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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. 

   

     

Složení školské rady: 2 zástupci za zřizovatele – Obec Řepiště 

   2 zástupci pedagogických pracovníků školy 

   2 zákonní zástupci nezletilých žáků 

 

 

mailto:reditelka@zsrepiste.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 2018/2019 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 1. ročníku je žákům k 

dispozici 25  žákovských notebooků s přístupem na internet a tiskárnu.  

Již delší dobu se škola potýká s nedostatkem prostoru na výuku. Při povinně dělitelné výuce 

(cizí jazyky) se složitě hledá místnost k výuce a organizačně toto lze zajistit jen tehdy, pokud 

některá jiná třída odchází na výuku TV. Což je z hlediska organizačního komplikované – 

s ohledem k preferenci umístění některých předmětů v rozvrzích hodin.  

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.  

Učebny 2.  a 4. ročníku jsou vybaveny klavíry a proto slouží v odpoledních hodinách k výuce 

ZUŠ Vratimov a DDM Vratimov. 

V suterénu budovy základní školy jsou šatny – 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.  

Již od školního roku 2015/2016 je ředitelkou školy avizováno vysoké riziko při přecházení 

silnice v blízkosti školy. Provoz na této komunikaci se neustále zvyšuje a řidiči často nedbají 

na sníženou rychlost, přechod pro chodce a častý pohyb dětí. Proto byl ze strany školy posílen 

dohled nad žáky při přesunech do budovy tělocvičny, jídelny, kroužků apod. Ráno při příchodu 

žáků do školy je zajištěn zaměstnanec obce, který pomáhá s přechodem žáků přes komunikaci. 

Dále byla zřizovatelem  přislíbena pomoc při zajištění bezpečnosti v podobě úpravy přechodu 

pro chodce a vybudování zálivu pro bezpečnější stání autobusů na zastávkách. Prozatím však  

není realizováno. 

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 tak 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 
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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, průlezky, plocha na basketbal s košem, altán, 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.) 

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 pořádají akce mimo areál školy. V rámci školní družiny je odvádí na zájmové 

sportovní a tvořivé aktivity a na  výuku ZUŠ. 

V tomto školním roce jsme začali čerpat finanční dotaci z projektu Zařízení péče o děti ve škole 

a jarní příměstské tábory z Operačního programu Zaměstnanost r.č. 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007781. Finanční prostředky tohoto programu ve výši 1 694 

098,00 Kč pomohou financovat školní družinu školní klub a jarní příměstské tábory. Dotace 

nám umožnila prodloužit provoz školní družiny do 17,00 hodin, nabídnout žákům odpolední 

zájmové aktivity ve školním klubu (výtvarné, divadelní, pěvecké, sportovní, vzdělávací – cizí 

jazyk) a uskutečnit v období jarních prázdnin zajímavý příměstský tábor s bohatým 

programem.  

V průběhu školního roku jsme ukončili projekt Šablony I. a plynule přešli do další etapy, a sice 

do projektu Šablony II. V tomto projektu budeme čerpat peníze na personální a vzdělávací 

oblast, besedy a setkávání s rodiči a veřejností, doučování a kluby pro žáky, navíc nám však  

projekt umožňuje realizovat s dětmi zajímavé akce tzv. projektové dny ve škole i mimo školu. 

Již v tomto školním roce jsme tuto možnost využívali a s žáky jsme uskutečnili zajímavé výlety 

a aktivity.  
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S občany obce a rodiči dětí a žáků se zaměstnanci školy střetávají na tradičních školních akcích: 

maškarní karneval pro děti, Den dětí, Den matek, Pálení čarodějnic, lampionový průvod, 

loučení se školou, pasování na školáky, vánoční jarmark, tvoření s rodiči v MŠ, střetávání 

s rodiči na zahradě MŠ a také na dvou zcela nových akcích – školní maškarní ples pro dospělé 

a Vánoční besídka U Máně. 

Úspěch také zaznamenal 2. ročník školní akce – Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku a 

poděkování úspěšným žákům školy v kulturním sále restaurace U Máně.   

