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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 2020/2021 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 3. ročníku je 

žákům k dispozici 20 žákovských notebooků s přístupem na internet a tiskárnu.  

Již delší dobu se ve škole potýkáme s nedostatkem prostoru na výuku. Při povinně 

dělitelné výuce (cizí jazyky) jsme ve škole komplikovaně hledali místnosti k výuce a 

organizačně toto šlo zajistit jen tehdy, když některá třída odcházela na výuku TV. Což je 

z organizačního hlediska 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. Učebna 1. ročníku je vybavena klavírem, proto slouží v 

odpoledních hodinách k aktivitám školního klubu a výuce 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 dopravní 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 nerealizováno. 

Hodnocení žáků a komunikace se zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím tzv. 

elektronické žákovské knížky v programu ŠkolaOnLine. 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 vybavena 

praktickým nově opraveným nábytkem, interiér jídelny je čistý a příjemný. Objednávání, 

evidence a vydávání jídla se uskutečňuje elektronicky prostřednictvím programu eStrava. 
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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 možné prostorný venkovní altán využívat 

k výuce. Prostředí školní zahrady slouží také k mimoškolním aktivitám (rozloučení se školou, 

posezení u táboráku, zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky aj.) 

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

tradičních školních akcích. Ve školním roce 2020/2021 vzhledem k epidemii nemoci Covid-

19 však žádná tato akce neproběhla.  

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 k dispozici jedna místnost, ve 

které se připravují na výuku, občerstvují se, komunikují s rodiči, uschovávají své svršky a 

materiály do výuky. Tato společná místnost navíc slouží jako pracovna sekretářky školy. Toto 

řešení je s ohledem na náplň jejich 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. Tyto aktivity byly ve školním roce 

2021/2020 vzhledem k pandemii nemoci Covid-19 výrazně omezeny. 

Účast v projektech: V tomto školním jsme dočerpali finanční dotaci z projektu 

Zařízení péče o děti ve škole a jarní příměstské tábory z Operačního programu Zaměstnanost 

registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007781. Finance tohoto programu ve výši 

1.694.098,00 Kč nám pomohly financovat školní družinu, školní klub a jarní příměstský 

tábor, který se však tentokrát nezvykle konal v letních měsících/přesun z důvodů pandemie. 

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).  

V tomto školním roce jsme v lednu 2021 dočerpali i dotaci z projektu Šablony II, 

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011844 ve výši 1.283.817,00 Kč. Z těchto 

prostředků byli hrazeni školní asistenti ve všech subjektech příspěvkové organizace, školní 

klub při ŠD se zaměřením na anglický jazyk, vzdělávání pedagogů, komunitní setkávání, 

besedy, doučování žáků aj.  Tento projekt nám umožnil realizovat s dětmi zajímavé akce, tzv. 

projektové dny ve škole i mimo školu. Tuto možnost jsme i přes komplikovanější podmínky 

(Covid-19) využili a s žáky jsme uskutečnili zajímavé výlety a aktivity. 
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Od 1. 2. 2021 škola zahájila realizaci aktivit v projektu Šablony pro Řepiště III, 

registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019202 a čerpání finanční dotace ve výši 669. 

399,- Kč. Z těchto prostředků budou hrazeni školní asistenti, besedy a projektové dny v ZŠ a 

MŠ.  

Průběh školního roku: Školní rok 2020-2021 proběhl za velmi specifických podmínek, 

kdy byla výuka z velké části školního roku vedena z důvodu pandemie nemoci Covid -19  on-

line.  

Na základně usnesení Vlády ČR z důvodu mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 byl provoz základní školy, školní 

družiny a školního klubu od 14. 10. 2020 uzavřen. Výuka probíhala formou distančního 

vzdělávání.  

Dne 18. října byla umožněna prezenční výuka žákům 1. a 2. ročníku, vyšší ročníky se 

k prezenční výuce vrátily až od 30. listopadu. Provoz mateřské školy byl v období září – 

prosinec beze změn.  

Od 4. 1. 2021 byla povolena osobní přítomnost dětí mateřských škol a žáků 1. a 2. 

ročníků základních škol, žáci 3. – 5. ročníku se i nadále vzdělávali distančně. Vzhledem k 

nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, 

které od 1. 3. zakázalo osobní přítomnost ve výuce také dětem v mateřské škole a žákům 1. a 

2. ročníku. Žákům základní školy bylo vzdělávání poskytováno distančním způsobem, 

mateřská škola poskytovala vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné.  

