 

pedagog), 

 průběžně informoval žáky a jejich zákonné zástupce na webových stránkách školy o doporučeních 

PČR, akcích pro veřejnost, které se týkaly bezpečí dětí na internetu a v kyberprostoru, duševního 

zdraví a bezpečnosti dětí během školních prázdnin. 

ŠMP pravidelně na pracovních poradách informuje vedení školy i ostatní zaměstnance o metodických 

doporučeních MŠMT, o novinkách a aktualizacích metodických pokynů. Pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ 

byli v přípravném týdnu proškoleni školním metodikem prevence na téma šikana a šikana pedagogických 

pracovníků žáky a kyberšikana. Školní metodik prevence vypracoval a vyhodnotil v říjnu program proti 

šikanování pro 4. – 9. ročníky (v dubnu se vyhodnocení neuskutečnilo). V květnu proběhla metodická online 

schůzka ŠMP. s pedagogy. ŠMP vypracovává plnění PPŠ na daný školní rok. V červnu se účastnil schůzky 

se zástupci školního parlamentu. Školní metodik prevence vypracoval a uzavřel online výkaznictví (plán i 

výkaz) za školní rok 2020/2021. Případová práce 2020/2021: 10 v 1. pololetí, 8 v 2. pololetí. Obsah schránek 

důvěry je pravidelně vybírán a jeho podněty zpracovávány metodikem prevence. Ve škole pracuje 

preventivní tým, který konzultuje jednotlivé situace. Členy tohoto týmu jsou: školní metodik prevence, 

speciální pedagožka, výchovná poradkyně. Řešení problematiky výskytu rizikového chování vyžaduje 

spolupráci všech pedagogických pracovníků školy. Spolupráce s třídními učiteli je rovněž velmi důležitá, 

protože třídní učitel ve třídě sleduje vztahy mezi žáky. Pedagogové důsledně postihují záškoláctví, šikanu, 

kyberšikanu, vandalismus, vulgární vyjadřování a agresivní chování žáků. Sledují, zda žáci jakýmkoli 

způsobem nakládají s návykovými látkami. Výborně se osvědčil již dlouholetý projekt výchovných komisí, 

které okamžitě reagují na vážnější kázeňský problém, neomluvenou absenci či výskyt rizikového chování. 

Výchovná komise projednává problém za přítomnosti žáka, jeho zákonného zástupce, pedagogů školy a 

podle potřeby je přizván také zástupce OSPOD. Při vzniklých výchovných problémech prohlubujeme 

spolupráci a komunikaci se žákem a zákonným zástupcem formou Individuálního výchovného programu, 

který pojmenovává problém, označuje slabá místa, vyhledává vhodnou podporu a poskytuje nástroj 

strukturovaného jednotného postupu řešení rizikového chování. Škola má vypracovaný Krizový a 

bezpečnostní plán, který se zabývá určitými rizikovými situacemi ve školním prostředí a obsahuje možné 

postupy řešení při jejich výskytu. Cílem tohoto plánu je účinná prevence, minimalizace a eliminace 

rizikového chování a zajištění bezpečí žáků. Pedagogičtí pracovníci při působení na zvyšování odolnosti 

žáků proti sociálně patologickým jevům využívají aktivit, které vedou k odstraňování vulgárního vyjadřování 

a slovního napadání, na rozvoj dovednosti naslouchání druhým, na odstraňování agresivního chování a 

prevenci užívání návykových látek, ke zdravému životnímu stylu a formování harmonické osobnosti žáka. 

Vzhledem k tomu, že byla vládou nařízena distanční výuka, bylo možné, že se žáci potýkali s problémy 

zvládání duševního zdraví. Proto jsme se zaměřili i na tuto problematiku a vytipovali jednu třídu na 1. stupni 

a jednu třídu na 2. stupni a objednali jsme program primární prevence na téma duševní zdraví – jak si 

zorganizovat volný čas, jak zvládám sociální odstup od spolužáků a učitelů, dokážu chápat výuku a úkoly 

online, ovládám počítačovou gramotnost. 

