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Základní údaje o škole 

 

Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace, je 

příspěvkovou organizací, od 1. 1. 2001 s právní subjektivitou. 

zřizovatel:    Město Studénka 

školská rada:    od 1. 11. 1996, šestičlenná 

ředitel školy:    Mgr. Milan Stiller 

telefon:     556 400 775, 731 465 091 

e-mail:     skola@zsstudenka.cz 

www:      zsstudenka.cz 

datová schránka:   bcpfd6i 

počet tříd:    17    

celkový počet žáků:   324 

průměrný počet žáků na třídu: 19,1 

 

Škola je plně organizovaným zařízením, zahrnující několik součástí – základní školu, školní 

družinu, školní klub a školní jídelnu, s cílovou kapacitou ve škole 430 žáků, ve školní družině 

90 žáků a ve školním klubu 170 žáků. 

Materiální vybavení školy je standardní. Výuka probíhala ve 20 učebnách, z nich byly 4 

odborné (pracovna fyziky a chemie, učebna jazyků, pracovna výtvarné výchovy a počítačová 

učebna), využívali jsme také školní pozemek, venkovní učebnu na školní zahradě, tělocvičnu a 

multifunkční hřiště u školy. 

Vzhledem k zvyšujícímu se počtu tříd ve škole bylo nutné přebudovat učebnu pěstitelství 

na kmenovou učebnu. 

Školní družině sloužila jedna místnost v přístavbě a přilehlá učebna prvního stupně. Další 

dvě oddělení školní družiny se nacházely v hlavní budově školy a provoz byl realizován ve 

třídách prvního stupně.  

Oblast vzdělávání 

Vzdělávací koncepce školy 

Dlouhodobá koncepce školy odpovídá zásadám a cílům vzdělávání uvedeným v zákoně 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání. Ve 

školním roce 2020/21 probíhalo vzdělávání v plném rozsahu ve všech ročnících podle vlastního 

školního vzdělávacího programu. Hlavním cílem pro celou školu je systematické zvyšování 

kvality vzdělávání v součinnosti s podporou zdraví jako všeobecně uznávané hodnoty tak, 

aby byla škola přitažlivá pro žáky, jejich zákonné zástupce i samotné zaměstnance. 
Uvedeného cíle dosahujeme postupně plněním dalších záměrů: 

 Respektujeme přirozené potřeby jednotlivce a kultivujeme každého jako svébytnou, 

svobodnou a zodpovědnou osobnost. 

 Rozvíjíme u žáků i zaměstnanců jejich komunikaci a spolupráci jako stěžejní dovednosti 

pro uspokojování potřeb jednotlivce v kontextu třídního kolektivu, školy, obce, regionu, 

společnosti a světa. 

 Připravujeme žáky k dalšímu studiu i pro život získáním dovedností učit se, kriticky 

myslet, řešit problémy a pracovat.  

 Propojujeme učivo se skutečným životem, dbáme o praktickou využitelnost toho, co se 

žáci ve škole naučí a zajišťujeme tak smysluplnost vzdělávání. 
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 Umožňujeme další vzdělávání zaměstnancům, zejména pedagogickým pracovníkům, aby 

mohli vést výuku činnostně, přizpůsobovat ji změnám i novým poznatkům a aby hlavními 

aktéry výuky byli žáci, učitelé její koordinátory. 

 Využíváme zkušeností jednotlivců, skupin i celé školy s výchovou k udržitelnému rozvoji 

a dále ji rozvíjíme jako specifickou složku vzdělávání. 

 Odstraňujeme ze školy strach posilováním demokratických principů v její  organizaci a 

respektováním domluvených pravidel. 

 Vytváříme klidné a příjemné pracovní prostředí. 

 Poskytujeme všem účinnou zpětnou vazbu, která je pro ně motivující do další činnosti. 

 Zpřístupňujeme školu žákům i veřejnosti v době vyučování i v mimoškolních aktivitách, 

posilujeme jejich vztah ke své škole.    

 

Přehled oborů vzdělávání 

 

Škola v souladu se zápisem ve školském rejstříku vyučuje oboru vzdělání 79-01-C/01 

Základní škola, studium denní, délka studia 9. r. 

 

Učební plány a učební osnovy 

 

V 1. až 9. ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu.  

 

I. stupeň 

 

 
Třída 

Předmět I.A, B II.A, B III.A, B IV.A, B V.A, B 

český jazyk a literatura 9 9 9 7 7 

anglický jazyk 1 1 3 3 3 

matematika a její aplikace 4 4 4 5 5 

člověk a jeho svět 2 3 3 4 3 

osobnostní a sociální výchova     1 

hudební výchova 1 1 1 1 1 

výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

člověk a svět práce 1 1 1 1 1 

informační a komunikační technologie     1 

tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Dotace celkem 21 22 24 25 26 

 

V 1. ročníku probíhala podobně jako v předcházejících letech výuka čtení genetickou 

metodou. Potvrdil se opakovaně zájem dětí o český jazyk a využitelnost čtenářské kompetence 

již po dvou měsících výuky v dalších oblastech, zejména v předmětu člověk a jeho svět. Výuka 

matematiky probíhala dle metodiky prof. Hejného napříč prvním stupněm. 

Žáci 1. stupně mohli pracovat také v nepovinném předmětu náboženství. 
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II. stupeň 

 

 
Třída 

Předmět VI.A, B VII.A, B VIII.A, B IX.A 

český jazyk a literatura 5 4 4 4 

anglický jazyk 3 3 3 3 

druhý cizí jazyk  2 2 2 

matematika a její aplikace 4 4 4 5 

informační a komunikační technologie 1    

chemie   2 2 

fyzika 1 2 2 1 

přírodopis 2 2 2 1 

zeměpis 2 2 1 2 

dějepis 1 2 2 2 

výchova k občanství 2 1 1 1 

výchova ke zdraví 1 1 1 1 

osobnostní a sociální výchova  1   

hudební výchova 1 1 1 1 

výtvarná výchova 2 1 2 1 

člověk a svět práce 1 1 1 1 

tělesná výchova 2 2 2 2 

člověk a životní prostředí    1 

volitelné předměty 1 1 1 2 

Dotace celkem 29 30 31 32 

 

Výchovu ke zdraví vyučovali ve všech třídách třídní učitelé, kteří měli příležitost v ní 

realizovat i svá třídní kurikula. V IX. třídě s 30 žáky byla výuka rozdělena na dvě skupiny 

v těchto předmětech: anglický jazyk, druhý cizí jazyk (německý a ruský) a člověk a svět práce. 

