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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: 1 zástupce za zřizovatele – Obec Řepiště 

    1 zástupce pedagogických pracovníků školy 

    1 zástupcei 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 2021/2022 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 4. 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 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 2. ročníku je vybavena klavírem, proto slouží v 

odpoledních hodinách k zájmovým aktivitám – sborový zpěv. 

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. 

Mimo web školy umisťuje organizace příspěvky i na svůj facebook.   

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. 

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

školních akcích. Ve školním roce 2021/2022 vzhledem k epidemii nemoci Covid-19 však 

některý tyto akce neproběhly, jiné se v jarním období již mohly uskutečnit. 

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 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 s přihlédnutím k požadavkům GDPR 

i na bezpečné uskladnění povinné dokumentace (smlouvy, školní matrika, pracovně právní 

dokumenty…). Také citelně schází místnost 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.  

Účast v projektech: 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 jsou hrazeni školní asistenti ve všech subjektech, besedy 

a projektové dny v ZŠ a MŠ.  

Tento školní rok byl opět poznamenán probíhající pandemií nemoci COVID-19. 

Navzdory nepříznivé situaci však nedošlo k uzavření škol, výuka tedy probíhala po celý školní 

rok prezenčně, avšak s přísně nastavenými hygienickými opatřeními. Provoz základní školy i 

mateřské školy byl ale v období od prosince 2021 do března 2022 omezen četnými karanténami 

vybraných kolektivů tříd. 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku  

Ve všech ročnících se ve školním roce 2021/2022 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. 2021 

   Školní rok 2021/2022 

počet žáků 991) 

počet tříd  5 

počet ročníků 5 

počet žáků na třídu 19,8 

1) Z toho 1 žák je vzděláván podle §38 – Vzdělávání v zahraničí   

V průběhu školního roku se počet žáků navýšil na 104. 
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2) děti v MŠ podle statistického výkazu k 30. 9. 2021 

Školní rok 2021/2022 Bratří Musálků 249 

Počet dětí 78 

Počet tříd  3 

Počet dětí na třídu 26 

V průběhu roku se počet dětí navýšil na 82. 

 

3) zaměstnanci – fyzický počet 

 Školní rok 2021/2022 

pedagogičtí ZŠ + MD/MŠ/ŠD + MD 8 + 1/7/3 + 1 

Dopp – celoroční, pravidelná činnost 1 

správní úsek ZŠ/MŠ/ŠJ + MD 4 /4/5 + 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 2022/2023: 

Zápis žáků do 1. třídy  Celkem 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 25 

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

roku 
3 

- z toho počet žádostí o odklad povinné školní docházky  5 

- z toho počet dětí po dodatečném odkladu povinné školní 

docházky 
0 

Přestup dětí z jiných škol (po termínu zápisu) 1 

Počet žáků do 1. ročníku  23 
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e) Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program je zaměřen na předávání a osvojování znalostí a dovedností, které 

budou žáci schopni efektivně uplatnit ve svých životech. V souladu s novými trendy ve 

vzdělávání je kladen důraz na výuku cizích jazyků, využití komunikačních a informačních 

technologií a zavádění moderních metod výuky do výchovně vzdělávacího procesu.  

V rámci osobnostního rozvoje jsou žáci vedeni k rozvoji vlastních schopností a k jejich 

uplatňování společně s osvojenými vědomostmi a dovednostmi, k vlastnímu hodnocení a 

objektivnímu posouzení své práce a dosažených výsledků. 

Specializací školy je výuka předmětu Etická výchova ve všech ročnících. V těchto hodinách 

jsou žáci vedeni k dodržování pravidel soužití mezi lidmi, k odpovědnosti a k vytváření 

morálních a etických hodnot. Výchovou ke zdravému životnímu stylu, která se prolíná všemi 

předměty, jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a toleranci při vzájemné spolupráci a společné 

interakci s ostatními spolužáky a osobami v každodenním životě, k rozvoji fyzického zdraví 

dostatkem aktivního pohybu i duševního zdraví při relaxaci a v rámci zájmových činností, které 

škola nabízí. 