12.1 Řešené problémy 

Mezi preventivně řešené problémy patří především prvky šikany a kyberšikany, které se snažíme podchytit 

ihned v zárodku. Pravidelně monitorujeme formou dotazníkového šetření situaci v jednotlivých třídách a 

v případě zjištění jakýchkoliv negativních jevů nebo jen jejich náznaků řešíme situaci individuálně ve 

spolupráci s organizacemi, které se této problematice věnují. Vyhodnocování probíhá dvakrát ročně – v říjnu 

a v dubnu. Prvotními kroky řešení náznaku šikany jsou pohovor se žákem či žáky, kterých se šikana nebo 

kyberšikana týká, dále pak pohovor se žákem a jeho zákonnými zástupci, kdy je přítomna i výchovná 

http://www.preventivni-aktivity.cz/
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poradkyně a vedení školy. Na tento problém se snažíme reagovat následnou aktivitou – besedou, přednáškou 

nebo využitím akcí preventivního týmu Městské policie Český Těšín nebo Policie ČR či jiné organizace. U 

všech žáků sledujeme také častou omluvenou a neomluvenou absenci. U problémových žáků ihned 

kontaktujeme zákonné zástupce, se kterými tuto absenci řešíme. V případě narůstající absence 

spolupracujeme s výchovným poradcem, který je o větší absenci ihned informován a kontaktuje OSPOD. 

V loňském školním roce se žáci nedopustili rizikového chování. 

12.1.1      DALŠÍ AKTIVITY:  

 účinnou prevencí, spoluprací se zákonnými zástupci, výchovným poradcem, zaměstnanci OSPOD i 

včasnou reakcí předcházíme vzniku neomluvené absence a snižujeme případy časté omluvené absence,  

 snažíme se vést zákonné zástupce žáka i samotného žáka k respektování ustanovení školního řádu o 

uvolňování žáků a omlouvání absence, 

 sledujeme absenci u žáků, jejich propustky, omluvné listy a v případě nejasnosti ihned reagujeme 

kontaktováním zákonných zástupců (v ojedinělých případech vyžadujeme omluvenku od lékaře), 

 reagujeme na podněty a návrhy ze schránek důvěry, 

 všichni pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně informováni o aktualizacích dokumentů MŠMT v oblasti 

primární prevence, 

 metodik prevence pravidelně školí pedagogické pracovníky na téma šikana, kyberšikana a prevence proti 

rizikovému chování, 

 metodik prevence vyplňuje online výkaznictví (plán a výkaz). 

12.2 Výchovné poradenství 

Problematika výchovného poradenství je detailně zpracována ve vnitřních dokumentech školy: Plán práce 

výchovného poradce, kde jsou obsaženy nejen úkoly výchovného poradenství v ZŠ, ale i hodnotící zpráva za 

uplynulý školní rok a plán práce na nadcházející období.  

Plán práce výchovného poradce zahrnuje rovněž metodický pokyn pro práci se žáky se speciálně 

vzdělávacími potřebami, metodický pokyn při hlášení omluvené absence a pokyny ke svolávání výchovných 

komisí. 

13 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
Cílem školy je zkvalitnění vzdělávání na mateřské a základní škole a vytvoření systémů, které podporují 

rozvoj vzdělávání a vazby na trh práce, motivují jedince k celoživotnímu učení a ovlivňují jeho šance na 

pracovní uplatnění 

 

 Připravujeme děti na plynulý přechod z mateřských škol do základní školy. 

 Modernizujeme ŠVP. 

 Rozvíjíme klíčové kompetence. 

 Reagujeme na potřeby trhu práce. 

 Poskytujeme poradenský systém z oblasti volby povolání ve spolupráci s dalšími institucemi. 

 Umožňujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků, prioritou je čtenářská a matematická 

gramotnost, výuka cizích jazyků a informačních dovedností, nové způsoby práce se znevýhodněnými a 

integrovanými žáky, nové formy a metody výuky. 

 Zajišťujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami rovný přístup ke vzdělání. 

 Podporujeme zapojení znevýhodněných jedinců do běžného vzdělávacího proudu a vyvíjíme aktivity 

předcházející jejich předčasnému opouštění vzdělávacího systému. 
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 Pronajímáme prostory školy a vybavené učebny při organizování vzdělávacích aktivit pro dospělé (Úřad 

práce apod.). 