 

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

Ve všech ročnících se ve školním roce 2018/2019 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)  

  Školní rok 2018/2019 žáci v ZŠ  - statistický výkaz k 30. 9. 2018 

počet žáků 991) 

počet tříd  5 

počet ročníků 5 

počet žáků na třídu 19,8 

1)Z toho 2 žáci jsou vzděláváni podle §38 – Vzdělávání v zahraničí   

 

 

2)  

Školní rok 2018/2019  děti v MŠ  - statistický výkaz k 30. 9. 2018 

Počet dětí 84 

Počet tříd  3 

Počet dětí na třídu 28 

 

 

3)  

Zaměstnanci Fyzicky 

pedagogičtí ZŠ/MŠ/ŠD 12/6/3 

Dopp – celoroční, pravidelná činnost 2 

správní úsek ZŠ/MŠ/ŠJ 3/3/6 

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 2019/2020 Celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 22 

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

- z toho počet žádostí o odklad povinné školní docházky  4 

- 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  18 

  

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019 

 

Školní družina při ZŠ 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.  

Ukazatel  Počet dětí  k 30. 10. 2018 –  statistický výkaz 

Kapacita schválená MŠMT (žák) 75 

Počet zapsaných žáků ŠD 74 

Počet oddělení ŠD 3 

Počet pedagogů (fyzicky)  3 

Počet žáků na vychovatelku  24,67 
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Školní výlety, exkurze a kurzy ve školním roce 2018/2019 

  Datum Místo 

ZŠ 16.10.2018, 10.4.2019 Dopravní výchova na dopravním hřišti ve F-M   

ZŠ 8.3.2018 – 17.5.2019 Výuka plavání 2. a 3. ročník 

ZŠ 18.3.2019 Výstava Titanic - Brno 

ZŠ 19.3.2019 Návštěva nemocnice - projekt ,, Nebojte se nemocnice" 

ZŠ 28.3.2019 Návštěva ZŠ Paskov 

ZŠ 17.4.2019 Exkurze v Marlence 

ZŠ 24.4.2019 
DOV Vítkovice, Svět techniky - Putování za medem. 

 DOV Vítkovice, Svět techniky Ostrava - Antropolog 

ZŠ 25.5.2019 DOV Vítkovice, Svět techniky - Dopravní výchova. 

ZŠ 27.5.2019 Exkurze v Hornickém muzeu Ostrava Landek 

ZŠ 31.5.2019 Střední zahradnická škola Ostrava - workshop 

ZŠ 3.6.2019 Výlet Šternberk 

ŠD 6. – 7.6.2019 Výlet Staré hrady - Libaň 

ZŠ 12.6.2019 Stezka v oblacích Valaška - Pustevny 

ZŠ 19.6.2019 Exkurze - Záchranná stanice Bartošovice 

ZŠ 19.6.2019 
Výlet s DDM Vratimov „poznáváme obec Vratimov“. 

Historie, návštěva Městského úřadu, soutěže. 

ZŠ 21.6.2019 Komentovaná procházka přírodou Řepišť. 

ZŠ 25.6.2019 Minigolf - Olešná 
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Přehled jednorázových a krátkodobých akcí ZŠ ve školním roce 2018/2019 

 Do vzdělávacího procesu ve škole  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. V tomto školním roce jsme spolupracovali 

s organizací Rozchodník, která připravila pro žáky zajímavé projekty do výuky. 

Škola se rovněž aktivně zapojuje do sportovních, hudebních a vědomostních soutěží, organizuje 

přehlídku divadelních souborů. 

Září: 

19.9.            Výukový program Všichni za jednoho, Projekt „Správná volba“ MSK 

                    Výukový program Kamarádi, Projekt „Správná volba“ MSK 

20.9.            Výukový program Všichni za jednoho, Projekt „Správná volba“ MSK  

21.9.            Běh naděje – charitativní aktivita 

25.9.            Dentální prevence – projekt Já a mé zdraví 

 

Říjen: 

17.10.          Výukový program Buďme kamarádi, Projekt „Správná volba“ MSK 

                    Výukový program Hurá škola! Projekt „Správná volba“ MSK 

18.10.          Výukový program Když nesvítí obrazovka, Projekt „Správná volba“ MSK 

Výukový program Když se kouknu do zrcadla, co vidím? Projekt „Správná 

volba“ MSK 

18.10.          Beseda v knihovně se spisovatelem Janem Opatřilem. 

19.10.          Pasování na čtenáře. 

            

Listopad: 

6.11.            Výukový program Všichni za jednoho, Projekt „Správná volba“ MSK 

7.11.             Výukový program Sourozenci jsou taky lidi, Projekt „Správná volba“ MSK  

12.11.           Zábavně vzdělávací představení - Prima pokusy Vnímám svět smysly. 

14.11.           Výukový program- Rozchodník- Kde jsou doma. 

                     Výukový program- Rozchodník - Lesohrátky. 