 

 

f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022 

 

 

 

 

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. 2021 – podle statistických výkazů 
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Ukazatel  Školní rok 2021/2022 

Kapacita schválená MŠMT (žák) 75 

Počet zapsaných žáků 74 

Počet oddělení  3 

Počet pedagogů (fyzicky)  3 

Počet žáků na vychovatelku  24,67 

 

 

g) 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.  

Ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci proběhl v 1. ročníku program s názvem 

Jak si nenechat ublížit, ve 2. a 3. ročníku Táta, máma a já, Nechej mne, ne - to nechci ve 4. 

ročníku a v 5 ročníku program nazvaný Jak jsme přišli na svět a Tajemství lásky. 2. – 5. ročník 

se účastnil preventivního programu s organizací E-duha. Beseda věnovaní šikaně a kyberšikaně 

proběhla v 5. ročníku. 

 
V rámci preventivního programu věnovaného dopravní výchově se žáci 4. a 5. ročníku 

účastnili projektu Bezpečnost silniční dopravy s ODISbus, žáci 1. – 4. ročníku programu 

s BESIP. Pro všechny žáky školy Policie ČR uspořádala poutavou besedu nazvanou Chraň svůj 

svět! Naučnou besedu o prevenci požárů a úrazů žáci absolvovali s hasiči. Povědomí o 

bezpečném chování nejen během prázdninových dnů na horách, na hřišti, ale i doma a na 

cyklostezkách žáci získali během preventivního programu Hurá prázdniny pořádaného 

Střediskem volného času Vratimov. 
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Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována podpora v souladu 

s přiznanými podpůrnými opatřeními. Podpora probíhá dle platného doporučení školského 

poradenského zařízení, úpravy výchovně-vzdělávacího procesu jsou pravidelně konzultovány 

a vyhodnocovány ve spolupráci s příslušným poradenským zařízením. Dle stanovených 

podpůrných opatření se 6 žáků účastní předmětu speciálně pedagogické péče, jednomu žákovi 

je přidělen asistent pedagoga, jeho vzdělávání probíhá dle individuálního vzdělávacího plánu. 

 

 

Zajištění podpora žáků nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 

V rámci vzdělávacího procesu probíhá depistáž nadaných žáků. Při odhalení nadání je 

žákům poskytována odpovídající podpora zaměřená na rozvoj jejich talentu formou 

obohacování učiva a docházkou do zájmových kroužků.  

Mimořádné nadání nebylo diagnostikováno školským poradenským zařízením u 

žádného žáka, stejně tak žádný žák školy nevyžaduje poskytování jazykové přípravy. 

 

 

h) Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVVP a celoživotního vzdělávání a 

odborného rozvoje nepedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 

Název kurzu, semináře.: Počet  

Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga 2 

Předmatematicka gramotnost v Hejného metodě 1 

Bezlepková dieta ve školní jídelně 1 

Čtení v 1. třídě – od písmen po čtení s porozuměním 1 

Alternativní pedagogika v předškolním vzdělávání 1 

Jak realizovat Projekty proměny aneb Výtah z Komenského Porady o nápravě 

věcí lidských 
1 

Podpora kreativních činností v oblasti polytech.vzdělávání – Práce se dřevem 1 

Zástupcovský balíček 1 
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DOBRONAUTI: Zpátky v čase 5 

