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Název školy: Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková 

 organizace 

Sídlo: Mírová 56, 793 31 Řepiště 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 75029278 

 

Zřizovatel: Obec Řepiště, Mírová 178, Řepiště 

 

Statutární zástupce: Mgr. Martina Bastová  

Telefon: 558 671 940    

E-mail školy: zs.repiste@seznam.cz 

www: zsrepiste.cz    

 

Součásti školy: Základní škola – max. kapacita 150 žáků IZO: 102 080 216 

 Školní družina – max. kapacita 75 žáků IZO: 119 600 650 

 Mateřská škola – max. kapacita 84 dětí IZO: 107 622 637 

 Školní jídelna – max. kapacita 210 stravovaných IZO: 103 020 748 

   

   

Příspěvková organizace zřízena ke dni 1. 1. 2003. 

   

     

Členové školské rady: 2 zástupci za zřizovatele – Obec Řepiště 

 2 zástupci pracovníků školy 

 2 zástupci nezletilých žáků 

 

mailto:zs.ms.slezskerudoltice@seznam.cz
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a) Charakteristika školy 

   

 Příspěvková organizace je umístěna ve dvou budovách v obci Řepiště – na ulici 

Mírová 56 působí základní škola a školní družina, na ulici Bratří Musálků 249 sídlí mateřská 

škola a školní jídelna.  

Ve školním roce 2015/2016 v budově základní školy na Mírové ulici 56 probíhala 

výchovně-vzdělávací činnost v 5 kmenových třídách základní školy a ve třech odděleních 

školní družiny. Ve všech třídách jsou k dispozici interaktivní tabule či interaktivní projektory, 

které byly pořízeny za finance projektu EU školám CZ.1.07/1.4.00/21.2545. Ve třídě 

5. ročníku je žákům k dispozici 10 žákovských počítačů s přístupem na internet. V učebně 

1. ročníku je umístěn klavír a tato třída slouží v odpoledních hodinách k výuce ZUŠ Vratimov. 

Kmenové třídy 1. a 2. ročníku jsou vybaveny tak, aby je školní družina mohla využívat jako 

herny. Na školní rok 2015/2016 byla celá budova základní školy vymalována a jeden ročník 

kompletně vybaven novými žákovskými stoly a židlemi. 

 Výuka tělesné výchovy probíhá v moderní budově tělocvičny v Řepištích, která 

se nachází v bezprostřední blízkosti školy. Školním vzdělávacím programem ZŠ a MŠ 

Řepiště příspěvkové organizace je navýšena hodinová dotace předmětu Tělesné výchovy 

od 2. ročníku o jednu hodinu – tzn. celkem na 3 hodiny v týdnu. Ve školním roce 2015/2016 

bylo ředitelkou školy avizováno zvyšující se riziko při přecházení silnice v blízkosti školy. Byl 

posílen dohled nad žáky při přesunech do budovy tělocvičny a zřizovatelem byla přislíbena 

pomoc při zajištění bezpečnosti v podobě úpravy přechodu pro chodce.  

V suterénu budovy základní školy jsou šatny žáků – každý žák od 2. ročníku má možnost 

uložit si knihy a učební pomůcky do své skříňky. Žákům byla školou nabídnuta (s ohledem 

na zdravotní rizika vyplývající z nošení vyšší zátěže) možnost mít dvoje učebnice, což bylo 

hojně využíváno.  

Hodnocení žáků a komunikace se zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím tzv. 

elektronické žákovské knížky v programu iŠkola. Webové stránky příspěvkové organizace 

jsou aktualizovány a rodiče i žáci mají stálý přehled o chystaných i uskutečněných akcích, 

mohou si zde nalézt potřebné dokumenty, prohlédnout si fotodokumentace z akcí.  

Prostory ke stravování žáků a zaměstnanců jsou umístěny mimo budovu základní 

školy, a to ve školní jídelně na ulici Bratří Musálků 249, kam žáky doprovázejí pedagogové 

konající dohled i během oběda. Školní jídelna je součástí budovy mateřské školy, je 
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vybavena moderním a praktickým nábytkem, interiér jídelny je čistý a příjemný. Objednávání, 

evidence a vydávání jídla se uskutečňuje elektronicky prostřednictvím programu Estrava. 