21.11.           Kouzelnické vystoupení. 

27.11.           Beseda v knihovně- Kam zmizela Rebarbora?  

 

Prosinec: 

 

1.12.              Tradiční vánoční jarmark dětí a žáků MŠ a ZŠ Řepiště 

6.12.              Turnaj ve vybíjené – akce Regionu Slezská brána. 
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11. 12.           Beseda v knihovně - Kam zmizela Rebarbora?  

                      Požární prevence- beseda s hasiči z Frýdku - Místku. 

18.12.            Vánoční koncert ZUŠ ve Vratimově  

20.12.            Projekt ekologické výchovy Vánoce v Beskydech. 

                      Projekt ekologické výchovy Netopýři a les.  

 

Leden: 

7.1.               Projekt ekologické výchovy Máme na výběr.  

8.1.               Výukový program A co máma s tátou? Projekt „Správná volba“ MSK 

                     Výukový program Utratit nebo ušetřit? Projekt „Správná volba“ MSK 

11.1.             Divadelní představení – DL Ostrava - Kocour Modroočko 

22.1.             Výukový program - Čarovná zima. 

                     Výukový program- Proměny hmyzu. 

25.1.             Turnaj o šachového krále a královnu Regionu Slezská brána  

 

Únor: 

4.2.                Projekt - Zdraví. 

5.2.                Výukový program Pivo a cigareta? Projekt „Správná volba“ MSK 

8.2.                Veselé zoubky – projekt k dentální hygieně 

9.2.                Maškarní ples ZŠ a MŠ U Máně. 

11.2.              Beseda s hasiči. 

13.2.              Výukový program Nebezpečí a jak na něj! Projekt „Správná volba“ MSK 

25.2.              Projekt - Zdraví. 

26.2.              Návštěva knihovny- Pohrátky.  

27.2.              Výukový program Tajemství husích stop. Projekt „Správná volba“ MSK  
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Březen: 

4.3.                 Školní projekty - Ovoce a zelenina do škol. Mléko do škol. 

5.3.                Projekt ekologické výchovy Lžička medu.  

15.3.              Turnaj ve florbale v rámci regionu Slezská brána. 

 

 

 
26.3.              Školní družina - ekologická výchova - Od ovečky se svetru. 

27.3.              Prožitkový program v Malenovicích. Projekt „Správná volba“  MSK 

28.3.              Prožitkový program v Malenovicích. Závěr projektu „Správná volba“ MSK  

 

Duben: 

2.4.                 Zápis do 1. třídy.  

8.4.                 Beseda - Agresivita. 

12.4.               Vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou branou, tradiční akce RSB. 

16.4.               Čas Velikonoční – projekt společnosti Rozchodník. 

27.4                Pálení čarodějnic - 

 



 

12 

 

30.4.                Akademie partnerské ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. 

 

Květen: 

3.5.                 Pěvecká soutěž -  Sedlišťský slavík. 

6.5.                 Kino Vratimov – filmové představení pro žáky 

7.5.                 Návštěva knihovny- Jak ti je Filipe? 

10.5.               Návštěva knihovny - besedy 

14.5.               Jarní koncert ZUŠ Vratimov  

14.5.               projekt Do lesa s lesníkem – polodenní akce 

15.5.               Den matek  - U Máně – slavnostní vystoupení žáků ve společenském sále 

21.5.               Knihovna Řepiště - Projekt MAP – black poetry 

29.5.               Návštěva knihovny – malí čtenáři 1.ročníku 

30.5.               Zábavně vzdělávací představení - Prima pokusy Voda.  

31.5.               Zábavně vzdělávací představení - Prima pokusy Voda. 

 

Červen: 

11.6.             Knihovna- Knížka pro prvňáčka. 

14.6.             Lehkoatletický čtyřboj Regionu Slezská brána – Frýdek Místek 

17.6.             Slavnostní rozloučení se školou – společenský sál U Máně Řepiště 

20.6.             Fotbalový turnaj k 100. výročí TJ Řepiště.  

21.6.             Komentovaná procházka přírodou Řepišť. Touto akcí, kterou připravil pro naši 

školu DSO Region Slezská brána, provázel RNDr. Jan Lenart, Ph.D. z Ostravské univerzity, 

Přírodovědecké fakulty. Procházky se zúčastnila také redaktorka Mgr. Romana Pszczolková 

Kubicová z Českého rozhlasu Ostrava, která ji obohatila o prvky mediální výchovy. 