14 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI   
Inspekční činnost byla vykonávána ve dnech 19. - 21. května 2014. Kompletní znění zprávy ČŠI, která byla 

zaslána zřizovateli a školské radě, je k dispozici na internetových stránkách školy. Ze závěru ČŠI vyplývá: 

škola poskytuje vzdělání a školské služby v souladu se zřizovací listinou a s rozhodnutím o zařazení do 

rejstříku škol a školských zařízení. Zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický 

a fyzický vývoj dětí a žáků v průběhu vzdělávání a při činnostech jí pořádaných. Při vzdělávání dětí a žáků 

respektuje zásady a cíle školského zákona, zejména rovného přístupu ke vzdělání. Výsledky vzdělávání 

sleduje a vyhodnocuje, ve spolupráci s ostatními partnery rozvoj osobnosti dětí a žáků podporuje. Materiální 

podmínky pro vzdělávání jsou na nadstandardní úrovni, odpovídají dispozičním a prostorovým podmínkám 

školních budov. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné 

k zabezpečení ŠVP. Účelové finanční prostředky byly použity v souladu s cíli programů, využitím dotací 

došlo ke zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků. Řízení školy odpovídá její velikosti a personálnímu 

složení. Složení pedagogického sboru a realizace DVPP umožňují efektivní naplňování ŠVP. Aktivity školy 

při vzdělávání a školní vzdělávací strategie ŠVP podporují rozvoj klíčových kompetencí a funkčních 

gramotností dětí a žáků podle požadavků příslušných RVP. Z hlediska cílů, plánovaných aktivit a 

očekávaných výsledků jsou všechny ŠVP zpracovány v souladu s příslušnými RVP. Využití disponibilních 

hodin a nabídka volitelných předmětů je v souladu s koncepčními záměry školy. Organizace vzdělávání, 

úroveň výuky, volba vhodných vyučovacích metod a forem výuky jsou na standardní úrovni, odpovídají 

vzdělávacím potřebám dětí a žáků a účinně podporují naplňování ŠVP. V hospitovaných hodinách učitelé 

používali vhodné formy a metody, které vedly děti a žáky k získání a osvojení požadovaných znalostí, 

dovedností a kompetencí. Výsledky vzdělávání škola sleduje, vyhodnocuje, ve spolupráci se všemi partnery 

rozvoj osobnosti dětí a žáků podporuje. Od poslední inspekční činnosti provedené v roce 2011 došlo 

především ke změnám v materiální oblasti (dokončení revitalizace budov Pod Zvonek). V roce 2012 došlo 

k připojení tří mateřských škol. Škola nastavenou kvalitu podmínek ke vzdělávání udržuje a dále zvyšuje.  

Silné stránky: 

 Rozsáhlá a efektivní spolupráce s partnerskými organizacemi 

 Zapojení školy do projektů 

 Podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků 

 Kvalitní sportovní a tělovýchovné zázemí a jeho vybavení 

15 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH  

15.1 Financované z cizích zdrojů 

V naší škole byl vytvořen tým pedagogů, kteří se pomocí školení a zkušeností zapojují do vypracování a 

podávání projektů. Hlavním cílem je vyhledávat projekty, které umožňují rozvoj prioritních oblastí školy.  

Ozeleňování atria školy 

Cílem je ozeleňování vnitřního atria školy, kde tráví čas žáci během svých přestávek a volných chvilek a 

také v hodinách realizovaných venku. V příštích školních letech budeme pokračovat v ozelenění dalších 

prostor školy. 

Mezinárodní projekt V4  

Projekt Spolupráce základních škol v rámci zemí V4 je realizován již několik let. Ve školním roce 2020/21 

se projekt neuskutečnil z důvodu korona virové pandemie. Projekt je zaměřen na sportovní vyžití a 

poznávání země a zvyků hostitele. Žáci se během vícedenního setkání utkají v různých sportovních 
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disciplínách, tráví společné chvíle a poznávají město hostitelské země. Finančně je projekt realizován 

Městem Český Těšín. 

Zdravé sezení 

 Cílem programu, jehož tvůrkyní je MUDr. Barbora Zbránková, ředitelka nemocnice, je podpora správného 

držení těla v sedu i ve stoji, zdravotnická osvěta, prevence zacílená na mladší žáky, u nichž je ještě šance 

něco pozitivně ovlivnit, a vyhledávání dětí s vadným držením těla a jejich léčba. Tento projekt byl rozšířen i 

na všechny mateřské školy. Projekt nepřináší škole žádné finanční náklady.  

Projekt Počítače do škol 

Cílem projektu bylo zakoupit moderní počítačové vybavení, které usnadní pedagogům distanční vzdělávání.  

