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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 2019/2020 probíhala v základní škole na Mírové ulici 56 výchovně-

vzdělávací činnost v 5 kmenových třídách a ve 3 odděleních školní družiny. Všechny 

kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi či dataprojektory, ve třídě 2. 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 složitě hledali místnosti k výuce a organizačně toto šlo 

zajistit jen tehdy, když některá třída odcházela 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. Ve školním roce 2019/2020 proběhla úprava Školního 

vzdělávacího programu ZŠ a MŠ Řepiště příspěvkové organizace (viz Přehled oborů vzdělání, 

které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku). Hodinová dotace předmětu 

Tělesná výchova od 2. ročníku byla snížena o jednu hodinu – tzn. z původních navýšených 3 

na celkem 2 hodiny v týdnu vyučovaných v bloku, a to z důvodu neefektivního využití 1 

hodiny TV. Vzhledem k přesunům ze školy do tělocvičny probíhala samotná výuka TV jen 

krátký čas, proto byla tato hodina nahrazena předmětem Etická výchova, který je vyučován 

v každém ročníku 1 hodinu týdně. Výuka Anglického jazyka od tohoto školního roku probíhá 

ve všech ročnících. 

Učebny 3.  a 5. ročníku jsou vybaveny klavíry a proto slouží v odpoledních hodinách k výuce 

Školního klubu 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, čehož 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 nerealizováno. 
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Hodnocení žáků a komunikace se zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím tzv. 

elektronické žákovské knížky v programu iŠkola. Webové stránky příspěvkové organizace 

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

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

Prostory ke stravování žáků a zaměstnanců jsou umístěny mimo budovu základní školy, a to 

ve školní jídelně na ulici Bratří Musálků 249, kam žáky doprovázejí pedagogové konající 

dohled i během oběda. Školní jídelna je součástí budovy mateřské školy, je 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.) 

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 k 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. 

Ve školním roce 2019/2020 pokračovalo čerpání  finanční dotace 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 pomáhají 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.  
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Současně pokračujeme i v čerpání dotace z projektu Šablony II na personální a vzdělávací 

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

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

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

a aktivity. Bohužel, přerušení výuky z důvodu pandemie COVID 19, nám neumožnilo 

uskutečnit všechny plánované aktivity, které jsme tak přesunuli do dalšího školního roku. 

V období od 11. 3. 2020 do 24. 5. 2020 probíhala z důvodu mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 výuka distančně. 

Osobní přítomnost žáků ve škole byla obnovena dne 25. 5. 2020. 

 

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

Ve všech ročnících se ve školním roce 2019/2020 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 
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c) Personální zabezpečení činnosti školy a údaje o počtech žáků a dětí 

 

1) žáci v ZŠ podle statistického výkazu k 30. 9. 2019 

   Školní rok 2019/2020 

počet žáků 1021) 

počet tříd  5 

počet ročníků 5 

počet žáků na třídu 20,4 

1)Z toho 4 žáci jsou vzděláváni podle §38 – Vzdělávání v zahraničí   

 

 

2) děti v MŠ podle statistického výkazu k 30. 9. 2019 

Školní rok 2019/2020 Bratří Musálků 249 

Počet dětí 84 

Počet tříd  3 

Počet dětí na třídu 28 

 

 

3) zaměstnanci – fyzický počet 

 Školní rok 2019/2020 

pedagogičtí ZŠ+1MD/MŠ/ŠD 12+1/6/5 

Dopp – celoroční, pravidelná činnost 2 

správní úsek ZŠ/MŠ/ŠJ 3/2/5 

 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků je v souladu se školským 

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

 

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021: 

Zápis žáků do 1. třídy  Celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 30 

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

roku 
3 

- z toho počet žádostí o odklad povinné školní docházky  2 

- z toho počet dětí po dodatečném odkladu povinné školní 

docházky 
0 

Přestup dětí z jiných škol (po termínu zápisu) 0 

Nenastoupily  3 

Počet žáků do 1. ročníku  25 

  

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2019/2020 

 

 

 

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.  