 K relaxaci žáků slouží jak vnitřní prostory budovy, tak především školní zahrada 

s herními prvky (pískoviště, stoly na stolní tenis, plocha na basketbal s košem, altán, 

trampolína, skluzavka, lavičky). Za příznivého počasí je prostorný venkovní altán využíván 

k výuce. K zázemí pedagogů je určena prostorná sborovna a ředitelna s odpovídajícím 

materiálním vybavením. Prostředí školní zahrady je využíváno i k mimoškolním aktivitám 

(rozloučení se školou, posezení u táboráku aj.) 

 

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve 

školském rejstříku  

 

Ve všech ročnících se ve školním roce 2015/2016 vyučovalo podle ŠVP „S vědomostmi 

za poznáním č.j.160/2010/Pl“. 

 

Předměty 

Předmět Ročník – počet vyučovacích hodin 

   I. II. III. IV. V. 

Český jazyk 9 9 8 8 7 

Anglický jazyk 0 0 3 3 3 

Prvouka 2 2 2 0 0 

Vlastivěda  0 0 0 2 2 

Matematika 4 5 5 5 5 

Přírodověda 0 0 0 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 3 3 3 3 

Informatika 0 0 0 0 1 

Týdenní počet hodin 20 22 24 26 26 
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c) Personální zabezpečení činnosti školy, údaje o  počtech žáků 

a dětí 

 

1) žáci v ZŠ podle statistického výkazu k 30. 9. 2015 

 

   Školní rok 2015/2016 

počet žáků 108
1) 

počet tříd  5 

počet ročníků 5 

počet žáků na třídu 21,6 

1) Z toho tři žáci jsou vzděláváni podle §38 – Vzdělávání v zahraničí   

 

2) děti v MŠ podle statistického výkazu k 30. 9. 2015 

 

Školní rok 2015/2016 Bratří Musálků 249 

Počet dětí 82 

Počet tříd  3 

Počet dětí na třídu 27,3 

 

 

3) zaměstnanci – fyzický počet 

 

 
Školní rok 2015/2016 

pedagogičtí ZŠ/MŠ/ŠD 8/6/3 

Pedagog – dopp/ZŠ 1 

správní úsek ZŠ/MŠ/ŠJ 3/3/5 

 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků je v souladu se školským 

zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy 

 

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016/2017: 

Zápis žáků do 1. třídy  Celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 16 

- z toho počet dětí po odkladu šk. docházky z minulého školního roku 0 

- z toho počet žádostí o odklad povinné školní docházky  3 

- z toho počet dětí po dodatečném odkladu povinné školní docházky 0 

Přestup dětí z jiných škol (po termínu zápisu) 0 

Počet žáků do 1. ročníku  13 

  

Ve školním roce 2016/2017 je očekáván mírný pokles počtu žáků v ZŠ.  

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2015/2016 

 

Školní družina při ZŠ a MŠ Řepiště 

 Školní družina je umístěna v herně v suterénu školy, v oddělení družiny, v kmenových 

učebnách 1. a 2. ročníku základní školy. Ke své činnosti dále využívá prostory tělocvičny, 

školní altán, školní zahradu, sportovní hřiště.  



7 

 

 

Počet dětí ve školní družině k 30. 10. 2014 – podle statistických výkazů 

Ukazatel  Školní rok 2015/2016 

Kapacita schválená MŠMT (žák) 75 

Počet zapsaných žáků 74 

Počet oddělení  3 

Počet pedagogů (fyzicky)  3 

Počet žáků na vychovatelku  24,7 

 

 

Přehled nepovinných předmětů školy ve školním roce 2015/2016 

Název  Vyučující Den  Hodina Počet žáků 

Náboženství Mgr. Dagmar Málková Pátek 12,30–13,15 8 

 

 

Školní výlety, exkurze a kurzy ve školním roce 2015/2016 

  Datum Místo 

ZŠ 2.10. 2015 
Poznáváme obce Slezské brány (5. 

ročník) 

ZŠ 8.9. – 22. 12. 2015 
Výuka plavání v plaveckém bazénu 

v Brušperku 2. a 3. ročník 

ZŠ Průběžně 
Dopravní výchova na dopravním hřišti 

ve F-M  5. roč. 