Od 12. 4. byla zahájena rotační výuka tříd. V rotačním režimu byly prezenčně 

vyučovány 3. – 5. ročník současně, 1. a 2. ročník současně, vždy jeden týden prezenčně a 

druhý týden distančně. Od tohoto data probíhala prezenční výuka také dětí mateřské školy 

plnících povinné předškolní vzdělávání. 

Od 10. 5. byl provoz mateřské školy obnoven v plném rozsahu, provoz základní školy 

pak ode dne 17. 5. 

 Z důvodu karantény byla MŠ uzavřena od 9. do 14. 10., ZŠ v období od 27. 5. do 9. 6., 

2. ročník do 11. 6. 2021. 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku  

Ve všech ročnících se ve školním roce 2020/2021 vyučovalo podle ŠVP „S vědomostmi 

za poznáním“. 

Předměty 

Předmět Ročník – počet vyučovacích hodin 

   I. II. III. IV. V. 

Český jazyk 8 8 8 7 7 

Anglický jazyk 1 2 3 3 3 

Prvouka 1 2 2 0 0 

Vlastivěda  0 0 0 2 2 

Matematika 4 4 4 5 5 

Přírodověda 0 0 0 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Etická výchova 1 1 1 1 1 

Informatika 0 0 0 0 1 

Týdenní počet hodin 20 22 24 26 26 

 

 

c) Personální zabezpečení činnosti školy, údaje o počtech žáků a dětí 

1) žáci v ZŠ podle statistického výkazu k 30. 9. 2020 

   Školní rok 2020/2021 

počet žáků 981) 

počet tříd  5 

počet ročníků 5 

počet žáků na třídu 19,6 

1) Z toho 2 žáci jsou vzděláváni podle §38 – Vzdělávání v zahraničí   
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2) děti v MŠ podle statistického výkazu k 30. 9. 2020 

Školní rok 2020/2021 Bratří Musálků 249 

Počet dětí 84 

Počet tříd  3 

Počet dětí na třídu 28 

 

3) zaměstnanci – fyzický počet 

 Školní rok 2019/2020 

pedagogičtí ZŠ + MD/MŠ/ŠD + MD 7 + 1/7/5 + 1 

Dopp – celoroční, pravidelná činnost 1 

správní úsek ZŠ/MŠ/ŠJ + MD 4 /2/5 + 1 

 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků je v souladu se školským 

zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022: 

Zápis žáků do 1. třídy  Celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 24 

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

roku 
1 

- 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  20 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 

 

 

 

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.  

 

Počet dětí ve školní družině k 30. 10. 2020 – podle statistických výkazů 

Ukazatel  Školní rok 2020/2021 

Kapacita schválená MŠMT (žák) 75 

Počet zapsaných žáků 75 

Počet oddělení  3 

Počet pedagogů (fyzicky)  3 

Počet žáků na vychovatelku  25 

 

Školní výlety, exkurze a kurzy ve školním roce 2020/2021 

  Datum Místo 

ZŠ 9. 9.  Návštěva Planetária Ostrava 

ŠD 17. + 18. 9. Projektový den Otevřené chrámy 

ZŠ 18. 9. 
Výlet pro 5. ročník organizovaný ZŠ Dobratice – 

aktivita v rámci projektu Poznej svůj kraj 
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ZŠ 25. 9.  
Návštěva žáků ze ZŠ Třanovice – výlet uspořádaný žáky 

5. ročníku v rámci projektu Poznej svůj kraj 

ŠD 2. 10. Projektový den v Zoo Ostrava 

ŠD 18. 6. Projektový den na hradě Hukvaldy 

ZŠ 29. 6.  Výlet 5. ročníku do ZOO Ostrava – rozloučení se školou 

 

Přehled jednorázových a krátkodobých akcí ZŠ ve školním roce 2020/2021 

 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.  

Ve spolupráci se Spolkem Hájenka proběhly programy Lžička medu pro 1. a 2. třídu, 

Expedice Modrá planeta pro 4. třídu a Vítejte na Zemi! pro 5. třídu. Ostatní objednané 

programy byly zrušeny vzhledem k mimořádnému uzavření škol.  

 

Škola byla opět zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní aneb 

Ukliďme si svět – zpětný odběr drobných elektrospotřebičů, starých baterií a tonerů. Dalšími 

splněnými aktivitami byly úkoly Staň se výzkumníkem aneb Jak se třídí elektrospotřebiče v 

Moravskoslezském kraji, Recyklační zlepšováky, Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší 

sklenici, Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí. 

