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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: reditelka@zsrepiste.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 
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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 2017/2018 probíhala v základní škole na Mírové ulici 56            

výchovně-vzdělávací činnost v 5 kmenových třídách a ve třech odděleních školní družiny.            

Všechny kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi či dataprojektory, ve třídě           

5. ročníku je žákům k dispozici 25 nově zakoupených žákovských notebooků s přístupem na             

internet a tiskárnu. V tomto školním roce jsme výrazně pocítili nedostatek prostorových            

kapacit. Při povinně dělitelné výuce (AJ) ve dvou ročnících jsme ve škole složitě hledali              

místnosti k výuce a organizačně toto šlo zajistit jen tehdy, když jiná třída měla výuku TV. Což                

je z hlediska organizačního velice komplikované – vzhledem k doporučenému postavení         

předmětů v rozvrzích hodin.  

Učebny 1. a 3. ročníku jsou vybaveny klavíry a tyto třídy slouží v odpoledních              

hodinách k výuce ZUŠ Vratimov a DDM Vratimov. 

Výuka tělesné výchovy probíhá v 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          
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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             

vybavena praktickým nově opraveným 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,            

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

k výuce. Prostředí školní zahrady je využíváno i k mimoškolním aktivitám (rozloučení se           

školou, posezení u táboráku aj.) 

S občany obce a rodiči dětí a žáků se zaměstnanci školy střetávají na tradičních             

školních akcích.  

K zázemí pedagogů je určena sborovna s odpovídajícím materiálním vybavením.        

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu pedagogů a zaměstnanců školy je však toto zázemí              

z hlediska prostorového již nevyhovující. Všem pedagogům je dispozici jedna místnost, ve           

které se připravují na výuku, svačí, komunikují s rodiči, uschovávají své svršky a materiály do              

výuky. Tato společná místnost navíc slouží jako pracovna ekonomky školy. Toto řešení je             

s ohledem na náplň její práce velice nevhodné a neohleduplné. V současné době, vzhledem            

k omezeným prostorovým možnostem budovy, však jediné možné. 

Základní škola se také dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor k přehlednému         

uspořádání didaktických pomůcek, učebních materiálů a vzhledem k požadavkům GDPR na          

uskladnění povinné dokumentace (smlouvy, školní matrika, pracovně právní dokumenty…)         

také citelně schází místnosti na spisovnu.  

Ve školní družině se po vyučování schází až 75 žáků. Aby se děti nemusely zdržovat               

ve třídách, kde se dopoledne vyučují, tráví s nimi vychovatelky v co největší míře čas na              

zahradě, v tělocvičně a realizují akce mimo areál školy. V rámci školní družiny je odvádí na              

zájmové sportovní a tvořivé aktivity a na  výuku ZUŠ. 
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Dotace Šablony ZŠ a MŠ Řepiště nám umožnila i v tomto školním financovat            

pracovní pozici asistenta v mateřské škole a v základní škole realizovat doučování žáků,           

přípravu žáků na vyučování, děti také mohly navštěvovat čtenářský nebo matematický klub. 

 

 

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

 

Ve všech ročnících se ve školním roce 2017/2018 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. 2017 

 

   Školní rok 2017/2018 

počet žáků 1061) 

počet tříd  5 

počet ročníků 5 

počet žáků na třídu 21,2 

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

 

2) děti v MŠ podle statistického výkazu k 30. 9. 2017 

 

Školní rok 2017/2018 Bratří Musálků 249 

Počet dětí 811) 

Počet tříd  3 

Počet dětí na třídu 27 

1) Z toho jedno dítě předškolního věku vzděláváno individuálně podle §38b – 
Školský zákon.  

 

3) zaměstnanci – fyzický počet 

 

 Školní rok 2017/2018 

pedagogičtí ZŠ/MŠ/ŠD 11/6/3 

Pedagog – dopp/stálý úvazek – n. p. Náboženství 1 

správní úsek ZŠ/MŠ/ŠJ 3/41)/6 

1) Z toho 1 asistent MŠ – z dotace Šablony ZŠ a MŠ Řepiště 
 
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 2018/2019: 

Zápis žáků do 1. třídy  Celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 27 

- z toho počet dětí po odkladu šk. docházky z minulého školního roku 7 

- z toho počet žádostí o odklad povinné školní docházky  5 

- 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  22 

 

Ve školním roce 2018/2019 je očekáván mírný pokles počet žáků v ZŠ, protože končí             
početná třída 5.ročníku .  