Z této akce vznikla i reportáž v ČRo. 

24.6.             Preventivní program - Hurá prázdniny- Červený kříž, Policie ČR, BESIP. 

25.6.             Knihovna – beseda rozloučení s pátou třídou 

25.6.             Roadshow- stolní tenis. Projekt zaměřený na pohybovou aktivitu a cílený na 

blížící se mistrovství světa juniorů ve stolním tenise v Ostravě. 

26.6.             Letní pohádka - Terezka a její dobrodružství  

 

 

Přehled dlouhodobých akcí a projektů ve školním roce 2018/2019: 

 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. 

 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 
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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. 

 Mléko do škol - v tomto projektu byla škola zapojena druhým rokem. Cílem projektu 

Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. 

Pro letošní školní rok  byl stanoven  minimální počet dodávek produktů ve smyslu § 6 

odst. 3 nařízení vlády za měsíc školního roku 2018/2019 na 2 dodávky měsíčně, přičemž 

každá z těchto 2 dodávek zahrnuje jednu porci konzumního mléka a jeho varianty se 

sníženým obsahem laktózy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády na žáka. 

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

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. 

 I ve školním roce 2018/2019 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. 

 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. 

 Základní škola, mateřská škola i školní družina v tomto školním roce zahájily realizaci 

projektu Šablony 2, registračního čísla  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011844 a čerpání 

finanční dotace ve výši 1283817,00 Kč. Z těchto prostředků byli a budou hrazeni školní 

asistenti ve všech subjektech příspěvkové organizace, školní klub při ŠD se zaměřením 

na anglický jazyk, vzdělávání pedagogů, komunitní setkávání, besedy, doučování žáků, 

projektové dny v ZŠ, MŠ a ŠD, aj. Doba realizace: 1.2.2019 – 31.1.2021 

 Základní škola čerpala dotaci z Operačního programu Zaměstnanost  na realizaci 

projektu  Zařízení péče o děti ve škole a jarní příměstské tábory r.č. 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007781. Finanční prostředky tohoto programu cílí na 

školní družiny, školní kluby a dětské tábory. Z financí projektu jsou hrazeny tyto 

aktivity:  
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1. Delší provoz školní družiny - prodloužení do 17,00 hodin 

2. Školní klub pro žáky 3. - 5. ročníku   

3. Příměstské tábory v období jarních prázdnin 

 

 Základní škola a Mateřská škola Řepiště získala nadační příspěvek  z programu 

Srdcovka Nadace OKD na projekt Zahrada hrou. Realizace: 1.3.2019 – 28.2.2020. 

Za finanční prostředky bylo zakoupeno dřevěné posezení do altánu mateřské školy.  

 

 Základní škola i v tomto roce žádala o finanční prostředky z programu „Podpora výuky 

plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“  Dotace (č.registrace 27859-

14/2018-9) na dopravu byla škole přidělena. Finance byly vyčerpány a projekt řádně 

ukončen. 

 

 Název projektu: CESTA, reg. č.: 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. 

 

 Projekt „Správná volba“                                   

Naše základní škola uspěla ve vyhlášeném dotačním programu „Podpora aktivit v 

oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019“  

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-

prevence-rizikovych-projevu-chovani-na-skolni-rok-2018-2019-107952/ a získala 

finanční podporu v projektu Správná volba, který byl realizován v průběhu celého 

školního roku. Jednalo se o ucelenou řadu výukových programů, které byly zaměřeny 

na prevenci negativních jevů a měly za cíl prohlubovat v žácích dovednosti, jak chránit 

své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti, navazování zdravých vztahů mimo rodinu, 

schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se, efektivně řešit konflikty, 

orientovat se v mediální komunikaci.  