 

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

organizuje přehlídku divadelních souborů. V září 2020 byly realizovány projektové dny mimo 

ZŠ, které se nemohly uskutečnit v předchozím školním roce. Z důvodu uzavření škol v 

souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 však bylo i v tomto školním roce mnoho 

plánovaných školních akcí v období od října 2020 do května 2021 přesunuto na závěr 

školního roku nebo následující školní rok, jiné byly zcela zrušeny. 

Září 

Projektové aktivity mimo ZŠ 

 

Říjen 

 

12. 10.  Beseda Prevence šikany (Poradna pro primární prevenci) 

 

 

Prosinec 

 

8. 12.     Lžička medu (EVVO Spolek Hájenka)  
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14. 12.   Expedice modrá planeta (EVVO Spolek Hájenka)  

              Vítejte na Zemi! (EVVO Spolek Hájenka)  

 

 

Červen 

 

15. 6.  Preventivní program Jak si nenechat ublížit  

           Vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou branou  

 

17. 6.  Preventivní program Nechej mne, ne - to nechci 

 

22. 6.  Návštěva knihovny: Podivuhodné hry s Jiřím Šebestou 

           Ukázka dravců 

 

23. 6.  Zábavné seznámení se školou pro budoucí prvňáčky 

 

28. 6.  Beseda s Policií ČR 

 

 

Přehled dlouhodobých akcí a projektů ve školním roce 2020/2021: 

• 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 

banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních jsme se zapojili do projektu Ovoce do škol. 

Žáci dostávali zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové nápoje a výrobky 

dle nabídky dodavatele. 

• Mléko do škol – v tomto projektu je škola zapojena druhým rokem. Cílem projektu 

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

výrobků. Minimální počet dodávek produktů ve smyslu § 6 odst. 3 nařízení vlády za 

měsíc školního roku 2020/2021 byl stanoven na 2 dodávky měsíčně, přičemž každá z 

těchto 2 dodávek zahrnuje jednu porci konzumního mléka a jeho variant se sníženým 

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

• I ve školním roce 2020/2021 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 zařízeních 

v České republice. (EVVO) 
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• Základní škola, mateřská škola i školní družina v tomto školním roce pokračovaly v 

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 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 a mateřská škola zahájily realizaci aktivit projektu Šablony pro Řepiště 

III, registračního čísla CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019202 a čerpání finanční dotace 

ve výši 669 399,- Kč. Z těchto prostředků jsou hrazeni školní asistenti, besedy a 

projektové dny v ZŠ a MŠ. Projekt bude ukončen k 31.1.2023.  

 

• 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, kroužky a dětské tábory. Projekt byl ukončen 30. 7. 2021. 

Z financí projektu jsou hrazeny tyto aktivity:  

1. Delší provoz školní družiny – prodloužení do 17,00 hodin 

2. Školní klub pro žáky 3. – 5. ročníku – tematické zaměření (zpěv, sport, dramatická 

tvorba, vaření, angličtina, tvoření) 

3. Příměstské tábory v období jarních prázdnin. V tomto školním roce byl v souvislosti 

s pandemií nemoci Covid-19 příměstský tábor realizován v období letních prázdnin. 

• Základní škola a Mateřská škola Řepiště získala nadační příspěvek z programu 

Srdcovka Nadace OKD. 

 

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

výuky plavání v základních školách v roce 2020“ poskytovaná MŠMT. Dotace 

v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 nebyla čerpána, jelikož se výuka plavání 

v tomto školním roce nemohla uskutečnit. 

 

• Pedagogové MŠ se v tomto školním roce účastnili závěrečné etapy 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 byl zaměřen na osobnostně sociální a 

emoční rozvoj pedagogů, rozvoj komunikačních dovedností a týmové spolupráce, 

podporu a rozvoj profesních kompetencí, základy kolegiální podpory a interního 

mentoringu. 

 

• Mateřská škola a školní družina se v tomto školním roce účastnily projektu Celé 

Česko čte dětem. Jedná se o osvětovou a mediální kampaň zaměřenou na podporu 

čtenářské gramotnosti dětí a mládeže. Propaguje hodnotnou literaturu a budování 

pevných vazeb prostřednictvím společného čtení v rodině a předčítání hostů. Do 

předčítání dětem se zapojili např. průvodkyně na hradě Hukvaldy, myslivec působící 

v zámecké oboře, knihovnice a další. 