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2017/2018 
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Školní družina při ZŠ a MŠ Řepiště 

Školní družina je umístěna v herně v suterénu školy, v oddělení družiny a v 
kmenových učebnách základní školy. Ke své činnosti dále využívá prostory tělocvičny, školní 
altán, školní zahradu, sportovní hřiště. 

 

 

Počet dětí ve školní družině k 30. 10. 2017 – podle statistických výkazů 

Ukazatel  Školní rok 2017/2018 

Kapacita schválená MŠMT (žák) 75 

Počet zapsaných žáků 75 

Počet oddělení  3 

Počet pedagogů (fyzicky)  3 

Počet žáků na vychovatelku  25 

 

 

Přehled nepovinných předmětů školy ve školním roce 2017/2018 

Název  Vyučující Den  Hodina Počet žáků 

Náboženství externí na DoPP Pátek 12,30–13,15 7 

 

 

Školní výlety, exkurze a kurzy ve školním roce 2017/2018 

  Datum Místo 

ZŠ - všechny 
ročníky průběžně celý šk.rok Projektová výuky EVVO společnosti Rozchodník 

ZŠ - 2. a 
3.ročník duben - červen 2018 

Výuka plavání v plaveckém bazénu ZŠ J. z 
Poděbrad F-M 

ZŠ - 4.ročník průběžně 
Dopravní výchova na dopravním hřišti ve F-M  4 a 
5. roč. 

ZŠ - všechny 
ročníky průběžně 

Projektová výuka sdružení Pavučina - prevence 
neg. jevů 

ZŠ - 3. a 4. 
ročník  10.5.2018 Výlet na Macochu 
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ZŠ 1.,2. a 
4.ročník 18.6.-22.6 2018 Pobyt v přírodě Holčovice Jeseníky 

ZŠ 3. a 
5.ročník 20.6.2018 Výlet s DDM Vratimov „poznáváme obec 

Sviadnov“ 

ZŠ 3. a 
5.ročník 25.6. – 29.6. 2018 Pobyt v přírodě Holčovice Jeseníky 

 

Přehled jednorázových a krátkodobých akcí ZŠ ve školním roce 2017/2018 

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 kmenový zaměstnanec školy.          
Škola se aktivně zapojila do soutěží Recyklohraní, účastnila se sběrových akcí – papír,            
elektrospotřebiče, mobily, plastová víčka. 
 
Září 

22.9.  - Běh Naděje ve Vratimově - všichni žáci ZŠ  

Říjen 
3.10. Poprvé do knihovny - 1.roční 
5.10. Beseda s Policií ČR - 1. - 3. ročník  
5.10. projekt EVVO  pro 5.ročník -  sdružení Rozchodník s názvem Táhneme za jeden 
provaz - 1. část. Děti si vyzkoušely formou hry upevňování vztahů ve třídě. 
6.10. Beseda s Policií Čr 4. - 5. ročník - šikana a kyberšikana 
6.10. Projekt v ZŠ Paskov - pro 5.ročník. Seznámení s prostředím školy, žáky a učiteli. 
9.10. Pasování na čtenáře - v knihovně pro  2.ročník 
12.10. Beseda s paní Smolíkovou v knihovně v Řepištích - 3. a 4. ročník 
20.10. Výuka na dopravním hřišti ve F-M 4. ročník 
 
Listopad 
3.11. Prima pokusy - projektová výuka - 3. a 4. ročník  
3.11. Lampionový průvod  l 
7.11. Focení prvňáčků pro Moravskoslezský Deník  
9.11. projektová výuka Rozchodník pro 5.ročník, EVVO 
22.11. Projektová výuka Rozchodník pro 3. a 4. ročník, EVVO 
V rámci výuky se 22. 11. v  5. třídě uskutečnil projekt Vánoční jarmark, kdy žáci tvořili během 
dne různé výrobky z přírodnin, učili se zacházet s tavnou pistolí, gravírovací pájkou na dřevo, 
malovali vánoční motivy na sklo, zdobili šišky, vyráběli papírové ozdoby a vyhledávali na 
počítači nové nápady na výrobky na jarmark.  
 