16 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 

16.1 Akce školy pro veřejnost, zákonné zástupce 

Děti a žáci naší školy pravidelně reprezentují naší školu na veřejnosti. Pěvecký sbor Zpívata vystupují na 

akcích, které škola pořádá pro zákonné zástupce a širokou veřejnost a také se zúčastňuje akcí, které pořádají 

místní organizace (SVČ Amos, KaSS apod.). Ve školním roce 2020/21 se z důvodu korona virové pandemie 

žádné akce nekonaly. Na velmi dobré úrovni je spolupráce mezi MŠ a ZŠ. Řada akcí probíhala za společné 

účasti dětí mateřských škol a žáků prvního stupně, některé projekty jsou realizovány napříč MŠ a ZŠ - 

Zdravé sezení a Mlsáme zdravě, Hrátky s přírodou spojené se sázením stromů. Velice se osvědčil projektový 

den, který připravili žáci 7. ročníku pro děti MŠ, který se však z důvodu korona virové pandemie nekonal. 

Mimo tyto pravidelné aktivity MŠ a ZŠ je prohlubována spolupráce se zákonnými zástupci formou 

nejrůznějších besed a společných tvůrčích dílen. Spolupráce s pedagogy základní školy a mateřské školy 

směřujeme k vzájemným návštěvám, konzultacím k obsahu výchovně vzdělávacích programů a pořádání 

akcí pro děti v prostorách základní školy. Cílem těchto aktivit je příprava dětí na plynulý a postupný přechod 

do první třídy.  

16.2 Vlastní projekty 

16.2.1 KOMUNIKACE MEZI NÁMI, 100 LET ŠKOLY POD ZVONKEM 

Ve  školním roce 2020/21 se měly třídy 2. stupně zapojit do projektu „Komunikace mezi námi“. Žáci se měli 

zaměřit na vývoj komunikačních technologií od jejich počátku až po současnost. Z důvodu korona virové 

pandemie se projekt přesunul na další školní rok. Ve školním roce 2020/2021 se žáci 1. stupně dozvídali o 

historii a současnosti naší školy.  Vzhledem k podmínkám, které byly dány dlouhodobou distanční výukou, 

byly dětem mimo jiné předloženy interaktivní pracovní listy, které byly obtížností přizpůsobeny jejich věku. 

Žáci společně se svými učiteli jejich prostřednictvím nahlédli nejen do minulosti, ale i do současnosti školy, 

procvičili si čtenářskou i počítačovou gramotnost, matematiku, anglický jazyk. Zjišťovali, kdo z jejich 

blízkých naši školu navštěvoval, a kteří učitelé ho učili. Při debatách si uvědomovali důležitost a význam 

všech zaměstnanců školy a navrhovali, co by si ještě ve škole přáli mít. Seznámením s historickými 

souvislostmi vzniku školy naplňovali motto: Škola – cesta poznání, což je zároveň názvem našeho školního 

vzdělávacího programu. Projekt věnovaný stoletému výročí bude pokračovat ještě v následujícím školním 

roce 2021/2022 pod názvem Sto zvonků z Pod Zvonku. 

16.2.2 MLSÁME ZDRAVĚJI 

     Škola realizuje komplexní projekt týkající se zdravého životního stylu, který začíná v mateřských školách 

a prolíná se celým prvním stupněm. Zahrnuje v sobě zásady zdravého držení těla – tato část projektu se 

nazývá Zdravá záda, péče o zubní hygienu Zdravý úsměv a část zahrnující zásady zdravého stravování- 

Mlsáme zdravěji. Zatímco projekty Zdravá záda a Zdravý úsměv mají tradici na většině škol v ČR, projekt 

Mlsáme zdravěji je výjimečný. Cílem projektu je nahradit nezdravé stravovací návyky zdravou alternativou 

na půdě školy tak, aby si zdravou stravu děti oblíbily i v běžném životě. Děti do školy nenosí bonbony ani 

při příležitosti oslavy narozenin a svátků, ale pro spolužáky doma připravují ovocné, zeleninové či cereální 
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pochoutky, totéž platí o odměnách pro žáky v rámci školních soutěží, olympiád či na konci školního roku. 

Snažíme se, aby si děti sladkosti nespojovaly s odměnou.  

17 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 

PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Ve škole působí odborová organizace, je uzavřena kolektivní smlouva, která je pravidelně kontrolována a 

inovována. Odborová organizace je řádně informována o záležitostech, které ukládá zákon. S odborovou 

organizací jsou pravidelně projednávány změny související s rozpočtem školy, změnami v FKSP. 

Předsedkyně odborové organizace informuje vedení školy o aktivitách odborů i na celorepublikové úrovni. 

Škola má fungující školskou radu, její podněty jsou akceptovány v rámci zákonných mezí. Školská rada 

pracuje aktivně. Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni, škola dokáže úspěšně prosazovat zájmy, 

zřizovatel ji podporuje v jejich aktivitách. Škola spolupracuje nejen se školami stejného typu v regionu, ale i 

se školami v zahraničí - Cieszynie, Rožňavě i Budapešti. Své aktivity rozšiřuje i na subjekty v okolí, mezi 

nejúspěšnější patří spolupráce s Domem dětí a mládeže a Kulturním a společenským střediskem Střelnice. 