ZŠ a MŠ 20.1. – 6.4.2016 
Výuka plavání v bazénu v Brušperku 

1. roč ZŠ a předškoláci MŠ 

ZŠ 2.11 – 8. 11. 2015 Pobyt v přírodě CHKO Jeseníky 

ZŠ 21. 11.– 27. 11. 2015 

Hastings 
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt 

pro žáky 5. a 4. ročníku 

ZŠ 10.12.2015 Svět techniky DOV 5. ročník 

ZŠ Červen 2016 Exkurze v Marlence  2. – 5. ročník 
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ZŠ 16.6.2016 
Poznáváme obec Sedliště výlet pro 4. 
a 5. ročník 

ZŠ 20. - 24.6. 2016 
Pobyt v přírodě HCH Liptov v CHKO 

Beskydy 3. – 5. ročník 

ZŠ 23.6.2016 
Výlet Bílá CHKO Beskydy 1. a 

2.ročník 

 

 

Přehled jednorázových a krátkodobých akcí ZŠ ve školním roce 2015/2016 

 Do vzdělávacího procesu je zařazena environmentální výchova. Cíle tohoto programu 
jsou plněny aktivitami v různých předmětech (EVVO) – sledujeme a využíváme nabídky 
programů středisek ekologické výchovy, zajímavosti k udržitelnému životnímu stylu, soutěže 
a semináře k problematice EVVO. Koordinátorem EVVO je Mgr. Věra Némethová. Škola 
se aktivně zapojila do soutěží Recyklohraní, účastnila se sběrových akcí – papír, 
elektrospotřebiče, mobily, plastová víčka, spolupracovala s místním mysliveckým sdružením. 

 
Září 

 
 18.9.  - Běh Naděje ve Vratimově -všichni žáci ZŠ  
21.9. Centrum Nové naděje - projektová výuka o vztazích ve škole - 1. a 2. ročník  
22.9. Výuka na dopravním hřišti v Ostravě Hrabůvce pro 5.ročník  
23.9. Centrum Nové naděje - projektová výuka o vztazích ve škole - 3., 4. a 5.ročník  
 
Říjen 
6.10. Poprvé do knihovny - 1.ročník,  
6.10. Etiketa v knihovně - 4. roč.  
15.10. - pasování žáků 2. ročníku na čtenáře - knihovna Řepiště  
15.10. Beseda s paní Smolíkovou - spisovatelkou knih pro děti v knihovně – všichni žáci ZŠ 
21.10. Návštěva Planetária v Ostravě - Porubě - 3. a 4. ročník  
 
Listopad 
13.11. Tradiční lampionový průvod  
 
Prosinec 
6.12. Rozsvěcování stromečku před obecním úřadem, vystoupení žáků a dětí ZŠ a MŠ, 
vánoční jarmark, nadílka pro všechny děti ZŠ a MŠ, Hopsalín a mikulášská zábava v 
tělocvičně.  
15.12. Vánoční koncert ZUŠ Vratimov  4. a 5. ročník  
21.12. Mediální výchova - projekt DDM Vratimov  
 
Leden  
15.1. Projekt EVVO - Tonda na cestách - pro všechny ročníky  
27.1. Divadelní představení - O zlaté rybce – všechny ročníky  
27.1. Šachový král – turnaj v ZŠ Žabni, vybraní žáci ZŠ   
 
Únor 
12.2.Besedy s městskou policií Frýdek - Místek - Dopravní výchova pro 3., 4. a 5.ročník  
16.2. Etiketa - Nebuď čuně - projektová výuka v knihovně v Řepištích pro 5. ročník  
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19.2. Beseda s hasiči pro všechny ročníky  
 
Březen 
17.3. Prima pokusy 4. ročník  
17.3. Velikonoční program pro 5.ročník  
18.3. Malování s Bořkem pro 1. a  2. ročník  
22.3. Beseda Hlava v hlavě - beseda pro 1.ročník v knihovně v Řepištích 
 
Duben 
6.4. Návštěva Planetária Ostrava -  pro 5. ročník  
26.4. Beseda v knihovně 5.ročník  
27.4.Beseda v knihovně - autorské čtení pro 1. a 2. ročník  
29.4. Branný závod v Sedlištích - určení žáci 5.ročníku  
29.4. Sedlišťský slavík   
 