Prosinec 
2.12. Slavnostní rozsvěcování stromečku a vánoční jarmark (prodej adventních věnců, 
svícnů, perníčků, tradičního punče...) 
5.12. Preventivní prožitkový program - vztahy ve třídě, kamarádství, pomoc slabšímu, co je 
to šikana a jak jí zamezit..... pro 3. a 4. ročník 
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5.12. navštívily děti 5. třídy Místní knihovnu v Řepištích, kde pro ně paní knihovnice připravila 
besedu o švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové. Během besedy společně udělali kvíz 
týkající se spisovatelčina života a na www.ctenipomaha.cz přispěli správným vyplněním testu 
virtuální padesátikorunou na pomoc dětem v nouzových situacích. 
6. 12. navštívili naši školu dva čerti v doprovodu anděla a Mikuláše, aby dětem rozdali 
sladkosti, případně uhlí, podle zásluh:-) 
7.12. proběhla v 5. třídě další akce společnosti Rozchodník s názvem Táhneme za jeden 
provaz II. Děti se učily důvěřovat spolužákovi, komunikaci mezi sebou, poznávaly, jak 
jednoduché zadání může být složité.  
V týdnu od 18. do 22. 12. proběhl ve škole preventivní program sdružení Pavučina. Děti 1., 
2. a 3. třídy si vyprávěly o posilování kamarádských vztahů, zahrály si na toto téma hry. Žáci 
4. a 5. ročníku se účastnili řízeného rozhovoru o médiích a o tom, jak je používáme nebo 
zneužíváme. 
 
Leden  
3.1. projektový den v rámci prevence negativních jevů pro 3. a 4. ročník 2. část 
4.1. projektový den v rámci prevence negativních jevů pro 5. ročník 2. část 
24.1. 2018 se úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády z 5. třídy účastnili 
okresního kola této soutěže ve Frýdku - Místku.  
25.1. Beseda v knihovně pro 2. a 3. ročník 
 
Únor 
1.2. Turnaj O šachového krále a královnu - vybraní žáci školy - ZŠ Žabeň 
7.2. Projekt Zdraví dětem - 1. a 2. ročník 
9.2. Projekt Zdraví dětem -  4. ročník 
21. 2. proběhla ve všech třídách naší školy beseda o požární ochraně. S problematikou děti 
seznamovala vedoucí kroužku Mladých hasičů Řepiště.  
22.2. Komiksový workshop Daniela Vydry pro 2.  a 3. ročník v knihovně 
22. 2. se žáci 5. a 4. třídy zúčastnili turnaje ve vybíjené v Paskově, kde se umístili na 2. 
místě. Závodníky doprovázeli spolužáci z 5. třídy, kteří fandili ze všech sil.  
 