Vzhledem k tomu, že ve druhém pololetí školního roku 2019/20 došlo ke covidové pandemii, 

rozhodli jsme se rozdělit výuku matematiky a českého jazyka na dvě skupiny. Podpořili jsme 

tak studenty při jejich úsilí připravit se na přijímací zkoušky. Navíc byla v IX. třídě rozdělena 

výuka v předmětu cvičení z českého jazyka a matematiky. 

Od 6. ročníku pokračovala diferenciace výuky formou volitelných předmětů. Do učebního 

plánu jsou zařazovány předměty na základě zájmu žáků a podle provozních možností školy.  

 

V 6. - 9. ročníku byly volitelné předměty vyučovány samostatně, vždy ve dvou skupinách.  

6. ročník  pěstitelství, společenskovědní seminář 

7. ročník věda a technika, výtvarné činnosti 

8. ročník  seminář ze zeměpisu, společenskovědní seminář 

9. ročník  redakční rada, konverzace v jazyce anglickém,  

cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky 

 

Školní družina 

 

Školní družina fungovala ve třech odděleních pro žáky z 1. až 5. ročníku. Ranní provoz 

začínal od 6:00 hodin a končil v 7:40 hodin, odpolední byl ve dvou odděleních od 11:40 do 

16:00 hodin, třetí oddělení bylo v provozu v čase 12:35 – 15:00.  Rodiče platili za docházku 

svého dítěte měsíční poplatek 100 Kč. 
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Provoz školní družiny byl během celého školního roku ovlivněn pandemií COVID-19. Žáci 

pracovali v homogenních skupinách po třídách, což mělo značné požadavky na organizaci a 

provoz ve všech odděleních.  

 

 

Školní klub 

 

Činnost školního klubu byla realizována v otevřených klubech, a to jen do doby uzavření 

školy 14. 10. 2020. Zapojilo se celkem 140 žáků s poplatkem 50 Kč na celý školní rok. Otevřené 

kluby před odpoledním vyučováním byly žákům k dispozici třikrát za týden. Návštěvníci si 

mohli vybírat ze dvou možností – sportovní a relax klub.  

Vzhledem k pandemii COVID-19 nebyly žákům nabízeny v tomto školním roce žádné 

kroužky. 

 

Individuální program žáků 

 

Počet žáků, kteří byli v průběhu roku integrováni pro speciální vzdělávací potřeby se měnil 

podle jednotlivých kontrolních vyšetření. Ve školním roce 2020/21 jsme vykazovali 49 žáků 

individuálně integrovaných. 

Integrace probíhala dle doporučení poradenských zařízení – PPP Nový Jičín, SPC Nový 

Jičín a SPC Ostrava.  U tří žáků školy působili dva přidělení asistenti pedagoga. Jednalo se o 

jednoho žáka ve 4. ročníku, který měl středně závažné poruchy učení a chování. Dalšími 

integrovanými byli 2 žáci 9. ročníku pro vývojové poruchy chování a pro středně těžké vady 

řeči. Zde působil jeden sdílený asistent pedagoga. 

Personální zabezpečení činnosti školy 

Personální podmínky 

Na I. stupni vyučovalo po celý školní rok 10 učitelek, které zároveň plnily funkci třídní 

učitelky. Jedna další učitelka vyučovala na prvním stupni předmět speciální pedagogické péče. 

Na druhém stupni působilo 16 učitelů, z toho 3 na snížený úvazek. Sedm pedagogů vykonávalo 

funkci třídního učitele. Vyučoval zde také ředitel školy a zástupce ředitele. Výuku náboženství 

zajišťovala katechetka místní římskokatolické farnosti.  

Činnost školní družiny zajišťovaly tři vychovatelky. Dvě vychovatelky pracovaly na plný 

pracovní úvazek ve dvou odděleních. Ve třetím oddělení pracovala vychovatelka na snížený 

úvazek. Jedna vychovatelka zároveň pracovala jako vedoucí školní družiny a školního klubu.  

Ve škole pracovalo celkem 18 správních zaměstnanců, z toho jeden školník, tři uklízečky, 

dvě ekonomka. Ostatní jsou pracovníci školní kuchyně – jedna vedoucí, jedna administrativní 

pracovnice a deset kuchařek. Práci topiče zajišťoval školník. 

 

Pedagogičtí pracovníci školy 

 

Pracovník Vzdělání délka praxe Odborná 

kvalifikace 

ředitel školy VŠ – TV, OV 20 ANO 

zástupce ředitele VŠ – M, ZTV, INF 26 ANO 
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Učitel VŠ – 1. stupeň 36 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 42 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 38 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 3 --- 

Učitel VŠ – 1. stupeň 2 --- 

Učitel VŠ – 1. stupeň 27 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 16 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 11 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 8 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 20 ANO 

Učitel VŠ – M, OV 9 ANO 

Učitel VŠ – HV, VZ 9 ANO 

Učitel VŠ – JČ, D 18 ANO 

Učitel VŠ – CH, PŘ 24 ANO 

Učitel VŠ – Z, OV 23 ANO 

Učitel VŠ (Bc.) - HV 4 ANO 

Učitel VŠ – NJ (Bc.), VV 14 --- 

Učitel  VŠ – M, F 15 ANO 

Učitel  VŠ – AJ, ČJ, VV 20 ANO 

Učitel  VŠ – AJ 4 ANO 

Učitel VŠ - RJ 2 ANO 

Učitel VŠ – ČJ, OV 12 ANO 

Učitel VŠ - TV 1 ANO 

Učitel VŠ – M, F 15 ANO 

Učitel  VŠ – AJ (Bc.) 1 --- 

Vychovatel  SŠ – vychovatelství 34 ANO 

Vychovatel  SŠ 12 ANO 

Vychovatel  VŠ (Bc.) 1 ANO 

Asistent pedagoga VŠ (Bc.) 9 ANO 

Asistent pedagoga SŠ 2 ANO 

 

Věkové složení pedagogického sboru uvádí následující graf, ve kterém je zachyceno 30 

pedagogických pracovníků školy. 
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Aprobovanost výuky 

 

Většina pedagogických pracovníků má požadovanou pedagogickou kvalifikaci. Čtyři 

učitelky požadovanou pedagogickou kvalifikaci nemají, ale v současné době si vzdělání 

doplňují studiem na vysoké škole.  