Květen 
10.5. Jarní koncert - ZUŠ Vratimov u  
18.5. Dopravní hřiště Frýdek - Místek 4.ročník  
20.5. Do lesa s lesníkem - projekt pro 5.ročník  
20.5. Křížem krážem Slezskou bránou - vědomostní soutěž - žáci 4.ročníku  
20.5. Rozchodník - Proměny hmyzu - projektové vyučování 3.ročník  
20.5. Rozchodník - Indiáni - projektové vyučování 2.ročník  
24.5. Rozchodník - Proměny hmyzu - projektové vyučování 4. a 5. ročník  
25.5. V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol se uskutečnil Vitamínový den  
 
Červen 
1.6. Prima pokusy 1. a 3. ročník  
1.6.  ROADSHOW –olympijský sportovní park - Moravskoslezský kraj, Frýdek-Místek - 
Olešná přehrada, 2., 4. 5. ročník 
7.6. Projekt Knížka pro prvňáčka - knihovna Řepiště 1.ročník  
9.6. Projekt Nadačního fondu ADRA - environmentální vzdělávání - 4. a 5. ročník  
14.6. Rozloučení se školáky v knihovně 5.ročník  
16.6. - Projekt Nadačního fondu ADRA - environmentální vzdělávání - 2. a 3. ročník  
27.6. Výstava prací žáků ZUŠ ve Vratimově  
 

 

Přehled dlouhodobých akcí, soutěží a projektů ve školním roce 2015/2016: 

 Do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka jsme se zapojili po předchozích 
zkušenostech. Akce se uskutečňuje na podporu čtenářské gramotnosti žáků již 
od jejich prvního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné absolvování projektu 
je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána 
a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti 
minimálně tři roky koupit. 

 

 Projekt - „Ovoce do škol“. V souladu s NV č. 478/2009 Sb. o stanovení některých 
podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny 
a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních jsme se zapojili do projektu Ovoce 
do škol. Žáci měli minimálně 1x týdně zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné 
a zeleninové nápoje a výrobky dle nabídky dodavatele. 

 

 Dopravní výchova – pro žáky 4.–5.ročníku – vzdělávání s praktickým nácvikem 
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v Středisku dopravního vzdělávání při ve Frýdku Místku. 

 

 Projekt Do lesa s lesníkem byl určen žákům 5. ročníku, kterým byly přímo v praxi 
ukázány lesnické činnosti. Program byl realizován pod vedením odborníků – lesních 
pedagogů, ve spolupráci Nadace dřevo pro život, LČR s.p. a společností Biocel 
Paskov a.s.. (EVVO) 

 I ve školním roce 2015/2016 pokračovala naše škola v projektu Veselé zoubky, který 
je zaměřen na správnou péči o zuby a ústní dutinu dětí. Tímto projektem jsme 
přispíváme k tomu, aby návyky dětí byly co nejsprávnější a aby se dokázaly společně 
se svými rodiči o zoubky dobře starat. 
 

 Projekt PRIMÁRNÍ PREVENCE ve spolupráci s organizací Centrum Nové naděje 
z Frýdku - Místku. Celý projekt je zaměřen na prevenci – zvýšení informovanosti 
žáků, ovlivnění jejich postojů, nácvik sociálních dovedností v případě rizikových 
situací. 
 

 Zapojení do soutěže „Školní papír“ – sběr papíru ve spolupráci s OZO Ostrava. 
(EVVO) 

 Již tradičně jsme se zapojili do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou 
MRKEV. (EVVO) 
 

 Tradiční účast v projektu Recyklohraní, což je školní recyklační program, který 
si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení 
spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských 
zařízení v České republice. (EVVO) 
 

 Projekt "Výzva č. 56 - ZŠ a MŠ Řepiště" financovaný z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky. Reg. číslo projektu: 
CZ.1.07/1.1.00/56.1884. 
 

 Název projektu: Příroda okolo nás, Program podpory ozdravných pobytů dětí 

z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší Registrační číslo projektu: 

SFŽP014629/2015  

 

 

 
f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Postupováno podle Preventivního programu sociálně patologických jevů, školním 

metodikem prevence byla Mgr. Martina Bastová  

Škola aktivně spolupracuje s odbornými organizacemi a institucemi. K těmto 
odborníkům se řadí Policie ČR, Policie města Brušperk, Hasičský záchranný sbor Ostrava, 
Obecní úřad v Řepištích, Knihovna obce Řepiště, Kulturní středisko Vratimov, Centrum Nové 
naděje Frýdek Místek., Záchranná stanice Bartošovice,  Pedagogicko-psychologická 
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poradna ve Frýdku-Místku, Nadační fond Adra, Český červený kříž, Odbor sociálně-právní 
ochrany dětí ve Frýdku-Místku, ale také další kulturní a preventivní zařízení v okolí obce.  