 

 

 



8 

 

 

 

Počet dětí ve školní družině k 30. 10. 2019 – podle statistických výkazů 

Ukazatel  Školní rok 2019/2020 

Kapacita schválená MŠMT (žák) 75 

Počet zapsaných žáků 75 

Počet oddělení  3 

Počet pedagogů (úvazkově)  3 

Počet žáků na úvazek pedagoga 25 

 

 

Školní výlety, exkurze a kurzy ve školním roce 2019/2020 

  Datum Místo 

ZŠ 13.9.  
Návštěva Hasičského záchranného sboru MSK 

v Nošovicích 

ZŠ 27. 9.  Výuka na dopravním hřišti 

ZŠ 11. 11.  
Návštěva výstavy dřevěných kostelíků, práce se 

dřevem v ZŠ Paskov 

ZŠ 10. – 14. 2.  Lyžařský výcvik 

ZŠ 17. 12.  Vánoční koncert ZUŠ Vratimov 

ŠD 19. 2. Kino Vratimov – Tajný život mazlíčků 2 

 

 

Přehled jednorázových a krátkodobých akcí ZŠ ve školním roce 2019/2020 

Z důvodu uzavření škol v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 bylo mnoho plánovaných 

školních akcí přesunuto na závěr školního roku nebo následující školní rok, jiné byly zcela 

zrušeny.  

Do vzdělávacího procesu ve škole je zařazena environmentální výchova. Cíle tohoto 

programu jsou plněny aktivitami v různých předmětech (EVVO) – trvale sledujeme a 
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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), splnila úkoly Staň se výzkumníkem aneb Jak se třídí 

elektrospotřebiče v Moravskoslezském kraji, Recyklační zpravodaj, Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký. Za získané body obdržela diktafon, stopky, korkovou nástěnku, plastové 

přepravky a drobný výtvarný materiál, všechny třídy absolvovaly zdarma program Recyklace 

hrou. 

Ve spolupráci se Spolkem Hájenka proběhly programy Když to schytá biodiverzita a Energie 

hýbe světem. Společnost ARPOK pro žáky připravila dva tematické dny, a to Den čokolády a 

Den Země. 

 

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

organizuje přehlídku divadelních souborů. Pořádání těchto akcí však bylo v druhém pololetí 

tohoto školního roku výrazně omezeno.  

 

Září 

20. 9. Běh naděje – charitativní akce 

 

Říjen 

1. 10. Preventivní program Když nesvítí obrazovka, Internetové moře, Pavučina 

3. 10. Beseda v knihovně se spisovatelkou Markétou Harasimovou o knize Kočkohrátky 

10. 10. Pasování na čtenáře 

17. 10. Preventivní program Recyklace hrou, Recyklohraní 

31. 10. Preventivní program Buďme kamarádi, Pavučina 

 

Listopad 

5. 11. Návštěva knihovny  

11. 11. Preventivní program Kamarádi, Pavučina 

25. 11. Preventivní program Vztahy ve třídě, šikana, Pavučina 

 

Prosinec 

2. 12. Interaktivní preventivní program Umíme být spolu, Abraka Muzika 

6. 12. Mikulášský turnaj ve vybíjené 
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9. 12. Výukový program Když to schytá biodiverzita, Energie hýbe světem, Spolek Hájenka 

10. 12. Beseda v knihovně Jak je ti, Filipe? 

20. 12. Projektový den Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím  

 

Leden 

7. 1. Výukový program Stavitel města, Malá technická univerzita 

21. 1. Beseda s hasiči 

24. 1. Turnaj O šachového krále a královnu regionu Slezská brána 

 

Únor 

4. 2. Výukový program Malý stavitel, Malá technická univerzita 

6. 2. Divadelní představení v ŠD 

14. 2. Výukový program Den čokolády, Společnost Arpok 

17. 2. Divadelní představení Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem, Divadlo Evy Hruškové 

 

Březen 

2. 3. Výukový program v ŠD Plazi 

3. 3. Beseda v knihovně 130. výročí Karla Čapka – Za Dášenkou 

5. 3. Výukový program v ŠD Koza domácí  

 

Červen 

4. 6. Výukový program Jak jsem přišel na svět, Poradna pro ženy a dívky 

18. 6. Preventivní program Agresivita, OSPOD 

19. 6. Preventivní program Kyberšikana, Poradna pro primární prevenci 

23. 6. My free time – výukový program anglického jazyka s rodilým mluvčím 

 

 

Přehled dlouhodobých akcí a projektů ve školním roce 2019/2020: 

• Do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jsme se zapojili po 

předchozích zkušenostech. Akce se uskutečňuje na podporu čtenářské gramotnosti 
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žáků již od jejich prvního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné absolvování 

projektu je pro děti knížka pro prvňáčka. Vzhledem k uzavření škol v souvislosti 

s epidemií nemoci COVID-19 byla část této akce přesunuta na říjen školního roku 

2020/2021. 

• Projekt - „Ovoce do škol“. V souladu s NV č. 478/2009 Sb. o stanovení některých 

podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a 

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

Žáci měli minimálně 1x týdně zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové 

nápoje a výrobky dle nabídky dodavatele. 

• „Mléko do škol“ I v tomto projektu je škola zapojena dlouhodobě. 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 2019/2020 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. 