 

Zápis dětí k základnímu vzdělávání 

 

Zápis k základnímu vzdělávání proběhnul v dubnu, ale již druhým rokem bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole způsobené pandemickou situací. Zákonným zástupcům dětí byla 

zpřístupněna elektronická přihláška do 1. ročníku ZŠ na internetových stránkách školy. Po 

elektronickém vyplnění, vytištění a podepsání doručili zákonní zástupci škole přihlášku. Škola 

vytvořila motivační video pro předškoláky a jejich zákonné zástupce. Děti si tak doma mohly 

split úkoly, které by je čekaly při běžném zápise ve škole. 

Zápisu se zúčastnilo celkem 45 dětí. Celkem bylo pro školní rok 2021/22 zapsáno 38 

dětí (20 chlapců, 18 dívek). Sedmi dětem byl udělen odklad povinné školní docházky.  

V červnu jsme pozvali všechny předškoláky s jejich rodiči na školní zahradu, abychom 

uskutečnili alespoň jedno setkání v rámci tradičního projektu NANEČISTO. Děti plnili za 

pomoci budoucích patronů, žáků 8. ročníku, různé úkoly. Na schůzce jsme při dodržení všech 

hygienických pravidel informovali rodiče předškoláků o důležitých informacích ohledně 

organizace prvního školního roku jejich dětí.  

 

 

Výsledky vzdělávání žáků 

 

Od 14. 10. 2020 byla z důvodu nepříznivé epidemiologické situace ohledně COVID-19 

zakázána osobní přítomnost ve škole všem žákům a začala distanční výuka v GOOGLE 

prostředí. Netradiční školní rok pokračoval rotační výukou na prvním i druhém stupni. Žáci se 

ve škole střídali. Při pobytu ve škole museli mít zakryty dýchací cesty. Častější bylo i větrání 

a pobyt venku, u každého vstupu do školy, na toaletách i ve všech třídách byly instalovány 

dezinfekční přípravky pro častější hygienu rukou. Tento školní rok byla i distanční výuka 

žáků povinná.  
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Přehled prospěchu za školní rok 2020/21 

 

I. stupeň 

 

1. pololetí  

180 žáků 
I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B 

počet 

hodnocených 

žáků 

19 17 18 17 17 16 19 20 19 18 

prospívající 

s vyznamenáním 

152 žáků (84%) 

17 15 18 17 15 16 14 18 11 11 

prospívající 2 2 0 0 2 0 5 2 7 7 

neprospívající 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

absence 

omluvená – 

počet hodin  

na žáka 

28,474 32,118 28,778 24,176 20,647 12,563 19,053 15,5 22,579 17,889 

absence – 

omluvená 
541 546 518 411 351 201 362 310 429 322 

 

 

2. pololetí  

180 žáků 
I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B 

počet 

hodnocených 

žáků 

19 16 18 17 17 16 19 20 19 19 

prospívající 

s vyznamenáním 

152 žáků (84%) 

17 13 18 17 15 16 16 20 10 10 

prospívající 2 2 0 0 2 0 3 0 9 9 

neprospívající 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

absence 

omluvená – 

počet hodin na 

žáka 

37,105 35,125 17,944 22,647 10,941 19,375 12,737 15,750 22,263 14,842 

absence – 

omluvená 
705 562 323 385 186 310 242 315 423 282 

 

 

 
CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK absence omluvená – počet hodin na žáka 43 

CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK absence – omluvená 7724 
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Srovnání počtu žáků I. stupně s vyznamenáním 

 

Leden 2018  86% 

Červen 2018  84% 

Leden 2019  87% 

Červen 2019  85% 

Leden 2020  86% 

Červen 2020  91%  

Leden 2021  84% 

Červen 2021  84%   

 

 

 

 

 

 

II. stupeň 

 

 

1. pololetí  

144 žáků 
VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A 

počet hodnocených žáků 18 17 20 15 23 21 30 

prospívající s vyznamenáním 

71 žáků (49%) 
12 9 11 6 9 9 15 

prospívajících 73 žáků 6 8 9 9 14 12 15 

neprospívající 0 0 0 0 0 0 0 

nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 0 

absence omluvená –  

počet hodin na žáka 
20,333 14,824 23,650 27,467 16,522 20,762 19,1 

absence – omluvená 366 252 473 412 380 436 573 

absence – neomluvená 0 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 0 
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2. pololetí  

144 žáků 
VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX. 

počet hodnocených žáků 17 17 20 16 23 21 30 

prospívající s vyznamenáním 

68 žáků (47%) 
10 9 9 7 9 11 13 

prospívajících 76 žáků 7 8 11 9 14 10 17 

neprospívající 0 0 0 0 0 0 0 

nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 0 

absence omluvená –  

počet hodin na žáka 
7,529 17,588 17 8,375 12 7,762 33,067 

absence – omluvená 128 299 340 134 276 163 992 

absence – neomluvená 0 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK absence omluvená – počet hodin na žáka 36 

CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK absence – omluvená 5224 

 

 

 

 

Srovnání počtu žáků II. stupně s vyznamenáním 

 

Leden 2018  45% 

Červen 2018  44% 

Leden 2019  50% 

Červen 2019  47% 

Leden 2020  58% 

Červen 2020  54% 

Leden 2021  49% 

Červen 2021  47% 
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 Následující tabulka pro srovnání obsahuje procento vyznamenaných žáků na konci                  

2. pololetí daného školního roku v posledních pěti letech. 