Environmentální činnosti v mateřské škole ve třídě i venku 1 

Prvouka činnostně v 1. ročníku 1 

Kurz přežití pro ředitele škol aneb Jak uspět v první linii 1 

Základní principy genetického konstruktivismu (tj. Hejného metody) 1 

Seminář BOZP ve školách a školských zařízeních 1 

Studium na OU – Učitelství pro I. stupeň ZŠ 1 

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

Mediální obraz školy 1 

Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi 1 

Bezmléčná dieta ve školní jídelně 1 

Hry pro rozvoj osobnosti dětí 1 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných události – základní 

vzdělávání 
3 

Výtvarný nápadník na celý rok 1 

Efektivní komunikace pedagoga s rodičem v MŠ 1 

Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku 1 

Právní předpisy a financování ve školní jídelně 1 

Studánky víly Rozárky 1 

Hudebně pohybové činnosti 1 

Odpady ve školní jídelně – nový zákon o odpadech 1 

Jak na nový RVP ZV ve škole 1 
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Luční školka v praxi 1 

Rizikové chování ve škole 1 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Vzdělávání koordinátorů změny 1 

Psychomotorické hry v MŠ a 1. stupni ZŠ 1 

Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi – Velikonoce 3 

Šetrná spotřeba vody a jeho zařazení ve výuce 1 

Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku 1 

Tvoříme ze dřeva 1 

Kompostování ve výuce v mateřských a základních školách 1 

Rozhovory ředitele se zaměstnanci školy 1 

Motorika a hry na rozvoj motoriky 1 

Možnosti efektivní (spolu)práce s rodinou 1 

Studium pro koordinátory ŠVP  1 

Metodický průvodce první třídou 1 

Školní jídelna během prázdniny 1 

Znalost nutných předpisů k ochraně veřejného zdraví 5 

Abaku 11 

Etická výchova 1 

Studium OU – Vychovatelství 1 

Předcházení vzniku odpadů z potravin a jeho zařazení do vzdělávání žáků 1 

InspIS ŠVP pro MŠ 1 

Škola místo bezpečí  1 
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A přece se točí! S podtitulem: Návody a nápady pro ředitele škol i zřizovatele 

vzdělávacích institucí. 1 

Chromebooky do škol 1 

 

 

i) 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 ve výtvarné soutěži Mladí výtvarníci, umístění žáků 4. ročníku 

 Besedy s odborníky 

 ZOO Ostrava – finanční podpora v rámci adopce Rysa karpatského, 3. ročník 

 Umístění žáků základní školy a dětí z mateřské školy v soutěži Požární ochrana očima dětí 

a mládeže 2022 

 Začátkem dubna děti ze třídy Beruška získaly zlatou medaili na třetím ročníku 

Mistrovství školek Slezské brány 2022 v Raškovicích. 

 V rámci soutěže vyhlášené Akademií kvality a značkou Klasa žáci ve školní družině 

vyhráli ve výtvarné soutěži o nejkrásnější vánoční okno 

 Účast na turnaji škol Regionu Slezská brána ve florbalu 

 Závod v orientačním běhu v rámci Regionu Slezská brána, umístění družstev žáků 3. – 

5. ročníku 

 

Školní výlety, exkurze a kurzy ve školním roce 2021/2022 

  Datum Místo 

ZŠ 6. 9.  Výlet do ZOO Ostrava - 2. + 3. Ročník 
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ŠD 20. 10. Kino Vratimov  

ŠD 6. 4.  Návštěva kina - 1. Ročník 

ZŠ 7. 4.  
Workshop k projektu Odborné, kariérové a 

polytechnické vzdělávání v MSK II.: Prohlídka 

pěstebního zázemí Školního zahradnictví - 5 ročník 

ZŠ 9. 4. Ukliďme Řepiště! 

ZŠ 13. 4.  Projekt Krok za krokem k úspěšné škole - 5. ročník 

ZŠ 19. 4.  Den Země - projektová výuka ve SVČ Vratimov  

ZŠ 21. 4.  Projekt Krok za krokem k úspěšné škole - 5. ročník 

ZŠ 27. 4.  
Projektová výuka Šablony III pro 1. a 2. ročník - 

Finanční gramotnost 

ZŠ 28. 4.  
Propagace veřejné dopravy s ODISbus - projekt pro 4. a 

5. Ročník 

ZŠ 12. 5.  
Projekt Šablony III mimo ZŠ - Zahrada Hrušov: 

Tradiční venkovské byliny - 5. Ročník 

ZŠ 16. 5.  