Březen 
2.3. Šikana, Kyberšikana - beseda pro 4. a 5. ročník 
5.3. - 9.3. Lyžování na Bílé v Beskydech 
10.3. Maškarní ples s Hopsalínem  
13. 3. žáci 5. třídy navštívili knihovnu, kde pro ně p. knihovnice připravila besedu na téma 
detektivky. Prostřednictvím literatury se seznámili s nejslavnějšími autory detektivních 
příběhů - A. Christie, E. A. Poem, A. C. Doylem, policií v cizích zemích a slavnými literárními 
detektivy. 
16. 3. žáci 2. - 5. ročníku se účastnili soutěže Matematický klokan, 2. a 3. třída řešila 
matematické úlohy v kategorii Cvrček, 4. a 5. třída v kategorii Klokánek. 
21. 3.  účast na  soutěži ve zpěvu lidových písní Loutnička Osmičky  
23. 3. Besedy s Městskou policií - dopravní výchova - pro všechny ročníky v ZŠ 
27. 3. žáci 4. a 5. třídy navštívili paskovský kostel, kde pro ně dětský sbor ze ZŠ Raškovice 
uspořádal nádherný koncert. Zazněly na něm jak chrámové písně, tak i hudba jiných žánrů 
od lidových písní po skladby M. Jacksona a E. Presleyho. 
28. 3. byli žáci 5. třídy v ZŠ v Paskově, aby tam formou hry předvedli své umění v oblasti 
pedagogiky. Navzájem s paskovskými páťáky zastoupili učitele v jejich nelehké roli a snažili 
se sami  vyučovat matematiku, češtinu a vlastivědu.  
30.3. Návštěva předškoláků ve škole 
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Duben 
4.4. Zápis nových prvňáčků v budově školy 
5.4. ODIS BUS - projekt pro 4. ročník  
20.4.Hudební program 
24.4. filmové představení Hurvínek - Vratimov pro 2. a 3.ročník 
24.4. knihovna Řepiště – beseda pro 1.ročník 
27.4. Vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou bránou - vybraní žáci 5 ročníku - 
Společenský dům Vratimov, akce DDM Vratimova. Před začátkem soutěže shlédly děti ve 
vestibulu Kulturního střediska výstavu loutek DLO v Ostravě. 
28.4. Pálení čarodějnic  
 
Květen 
14.5. zástupci školy se zúčastnili 4. ročníku regionální pěvecké soutěže Sedlišťský slavík.  
4.5. Zdraví dětem - projekt pro 4.ročník 
15.5.Beseda v knihovně - 1. až 4. ročník - handicapovaní lidé jsou součástí naší společnosti 
15.5. Jarní koncert ZUŠ Vratimov - 5.ročník 
18. 5. básničkami, hrou na flétnu a zpěvem potešily seniory na jejich výroční členské schůzi 
reprezentantky naší školy 
18. 5.  se děti z páté třídy zdokonalovaly v Místní knihovně ve vyhledávání titulů podle on-line 
katalogu a seznámily se s možností vypůjčit si nové interaktivní hry. 
21.5. Fotografování tříd 
31.5. Prima pokusy - projektový den - 1. a 2. ročník  
 
Červen 
1. 6. se vybrané družstvo našich atletů vydalo na stadion TJ Slezan ve Frýdku - Místku, aby 
bojovalo o poháry ve čtyřboji. 
6.6. Filmové představení v KS Hvězda Vratimov pro 1., 2. a 3.ročník  
8.6. Dopravní hřiště - 4.ročník 
12. 6. proběhlo v nově zrekonstruovaném objektu U Máně rozloučení žáků se školním rokem 
2017/2018. Děti ze školní družiny předvedly připravenou divadelní scénku, pátá třída se 
rozloučila pásmem vlastních veršů, ve kterém si zavzpomínala na svá léta strávená ve škole 
od první třídy, pan starosta a paní ředitelka ocenili úspěšné žáky, poděkovali jim za 
reprezentaci školy a  předali jim odměny. 
13.6. Projektový den pro celou školu HURÁ PRÁZDNINY - bezpečnost dětí - ve spolupráci s 
DDm Vratimov, děti byly poučeny formou hry o bezpečném chování o prázdninách. 
20.6. - Výlet pro 3. a 5. ročník – ZŠ ve spolupráci s DDM Vratimov uspořádala pro žáky 3. a 
5. třídy výlet do Sviadnova, kde se děti seznámily s historií i přítomností jedné z obcí ze 
Slezské brány, navštívily místní jízdárnu, kde si prohlédly stáje, vozily se na koních a vše 
zakončily společným obědem v restauraci ve Frýdku - Místku. 
22. 6. se žáci 5. ročníku zúčastnili vyhlášení výsledků Dětské novinářské ceny, kterou 
pořádal DDM Vratimov. 
26.6. Filmový minifestival "Život, outdoor a filmy" a beseda s filmařem - autorem Alešem 
Neničkou v kině Panoráma v Paskově pro 4.ročník 
18. - 29. 6. pobývaly děti všech ročníků ve Škole v přírodě v Holčovicích. Navštívily zábavní 
zahradu Eldorádo v Hynčicích, africké muzeum Safari, sportovaly na hřištích, hledaly poklad 
a zahrály si při pobytu v přírodě spoustu her, přestože počasí vždy nepřálo. Nevynechaly ani 
diskotéku, kterou pro ně připravily paní vychovatelky.  
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Přehled dlouhodobých akcí, soutěží a projektů ve školním roce 2017/2018: 
 

● Projekt - „Ovoce a zelenina 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 a zelenina do škol. Žáci měli minimálně 1x za 14 dnů zdarma čerstvé ovoce,              
zeleninu, ovocné a zeleninové nápoje a výrobky dle nabídky dodavatele. 