Žáci s vyznamenáním (1. až 9. ročník) 

školní rok 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

žáci v % 67 68 69 74 68 

 

 

Přehled docházky za celý školní rok 2020/2021 

 

 

 Omluvené hodiny 

celkem 

Průměrný počet 

omluvených hodin 

na žáka 

Neomluvené 

hodiny celkem 

Snížený stupeň 

z chování 

I. stupeň 7 724 43 0 0 

II. stupeň 5 224 36 0 0 

Celkem 12 948 40 0 0 

 

 

Absence v průběhu školního roku byla ovlivněna distanční výukou, proto je absence zvláště 

na 2. stupni nízká. Při distanční výuce se žáci mohli i přes nemoc připojovat do výuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

2016/17
2017/18

2018/19
2019/20

2020/21

Žáci prospívající s vyznamenáním
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Pro srovnání uvádíme přehled o omluvené absenci žáků i v předcházejících letech. Srovnání 

je však ovlivněné situací ohledně COVID-19. Převažovala distanční výuka i rotační způsob 

výuky ve škole. Poslední dva školní roky tak nejsou zcela průkazné. 

 

 

školní rok 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

průměrný počet omluvených  

hodin na žáka 
86 85 80 66 40 

 
 
 
 

 
 

 

Kázeňské problémy žáků 

 

Vzhledem k převládající distanční a rotační výuce nebyly řešeny vážnější přestupky proti 

školnímu řádu. Po návratu žáků k prezenční výuce bylo nutné opětovně nastavit pravidla 

chování ve škole i vzhledem k hygienickým požadavkům. Drobné konflikty a provinění proti 

školnímu řádu byly řešeny ve spolupráci třídních učitelů se školním metodikem prevence. 
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Výsledky přijímacího řízení 

 

V dubnovém termínu se žáci devátého i pátého ročníku zúčastnili přijímacích zkoušek na 

střední školy, či víceletá gymnázia. 

Základní školu ukončilo ve školním roce 2020/2021 celkem 31 žáků, z nichž 30 získalo 

základní vzdělání. Na maturitní obory bylo přijato 21 žáků. 

Studovat osmiletá gymnázia odešli dva žáci naší školy. 

název školy studijní, učební obor 

počet 

žáků 

celkem 

z toho 

chlapců 

GMK Bílovec 

 

Gymnázium 1 1 

Masarykovo gymnázium 

Příbor 

Gymnázium 3 2 

Biskupské gymnázium 

Ostrava  

Gymnázium  1 0 

Gymnázium Olgy 

Havlové, Ostrava 

Gymnázium 1 0 

SŠ elektrotechnická 

Ostrava 

Elektrikář 2 2 

SŠ ekonomicko -

podnikatelská Studénka 

Strojní mechanik 1 1 

SŠ ekonomicko -

podnikatelská Studénka 

Obchodní akademie 1 1 

SPŠ elektrotechniky a 

informatiky Ostrava 

Elektrotechnika, informační 

technologie 

4 4 

Střední umělecká škola 

Ostrava 

Grafický design 2 0 

SOŠ umělecká a 

gymnázium 

Multimediální tvorba 1 0 

Střední průmyslová 

škola stavební Ostrava  

Stavebnictví, geodezie 3 3 

SŠ stavební a 

dřevozpracující 

Operátor dřevařské a nábytkářské 

výroby 

1 1 

Mendelova střední škola 

Nový Jičín 

Zdravotnické lyceum 1 1 

SŠ zemědělská, Přerov Zemědělec - farmář 1 0 

SŠ zemědělsk a 

přírodovědná, Rožnov 

pod Radhoštěm 

Zemědělec - farmář 1 0 

Střední zahradnická 

škola, Ostrava 

Zahradník  1 0 

Vítkovická střední 

průmyslová, Ostrava 

Mechanik, seřizovač 1 1 

Obchodní akademie, 

Ostrava 

Veřejnosprávní činnost 1 0 

Obchodní akademie 

Ostrava - Poruba 

Obchodní akademie 1 0 
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SŠ technická a 

zemědělská, Nový Jičín 

Zedník  1 1 

VOŠ, SOŠ, SOU 

Kopřivnice 

Mechanik, opravář motorových 

vozidel 

1 1 

Hotelová škola Frenštát 

pod Radhoštěm 

Cukrář  1 1 

 

Přehled o přijetí žáků ve srovnání s uplynulými školními roky 

 Gymnázia Umělecké SOŠ UO 

 žáci v % 

2017/18 11 3 54 32 

2018/19 35 0 42 23 

2019/20 22 6 53 19 

2020/21 20 6 45 29 

  

Kariérové poradenství 

Aktivity školy v rámci kariérového poradenství jsme byli nuceni vzhledem 

k epidemiologické situaci přesunout do online prostoru. Tradiční přehlídka středních škol 

GEMMA v Novém Jičíně se uskutečnila prostřednictvím internetových stránek, stejně jako 

veletrh středních škol, který proběhl online. Živou knihovnu povolání jsme byli nuceni zcela 

zrušit, stejně jako plánované exkurze do firem ve Studénce. 

V předmětu výchova k občanství jsme se věnovali práci s atlasem školství. Pomohli jsme 

tak žákům zorientovat se v možnostech studia různých oborů na středních školách. 

Prevence sociálně patologických jevů 

 

Základem prevence sociálně patologických jevů je práce třídních učitelů, kteří realizují svá 

třídní kurikula. Ta byla sestavena na začátku školního roku přiměřeně k věkovým zvláštnostem 

jednotlivých ročníků a po odborné konzultaci s učiteli výchovy k občanství. Třídní učitelé v 6. 

až 9. ročníku realizovali třídní kurikulum v předmětu výchova ke zdraví, v 1. až 4. ročníku 

v předmětu člověk a jeho svět, v 5. ročníku v osobnostní a sociální výchově. Třídní učitelé byli 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

gymnázia umělecké střední odborné učební obory
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nasazeni v rozvrhu hodin se svým předmětem v pondělí na první vyučovací hodinu, aby mohli 

kolektiv naladit, případně vyřešit aktuální problémy.  

Ve školním roce se vzhledem k pandemii koronaviru neuskutečnily plánované besedy 

s odborníkem na téma kouření a návykové látky. Po uvolnění situace se v červnu uskutečnila 

ve škole beseda s policejním preventistou na téma trestní odpovědnost pro žáky 8. a 9. ročníku. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídilo plánem DVPP. V jeho rámci se vzdělávali 

učitelé napříč ročníky a předměty, ale hlavně prostřednictvím webinářů v online prostoru. 