Workshop k projektu Odborné, kariérové a 

polytechnické vzdělávání v MSK II.: Prohlídka 

pěstebního zázemí Školního zahradnictví, osázení 

truhlíků - 5 ročník 

ZŠ 16. 5.  Prohlídka Zámku v Paskově - 4. Ročník 

ZŠ 18. 5.  Informatika na ZŠ Paskov - 4. ročník  

ZŠ 24. 5.  Třídní výlet - 2. + 3. Ročník 

ŠD 30. 5.  Výlet ŠD 

ZŠ 30. 5.  Výchovný koncert ZUŠ Vratimov - 4. ročník 

ZŠ 3. 6.  
Projekt Šablony III mimo ZŠ - Poklady Landeku - 5. 

Ročník 

ZŠ 15. 6.  Výlet Region Slezská brána - 4. + 5. ročník 

ZŠ 27. - 29. 6. Vícedenní výlet - 5. ročník, chata Liptov - Ostravice 
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Přehled jednorázových a krátkodobých akcí ZŠ ve školním roce 2021/2022 

 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 Příběh jednoho odpadku pro 1. 

a 2. ročník, Netopýři a les pro 3. ročník a Máme na výběr? pro 5. ročník. V předvánočním 

období se uskutečnil program Vánoce v Beskydech ve 3. a 4. ročníku. Středisko volného času 

Vratimov pro žáky všech ročníků uspořádalo akci ku příležitosti oslav Dne Země. 

 

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 Splnili jsme úkoly Spočítej si vodní stopu aneb Krtek vám 

napoví, Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí, Závody naruby, Velká 

kompostová výzva.  

 

Ve spolupráci s obecním úřadem Řepiště byl opět zahájen sběr starého papíru. Nově byl 

u základní školy přistaven kontejner na plast. Environmentálnímu vzdělávání žáků školy se 

věnuje Ekokroužek školní družiny Coolišáci. V rámci tohoto kroužku byly uspořádány úspěšné 

akce v obci s názvem Den Země a Ukliďme Řepiště. Žáci se v kroužku věnují také 

vermikompostování, sázení louky, avokádové sadbě, péči o školní zahradu, péči o ptáky v zimě 

atd. 

 

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

přehlídek. Na podzim 2021 proběhla výuka plavání ve 4. a 5. ročníku, která byla z předchozího 

školního roku odložena z důvodu pandemie covid-19. Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník 

proběhl na jaře 2022. Žáci školy se účastnili také lyžařského výcviku, v závěru školního roku 

absolvovali žáci 5. ročníku třídenní ozdravný pobyt. Ve spolupráci s Regionem Slezská brána 

se žáci školy účastnili orientačního běhu a turnaje ve florbalu. Umístění dětí a žáků základní a 

mateřské školy přinesla aktivní účast ve výtvarných soutěžích nazvaných Mladí výtvarníci a 

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022. 

 

Září: 

6. 9. Výlet do ZOO Ostrava - 2. + 3. ročník 

16. 9. Návštěva knihovny: Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou - 1. + 2. ročník 

 

Říjen: 

5. 10. Pasování na čtenáře - 2. ročník 

20. 10. Kino Vratimov - ŠD 
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Listopad: 

4. 11. ŠD - Halloweenské skotačení 

5. 11. Lampionový průvod 

10. 11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2021/2022, Třídní schůzky 

15. 11. Zahájení výuky plavání - 4. + 5. ročník (po dobu 5 týdnů - do 13. 12.) 