Ve spolupráci s těmito institucemi jsou ve škole pořádány odborné besedy, 
preventivní programy, výchovné programy, přednášky, naučné zábavné programy, hravé 
aktivity, návštěvy, exkurze a další činnosti týkající se prevence SPJ. Akce jsou pořádány 
na půdě školy nebo formou výjezdů žáků do příslušných institucí.  

 

 

 

 

 

g) Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVVP 

a celoživotního vzdělávání ve školním roce 2015/2016 

 

Název kurzu, semináře... Počet zúčastněných 

Kurz AJ  1 

Sebeprezentace a autentická profesionalita pedagogického pracovníka 1 

Jak dělat matematiku, která děti baví 1  1 

Polytechnické vzdělávání  MŠ 1 

Geometrie činnostně v 1. – 3.ročníku 1 

Tvoříme pro maminky 1 

Na jedné lodi aneb Jak prohlubovat spolupráci rodiny a MŠ 1 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů, podpora profesních kompetencí, 
kolegiální podpora v profesních kompetencích 

2 

Konverzace v AJ 4 

Zdravá abeceda úvod do projektu 1 

Tradiční materiály netradičně 1 

Mluvím, mluvíš, mluvíme aneb trénink efektivní komunikace 1 

Tvoříme nové pomůcky pro řečovou výchovu 1 

Pedagogické kompetence a skupinová dynamika 1 

Jak připravit zápis do 1. třídy, který ocení i rodiče 1 

Cestovní náhrady a daň silniční ve školství 2 

Zdravá školní jídelna 1 

Ilustrace práce s dětmi v MŠ 1 
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Hry s klasickou hudbou - Jaro 1 

General English Course A1 1 

General English Course A2 1 

Regionální setkání učitelů 1 

Tvoříme pro maminky 1 

Přednášky k projektu Zdravá abeceda 2 

 

 

 

 

 

 

h) Úspěchy, aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

 Ve vestibulu školy jsou prezentovány úspěchy a aktivity žáků ve všech projektech, 
kterých se účastníme. 

 Základní škola a Mateřská škola Řepiště příspěvková organizace se prezentuje 
na veřejnosti prostřednictvím Zpravodaje – obecního tisku Řepišť, zde informuje 
o úspěších, akcích, novinkách, projektech. Společné akce školy a DDM Vratimov jsou 
také zveřejňovány ve Vratimovských novinách. Prezentace školy probíhá také 
prostřednictvím lokální televize, vývěskami, letáčky, informačních nástěnek, 
internetových stránek školy.  

 Prezentace výrobků žáků MŠ a ZŠ při slavnostním vyhlašování nejlepších sportovců 
SK ArcelorMittal Ostrava. 

 Ve dnech 29. dubna se v Sedlištích uskutečnila pěvecká soutěž. I přes velikou 
konkurenci se podařilo našim zpěváčkům získat 3. místo. 

 Reprezentace žáků na přehlídce školních divadelních souborů v Sedlištích.   

 V pátek 23. března se škola tradičně zúčastnila turnaje ve vybíjené, pořádaného pro 
školy regionu Slezská brána.  

 Reprezentace žáků na branném závodě v Sedlištích 29.dubna 2016. 

 V pátek 27.ledna se úspěšně prezentovali žáci naší školy na turnaji v Žabni 
O šachového krále a královnu.  

 Aktivity žáků při příležitosti Dne Země  

 Reprezentace školy na vědomostní soutěži Křížem krážem Slezskou bránou 2016 
a získání 2. místa.  

 Účast na Dětské novinářské ceně 2016.  

 Účast žáků 3. - 5. ročníku v celostátní matematické soutěži Klokánek, Cvrček. 

 Vystoupení dětí na Obecních slavnostech v Řepištích, vítání občánků aj. kulturních 
akcích obce. 