Celá sborovna se zúčastnila dvoudenního online semináře na téma Formativní systém práce 

v rozvoji čtenářské gramotnosti I. v rozsahu 8 hodin a Posloupnost v rozvoji čtenářských 

dovedností napříč předměty v rozsahu 8 hodin.  

V přehledu uvádíme vzdělávací semináře a jejich rozsah, kterých se pedagogičtí pracovníci 

zúčastnili ve školním roce 2020/21. 

 

Název akce  Rozsah 
Počet 

zúčastněných 
pracovníků 

Celkem 
hodin 

V oblast metod aktivního učení a životních dovedností   

RWCT pro pokročilé  64 3 192 

Rozvoj profesních dovedností 16 14 224 

Komunita vzájemného učení 6 14 84 

Formativní systém práce v rozvoji čtenářské 
gramotnosti 8 28 224 

Posloupnost v rozvoji čtenářských dovedností 
napříč předměty 8 28 224 

V oblasti jazyků   

English vocabulary 8 1 8 

Nebojme se výslovnosti 1 aneb jak překonat úskalí 
anglických hlásek 2 1 2 

V oblasti vzdělávání v jednotlivých oborech   

Letní dílna hudební výchovy 60 1 60 

Počet hodin vzdělávání za školní rok 2020/21 1018 

 

Na jednoho pedagogického pracovníka připadá vzdělávání v rozsahu 36 hodin. Pro srovnání 

uvádíme rozsah vzdělávání v předcházejících letech: 2015/16 – 24 hodin, 2016/17 – 24 hodin, 

2017/18 – 109 hodin, 2018/19 – 43 hodin, 2020/21 – 22 hodin. 

Většina výše uvedených vzdělávacích akcí se uskutečnila online. 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Vzhledem k hygienickým opatřením ve školách, z důvodu epidemie COVID-19, jsme 

nerealizovali tradiční vánoční jarmark, ani zahradní slavnost. 
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Sportovní činnosti 

Výuka tělesné výchovy byla v průběhu školního roku nahrazena vycházkami a pobytem na 

čerstvém vzduchu. Cvičit jsme mohli až na konci školního roku. 

Děti z druhého a třetího ročníku absolvovaly v září a říjnu pár výukových lekcí plavecké 

výuku v rámci tělesné výchovy. Od 14. 10. 2020 bylo plavávání, stejně jako prezenční výuka, 

zakázáno.  

Tradiční lednový lyžařský výcvik byl z epidemiologických důvodů zrušen. 

Na konci školního roku jsme pro žáky zorganizovali sportovní den na školním hřišti, i na 

nedaleké dělnické zahradě pro žáky 6. – 9. tříd. Soutěžilo se v míčových hrách jako je florbal, 

nohejbal, kopaná, bränball, či softbal. 

 

Adaptační pobyty 

Čtyřdenního adaptačního pobytu se v září 2020 zúčastnili žáci prvního a devátého ročníku 

na rekreačním středisku Paskov v Malé Morávce. Žáci měli možnost nejen pobývat ve 

zdravějším prostředí, ale hlavně se vzájemně poznat a vytvořit tak dobrý osobnostně sociální 

základ pro celý školní rok. Program pobytu, který se skládal z části vzdělávací i oddechové, 

připravili a realizovali třídní učitelé spolu s dalšími vyučujícími.  

Na adaptační pobyt na Prostřední Bečvu vyrazili i žáci šestých ročníků. Pro žáky byl 

připraven dvoudenní zážitkový program s pedagogy volného času, zbylé dva dny žáci strávili 

v přírodě se svými třídními učiteli. 

Vzhledem k převládající distanční výuce v tomto školním roce jsme se rozhodli realizovat 

adaptační pobyty v dalším školním roce (září 2021) pro všechny ročníky školy. 

Patronát 

PATRONÁT, tak nazýváme letitou spolupráci žáků 1. – 9. ročníku. Každý žák 1. 

ročníku má přiděleného svého „patrona“, žáka 9. ročníku. Na začátku školního roku usnadňují 

deváťáci vstup prvňáčkům do školy, hlouběji se poznávají na adaptačním pobytu v září. Během 

školního roku však neměli žáci moc příležitostí ke společnému setkávají na společných akcích.  

Školní časopis 

Školní časopis „Z JEDNIČKY“ tradičně vydávali žáci devátého ročníku v rámci 

volitelného předmětu redakční rada. Editována byla pouze dvě čísla.  

Kulturní a další vzdělávací programy 

Z naplánovaných akcí jsme realizovali jen ty, které nám umožňovala epidemiologická 

situace. Do uzavření školy jsme v září 2020 stihli absolvovat praktickou výuku dopravní 

výchovy na dopravním hřišti v Kopřivnici s našimi čtvrťáky.  

Na konci školního roku proběhla beseda ve škole pro žáky 7. ročníku na téma Jan Žižka, 

pro žáky 9. ročníku připravil externí lektor besedu Tři králové. 

Deváťáci si prožili zážitkovou pedagogiku neziskové organizace Post Bellum s názvem 

Den, kdy se mlčelo. 

Prvňáčci se tradičně zapojili do programu Už jsem čtenář pod záštitou městské knihovny 

ve Studénce. 

 

Spolupráce školy a rodičů 

Úvod školního roku jsme zahájili tradičně setkáním zaměstnanců školy s rodiči na školní 

zahradě. To však byla na dlouhou dobu poslední společná akce v tomto školním roce. 

Plánované konzultační dny i prospěchové informace byly zrušeny. Všechna potřebná setkání 
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byla realizována telefonickou domluvou, případně mailovou korespondencí. Individuální 

setkání pak bylo umožněno na konci školního roku. 

Tradiční projekt NANEČISTO pro předškoláky a jejich rodiče proběhl pouze jednodenní 

formou, a to červnovým setkáním na školní zahradě společně s budoucími patrony, žáky 8. 

ročníku. 

Spolek rodičů 

Příspěvek do spolku rodičů pro tento školní rok byl stanoven na 350 Kč. Žákům z něj byly 

poskytovány výtvarné potřeby i nakopírované materiály. 

Vzhledem k pandemii koronaviru musely být zrušeny všechny plánované akce na tento 

školní rok.   

