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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 

e-mail:     skola@zsstudenka.cz 

www:      zsstudenka.cz 

datová schránka:   bcpfd6i 

počet tříd:    15    

celkový počet žáků:   319 

průměrný počet žáků na třídu: 21,3 

 

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 je 5 

odborných (pracovna fyziky a chemie, pracovních činností, učebna jazyků, pracovna výtvarné 

výchovy a počítačová učebna), využívali jsme také školní pozemek, tělocvičnu a multifunkční 

hřiště u školy. 

Od školního roku 2019/20 se opět začalo vyučovat ve dvou nově zrekonstruovaných 

učebnách, a to v učebně jazyků (bývalá literární pracovna) a v počítačové učebně. Na školním 

pozemku vyrostla z projektu nová venkovní učebna, kterou žáci využívali v rámci předmětu 

člověk a svět práce, v přírodovědných předmětech, ale i ve volnočasových aktivitách v rámci 

školní družiny a školního klubu. 

Školní družině sloužila jedna místnost v přístavbě a přilehlé učebny prvního stupně. Školní 

klub využíval jednotlivé místnosti podle zaměření kroužků a náplně nepravidelných akcí, 

nejčastěji šlo o tělocvičnu.  

 

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 2019/20 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.  
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 Propojujeme učivo se skutečným životem, dbáme o praktickou využitelnost toho, co se 

žáci ve škole naučí a zajišťujeme tak smysluplnost vzdělávání. 

 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. 

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. 

V V. třídě byla rozdělena výuka anglického jazyka na dvě skupiny. Zde jsme vyučovali 30 

žáků. 

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. IX. 

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 VIII. třídě s 31 žáky, IX. třídě s 32 žáky byla výuka rozdělena 

na dvě skupiny v těchto předmětech: anglický jazyk, druhý cizí jazyk (německý a ruský) a 

člověk a svět práce. Další rozdělení v obou třídách se týkalo jedné hodiny matematiky a jedné 

hodiny českého jazyka. Navíc byla v IX. třídě rozdělena výuka v předmětu cvičení z českého 

jazyka. 

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  (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) 

   pěstitelství, společenskovědní seminář 

7. ročník (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny)      

věda a technika, výtvarné činnosti 

8. ročník  (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) 

seminář ze zeměpisu, pěstitelství 

9. ročník  (výuka jedenkrát za 14 dní dvě vyučovací hodiny) 

redakční rada, konverzace v jazyce anglickém,  

(výuka jedenkrát týdně)  

cvičení z českého jazyka 
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Školní družina 

 

Od 1. 9. 2019 byla navýšena kapacita školní družiny na 90 žáků. 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. 

Výchovná činnost ve školní družině vycházela z plánu práce školy. Byly při ní rozvíjeny 

všechny složky výchovy tak, aby děti měly dostatek prostoru pro rozvoj samostatnosti a 

tvořivosti. Pomocí her, soutěží, pohybových a jiných aktivit byl vytvářen pozitivní vztah žáka 

k sobě samému, k ostatním lidem a k přírodě. Jednou týdně probíhala hlavní činnost 

v tělocvičně školy. V případě příznivého počasí trávili žáci čas na školní zahradě a přilehlém 

hřišti, včetně multifunkčního. Žáci se účastnili akcí pořádaných školním parlamentem a dále 

pravidelných družinových akcí jako byl čertovský rej, odpoledne her, výtvarné tvoření, kvízy, 

soutěže. Provoz školní družiny byl ve druhém pololetí ovlivněn pandemií koronaviru. Od 11. 

března do 24. května nebyla družina v provozu. Od 25. května byla otevřena družina na základě 

dobrovolnosti, ale pro předem stanovenou a neměnnou skupinu žáků. Ve školním roce 2019/20 

jsme byli nuceni zrušit i plánovaný pobytový letní tábor na Morávce o hlavních prázdninách. 

Místo toho jsme dětem nabídli srpnový příměstský tábor ve škole, kterého se zúčastnilo 45 dětí.  

Při školní družině fungovaly tři kroužky. Tudy z nudy navštěvovalo 11 dětí, v keramickém 

kroužku pracovalo 15 dětí a sportovní hry navštěvovalo 23 dětí. 

 

Školní klub 

 

Od 1. 9. 2019 se snížila kapacita školního klubu na 170 žáků. Do činnosti školního klubu 

se v průběhu školního roku zapojilo celkem 145 žáků. Mohli si vybrat z různých pravidelných 

kroužků – rybářský, keramika, žákovský parlament a příprava k přijímacím zkouškám. Roční 

poplatek za jednotlivé kroužky byl stanoven v rozmezí 500 až 1500 Kč podle jejich finanční 

náročnosti, kroužek školního parlamentu byl bez poplatku. Dalším druhem činnosti jsou 

otevřené kluby před odpoledním vyučováním, které jsou žákům k dispozici třikrát za týden. 