 
● Dopravní výchova – pro žáky 4.ročníku – vzdělávání s praktickým nácvikem          

v Středisku dopravního vzdělávání při ve Frýdku Místku. 

 

● I ve školním roce 2017/2018 pokračovala naše škola v projektu Veselé zoubky, který             
je zaměřen na správnou péči o zuby a ústní dutinu dětí. Tímto projektem přispíváme              
k tomu, aby návyky dětí byly co nejsprávnější a aby se dokázaly společně se svými             
rodiči o zoubky dobře starat. 

 
● 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: Šablony ZŠ a MŠ Řepiště, registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002911, financovaného z EU, Evropských strukturálních 
a investičních fondů, OPVVV a státního rozpočtu České republiky. Doba realizace: 
1.1.2017 - 31.12.2018. Projekt je zaměřen na tato témata: osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské 
školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a 
žáků. 
 

● Název projektu: CESTA, registrační číslo: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569. Doba realizace:  1. 1. 2017 – 31.12.2020 
financovaného z EU, Evropských strukturálních a investičních fondů, OPVVV a 
státního rozpočtu České republiky.  Projekt je zaměřen na  osobnostně sociální a 
emoční rozvoj pedagogů, rozvoj komunikačních dovedností a týmové spolupráce, 
podpora a rozvoj profesních kompetencí, základy kolegiální podpory a interního 
mentoringu. 
 

● Základní škola získala finanční prostředky na dopravu z rozvojového dotačního 
programu MŠMT - Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Postupováno podle Preventivního programu sociálně patologických jevů, školním metodikem         
prevence je kmenový zaměstnanec školy, který si doplňuje požadovanou specializaci.  

Škola aktivně spolupracuje s odbornými organizacemi a institucemi. K těmto odborníkům se            
řadí Policie ČR, Městská policie Frýdek - Místek, Hasičský záchranný sbor Ostrava, Obecní             
úřad v Řepištích, Knihovna obce Řepiště, Kulturní středisko Vratimov, sdružení Pavučina           
v.p.s., Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku, Český červený kříž, Odbor         
sociálně-právní ochrany dětí ve Frýdku-Místku a další kulturní a preventivní zařízení v okolí             
obce.  

Ve spolupráci s těmito institucemi jsou ve škole pořádány besedy, preventivní programy,            
výchovné programy, 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 2017/2018 

Název kurzu, semináře, studijního oboru... Počet  
Kurz AJ/A2 1 

Předškolní pedagogika a pedagogika 1.stupně, VŠ J.A.Komenského 2 

Etická výchova, Univerzita Hradec Králové 1 

Speciální pedagogika, PF OU 1 

Jak dělat matematiku zábavně  1 

Vánoční inspirace 1 

Metodický průvodce 1. třídou  1 

Setkání vedoucích pracovníků - projekt Cesta 1 

Změna financování regionálního školství  - MŠMT 1 

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 1 

Učitelství pro 1.st. ZŠ, OU 1 

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v mateřské škole  1 

Výchova dětí do 6 let s Mgr. Haldou 3 

Správný předškolák  3 

Drobné hry pro děti mladšího školního věku 1 

Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů  1 

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů 1 

Hodnocení v MŠ s důrazem na formativní 1 
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Plánování předškolního vzdělávání 1 