             Příběh jednoho odpadku (EVVO program - Spolek Hájenka) - 1. + 2. ročník  

16. 11. Máme na výběr? (EVVO program - Spolek Hájenka) - 5. ročník  

             Netopýři a les (EVVO program - Spolek Hájenka) - 3. ročník  

             Jak si nenechat ublížit (preventivní program) - 1. ročník  

             Táta, máma a já (preventivní program) - 2. ročník  

18. 11. Táta, máma a já (preventivní program) - 3. ročník  

             Jak jsme přišli na svět (preventivní program) - 5. ročník  

27. 11. Vánoční jarmark, rozsvěcování vánočního stromu - omezeno 

30. 11. Nechej mě, ne, to nechci (preventivní program) - 4. ročník  

 

Prosinec: 

2. 12. Projekt Atletika hravě  - 3. ročník 

3. 12. Mikulášské divadlo - U Máně  

7. 12. Vánoční fotografování 

8. 12. ŠD Cestovadélko - Vánoční pohádka  

14. 12. Beseda s policií - Chraň svůj svět 

16. 12. Vánoce v Beskydech (EVVO program - Spolek Hájenka) - 3. + 4. ročník  

21. 12. Projekt Atletika hravě - 4. + 5. ročník 

 

Leden: 

21. 1. O šachového krále a královnu RSB – vybraní žáci 

26. 1. Pedagogická rada za 2. čtvrtletí šk. roku 2021/2022 

 

Únor: 

7. - 11. 2. Lyžařský výcvik Lyžování se Sluníčkem 
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9. 2. - 20. 4. Plavecký výcvik - 2. + 3. ročník 

15. 2. Návštěva knihovny - 1. ročník 

 

Březen: 

3. 3. Turnaj ve florbalu - vybraní žáci 

10. 3. Beseda v knihovně - 2. - 5. ročník 

22. 3. Tajemství lásky (preventivní program) - 5. ročník  

23. 3. ŠD Cestovadélko 

25. 3. Beseda s Markem Hermanem  

29. 3. ŠD Emongo 

 

Duben: 

5. 4. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ  

6. 4. Pedagogická rada za 3. čtvrtletí šk. roku 2021/2022, Třídní schůzky 

         ŠD Návštěva kina - 1. ročník 

7. 4. Workshop k projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.: 

         Prohlídka pěstebního zázemí Školního zahradnictví  - 5 ročník 

8. 4. Prima pokusy: Velikonoční program - 3. + 4. ročník  

9. 4. Ukliďme Řepiště!  

13. 4. Projekt Krok za krokem k úspěšné škole - 5. ročník 

19. 4. Den Země - projektová výuka ve SVČ Vratimov pro všechny ročníky 

21. 4. Projekt Krok za krokem k úspěšné škole - 5. ročník 

26. 4. Návštěva místní knihovny - 3., 4. a 5. ročník 

27. 4. Expedice Modrá planeta (EVVO program - Spolek Hájenka) - 4. ročník  

           Vítejte na Zemi (EVVO program - Spolek Hájenka) - 5. ročník  

           Projektová výuka Šablony III pro 1. a 2. ročník - Finanční gramotnost 

28. 4. Propagace veřejné dopravy s ODISbus - projekt pro 4. a 5. ročník 

30. 4. Pálení čarodějnic  

 

Květen: 
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3. 5. Návštěva knihovny - 3. ročník 

         Divadelní představení O pračlovíčkovi - 2. + 3. ročník  

6. 5. Šachový turnaj ve škole – přihlášení žáci 

11. 5. Besídka ke Dni Matek  

11. 5. Závod v orientačním běhu - 3. - 5. ročník - vybraní žáci 

12. 5. Projekt Šablony III mimo ZŠ - Zahrada Hrušov: Tradiční venkovské byliny - 5. ročník 

13. 5. Nábor žáků Házená Paskov 

16. 5. Workshop k projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.: 

          Prohlídka pěstebního zázemí Školního zahradnictví, osázení truhlíků – 5. ročník  

          Prohlídka Zámku v Paskově - 4. ročník  

17. 5. Návštěva knihovny: Prasátko Lojzík - 1. ročník 

18. 5. Informatika na ZŠ Paskov - 4. ročník  

19. 5. Beseda s Policií ČR témata 1.- 4. r.: Doprava - BESIP,  5.r.- Šikana, kyberšikana 