Mimoškolní činnost 

Ve škole působí školní žákovský parlament, který sdružuje žáky 5. – 9. ročníku. Společně 

organizují bohatou mimoškolní činnost, která však byla v tomto školním roce znemožněna. 

Parlamenťáci během pandemie vymysleli soutěž žáků naší školy v online počítačových hrách, 

do kterých se zapojili přihlášení žáci. 

      

Školní kuchyně 

 Od 12. 4. 2021 se nezajišťovala strava ve školní kuchyni pro žádného strávníka 

z důvodu začátku celkové rekonstrukce školní kuchyně. Stavební práce a dodávky zařízení a 

vybavení kuchyně byly stanoveny od 19. 4. 2021 do 31. 8. 2021.  

 Náhradní stravování žákům a zaměstnancům školy bylo umožněno od 10. 5. 2021 ve 

velkém sále Dělnického domu ve Studénce.  

Výsledky inspekčních činností provedených ČŠI 

 

V březnu byla provedena inspekční činnost, jejíž předmětem bylo získávání  a analyzování 

informací o činnosti škol v období distančního vzdělávání, s ohledem na opatření související 

s pandemií covid-19. Dva inspektoři se připojovali k distanční výuce ve všech třídách 3. – 9. 

ročníku. Podklady z této inspekční činnosti byly použity do souhrnné zprávy o distanční výuce 

v základních školách v ČR. 

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020 

 

V účetním období 2020 jsme hospodařili s částkou 32.919 tis. Kč. Z toho 28.954,2 tis. Kč 

jsme získali z transferů, 71,7 tis. Kč z rozvojových programů Moravskoslezského kraje, 250,7 

tis. Kč činilo rozpuštění investičního transferu, 395,1 tis. Kč bylo vybráno od rodičů na akce 

pořádané školou pro žáky a zbylou část 3.247,3 tis. Kč tvořily tržby ze stravování, pronájmů, 

z poplatků za školní klub a školní družinu, z darů a úroků. Školu navštěvovalo přibližně 320 

žáků, ve školní jídelně se stravovalo 590 dětí základní a mateřské školy a 197 dospělých 

strávníků z řad zaměstnanců základní i mateřské školy a cizích strávníků. 

Od listopadu roku 2017 se škola stala měsíčním plátcem DPH v důsledku nárůstu obratu 

z vedlejší hospodářské činnosti.  

Převážnou část financí na přímé náklady na vzdělávání tvořily prostředky na platy, zákonné 

sociální pojištění a příděl do FKSP. Zaměstnávali jsme 31 pedagogických pracovníků, z toho 2 

asistentky pedagoga na zkrácený úvazek a 3 vychovatelky školní družiny, dále 2 ekonomky (z 
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toho jedna na zkrácený úvazek), 12 pracovnic školní jídelny, 4 pracovnice na úklid a školníka, 

který zároveň vykonává i pozici topiče plynové kotelny.  

Na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) jsme dostali 830,7 tis. Kč. Z této částky 409 tis. Kč 

činily mimořádné prostředky na pořízení technického vybavení pro distanční výuku. 

Zbývajících 421,7 tis. Kč jsme použili na školní potřeby pro žáky prvního ročníku, nákup 

nových učebnic a učebních pomůcek (stavebnice pro děti, knihy a učebnice do školní 

knihovny), ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance a pořízení podpůrných opatření 

(učebnice, pomůcky) pro žáky s SPP. Z ONIV jsme také hradili služby jako je cestovné, 

náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků školy, preventivní prohlídky zaměstnanců 

a povinnou plaveckou výuku žáků 2. a 3. ročníku. Vysoký podíl vzhledem k pandemické situaci 

činily náhrady při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců (159,5 tis. Kč). Bylo účtováno 

i o zákonném pojištění z platů v částce 70,6 tis. Kč, která je rovněž součástí ONIV.  

  Čerpání prostředků bylo rovnoměrné. Transfer byl vyčerpán v plné výši a finanční 

prostředky použity v souladu s pravidly pro jejich čerpání. Výsledek hospodaření s přímými 

náklady na vzdělávání byl roven nule. 

 

Na provoz školy jsme dostali 3.365 tis. Kč (částka je snížena o přeplatek záloh na energie 

a přeplatek zálohy na údržbu a opravy budov v celkové výši 328,5 tis. Kč).   

Prostředky na provoz od zřizovatele byly použity na pořízení spotřebního materiálu, 

nábytku, učebních pomůcek, energie, na opravy, služby, odpisy a ostatní. Náklady na spotřebu 

energie na hlavní činnost je v porovnání s rokem 2019 o 52,2 tis. Kč nižší. I když došlo v roce 

2020 ke zvýšení cen energií, v důsledku protiepidemiologických opatření vlády a zákazu osobní 

přítomnosti žáků ve škole byla celková spotřeba energií nižší.  

I když se se získanými financemi snažíme nakládat hospodárně, bohužel většina nákladů 

v důsledku zvyšujících se cen vstupů rostla. Jako každý rok velký nárůst byl v položce služby, 

kde došlo k navýšení nákladů o 120,8 tis. Kč. Významnými opakujícími se položkami jsou 

licenční poplatky účetního programu Fenix a softwaru Bakalář, stravovacího systému Ulrich 

software, licence programu OfficePro a licence ESET Anti-Virus, náklady na daňové 

poradenství k DPH, poplatky za zpracování výplat zaměstnanců, odvoz a odstraňování odpadu, 

paušální odměny pověřence GDPR, náklady na cloudové služby softwaru Bakalář. V důsledku 

zavedení distanční výuky ve škole došlo k výraznému navýšení v položce softwarové služby a 

také se zvýšily náklady na správu internetových stránek školy. Nově vznikly také náklady na 

služby informačního panelu ÁMOS pro žáky. V souvislosti s přečíslováním majetku školy a 

zavedením nového označování majetku čárovými kódy došlo postupně k vyřazování 

poškozeného a neopravitelného majetku. Tento byl firmou OZO Ostrava přistavenými 

kontejnery odvezen do sběrného dvora, což znamenalo další dodatečné náklady ve výši cca 35 

tis. Kč. Zatímco u některých nákladových položek došlo v důsledku omezeného provozu školy 

ke snížení (režijní materiál, kancelářské potřeby), v jiných položkách (např. u čistících a 

dezinfekčních prostředků) se náklady zdvojnásobily. 