Podnětné prostředí v mateřské škole 1 

Kolegiální podpora pro vedoucí pracovníky 1 

Pedagogická diagnostika v MŠ 2 

Komunikace pro pedagogy 2 

Společné předškolní vzdělávání - legislativa, PLPP, IVP 2 

Polytechnické vzdělávání v MŠ 2 

Integrované tematické plánování v MŠ 1 

Praktická podpora individuality dítěte v MŠ I. 2 

Praktická podpora individuality dítěte v MŠ II. 2 

Polytechnické činnosti v praxi MŠ 2 

Pedagogická diagnostika v MŠ 2 

Práce s dětmi s problematickým chováním v MŠ 1 

Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa 1 

Prevence úrazů u dětí v MŠ 1 

Specifika práce předškolního pedagoga s dítětem mladším tří let v MŠ 1 

Jak se líhnou vajíčka aneb Jarní inspirace 1 

Logopedie očima rodičů 1 

Individualizace vzdělávání v MŠ 1 

Individualizovaný přístup při vzdělávání v MŚ 1 

Angličtina pro pedagogy 120 hodin - Elementary 3 

Angličtina pro pedagogy 120 hodin Pre - Intermediate 3 

Angličtina pro pedagogy 120 hodin - Intermediate 3 

 
 

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 i         
prostřednictvím lokální televize, vývěsek, letáčků, informačních nástěnek,       
internetových stránek školy.  

● Reprezentace a umístění na 2. a 3. místech na pěvecké soutěži Sedlišťský slavík.  
● Vítězství divadelního souboru žáků školní družiny přehlídce školních divadelních         

souborů v Sedlištích.  
● Umístění na 2. místě na turnaji ve vybíjené, pořádaného pro školy Regionem Slezská             

brána.  
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● Úspěšná reprezentace školy na turnaji v Žabni O šachového krále a královnu.  
● Společné vystoupení žáků ZŠ Řepiště a ZUŠ Vratimov na adventním jarmarku. 
● Prezentace výrobků dětí a žáků na vánočních trzích. 
● Úspěšná reprezentace školy na atletickém čtyřboji žáků I.stupně ve Sviadnově -           

získání dvou 3. míst. 
● Aktivity žáků při příležitosti Dne Země  
● Reprezentace školy na vědomostní soutěži Křížem krážem Slezskou bránou 2018 a           

umístění na 3. místě 
● Vystoupení dětí na Obecních slavnostech v Řepištích, vítání občánků aj. kulturních          

akcích obce. 
● Účast a umístění na oceněných pozicích na výtvarné soutěži – prevence vzniku            

požárů – vyhlášenou HZS. 
● Tradiční Karneval, rej masek se soutěžním programem a vyhlášením nejlepších, 

ručně vyrobených masek 
● Pálení čarodějnic – setkání s rodiči 
● Noc ve škole, akce s přespáním dětí v budově školy, kterou realizovala družina. 
● Prezentace školy na setkání občanů - seniorů Řepišť. 
● Setkávání s rodiči - organizace besed (psycholog, logoped, nutriční poradce, 

spec.pedagog) 
 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí ve šk. roce 2017/2018 

Inspekční činnost v tomto školním roce neproběhla. 

 

j) Hospodaření a provoz ZŠ a MŠ Řepiště p.o. ve školním roce 
2017/2018 

 

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. 
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3) Další prostředky na provoz získala škola svou hospodářskou činností –          
hostinská činnost (obědy pro veřejnost). 

 
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) Evropských strukturálních a investičních fondů, OPVVV a státního rozpočtu České 
republiky Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002911. Doba realizace: 
1.1.2017 - 31.12.2018. Projekt "Šablony ZŠ a MŠ Řepiště"  
 

Zpráva o hospodaření školy v období od 1. 1. 2017– 31. 12. 2017 v Kč 

 

Celkové příjmy: rozpočet:  15 069 307,80      skutečnost:  15 036 857,51 

Celkové výdaje: rozpočet:  15 069 307,80      skutečnost:  14 989 366,69 

Ztráta:                                                                                            47 490,82 Kč 

 

Dotace ze státního rozpočtu – resort školství 

Dotace ze státního rozpočtu z resortu ministerstva školství byla našemu zařízení přidělena            
ve výši 10 981 823 Kč. Účelové dotace činily 297 432 Kč. Dotace nebyly vyčerpány, vratka                
činí 4 553 kč. 