24. 5. Třídní výlet - 2. + 3. ročník 

30. 5. Výlet ŠD, Výchovný koncert ZUŠ Vratimov - 4. ročník 

 

Červen: 

1. 6. Fotografování tříd a skupin žáků 

2. 6. Pasování na čtenáře - 1. ročník  

3. 6. Projekt Šablony III mimo ZŠ - Poklady Landeku - 5. ročník 

10. 6. Vystoupení folklorního tanečního souboru 

13. 6. Závěrečný koncert pěveckého sboru a slavnostní rozloučení se školou - 5. ročník  

15. 6. Výlet Region Slezská brána - 4. + 5. ročník 

22. 6. Pedagogická rada za 4. čtvrtletí šk. roku 2021/2022 

24. 6. ŠD Velký družinový piknik  

27. - 29. 6. Třídní výlet - 5. ročník, chata Liptov - Ostravice 
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Přehled dlouhodobých akcí a projektů ve školním roce 2021/2022: 

 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 2021/2022 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 2021/2022 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 a mateřská škola realizacovaly aktivity 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 a Mateřská škola Řepiště získala nadační příspěvek z programu 

Srdcovka Nadace OKD. 
 

 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. Mateřská škola se 

v měsíci květnu a červnu účastnila projektu Babička a dědeček do školky. V průběhu 

čtrnácti dnů přicházely do třídy babičky našich dětí a předčítaly předem připravené 

pohádky. Součástí projektu byla práce v tzv. pohádkovém bloku. 

 

 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 



19 

 

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. 

 

 Základní škola se zapojila do programu Doučování žáků škol -  realizace investice 

3.2.3 Národního plánu obnovy. Tento program reaguje na potřebu podpory vzdělávání 

žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky 

ve školách během pandemie covid-19. 
 

 Žáci základní školy se účastnili projektu Atletika hravě ve škole. Projekt se 

uskutečňuje na základě Výzvy Národní sportovní agentury „Podpora činnosti 

sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ pro rok 2021“. 

 
 Žáci 5. Ročníku dvakrát navštívili v rámci projektu "Krok za krokem k úspěšné škole" 

Odborné učebny ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí 192/37. 

 

 Projektové dny pro 5. ročník byly realizovány v rámci projektu Odborné, kariérové a 

polytechnické vzdělávání v MSK II., reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 jako 

partner Střední zahradnické školy Ostrava p. o. 

 

 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. 

 

 Mateřská škola uspořádala akci v rámci zapojení do projektu Noc s Andersenem. Jedná 

se o akci knihoven na podporu dětského čtenářství a zájmu dětí o tištěné knihy.  

 

 Žáci 3. 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. 

 

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

2021/2022 

Inspekční činnost v tomto školním roce neproběhla. 

 

 

 

 

 

http://www.dobronauti.cz/
http://www.dobronauti.cz/
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k) Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2021 

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 

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

Zahájení realizace 1.2.2021 

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 reg.č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007781 

d) Nadace Srdcovka OKD  

 

Hospodaření školy v období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 v Kč 

Dotace ze státního rozpočtu – resort MŠMT a granty 

Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla našemu zařízení přidělena ve výši 15 824 

221 Kč. Dotace byla zcela vyčerpaná. 

Dotace - účelová dotace ESF - šablony a grant MPSV 

Náklady:   613 589,67                   Čerpání:  582 696,96 

Výnosy:    613 589,67                   Čerpání:  582 696,96 
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Příspěvek na činnost zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání 

Celkový příspěvek na provoz byl schválen 2 982 000 Kč Kč na rok 2021. 