• I ve školním roce 2019/2020 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) 

• 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 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 reg. 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. 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)  
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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. Ve 

druhém pololetí školního roku 2019/2020 získala MŠ i finanční dotaci ze stejného 

programu na realizaci zajímavých výletů pro děti. Vzhledem k omezeným možnostem 

cestování v době pandemie však bylo žádáno o změnu v projektu a akce byly 

přesunuty na další školní rok.  

 

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

výuky plavání v základních školách v roce 2020“ Dotace na dopravu byla škole 

přidělena, jelikož však plavání se následně z důvodu uzavření školy nekonalo, 

prostředky nebyly čerpány.  

 

• 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. 

 

 

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, Dům dětí 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 se uskutečňují na půdě školy nebo formou výjezdů 

žáků do příslušných institucí. V tomto školním roce však byla jejich četnost významně 

ovlivněna epidemiologickou situací v souvislosti s onemocněním COVID-19 a uzavřením 

škol. 

Ve spolupráci s organizací Pavučina v.o.s. proběhly ve všech ročnících preventivní programy 

s názvy Buďme kamarádi, Kamarádi, Když nesvítí obrazovka, Nebezpečí a jak na něj, Když se 

kouknu do zrcadla, co vidím, Dobrodružství v internetových mořích se zaměřením na prevenci 

šikany a projevů agrese, prevenci kyberšikany, prevenci záškoláctví a taktéž prevenci poruch 
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příjmu potravy. Zážitkovým interaktivním programem byla akce s názvem Umíme být spolu 

představená organizací Abraka Muzika. Poutavou přednášku pojmenovanou Jak jsme přišli 

na svět pro žáky přednesla pracovnice Poradny pro ženy a dívky. Prevenci agresivity byl 

věnován program OSPODu. Starší žáci se zúčastnili přednášky uspořádané Poradnou pro 

primární prevenci Ostrava z.s. na aktuální téma Nebezpečí kyberšikany I.  

V rámci projektu Šablony II. se uskutečnily dvě vzdělávací akce pro rodiče a veřejnost 

zaměřené taktéž na prevenci rizikového chování. Oslovení odborníci přednášeli na téma Jak 

vychovat sebevědomého a spokojeného člověka a Nebezpečí kyberšikany. 

 

g) Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVVP a celoživotního vzdělávání ve 

školním roce 2019/2020 

Název kurzu, semináře... Počet  

Kurz AJ konverzace 1 

Výrobky z přírodních materiálů 2 

Projekt Cesta: Sdílna 2 

Vzájemné návštěvy v projektu "Cesta"   2 

Inspirativní hodina 1 

Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání 2 

Žák s Aspergerovým syndromem na ZŠ 1 

Jak řešit problémové chování žáků s PAS 1 

Anglická gramatika (efektivně a snadno)   1 

Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu… 1 

Strategie zvládání obtížných situací – Co (ne)funguje na žáky 1 

Jóga pro děti 1 

Zvládání stresu: Prevence vyhoření (Základní relaxační techniky) 1 

Koučování dětí  1 

Hospitace jako součást evaluace školy 1 

Studium na OU – Učitelství pro I. stupeň ZŠ 1 

Polytechnická výchova pro nejmenší. Světlo a barvy. 1 
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Speciální pedagogika – OU 1 

Polytechnická výchova pro nejmenší. Zvuk a jednoduché hudební nástroje.  1 

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

speciálních vzdělávacích potřeb – Vysoká škola Dolnoslezská PL 
1 

Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství  1 

Školení administrátorů v systému Škola OnLine 2 

Výtvarný projev jako možnost poznávání dítěte v  pedagogické praxi II. 1 

Etická výchova Univerzita HK, pedagogická fakulta 1 

Rozvoj předmatematické gramotnosti s využitím přírodnin 1 

Polytechnická výchova v MŠ a její využití v přípravě dítěte na vstup do ZŠ 1 

Primární logopedická prevence pro učitelky běžných tříd v MŠ a ZŠ 1 

Matematická pregramotnost 1 

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností 1 

Děti s možnými riziky SPUCH  1 

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 2 

Předčtenářská gramotnost 1 

Moderní komunikace – informační a sociální sítě 1 

Cloudové služby a komunikace v Google Apps 1 

Excel II. – funkce a pokročilé formátování 1 

Digitální gramotnost ve vzdělávání  1 

Hudební nástroje se představují  1 

Podpora sebepřijetí a otevřené komunikace  1 

Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  1 

S písničkou je hezčí svět, pojďme děti rozvíjet  1 

Jak si poradit s nekázní dětí  1 

Drobné hry pro děti mladšího školního věku 1 
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Práce se skupinami dětí či žáků, které nás stojí hodně sil 1 

Právo ve škole  10 

Kázeň a klima školy 10 

Školní a vnitřní řád 4 

Talent a co s ním? 1 

Hodnocení a sebehodnocení žáka 1 

Spolupráce školy, OSPOD a NNO při práci s ohroženým dítětem 1 

Anglický jazyk pro učitele – mírně pokročilí I. 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 

prostřednictvím lokální televize, vývěsek, letáčků, informačních nástěnek, 

internetových stránek školy.  