12 

 

• V závěru školního roku základní škola získala finanční příspěvek z dotační výzvy 

MSK na podporu preventivních aktivit ve školním roce 2021/2022. Projektové 

aktivity budou zaměřeny na vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového 

chování, pozitivního klima třídy a řešení konfliktních situací ve třídě. Edukačně-

preventivní program Dobronauti: Zpátky v čase posilující kompetence žáků při 

zvládání vrstevnických konfliktů a agrese bude realizován ve 3. – 5. ročníku 

následujícího školního roku. 

 

• Žáci navštěvující školní družinu se zapojili do programu Ekoškola, který je největším 

dlouhodobým environmentálním vzdělávacím programem na světě. Zaměřuje se 

na  žáky, které učí aktivně a efektivně řešit problémy životního prostředí ve svém 

okolí, spolupracovat v ekotýmu a v rámci toho pozitivně ovlivňovat životní prostředí. 

 

• Žáci 2. ročníku se svou třídní paní učitelkou se v únoru 2021 po dobu následujícího 

roku stali sponzory rysa karpatského v ZOO Ostrava. Za svůj dar získali volný vstup 

do ZOO pro celou třídu. 

 

Akce a projekty pořádané MŠ jsou přílohou této výroční zprávy. 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Postupováno podle Preventivního programu sociálně patologických jevů, školním 

metodikem prevence ve 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 

Řepištích, Knihovna obce Řepiště, Kulturní středisko Vratimov, Pedagogicko-psychologická 

poradna ve Frýdku-Místku, Středisko volného času Vratimov, ZUŠ Vratimov, Český červený 

kříž, Odbor sociálně-právní ochrany dětí ve Frýdku-Místku, Pavučina v.o.s., Poradna pro ženy 

a dívky, Poradna pro primární prevenci 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. V tomto školním roce však bylo vzhledem k pandemii 

nemoci Covid-19 a uzavírání škol mnoho plánovaných akcí a programů zcela zrušeno nebo 

přesunuto na následující školní rok.  

Ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci proběhl v 5. ročníku program 

věnovaný předcházení šikany ve třídě s názvem Nebezpečí šikany. Poradna pro ženy a dívky 

uspořádala pro žáky 3. a 4. ročníku preventivní program nazvaný Jak si nenechat ublížit, 

v nižších ročnících proběhl program Nechej mne, ne to nechci. Pro všechny žáky školy Policie 

ČR uspořádala poutavou besedu. 

 

 

http://www.dobronauti.cz/
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g) Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVVP a celoživotního vzdělávání ve 

školním roce 2020/2021 

Název kurzu, semináře... Počet  

Formativní hodnocení v praxi 2 

Svět učebnic Nakladatelství ALTER 1 

Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu 1 

SOS – První pomoc při obtížích žáků v 1. – 3. ročníku ZŠ 2 

Školní systemické konstelace – Jak být autoritou 1 

Náměty pro výtvarné tvoření 1 

Jak na matematickou gramotnost u dětí mladšího školního věku 9 

Slovíčka s aplikací WocaBee  3 

Vzájemná spolupráce OSPOD a školského zařízení 2 

Seminář k dotačnímu programu MSK  1 

Španělština pro začátečníky 1 

Metodický průvodce první třídou 1 

Kurz angličtiny 1 

Talent a co s ním? 1 

Studium na OU – Učitelství pro I. stupeň ZŠ 1 

Studium na OU – Rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1 

Studium na OU – Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 

Možnosti dalšího vývoje školské prevence: Cesty otevřené a zavřené 1 

Líný učitel 1 

Základní škola v roce 2020/2021 1 
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Stížnosti šetřené ČŠI 3 

Distanční vzdělávání v prostředí MS Teams 7 

Jak vést obtížný rozhovor 1 

Efektivní komunikace – odpovědnost žáků a autorita učitele 1 

Přijímací řízení v MŠ a ZŠ 1 

Doškolení Zdravotník zotavovacích akcí 2 

Strategické řízení a plánování ve školách 1 

Školení k distančnímu vzdělávání v MŠ 1 

Cesta S dílna 2 

Grafomotorika a vše, co k ní patří (1. + 2. část) 1 

Zážitkové hry pro děti v přírodě 1 

Rozvoj prostorové představivosti 1 

Polytechnika v mateřské škole v praxi 1 

Jóga v nepedagogické praxi 1 

O dětské řeči aneb řeči o řeči I. 1 

Studium pro koordinátory ŠVP 1 

Jak na polytechnické vzdělávání i v zájmových činnostech 1 

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 1 

Škola v době koronaviru a po ní 1 

Hudební výchova pro 1. ročník 1 

Školení první pomoci 28 
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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.  