V roce 2020 jsme pokračovali ve zlepšování prostředí ve škole včetně jejího zařízení. 

V suterénu školy byla rekonstruována nová učebna, na jejíž vybavení nábytkem (lavice, židle, 

katedra, pylonová tabule, pracovní stoly a desky, skříně) nám zřizovatel poskytnul provozní 

příspěvek ve výši 150.000 Kč. Další dvě učebny 1. stupně byly dovybaveny interaktivními 

tabulemi SMART, dataprojektory a ozvučením celkem za 164,1 tis. Kč. Do šaten v suterénu 

byly zakoupeny nové šatní skříňky pro žáky za 68 tis. Kč. Do výtvarné učebny byla pořízena 

odkalovací nádrž za 9,9 tis. Kč. Školní družina byla dovybavena učebními pomůckami pro děti 

(LEGO boxy, deskové hry, koloběžky, panenky, vojenské sady) celkem za 18,9 tis. Kč, také 

byly zakoupeny 4 policové celouzavřené skříně za 24,6 tis. Kč a koberec za 4 tis. Kč. Do 

skladovacích prostor školy bylo pořízeno 8 ks nových kovových regálů a hliníkové schůdky 

v celkové částce 18,7 tis. Kč. Do sborovny 1. stupně byl zakoupen policový systém IKEA za 

9,7 tis. Kč. V rámci snadnější evidence a inventarizace majetku školy došlo k jeho přečíslování 

a následnému označení čárovými kódy. K tomuto účelu byla zakoupena licence programu 
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FENIX – podpora čárového kódu majetku za 9,5 tis. Kč a tiskárna čárových kódů včetně 

terminálu OPTICON (čtečka) za celkem 24,9 tis. Kč. Pro úklid školy byly pořízeny 2 úklidové 

vozíky a vysavač v celkové částce 7,8 tis. Kč 

  Do školní kuchyně jsme pořídili 2 ks manipulačních nerezových stolů za více než 20 tis. 

Kč, 4 ks servírovacích vozíků za 24,8 tis. Kč, plošinový vozík za 6,7 tis. Kč, nový mycí stůl 

(dřez) za 10,1 tis. Kč, automatický změkčovač vody včetně instalační sady za 12,8 tis. Kč, 

několik nových gastronádob a jiného drobného nádobí za téměř 39 tis. Kč. Jako náhrada za 

starou neopravitelnou pračku byla pořízena nová v částce 5 tis. Kč a také doplněna nová sušička 

prádla za 6,5 tis. Kč. Oba spotřebiče jsou využívány jak pro provoz školní kuchyně, tak i pro 

provoz školy. Pro úklid kuchyně, skladů a jídelny byly pořízeny 2 úklidové vozíky celkem za 

5,9 tis. Kč. 

V červenci 2020 nám byl zřizovatelem svěřen do užívání dlouhodobý hmotný majetek – 

univerzální robot šlehací a hnětací v celkové pořizovací ceně 284 tis. Kč. Jedná se o zařízení 

školní kuchyně, kterým byl nahrazen starší neopravitelný robot. 

V říjnu 2020 v rámci projektu „Zřízení specializovaných odborných učeben v budově ZŠ“ 

nám byl zřizovatelem svěřen do užívání dlouhodobý hmotný majetek – venkovní učebna 

dřevěná v celkové pořizovací ceně 3.041,3 tis. Kč. 

Zachycovali jsme i náklady na akce pořádané školou pro žáky jako jsou lyžařský výcvik, 

adaptační pobyty žáků 1. a 9. ročníku, 6. ročníků, příměstský tábor, nepovinné plavání apod. 

Výnosy z těchto aktivit hrazené rodiči žáků byly zaúčtovány ve výši shodné s náklady.  

Čerpání nákladů bylo rovnoměrné a v souladu s rozpočtem. Záporný výsledek hospodaření 

z hlavní činnosti jsme plně uhradili ze zisku z vedlejší hospodářské činnosti. U zbylé části zisku 

z vedlejší hospodářské činnosti budeme žádat zřizovatele o možnost převodu do rezervního 

fondu. 

 Dle zřizovací listiny a na základě živnostenských listů jsme zajišťovali i vedlejší 

hospodářskou činnost školy, jako je stravování cizích strávníků, pronájem tělocvičny, ostatních 

prostor školy a pronájem bytu školníka.  

Ve školní jídelně se za rok 2020 celkem (tj. za hlavní i vedlejší hospodářskou činnost) 

připravilo 61,4 tisíc svačinek a uvařilo celkem 75,8 tisíc obědů, z toho pro děti 53,8 tisíc obědů. 

Ve vedlejší hospodářské činnosti se počet uvařených obědů snížil, což bylo způsobeno 

dvouměsíčním uzavřením školní jídelny v důsledku protiepidemiologických opatření vlády. 

Stravovali se u nás zaměstnanci naší školy, ZUŠ, zaměstnanci mateřské školy, klienti Charity 

Studénka, domova NaNovo Studénka a ostatní zájemci z řad jednotlivců i firem. V roce 2020 

jsme průměrně měsíčně pro tyto strávníky uvařili 1,8 tis. obědů, za celý rok to pak bylo 22 tis. 

obědů. V hostinské činnosti jsme tak dosáhli nižšího ročního obratu 1.146,6 tis. Kč, tj. o 165,3 

tis. Kč méně ve srovnání s rokem minulým. Od 1. 9. 2020 došlo ke zvýšení ceny obědů i 

svačinek v souvislosti s navýšením cen vstupů.    

Podle zájmu z řad organizací a občanů jsme v 1. pololetí 2020 pronajímali tělocvičnu. Ve 

2. pololetí se pronájem tělocvičny v důsledku protiepidemiologických opatření vlády 

neuskutečnil. Tržbu tvořilo také nájemné z bytu školníka a pronájmu ze stanice veřejné datové 

sítě firmy MIRAMO Albrechtičky. Vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám v bytě 

školníka bylo nájemné za období 02-08/2020 odpuštěno. Výnosy z této činnosti za rok 2020  

tak činily 55,5 tis. Kč, což bylo o 40,7 tis. Kč méně než v roce 2019. 

Hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti školy bylo ziskové. Kladný výsledek 

hospodaření byl použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti. 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2020/21 ZŠ Františka Kardinála Tomáška Studénka 
 

21 
 

Hospodaření školy celkem v roce 2020  

             údaje v Kč 

Text Náklady Výnosy 

Výsledek 

hospodaření 

Transfer na přímé náklady na vzdělávání  25.659.472 25.659.472 0 

Hlavní činnost s vazbou na transfer od zřizovat.  6.141.745 6.057.430 - 84.315 

Hospodaření za vedlejší hospodářskou činnost      1.081.914 1.202.124 +120.210 

Výsledek hospodaření za organizaci 32.883.131 32.919.026 +35.895 

 

Hospodaření za účetní období roku 2020 bylo ukončeno kladným výsledkem hospodaření   

35.895 Kč. Ztrátu z hlavní činnosti (84.315 Kč) jsme pokryli z kladného výsledku hospodaření 

z vedlejší hospodářské činnosti (120.210 Kč). 

 

Zapojení školy do projektů, rozvojových a mezinárodních 
programů 

 

 

Výzva MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ II 

 

 Ani ve školním roce 2020/21 jsme nezačali realizovat aktivity projektu, proto jsme 

v červnu 2021 požádali o jeho prodloužení o 6 měsíců s ukončením 31. 1. 2022. Naší žádosti 

bylo vyhověno, proto se všechny plánované vzdělávací akce uskuteční v prvním pololetí 

nového školního roku. 

 

 

Výzva MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ III 

 

 Tuto výzvu jsme zaměřili na personální podporu ve formě školního psychologa. Od 1. 

září 2021 bude ve škole působit s úvazkem 0,8. Dalšími aktivitami projektu je realizace 

projektového dne ve škole a mimo školu. Délka realizace projektu ŠABLONY III je do 31. 8. 

2022. 

 

 

 

Pomáháme školám k úspěchu 

 

Vedením projektu jsme byli osloveni a následně potvrzeni jako tzv. projektová škola pro 

další veřejné školy v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Od září 2020, po dobu tří let, 

budeme poskytovat podporu při rozvoji čtenářství dalším deseti připojeným školám 

Moravskoslezského kraje. A co to pro naši školu a naše pedagogy přinese? 

- Rozvoj pedagogických dovedností a zkoumání dopadů učení na naše žáky, 

- odbornou podporu pedagogických konzultantů, kteří nás budou pravidelně navštěvovat, 

- bezplatné vzdělávací aktivity pod vedením zkušených lektorů, 

- možnost navštívit připojené školy v regionu -  účast ve výuce, inspirace, sdílení, 

- pravidelnou finanční podporu na nákup knih do školní knihovny. 
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V tomto školním roce se realizace projektu přesunula do online prostoru. Realizovali jsme 

jednodenní i dvoudenní setkání školních týmů připojených škol. Společně jsme plánovali lekce, 

sdíleli zkušenosti z výuky a vzájemně se inspirovali. Hlavním cílem projektu je kolegiální 

spolupráce. Natáčeli jsme výukové lekce a prezentovali je ostatním školám. V červnu bylo 

uskutečněno prezenční setkání školních týmů v Krnově, kde jsme vyhodnocovali první rok 

projektu a plánovali další školní rok. 

 

 

Místní akční plán obce s rozšířenou působností Bílovec (MAP II ORP Bílovec) 

  

 Od školního roku 2018/19 jsme zapojeni do projektu MAP II. Dva pedagogové školy 

jsou zapojeni v pracovních skupinách, ředitel školy pracuje v platformě ředitelů. Aktivity 

projektu byly v tomto školním roce značně omezeny. V tomto školním roce jsme začali 

s přípravou projektu MAP III, který by měl navazovat na končící MAP II od 1. 1. 2022.   

       

 

Spolupráce s partnery 

 

Úzká spolupráce v průběhu celého školního roku probíhala se zřizovatelem. Jednalo se 

zejména o oblast organizační a kontrolní.  

 

 

Záměry školy pro školní rok 2021/22 

 

Vzhledem k nárůstu počtu žáků budeme od září 2021 vyučovat v osmnácti třídách 333 žáků. 

Výuka ve všech ročnících bude pokračovat podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu. 

 

Pro školní rok 2021/22 plánujeme realizovat následující záměry: 
 

 realizovat výzvu MŠMT – Šablony pro ZŠ II,  

 realizovat výzvu MŠMT – Šablony pro ZŠ III, 

 vytvoření vlastních žákovských knížek pro žáky 1.ročníku,  

 elektronická žákovská knížka nově pro žáky 2. a 3. ročníku,  

 plnit roli projektové školy v projektu Pomáháme školám k úspěchu, 

 zapojit nové pedagogy do činnosti školy, 

 podporovat pedagogy formou vzájemného kolegiálního sdílení, formátu 3S, 

 zapojit do chodu Školního poradenského pracoviště nové pedagogy , 

 pokračovat ve výuce matematiky podle metodiky prof. Hejného, 

 v oblasti DVPP  se zaměřovat na oblast klíčových kompetencí pedagogů (čtenářská a 

matematická gramotnost, kritické myšlení, využití ICT), 

 zprovoznění školní kuchyně po celkové rekonstrukce, 

 realizovat vzdělávací akci pro žáky i veřejnost na téma Zdravá výživa, podporovat a 

zároveň dbát na dodržování kritérií Zdravé školní jídelny, 

 realizovat projekt protidrogové prevence s největším důrazem na 8. a 9. ročník, 

 zorganizovat vícedenní pobyty tříd mimo školu pro všechny ročníky školy, 
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 ve spolupráci s odborníky a grafikem připravit podklady pro vznik knihy o Františku 

kardinálu Tomáškovi doplněnou o práce žáků školy, 

 úzce spolupracovat s rodiči žáků, hledat další formy zapojení rodičů do činnosti školy, 

 propagovat činnost školy na veřejnosti, pravidelně obměňovat internetové stránky školy, 

 zřídit facebookové stránky školy, 

 podporovat činnost Spolku rodičů při naší škole. 

 

 

 

 

 

 

ve Studénce dne 14. 10. 2021    Mgr. Milan Stiller, ředitel školy 

 

Schválena školskou radou dne 20. 10. 2021 