Aktivity školy a úsilí o její zdokonalování jsou veřejností vnímány a pozitivně hodnoceny. 

Úspěšně se rozvíjí spolupráce se spolkem Pod Zvonek o. s., v němž pracují aktivní rodiče a přátelé školy. 

Mezi nejúspěšnější akce pořádané pro děti a žáky patří: Mikulášská nadílka, adventní setkání na náměstí, 

karneval, Teensparty – akce zaměřená na rozloučení s žáky 9. ročníku, Zvonkohrátky. Kromě akcí pro děti a 

žáky organizuje  Spolek Pod Zvonek pro zákonné zástupce a pedagogy školní ples. Tyto akce se bohužel 

z důvodu opatření nemohly konat.  

 

18 PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 Zpráva o hospodaření  

19 ZÁVĚR 
Výroční zpráva byla předložena ke schválení Školské radě.  

 

 

 

V Českém Těšíně 10.10 2021     Mgr. Renáta Čalová Wapieniková 

 

 

Vyjádření školské rady: školská rada výroční zprávu schválila.  

 

Odesláno zřizovateli: 21. 10. 2020 
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Zpráva o hospodaření 

 

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Skutečnost k 

31.12.2020
%

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Skutečnost k 

31.12.2020
%

vše 45 100 000,00 45 809 001,00 45 809 001,00 100,00%

2 000 000,00 1 737 162,77 969 190,82 55,79% 63 000,00 100 000,00 221 268,19 221,27%

potraviny 1 200 000,00 886 162,77 457 803,92 51,66% 50 000,00 50 000,00 27 503,50

prádlo 20 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00

kancelářské potřeby 30 000,00 40 000,00 23 325,12 58,31% 25 685,63

pohonné hmoty 10 000,00 6 000,00 3 413,91 56,90%

čistící prostředky 130 000,00 130 000,00 80 691,42 62,07% 88 857,41

UP, knihy, časopisy 70 000,00 240 000,00 245 838,76 102,43%

DDHM - do 3000 Kč 40 000,00 90 000,00 52 659,33 58,51% 30 311,14

ostatní 500 000,00 345 000,00 105 458,36 30,57% 5 000,00 50 000,00 48 910,51

6 967 000,00 6 967 000,00 6 967 000,00 100,00% 550 000,00 420 000,00 370 000,00 88,10%

teplo, TUV 4 350 000,00 4 350 000,00 4 164 556,34 95,74% 250 000,00 200 000,00 168 180,00

vodné, stočné 1 122 000,00 1 122 000,00 1 130 470,09 100,75% 50 000,00 40 000,00 33 640,00

elektřina 1 460 000,00 1 460 000,00 1 529 826,59 104,78% 150 000,00 110 000,00 101 000,00

plyn 35 000,00 35 000,00 142 146,98 406,13% 100 000,00 70 000,00 67 180,00

502 teplo, TUV - vyúčtování 2019 1 005 912,06 1 005 912,06 100,00%

504 120 000,00 130 000,00 137 079,53 105,45%

511 2 165 000,00 2 054 746,23 2 054 746,23 100,00% 100 000,00 110 000,00 114 788,25 104,35%

512 24 000,00 7 000,00 6 649,00 94,99%

513 6 000,00 6 000,00 7 399,00 123,32%

516

1 705 000,00 1 390 090,00 1 220 743,32 87,82% 150 000,00 100 000,00 97 460,00 97,46%

služby bank 75 000,00 45 000,00 41 794,80 92,88%

služby pošt 10 000,00 5 000,00 4 242,00 84,84%

telefonní poplatky 40 000,00 40 000,00 41 734,16 104,34%

internet 80 000,00 80 000,00 81 331,96 101,66%

programové vybavení 20 000,00 20 000,00 16 041,80 80,21%

revize 200 000,00 300 000,00 276 708,37 92,24%

zpracování mezd 180 000,00 190 000,00 183 000,00 96,32%

ostatní služby 1 100 000,00 710 090,00 575 890,23 81,10% 150 000,00 100 000,00 97 460,00

2 542 101,00 2 380 094,00 2 380 094,00 100,00% 264 000,00 400 000,00 373 614,00 93,40%