Od září 2018 do března 2019 se uskutečnila řada zajímavých lekcí a zážitků. Projekt byl 

realizován za podpory organizace Pavučina v.o.s.   http://www.pavucina.net/ 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Postupováno podle Preventivního programu sociálně patologických jevů, školním 

metodikem prevence na škole je  Mgr. Jana Šnajdrová  

Škola aktivně spolupracuje s odbornými organizacemi a institucemi. Například:  Policie 

ČR, Městská policie Frýdek - Místek, Hasičský záchranný sbor Ostrava, Obecní úřad v 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-na-skolni-rok-2018-2019-107952/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-na-skolni-rok-2018-2019-107952/
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Řepištích, Knihovna obce Řepiště, Kulturní středisko Vratimov, Pedagogicko-psychologická 

poradna ve Frýdku-Místku, Dům dětí Vratimov, ZUŠ Vratimov, Český červený kříž, Odbor 

sociálně-právní ochrany dětí ve Frýdku-Místku, Pavučina v.o.s. 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 2018/2019 

Název kurzu, semináře... Počet  

Kurz AJ/B1 1 

Kolegiální podpora 1 

I - dílna před vzájemnými návštěvami v projektu "Cesta"   2 

Google 25 

Etická výchova se zaměřením na výchovný styl 12 

Formativní hodnocení a sebepojetí žáka 13 

Číst se naučí každý 2 

ADHD – metody práce s dětmi a žáky 1 

PhDr. Jan Svoboda -   o problematice výchovy dětí předškolního  a školního 

věku 
16 

Výtvarný nápadník 1 

Dětská kresba a její využití v pedagogické diagnostice 1 

Výchova předškolních dětí – speciální pedagog   Mgr. Jiří Halda 10 

Jak připravit předškoláka 1 

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 1 
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Studium na OU – Učitelství pro I.stupeň ZŠ 1 

Učitelství pro I.st. ZŠ - Karviná 1 

Speciální pedagogika - OU 1 

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně 

patologických jevů 
1 

Učitelství 1. stupně ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a bez 

speciálních vzdělávacích potřeb - Vysoká škola Dolnoslezská PL 
1 

Metodický klub školních družin 3 

NIDV - Celostátní seminář školních družin a školních klubů 2 

Čeština nás baví 1 

Etická výchova Univerzita HK, pedagogická fakulta 1 

Spolupráce školy, OSPOD a NNO při práci s ohroženými dětmi 1 

Magformers v geometrii pro MŠ a I.stupeň ZŠ 1 

Strategické řízení a plánování ve školách 1 

Workshop ke vzdělávacímu programu Strategické řízení a plánování 1 

Motivace skrze osobní příběh žáka 1 

Metodický klub společného vzdělávání 1 

 

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 
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prostřednictvím lokální televize, vývěskami, letáčky, informačních nástěnek, 

internetových stránek školy.  

 Reprezentace školy na  pěvecké soutěži Sedlišťský slavík – 1. a 3. místo 

 3. místo divadelního souboru žáků školní družiny  na přehlídce amatérských divadelních 

souborů v Řepištích.  

 Reprezentace žákovského týmu na turnaji ve vybíjené, pořádaného pro školy regionu 

Slezská brána.  

 V prosinci 2018 se úspěšně prezentovali žáci naší školy na turnaji v Žabni O šachového 

krále a královnu.  

 Vystoupení hudebního seskupení žáků na adventním jarmarku. 

 Prezentace výrobků dětí a žáků na vánočních trzích. 

 Úspěšná reprezentace školy na atletickém čtyřboji žáků I. stupně ve Sviadnově - získání 

1. místa. 

 Aktivity žáků při příležitosti Dne Země  

 Reprezentace školy na vědomostní soutěži Křížem krážem Slezskou bránou 2018 – 2. 

místo 

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

akcích obce. 

 Účast na výtvarné soutěži – prevence vzniku požárů – vyhlášenou HZS. Požární ochrana 

očima dětí 2 x 2. místo v okresní soutěži a 3. místo v krajské soutěži. 

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

 Pálení čarodějnic – setkání s rodiči 

 Noc ve škole, akce s přespáním dětí v budově školy, kterou realizovala družina. 