• Účast v projektu Recyklohraní. 

• Účast 1. a 2. ročníku ve výtvarné soutěži Mladí výtvarníci. 

• Účast v projektu „Poznej svůj kraj“ (AS/2020/5) zařazeného do Místního akčního 

plánu Frýdek-Místek II. 

• Rozhovor žáků 5. ročníku vysílaný na radiové stanici Český rozhlas Ostrava. 

Tématem byla příprava a realizace výletu pro spřátelenou školu v rámci projektu 

„Poznej svůj kraj“. 

• Letní příměstský tábor pro děti a žáky. 

• Besedy s odborníky. 

• Účast žáků 5. ročníku ve vědomostní soutěži Křížem krážem Slezskou branou – 

umístění na 2. místě v kategorii mladších školních žáků. 

• Sponzorství rysa karpatského v ZOO Ostrava 2. ročníkem ZŠ. 

 

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

2020/2021 

Inspekční činnost v tomto školním roce neproběhla. 

 

j) Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2020 

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 určena na platy zaměstnanců školy, ostatní platby za provedenou práci, 

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, úhrady po dobu pracovní neschopnosti, 

zákonné pojištění za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem, osobní ochranné 
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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. 

 

Dotace:  

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

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

31.1.2021. Projekt „Šablony 2“ 

b) 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, doba realizace do 31.7.2021 

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

republiky „Šablony pro Řepiště III“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019202. 

Zahájení realizace 1.2.2021 

d) Nadace Srdcovka OKD č. smlouvy 210910051/14.000Kč 

 

Zpráva o hospodaření školy v období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 v Kč 

Celkové příjmy:    rozpočet:  20 440 973,06      skutečnost:  20 025 673,00 

Celkové výdaje:    rozpočet:  20 440 973,06      skutečnost:  20 032 599,00 

Výsledek hospodaření:                                                                 - 6 926,00 Kč 

 

Dotace ze státního rozpočtu – resort školství  

Dotace ze SR z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 14 856 554 Kč. Dotace 

nebyla vyčerpána (důvod – ošetřovné asistentky pedagoga), vratka z dotace na podpůrná 

opatření činila 53 323 Kč. 
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Dotace – účelová dotace ESF – šablony a grant MPSV, Grant OKD Srdcovka 

Náklady:   1 579 124,06                   Čerpání:  1 284 183,70 

Výnosy:    1 579 124,06                   Čerpání:  1 284 183,70      

 

Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 

Celkový příspěvek na provoz byl schválen ve výši 2 743 000 Kč  

Příjmy: rozpočet:  4 005 295                     Skutečnost:  3 936 258,30 

Výdaje: rozpočet   4 006 295                     Skutečnost:  3 943 184,30 

 

Výsledek hospodaření je - 6 926 Kč. 

 

Doplňková činnost: 

Příjmy:    rozpočet:  350 000                          skutečnost:  285 812,00 

Výdaje:   rozpočet:  350 000                          skutečnost:  278 886,00 

 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 6 926 Kč.   

 

Stav a pohyb fondů v roce 2020: 

401 – Fond dlouhod. majetku          PS 25 019 345,98 

                                                          -     1 065 770,00   odpisy 

                                                         KS 23 953 575,98 

 

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

     KS          4 249,50 

 

411 – Fond odměn                           PS       170 000,00  

     Čerpání 21 450,00   

     KS      148 550,00 
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412 – FKSP                                    PS        254 794,64 

    Příděl           219 324,00 

    Čerpání        137 235,95     

                                                        KS       336 882,69 

 

414 – Rezervní fond                         PS      342 045,99 

    HV 2019     322 532,11 

    Dary                5 129,00 

    Převod do IF 200 000,00 

    Proúčtováno    21 761,72 

413                                                     KS      447 945,38 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Příspěvková organizace se ve školním roce 2020/2021 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 1.9.2021      

      Mgr. Martina Bastová   

      ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště 

 

Pedagogická rada byla se zněním výroční zprávy seznámena dne: 1.9.2021 

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

2020/2021 schvaluje:  

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

Pavlína Kučerová, předsedkyně školské rady 