55 000,00 54 027,00 98,23%

Zákonné Zákonné sociální pojištění- 918 886,00 850 000,00 848 974,28 99,88% 97 000,00 140 000,00 135 634,28 96,88%

Zákonné Zákonné sociální pojištění- 210 000,00 206 780,80 98,47%

528

53x 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,00%

542 0,00 0,00 0,00

547

549

Odpisy 3 519 260,00 3 519 260,00 3 519 259,92 100,00% 0,00 0,00 0,00

odpisy (závazný ukazatel) 3 289 563,00 3 289 563,00 3 289 563,00 100,00%

odpisy z transferu 229 697,00 229 697,00 229 696,92 100,00%

55x

558 550 000,00 740 000,00 746 324,50 100,85% 150 000,00 161 174,45 107,45%

56x 200,00 137,60 68,80%

591

82 000,00 82 000,00 82 000,00 100,00%

16 900,00 16 900,00 100,00%

75 000,00 75 000,00 100,00%

65 579 247,00 66 731 466,06 65 796 239,53 98,60% 1 346 400,00 1 552 400,00 1 613 418,70 103,93%

502 z toho:

Doplňková činnost

2020

SU

501

518

Ostatní služby - celkem

z toho:

Aktivace vnitroorg. služeb

Hlavní činnost

Prodej zboží

Opravy a udržování (závazný ukazatel)

Cestovné

 Spotřeba energií - celkem (závazný 

Ukazatel

MSK- statní rozpočet

Spotřeba materiálu - celkem

z toho:

Reprezentace

524-

527

Jiné sociální náklady

Daně a poplatky

521
Mzdové náklady - zřizovatel (závazný 

Mzdové náklady - náhrady nemoc, FO

Jiné pokuty a penále

Manka a škody

Ostatní náklady z činnosti

551
z toho:

Projekty hrazené z transferů (celkem 

Čerpání poskytnutých darů

NÁKLADY celkem

Dle potřeby

Náklady z drobného DHM

Finanční náklady

Daň z příjmů

Granty zřizovatele (výročí, akce…)
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Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Skutečnost k 

31.12.2020
%

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Skutečnost k 

31.12.2020
%

601

Výnosy z prodeje služeb 1 660 000,00 1 555 000,00 850 733,35 54,71% 487 000,00 530 000,00 600 851,95 113,37%

stravné 1 200 000,00 1 000 000,00 760 233,35 76,02% 37 000,00 30 000,00 27 683,50 92,28%

školné 95 000,00 90 500,00 95,26%

kroužky

ostatní 460 000,00 460 000,00 0,00 450 000,00 500 000,00 573 168,45 114,63%

603 10 000,00 10 000,00 7 800,00 78,00% 600 000,00 787 400,00 786 665,99 99,91%

604 0,00 0,00 0,00 153 000,00 155 000,00 172 262,53 111,14%

662 2 000,00 2 000,00 2 274,35 113,72%

648 75 000,00 99 000,00 132,00%

460 000,00 565 000,00 315 564,00 55,85% 350 000,00 80 000,00 75 407,28 94,26%

školní akce 440 000,00 16 000,00 0,00 0,00%

ostatní 20 000,00 549 000,00 315 564,00 57,48% 75 407,28 

18 117 550,00 18 485 768,06 18 485 768,06 100,00%

zřizovatel - provoz 3 153 886,00 3 794 364,83 3 794 364,83 100,00%

závazné ukazatele 14 963 664,00 14 691 403,23 14 691 403,23 100,00%

45 100 000,00 45 809 001,00 45 809 001,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 

229 697,00 229 697,00 229 696,92 100,00%

65 579 247,00 66 731 466,06 65 799 837,68 98,60% 1 590 000,00 1 552 400,00 1 635 187,75 105,33%

Hlavní činnost
SU Ukazatel

2020

Doplňková činnost

Výnosy za vlastní výrobky

602
z toho:

Výnosy z pronájmu

Výnosy z prodaného zboží

Výnosy celkem

Úroky

Zúčtování fondů

649

Jiné ostatní výnosy 

z toho:

672

Příspěvek na provoz

z toho:

MSK- státní rozpočet

Transfery na projekty (název)

Rozpuštění transferů - majetek 

 

 

2.1 Výsledek hospodaření  k 31.12.2020
Kč

UR SK UR SK

Hlavní činnost 66 731 466,06 65 799 837,68 66 731 466,06 65 796 239,53 3 598,15

Výnosy a náklady z v lastní činnosti 2 132 000,00 1 176 371,70 2 132 000,00 1 172 773,55 3 598,15