Rozpočet a čerpání podle položek: 

Platy 7 638 133 7 638 133 

Odvody SP  2 597 204,40  2 597 204,4 

Příděl do FKSP 153 099  153 099 

Náhrada mzdy 16 809  16 809 

OPPP 25 000  25 000 

ONIV 254 145,6 254 145,6  

Účelové dotace 297 432  292 879  

Celkem 10 981 823 10 977 270 
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Dotace - účelová dotace ESF - šablony ZŠ Řepiště: 

Náklady: 380 000,00 Čerpání:  379 287,00 

Výnosy: 380 000,00 Čerpání:  379 287,00  

 

Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 

Celkový příspěvek na provoz byl schválen 2 300 684,80 Kč na rok 2017 

Příjmy: rozpočet:  3 707 484,8                     Skutečnost:  3 680 300,51 

      - příspěvek zřizovatele             2 300 684,80 

      - stravné                                      974 242,00 

      - školné                                       321 621,00 

      - úroky                                               168,71 

      - ostatní výnosy, náhr.škody           1 703,00 

      - převod RF - dary                        18 315,00 

      - dotace v souvislosti s odpisy      63 566,00 

       P ř í j m y  c e l k e m              3 680 300,51 

Výdaje: rozpočet  3 707 484,8                      Skutečnost:  3 632 809,69 

Výsledek hospodaření z ostatních zdrojů je 47 490, 82 Kč. 

Materiálové výdaje: rozpočet  1 433 000             skutečnost: 1 392 861,56 

Údržba a opravy: rozpočet   83 181                   skutečnost:    82549,10 

Cestovné, repre: rozpočet         19 000                   skutečnost:        18 169,00 

Spotřeba energie:   rozpočet:  357 000                skutečnost:     342 160 

- elektrická energie                       188 896,00 

- plyn                                            122 913,00 

- voda                                              30 351,00 

Služby:          rozpočet:     616 000                       skutečnost:     599 996,92 
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Mzdové náklady:     rozpočet:  11 000                 skutečnost:       9 880,00 

Jiné náklady:   rozpočet:   47 300                         skutečnost:       46 189,31 

Odpisy: rozpočet     1 141 003,80                               skutečnost: 1 141 003,80 

 

Doplňková činnost 

Příjmy:    rozpočet:  440 000                          skutečnost:  434 895,00 

Výdaje:   rozpočet:  440 000                          skutečnost:  424 359,00 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 10 536 Kč.   

Stav a pohyb fondů v roce 2017: 

401 – Fond dlouhod. majetku          PS 28 063 203,72 
                                                      -     1 077 437,80    odpisy 
       +   26 486,00   oprava tranf.podílu 2016  
                                             + 138 634,06   elektrická stolička,myčka    
KS 27 150 885,98 
 
401/902– Fond oběžných aktiv       PS           4 249,50 
                                                         KS          4 249,50 
 
411 – Fond odměn                           PS       160 000,00  
               + 10 000,00   přidělení HV 2016 
                                                         KS      170 000,00 
 
412 – FKSP                                     PS          79 458,30  
                    +       161 107,00  základní příděl do fondu 
                         -          25 149,00  příspěvek na stravné 
                        -          15 000,00  peněžní dar 
                   -           16 917,00  pohoštění, kultura, sport 
                                                          - 8 798,00  ostatní čerpání 
                                               KS       174 701,30 
 
 
414 – rezervní fond                         PS      308 746,41 
413                                      +         46 870,72  přidělení HV roku 2016 
                                                          - 138 634,06  převod do IF  
                         +         18 315,00   dary 
                                                           -         18 315,00   proúčtování darů 
                       KS      216 983,07 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 
ZŠ a MŠ Řepiště p.o. se ve školním roce 2017/2018 nezapojila. 

 
 

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 31.8.2018  

 

 

Mgr. Martina Bastová,ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště 

 

 

Pedagogická rada byla se zněním výroční zprávy seznámena dne: 3.9.2018 

 

 

Školská rada Výroční zprávu ZŠ a MŠ Řepiště za školní rok 2017/2018 schvaluje: 
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