 Účast a umístění žáků ŠD v soutěži Poeta 2016, vyhlášené ZŠ Žabeň 

 Soutěž talentů „Družina má talent“ 

 Tradiční Karneval, rej masek se soutěžním programem a vyhlášením nejlepších, 
ručně vyrobených masek 

 Dětský den, který realizovala družina na velkém fotbalovém hřišti u tělocvičny 
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 1.6. ROADSHOW – příprava na olympiádu 
 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí ve šk. roce 2015/2016 

Inspekční činnost byla v ZŠ a MŠ Řepiště zahájena 15. 3. 2016 a ukončena 17. 3. 2016 

Předmět inspekční činnosti: 

Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků podle § 174 odst. 2 písm. a) školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou, mateřskou školou a školní družinou, podle příslušných školních vzdělávacích 

programů, podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů základní školy a 

mateřské školy a jejich souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími 

programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny s příslušnými 

ustanoveními školského zákona. 

Hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků v oblastech 

občanského vzdělávání. 

Inspekční činnost se uskutečnila v základní škole, v mateřské škole, ve školní družině a ve 

školní jídelně. 

Závěry kontroly ČŠI: 

Zásadní klady 

- Podmínky, ve kterých MŠ realizuje vzdělávání, jsou na výborné úrovni a jsou výsledkem 

aktivního přístupu MŠ a zřizovatele k jejich rozvoji. 

- Kvalitní vzdělávání v MŠ podporované účinnou přípravou pedagogů vede k dobrým 

vzdělávacím výsledkům a příznivému klimatu ve třídách. 

- Základní škola je spojena s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí 

vzdělávacího procesu. 

- Nadprůměrné výsledky ve vzdělávání v ZŠ jsou výsledkem aktivního přístupu pedagogů ke 

svému profesnímu rozvoji – navštěvují odborné semináře, vyhledávají nové informace. 

Poznatky aplikují do své praxe a přispívají tak k inovování svých pedagogických strategií. 

- Úspěšné zapojení do projektové činnosti. 
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- Vedení školy každodenním osobním kontaktem s žáky, pedagogy a zákonnými zástupci 

vytváří zdravé klima školy. 

- Aktivní spolupráce s řadou partnerů obohacuje vzdělávací proces. 

Návrhy na zlepšení (udržení) stavu 

- Ve spolupráci se zřizovatelem najít řešení, jak zvýšit bezpečnost žáků při přecházení silnice 

na výuku tělesné výchovy. 

Hodnocení vývoje 

- Od poslední inspekční činnosti v roce 2010 se výrazně zlepšily materiální podmínky pro 

předškolní vzdělávání. V roce 2014 byla uvedena do provozu přístavba nové třídy MŠ a 

vybudována zahrada se zaměřením na ekologickou výchovu. 

- Základní škola realizovala rekonstrukci školní zahrady, nainstalovala herní prvky a 

vystavěla tzv. zelenou učebnu. 

- Od září 2014 jsou uvedeny do provozu nové webové stránky s virtuální prohlídkou ZŠ a 

MŠ. 

- V průběhu roku 2014 škola přešla na elektronický systém hodnocení žáků s využitím 

programu iŠkola. 

 

j) Hospodaření a provoz ZŠ a MŠ Řepiště p.o. ve školním roce 

2015/2016 

 

Mzdová a účetní agenda p.o. je spravována smluvně. 

Jako příspěvková organizace hospodaří ZŠ a MŠ Řepiště p.o. s těmito dotacemi: 

 

1) Finanční prostředky ze státního rozpočtu 

Tato část financí je určená na platy zaměstnanců školy, ostatní platby za provedenou 
práci, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění za škodu 
způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem, osobní ochranné pracovní prostředky 
pro zaměstnance, nákup učebnic, učebních pomůcek a metodických pomůcek, 
školení a další náklady související s pracovně-právním vztahem.  

 

2) Finanční prostředky zřizovatele Obce Řepiště 

Tento příspěvek je určen na zajištění provozu základní školy, mateřské školy, školní 
družiny a školní jídelny. 

 

3) Další prostředky na provoz získala škola svou hospodářskou činností – 
hostinská činnost (obědy pro veřejnost). 
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4) Ostatní příjmy tvoří poplatky (školné) za školní družinu a mateřskou školu, 
bankovní úroky a další drobné příjmy v rámci hlavní činnosti školy. 