Čerpání fondů=648.xx=N=V 75 000,00 99 000,00 75 000,00 99 000,00 0,00

Příspěvek zřizovatele 18 485 768,06 18 485 768,06 18 485 768,06 18 485 768,06 0,00

Ostatní transfery - MSK 45 809 001,00 45 809 001,00 45 809 001,00 45 809 001,00 0,00

Ostatní transfery - projekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozpuštění transferů 403/672 229 697,00 229 696,92 229 697,00 229 696,92 0,00

Hospodářská činnost 1 552 400,00 1 635 187,75 1 552 400,00 1 613 418,70 21 769,05

Celkem 68 283 866,06 67 435 025,43 68 283 866,06 67 409 658,23 25 367,20

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za r. 2020 25 367,20

Rezervní fond 25 367,20

Fond odměn 0,00

Výnosy Náklady
Výsledek 

hospodaření
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2.2 Vyúčtování závazných ukazatelů
Kč

Závazný ukazatel
Upravený 

rozpočet

Zasláno = 

peněžní toky PO 

x Zřizovatel

Skutečnost v 

nákladech, 

výnosech

Nezasláno

Nevyčerpáno ze 

zaslaných 

prostředků

Finanční příspěvek investiční 490 000,00 490 000,00 490 000,00 x x

Finanční příspěvek neinvestiční 18 485 768,06 18 485 768,06 18 485 768,06 0,00 0,00

Celkové náklady 66 731 466,06 x 65 796 239,53 x x

Celkové výnosy 66 731 466,06 x 65 799 837,68 x x

Mzdy 2 380 094,00 2 380 094,00 2 380 094,00 0,00 0,00

Energie 6 967 000,00 6 967 000,00 6 967 000,00 0,00 0,00

Odpisy (hrazené z příspěvku) 3 289 563,00 3 289 563,00 3 289 563,00 0,00 0,00

Odvod odpisů 3 207 719,00 3 207 719,00 x 0,00 0,00

Plán oprav a údržby 2 054 746,23 2 054 746,23 2 054 746,23 0,00 0,00

Plán investic 490 000,00 490 000,00 481 663,49 0,00 8 336,51  

 

2.3 Účelové prostředky poskytnuté jinými poskytovateli (dotace)
Kč

Dotační titul
Poskytnuto = 

zasláno na účet

Vyčerpáno = 

N=V 672, nebo 

účet 403

Rozdíl

Moravskoslezský kraj45 809 001,00 45 809 001,00 0,00

2.4 Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

- Zákon o zaměstnanost i č. 435/2004 Sb. §81

A) ZPS
B) Služby nebo 

v ýrobky
C) Odv od do SR

87,15 3,48 2,63 2,18 0 0

Sankce za 

neplnění zák. č. 

435/2004 Sb. (Kč)

Počet zaměstnanců celkem (osob)
Povinný podíl 4 % 

(osob)

Způsob plnění

Poskytovatel

Transfer KÚ MSK

 

 

 

KOMENTÁŘ KE ZPRÁVĚ O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

 

V roce 2020 hospodařila naše příspěvková organizace s finančními prostředky zřizovatele, s prostředky 

státního rozpočtu a s prostředky vytvořenými vlastní činností. Za uplynulý rok dosáhla naše organizace 

kladného hospodářského výsledku v celkové výši 25.364,20 Kč, z toho v hlavní činnosti 3.598,15 Kč a v 

hospodářské činnosti 21.766,05 Kč. 

20 HLAVNÍ ČINNOST 

Největší objem finančních prostředků obdržela naše škola ze státního rozpočtu ve výši 45 809 001 Kč. Tyto 

prostředky byly použity na financování přímých výdajů na vzdělávání a další účelové neinvestiční 

prostředky (prostředky na platy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody, příděl do FKSP, ostatní 

neinvestiční výdaje, podpůrná opatření). Finanční prostředky od zřizovatele ve výši 18 485 768,06 Kč byly 

použity na běžné provozní výdaje organizace. Provozní výdaje tvoří z velké části náklady na energie, opravy 

a udržování, odpisy majetku a služby. 

 



Ev. č. směrnice: 

7.4 

Výroční zpráva o činnosti školy šk. rok 2020/21    Revize  

 0 

 Strana   

33 / 34 

 

20.1 Komentář k vybraným položkám nákladů a výnosů 

20.2 Spotřeba materiálu 

- z důvodu korona virových opatření vznikly úspory ve spotřebě potravin, prádla, pohonných hmot i 

ostatního materiálu. Tyto úspory byly přesunuty na nákup učebních pomůcek, drobného majetku, čisticích 

prostředků a kancelářských potřeb, kdy se vyskytly větší požadavky na jejich nákup z důvodu distanční 

výuky. Dále pak byla se souhlasem zřizovatele část úspor převedena na opravy a údržbu svěřeného 

majetku. 