Příjmy: rozpočet:  4 316 837,90                     Skutečnost:  4 310 752,15 

Výdaje: rozpočet   4 316 837,90                     Skutečnost:  4 049 689,70 

Výsledek hospodaření z ostatních zdrojů byl 261 062,45 Kč. 

 

Výdaje podle povahy: 

Materiálové výdaje: rozpočet     1 351 000             skutečnost: 1 303 689,89 

Údržba a opravy: rozpočet           202 700              skutečnost:   194 691,12 

Cestovné: rozpočet                         14 000              skutečnost:     12 941,89 

Spotřeba energie:   rozpočet:       435 000              skutečnost:   402 580,41 

- elektrická energie                         217 959,00 

- plyn                                                154 083,41 

- voda                                                 30 538,00 

Služby:          rozpočet:                  604 600             skutečnost:  529 165,87 

Mzdové náklady:     rozpočet:       173 600            skutečnost:   163 758,00 

             - odměny FO+odvody                       59 217,00  

            - mzdy+odvody                                 87 274,00 

           - OON                                               17 267,00   

Jiné náklady:   rozpočet:                128 601,90       skutečnost:   125 255,87 

           - ochranné pracovní pomůcky           54 372,97 

           - pojištění, ostatní náklady                 53 131,00 

          - 5% podíl na projektu MPSV           17 751,90 

Odpisy: rozpočet:                          1 129 336           skutečnost: 1 129 336,00 

 DDHM: rozpočet:                             278 000          skutečnost:       188 270,65 

Doplňková činnost 

Příjmy:    rozpočet:  350 000                          skutečnost:  334 087,00 

Výdaje:   rozpočet:  350 000                          skutečnost:  271 483,00 

 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je 62 604 Kč.   
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Stav a pohyb fondů v roce 2021 

 

401 – Fond dlouhod. majetku          PS 23 953 575,98 

                                                          -     1 065 770,00   odpisy 

                                                         KS 22 887 805,98 

 

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

                                                         KS          4 249,50 

 

411 – Fond odměn                           PS       148 550,00    

                                                          -           43 606,00   čerpání fondu odměn 

                                                         KS      104 944,00 

 

412 – FKSP                                    PS        336 882,69    

                                                           +       234 657,00  základní příděl do fondu 

                                                           -          35 810,00  příspěvek na stravné 

                                                           -            8 000,00  peněžní dar 

                                                          -           11 000,00  pohoštění, kultura, sport 

                                                          -           14 761,00  vitamíny, očkování, brýle  

                                                          -           16 990,00  zlepšení prostředí 

                                                           -          78 800,00  penzijní připojištění 

                                                        KS       406 178,69 

 

414 – rezervní fond                         PS      447 945,38 

413                                                    +         23 220,00   dary 

                                                           -         15 854,00   proúčtování darů 

                                                           -       200 000,00   převod do investičního f. 

                                                        KS      255 311,38 

 

416 – investiční fond                      PS                   0,00    
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                                                           +    1 065 770,00  odpisy 

                                                           -     1 065 770,00  odvod odpisů 

                                                           +       200 000,00  převod z RF 

                                                           -        200 000,00  odvod zřizovateli 

                                                        KS                  0,00 

 

Výsledek hospodaření je vysoký z důvodu nerealizování některých nákladů, které organizace 

měla v rozpočtu, například nákup DDHM. Došlo také k poklesu nákladů na službách, 

například na nájmu. 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. jsme zřizovateli předložili návrh na rozdělení 

hospodářského výsledku, a to přidělení  částky ve výši 323 666,45 Kč do rezervního fondu.  

 

 

V Řepištích 1. 9. 2022      

      Mgr. Martina Bastová   

             ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště 

 

 

 

Pedagogická rada projednala znění výroční zprávy dne: 1. 9. 2022 

 

 

Školská rada Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Řepiště, příspěvkové organizace 

za školní rok 2021/2022 schvaluje:  

 

 

Dne ………………………  ………………………………………………………….  

Pavlína Kučerová, předsedkyně školské rady 