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

Slezská brána.  

• Účast v projektu Recyklohraní. 

• V lednu 2020 se prezentovali žáci naší školy na turnaji O šachového krále a královnu.  

• Vystoupení hudebního seskupení žáků na adventním jarmarku. 

• Tvořivá dílna uspořádaná pro návštěvníky vánočního jarmarku. 

• Prezentace výrobků dětí a žáků na vánočních trzích. 

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

ochrana očima dětí. 

• Tradiční Karneval, rej masek se soutěžním programem. 

• Noc ve škole, akce s přespáním dětí v budově školy, kterou realizovala družina. 
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• Účast v projektu „Poznej svůj kraj“ (AS/2020/5) zařazeného do Místního akčního 

plánu Frýdek-Místek II. 

• Lampionový průvod Řepištěmi. 

• Jarní příměstský tábor pro děti a žáky. 

• Společná setkání s rodiči při aktivitách školy. 

• Besedy s odborníky. 

 

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

2019/2020 

Inspekční činnost v tomto školním roce neproběhla. 

 

j) Hospodaření a provoz příspěvkové organizace v 2019 

Mzdová a účetní agenda je spravována smluvně. 

Jako příspěvková organizace hospodaří Základní škola a Mateřská škola 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, 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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5) 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 reg.č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007781  

c/ Nadace Srdcovka OKD reg. č. projektu: 190910032 a reg.č. 200910059 

 

Zpráva o hospodaření školy v období od 1. 1. 2019– 31. 12. 2019 v Kč 

Celkové příjmy:    rozpočet:  21 441 871,12           skutečnost:  19 603 503,73 

Celkové výdaje:    rozpočet:  21 441 871,12           skutečnost:  19 283 249,62 

Výsledek hospodaření:                                                                  320 253,11 Kč 

 

Dotace ze státního rozpočtu – resort školství a granty 

Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 14 016 

494 Kč. Účelová dotace byla přidělena ve výši 152 889 Kč. Tato dotace nebyla zcela 

vyčerpaná a vratka z dotace na dopravu na plavání činila 1 060 Kč. 

Položky   Rozpočet  Čerpání   

Platy                       9 994 881  9 994 881 

Odvody                  3 383 679                 3 383 679 

Příděl do FKSP         200 680                       177 525 

Náhrada mzdy             39 135                     39 135 

OPPP                           67 000                        67 000 

ONIV                        178 230                     178 230 

Účelová dotace   plavání  14 060                       13 000   

Účelová dotace    138 829                       138 829  

Celkem                 14 016 494                 14 015 434 

 

Dotace - účelová dotace ESF - šablony a grant MPSV 

Náklady:   2 824 841,12                   Čerpání:  1 048 362,84 

Výnosy:    2 824 841,12                   Čerpání:  1 048 362,84      
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Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 

Celkový příspěvek na provoz byl schválen 3 011 770 Kč na rok 2019. 

Příjmy: rozpočet:  4 600 536                     Skutečnost:  4 539 706,89 

Výdaje: rozpočet   4 600 536                     Skutečnost:  4 219 452,78 

Výsledek hospodaření je 320 254,11 Kč. 

 

Doplňková činnost: 

Příjmy:    rozpočet:  460 000                          skutečnost:  437 298,00 

Výdaje:   rozpočet:  480 000                          skutečnost:  435 020,00 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 2 278 Kč.   

 

Stav a pohyb fondů v roce 2019: 

401 – Fond dlouhod. majetku          PS 26 085 115,98 

                                               -     1 065 770,00   odpisy 

                                                         KS 25 019 345,98 

 

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        195 372,30 

                                                        KS       254 794,64 

 

414 – rezervní fond                         PS      275 020,89 

413                                                     KS   342 045,99 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Příspěvková organizace se ve školním roce 2019/2020 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. 2020  

 

 

      ……..…………………………………………… 

      Mgr. Martina Bastová, ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště 

 

 

 

Pedagogická rada projednala a byla seznámena se zněním této výroční zprávy dne: 25/8/2020 

 

 

 

 

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

2019/2020 schvaluje:  

dne 30. 9. 2020   ……………………………………………………….  

Pavlína Kučerová, předsedkyně školské rady 