20.3 Spotřeba energií 

- ve spotřebě energií předpokládáme úsporu zejména ve spotřebě tepla a TUV, jehož vyúčtování bude 

provedeno firmou TEPLO Těšín pravděpodobně koncem února 2021.  

- při zpracovávání rozpočtu na r. 2020 nebyla zohledněna spotřeba plynu na vaření ve školních jídelnách ZŠ 

Pod Zvonek a ZŠ Slovenská. Spotřeba plynu v těchto jídelnách byla započítána v položce spotřeba tepla a 

TUV.  

- v rámci závazného ukazatele spotřeby energií předpokládáme celkovou úsporu ve výši cca 10-12% oproti 

plánu. 

20.4 Opravy a udržování 

- naše příspěvková organizace provádí opravy a údržbu svěřeného majetku a zařízení v souladu  

se schváleným plánem oprav; 

- v r. 2020 bylo mimo jiné provedeno:  

opravy podlah, opravy obložení krytu topení v tělocvičně ZŠ Pod Zvonek; v budově ZŠ Slovenská výměna 

oken, oprava střechy – izolace okapů; v budově MŠ Okružní bylo opraveno zabezpečení. 

- rovněž jsme v průběhu celého roku prováděli běžnou údržbu svěřeného majetku a zařízení. 

20.5 Služby 

- jsou zde účtovány telefonní poplatky, poplatky za internet, zpracování mezd, služby praktického lékaře,  

softwarové práce, deratizace a desinsekce, chemické rozbory vody, servis kopírovacích strojů, revize a 

prodloužení licencí SW a ostatní nakupované služby. 

- část finančních prostředků služeb byla z důvodu korona virových opatření použita na nákup drobného 

majetku, na ostatní sociální náklady (školení – webináře pro zaměstnance) a na revize zařízení. 

20.6 Osobní náklady 

-  jsou hrazeny z prostředků zřizovatele určených na: 

a) platy a mzdy zaměstnanců učebny plavání, chůvy v MŠ, správce budov a správců hřiště, kteří jsou 

vytíženi zejména v letním období; 

b) provozní výdaje – z těchto prostředků jsou hrazeny zákonné odvody z těchto mezd a platů, tvorba FKSP 

a ostatní osobní náklady (zákonné pojištění organizace, stravování zaměstnanců). 

20.7 Odpisy majetku 

- jsou ve výši schváleného odpisového plánu na daný rok. 
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20.8 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

- bylo pořízeno vybavení pro distanční výuku, server pro zálohování dat, nábytek pro děti MŠ Okružní, 

lavice a židle pro žáky. 

20.9 Čerpání fondů 

- peněžní prostředky fondů byly v r. 2020 použity na odměny zaměstnancům. 

20.10 Výnosy z prodeje služeb a výnosy z pronájmu 

- oproti původnímu předpokladu byly od září 2020 pronajímány naší organizací nevyužívané prostory. Část 

výnosů z pronájmů byla použita na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s těmito pronájmy (zejména 

opravy). 

20.11 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

- od zřizovatele jsme v r. 2020 obdrželi: 

a) neinvestiční příspěvek ve výši 18 485 768,06 Kč na úhradu běžných provozních výdajů, na financování 

oprav a údržby, spotřeby energií, platy a odpisy dlouhodobého majetku; do rozpočtu zřizovatele byla 

odvedena část z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 3 207 719 Kč; 

b) investiční příspěvek ve výši 490 000,00 Kč na pořízení konvektomatu do školní jídelny ZŠ Pod 

Zvonek. 

21 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

Největší část hospodářské činnosti naší organizace tvoří pronájmy školních jídelen firmě Scolarest a prostor 

společnosti AGEL Střední zdravotnická škola. Dále pronajímáme tělocvičny a učebny organizacím i 

fyzickým osobám, a to na základě smluv o pronájmu. Naše příspěvková organizace rovněž poskytuje služby 

v oblasti stravování. Jedná se o prodej obědů cizím osobám. Náklady i výnosy související pouze 

s poskytováním stravovacích služeb jsou účtovány přímo do hospodářské činnosti. Výnosy z pronájmů byly 

velmi ovlivněny uzavřením sportovišť z důvodu korona virových opatření. 