Návštěvníci si mohli vybírat ze dvou možností – sportovní a internetový. Poplatek činil 50 Kč 

za celý školní rok.  

Již třetím školním rokem pokračovaly kroužky našich partnerů ve škole. V tělocvičně 

probíhal taneční kroužek RYTMIX. V rámci partnerské smlouvy s jazykovou školou HELLO 

probíhal ve škole jazykový kurz angličtiny pro žáky 1. stupně pravidelně 1x týdně. 

V období 11. března – 30. června byla činnost všech kroužků zrušena vzhledem k pandemii 

koronaviru.   

 

Individuální program žáků 

 

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

podle jednotlivých kontrolních vyšetření. Ve školním roce 2019/20 jsme vykazovali 41 žáků 

individuálně integrovaných. 

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

SPC Nový Jičín a SPC Ostrava.  U čtyř žáků školy působili přidělení asistenti pedagoga. 

Jednalo se o dva žáky ve 3. ročníku. Jeden měl poruchy učení ve spojení s řečovou vadou, druhý 

měl diagnostikováno ADHD. Zde byl jeden sdílený asistent pro oba žáky. Dalšími 

integrovanými byli 2 žáci 8. ročníku pro vývojové poruchy chování a pro středně těžké vady 

řeči. Zde působili dva asistenti pedagoga. 
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Personální zabezpečení činnosti školy 

Personální podmínky 

Na I. stupni vyučovalo po celý školní rok 9 učitelek, které zároveň plnily funkci třídní 

učitelky. U integrovaných žáků ve 3. a 8. ročníku pracovaly na částečný úvazek tři asistentky 

pedagoga.  

Na druhém stupni působilo 14 učitelů, z toho 5 na snížený úvazek. Šest 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. 

Organizovala práci vedoucích kroužků  - jednoho externího a pěti pedagogických pracovníků 

školy. Dále v organizaci pracovala vychovatelka školního klubu na zkrácený úvazek. 

Ve škole pracovalo celkem 17 správních zaměstnanců, z toho jeden školník, tři uklízečky, 

jedna ekonomka a sekretářka na snížený pracovní úvazek. Ostatní jsou pracovníci centrální 

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 19 ANO 

zástupce ředitele VŠ – M, ZTV, INF 25 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 3 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 41 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 37 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 2 --- 

Učitel VŠ – 1. stupeň 21 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 26 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 15 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 10 ANO 

Učitel VŠ – 1. stupeň 7 ANO 

Učitel  VŠ – TV, OV 9 ANO 

Učitel VŠ – M, OV 8 ANO 

Učitel VŠ – CH, ZZV 46 ANO 

Učitel VŠ – JČ, D 17 ANO 

Učitel VŠ – JA, JR, VP 24 ANO 

Učitel VŠ – CH, PŘ 23 ANO 

Učitel VŠ – Z, OV 22 ANO 
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Učitel VŠ (Bc.) - HV 1 --- 

Učitel VŠ – NJ (Bc.), VV 13 --- 

Učitel  VŠ – M, F 14 ANO 

Učitel  VŠ – AJ, ČJ, VV 19 ANO 

Učitel  VŠ – AJ 3 ANO 

Vychovatel  SŠ – vychovatelství 33 ANO 

Vychovatel  SŠ 11 ANO 

Vychovatel  VŠ (Bc.) 1 ANO 

Asistent pedagoga VŠ – TV, OV 9 ANO 

Asistent pedagoga SŠ 1 ANO 

Asistent pedagoga VŠ (Bc.) 1 ANO 

 

Věkové složení pedagogického sboru uvádí následující graf, ve kterém je zachyceno 27 

pedagogických pracovníků školy. 

 

 

Aprobovanost výuky 

 

Většina pedagogických pracovníků má požadovanou pedagogickou kvalifikaci. Dvě 

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

doplňují studiem na vysoké škole. Vyučující hudební výchovy je výkonným umělcem. 

 

Zápis dětí k základnímu vzdělávání 

 

Zápis k základnímu vzdělávání měl být dle zvyklostí upořádán v dubnu obvyklou 

formou, a to motivačními rozhovory s dětmi. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však 

vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s 

koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní 

docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis tak musel proběhnout v dubnu, ale bez osobní 

přítomnosti dětí ve škole. V termínu 14. 4. – 24. 4.2020 byla zákonným zástupcům dětí 
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zpřístupněna elektronická přihláška do 1. ročníku ZŠ na internetových stránkách školy. Po 

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

Zápisu se zúčastnilo celkem 49 dětí. Celkem bylo pro školní rok 2020/21 zapsáno 34 dětí (15 

chlapců, 19 dívek). Patnácti dětem byl udělen odklad povinné školní docházky.  

V tomto školním roce jsme byli nuceni zrušit projekt NANEČISTO pro předškoláky. Na konci 

června jsme na osobní schůzce informovali rodiče předškoláků o důležitých informacích 

ohledně organizace školního roku 2020/21. 