 

Dotace:  a) z Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší Registrační číslo projektu: 

SFŽP014629/2015 

b)  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 
republiky. Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1884. Doba 
realizace: 1. 7.2015 - 31.12.2015. Projekt "Výzva č. 56 - ZŠ a MŠ 
Řepiště"  

 

 

Zpráva o hospodaření školy v období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 v Kč 

 

Celkové příjmy:    rozpočet:  12 276 552      skutečnost:  12 264 716,49 

Celkové výdaje:    rozpočet:  12 276 552      skutečnost:  12 265 285,54 

Ztráta:                                                                                             569,05 Kč 

Dotace ze státního rozpočtu – resort školství 

Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 8 606 

102 Kč. Účelové dotace činily 252 102 Kč. Dotace byly vyčerpány. 

 

Uvádíme rozpočet a čerpání podle položek: 

Platy                      6 004 000                      6 004 000 

Odvody SP            1 501 900                      1 501 878 

Odvody ZP               539 900                         539 894 

Příděl do FKSP        60 300                           60 346 

Náhrada mzdy        30 600                           30 611 

OPPP                        52 000                           52 000 

ONIV                       165 300                         165 271   

Účelové dotace      252 102                         252 102            
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Celkem                  8 606 102                     8 606 102 

 

Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 

Celkový příspěvek na provoz byl schválen 2 086 000 Kč na rok 2015. 

 

Příjmy: rozpočet:  3 670 450                     Skutečnost:  3 658 614,49 

 

      - příspěvek zřizovatele              2 086 000,00 

      - stravné                                       839 938,00 

      - školné                                        315 178,00 

      - úroky                                                151,99 

      - převod rezervního fondu           118 934,30 

      - ostatní výnosy,náhr.škody           80 178,00 

      - převod RF - dary                         20 639,00 

      - dotace ŠVP                               167 250,00    

      - dotace v souvislosti s odpisy       26 486,00 

      - refundace mzdy                             3 859,20    

       P ř í j m y  c e l k e m              3 658 614,49 

 

Výdaje: rozpočet  3 670 450                      Skutečnost:  3 659 183,54 

Ztráta v hospodaření činí 569,05 Kč. 

 

Výdaje podle povahy: 

Materiálové výdaje: rozpočet  1 264 250             skutečnost: 1 258 545,45 

Údržba a opravy: rozpočet   410 000                   skutečnost:  409 350,30 

 

Cestovné, repre: rozpočet       30 000                   skutečnost:    29 389,60 
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Spotřeba energie:   rozpočet:  342 000                skutečnost:   341 050,00 

   

Služby:          rozpočet:     614 900                       skutečnost:   612 887,09 

Mzdové náklady:     rozpočet:  16 900                 skutečnost:    16 014,00 

Jiné náklady:   rozpočet:   41 500                         skutečnost:    41 125,00 

Odpisy: rozpočet     950 900                                 skutečnost:  950 822,10 

 

Účelová dotace – tablety do škol 

Příjmy:    rozpočet:  310 940                            skutečnost:  310 940 

Výdaje:   rozpočet:  310 940                            skutečnost:  310 940 

 

Účelová dotace – výzva 56 

Příjmy:    rozpočet:  517 410                            skutečnost:  517 410 

Výdaje:   rozpočet:  517 410                            skutečnost:  517 410 

 

Doplňková činnost 

Příjmy:    rozpočet:  410 000                          skutečnost:  403 862,00 

Výdaje:   rozpočet:  410 000                          skutečnost:  379 952,00 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 23 910 Kč.   

 

Stav a pohyb fondů v roce 2015 

 

401 – Fond dlouhod. majetku           PS 22 045 132,10                                                   

KS 29 136 984,72 

 

401/902– Fond oběžných aktiv        PS   4 249,50                                                    KS  

4 249,50 

 



18 

 

411 – Fond odměn                            PS       160 000,00                                                          

      KS      160 000,00 

412 – FKSP                                      PS          63 107,30                                                          

KS         79 865,30 

414 – rezervní fond                         PS        411 528,76 KS       281 655,46 

 

 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 
ZŠ a MŠ Řepiště p.o. se ve školním roce 2014/2015 nezapojila do rozvojových 

a mezinárodních programů. 

 
 
 

l) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Na naší škole nepůsobí odborová organizace. 
 

 

V Řepištích 12.9.2016 

 

      

 Mgr. Martina Bastová 

    

 ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště 

 

 

Pedagogická rada byla se zněním výroční zprávy seznámena dne: 12.9.2016 

 

 

Školská rada s Výroční zprávou 2015/2016 souhlasí  
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