 Účast v Matematické soutěži KLOKAN  

 Účast ve výtvarné soutěži Mladí výtvarníci o našem regionu v Paskově 

 2. místo na turnaji ve florbale RSB v Paskově 

 Vystoupení dětského pěveckého sboru ZŠ Řepiště na LETNÍM KONCERTĚ 

FILMOVÉ A POPULÁRNÍ HUDBY – OPEN AIR Moravskoslezské sinfonietty 

 Společné vystupování žákovského pěveckého sboru s hudebními a pěveckými sbory 

z Řepišť na kulturních akcích obce 
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 Lampionový průvod Řepištěmi 

 První ples ZŠ a MŠ Řepiště pro dospělé 

 Dětský palačinkový den pro veřejnost 

 Jarní příměstský tábor pro děti a žáky 

 Společné venčení pejsků z útulku v Sedlištích, sbírka pro útulek. 

 Společná setkání s rodiči při aktivitách školy. 

 Besedy pro veřejnost s odborníky. 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

Inspekční činnost v tomto školním roce neproběhla. 

 

j) Hospodaření  ZŠ a MŠ Řepiště příspěvkové organizace ve školním roce 2018/2019 

Mzdová a účetní agenda je spravována smluvně. 

Jako příspěvková organizace hospodaří ZŠ a MŠ Řepiště 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 získává příspěvková organizace 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. 
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Dotace:   

a) z 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"   

b) z Evropských strukturálních a investičních fondů, OPVVV a státního rozpočtu České 

republiky Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011844, doba realizace 1.2.2019 

– 31.1.2021. Projekt „Šablony 2“ 

c) z Operačního programu Zaměstnanost  na realizaci projektu  Zařízení péče o děti ve škole a 

jarní příměstské tábory r.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007781  

d) Nadace Srdcovka OKD č. projektu 190910032 

 

Zpráva o hospodaření školy v období od 1. 1. 2018– 31. 12. 2018 v Kč 

Celkové příjmy:    rozpočet:  16 921 201           skutečnost:  16 822 274,30 

Celkové výdaje:    rozpočet:  16 921 201           skutečnost:  16 770 381,20 

Výsledek hospodaření:                                                              51 893,10 Kč 

 

Dotace ze státního rozpočtu – resort školství a granty 

Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 12 298 

665 Kč. Účelové dotace činily 628 350,88. 

Položky   Rozpočet    Čerpání   

Platy                      8 831 323                       8 831 323 

Odvody                 3 000 685,80                  3 000 685,80 

Příděl do FKSP        177 525                          177 525 

Náhrada mzdy            44 905                            44 905 

OPPP                          70 500                            70 500 

ONIV                       160 426,20                     160 426,20 

Účelová dotace         13 300                            13 300  

Celkem                12 298 665                     12 298 665 
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Dotace - účelová dotace ESF - šablony a grant MPSV 

Náklady:   616 000,00                   Čerpání:  615 050,88 

Výnosy:    616 000,00                   Čerpání:  615 050,88      

 

Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 

Celkový příspěvek na provoz byl schválen 2 455 770 Kč na rok 2018. 

Příjmy: rozpočet:  4 006 536                     Skutečnost:  3 908 240,65 

Výdaje: rozpočet   4 006 536                     Skutečnost:  3 856 665,32 

Výsledek hospodaření je 51 575,33 Kč. 

 

Doplňková činnost: 

Příjmy:    rozpočet:  480 000                          skutečnost:  470 006,00 

Výdaje:   rozpočet:  480 000                          skutečnost:  433 913,00 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 37 093 Kč.   

Stav a pohyb fondů v roce 2018: 

401 – Fond dlouhod. majetku          PS 27 150 885,98 

                                                          -     1 065 770,00   odpisy 

                                                         KS 26 085 115,98 

 

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

                                                          KS          4 249,50 

 

411 – Fond odměn                           PS       170 000,00    

                                                          KS      170 000,00 

 

412 – FKSP                                    PS        174 701,30    

                                                        KS       195 372,30 
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414 – rezervní fond                         PS      216 983,07 

413                                                     KS      275 020,89 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Příspěvková organizace se ve školním roce 2018/2019 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 11.9.2019 

 

      

      Mgr. Martina Bastová   

      ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště 

 

 

Pedagogická rada byla se zněním výroční zprávy seznámena dne: 2.9.2019 

 

 

Školská rada Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Řepiště za školní rok 

2018/2019 schvaluje:  

 

dne ………………………  ………………………………………………………….  

Pavlína Kučerová, předsedkyně školské rady 