 

 

Výsledky vzdělávání žáků 

 

První pololetí školního roku proběhlo dle zvyklostí. Od 11. března 2020 byla základní 

škola uzavřena z důvodu epidemiologické situace, a to výskytu onemocnění COVID-19. Žáci 

se vyučovali distančně. Od 11. května 2020 byla umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků 

pro účely přípravy na přijímací zkoušky. První stupně dobrovolně nastoupily do školy 25. 

května, ostatní žáci 2. stupně se mohli dobrovolně vzdělávat od 8. června.  

Pobyt ve škole byl umožněn za dodržení přísných bezpečnostních opatření – roušky 

zakrývající dýchací cesty, rozestupy ve třídě, jeden žák v lavici, rozestupy ve školní jídelně, 

častější větrání a pobyt venku. Navíc u každého vstupu do školy, na toaletách i ve všech třídách 

byly instalovány dezinfekční přípravky pro častější hygienu rukou. I přes tato opatření 

navštěvovalo školu 97 žáků 1. stupně (56%) a 86 žáků 2. stupně (59%). 

V závěru školního roku obdržely školy manuál pro hodnocení žáků, dle kterého se 

vyučovací předměty hodnotily. 

 

Přehled prospěchu za školní rok 2019/20 

 

 

I. stupeň 

 

1. pololetí  

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

počet 

hodnocených 

žáků 

18 18 17 16 20 19 18 18 30 

prospívající 

s vyznamenáním 

150 žáků (86%) 

18 17 15 16 15 19 10 11 29 

prospívající 0 1 2 0 5 0 8 7 1 

neprospívající 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

absence 

omluvená – 

počet hodin  

na žáka 

22,556 28,5 27,176 26,5 37,55 34,842 28,333 18,167 29,667 

absence – 

omluvená 
406 513 462 424 751 662 510 327 890 
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CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK absence omluvená – počet hodin na žáka 56 

CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK absence – omluvená 9763 

 

 

 

Srovnání počtu žáků s vyznamenáním 

Leden 2017  86% 

Červen 2017  85% 

Leden 2018  86% 

Červen 2018  84% 

Leden 2019  87% 

Červen 2019  85% 

Leden 2020  86% 

Červen 2020  91%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pololetí  

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

počet 

hodnocených 

žáků 

18 18 17 17 19 19 18 18 30 

prospívající 

s vyznamenáním 

158 žáků (91%) 

18 17 15 17 14 18 14 15 30 

prospívající 0 0 2 0 5 1 4 3 0 

neprospívající 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

absence 

omluvená – 

počet hodin na 

žáka 

29,556 28,5 22,294 27,647 29,053 25,632 31,222 30,278 25,933 

absence – 

omluvená 
532 513 379 470 552 487 562 545 778 
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II. stupeň 

 

1. pololetí  

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

počet hodnocených žáků 20 17 23 22 31 32 

prospívající s 

vyznamenáním 84 žáků 

(58%) 

15 11 11 12 16 19 

prospívajících 59 žáků 5 6 12 9 15 12 

neprospívající 0 0 0 1 0 1 

nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 

absence omluvená –  

počet hodin na žáka 
48,5 36,118 43,783 37,318 39,258 66,969 

absence – omluvená 970 614 1007 821 1217 2143 

absence – neomluvená 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 

 

 

2. pololetí  

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

počet hodnocených žáků 20 17 23 22 31 32 

prospívající s 

vyznamenáním 78 žáků 

(54%) 

12 10 11 12 18 15 

prospívajících 67 žáků 8 7 12 10 13 17 

neprospívající 0 0 0 0 0 0 

nehodnoceni 0 0 0 0 0 0 

absence omluvená –  

počet hodin na žáka 
28,2 30,176 30,696 19,227 35,226 32,281 

absence – omluvená 564 513 706 423 1092 1033 

absence – neomluvená 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 

 

CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK absence omluvená – počet hodin na žáka 77 

CELKEM ZA ŠKOLNÍ ROK absence – omluvená 11103 
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Srovnání počtu žáků s vyznamenáním 

Leden 2017  44% 

Červen 2017  40% 

Leden 2018  45% 

Červen 2018  44% 

Leden 2019  50% 

Červen 2019  47% 

Leden 2020  58% 

Červen 2020  54% 

  

 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 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

žáci v % 65 67 68 69 74 

 

 

Přehled docházky za celý školní rok 2019/2020 

 

 Omluvené hodiny 

celkem 

Průměrný počet 

omluvených hodin 

na žáka 

Neomluvené 

hodiny celkem 

Snížený stupeň 

z chování 

I. stupeň 9 763 56 0 0 

II. stupeň 11 103 77 0 0 

Celkem 20 866 66 0 0 

 

Absence v prvním pololetí školního roku byla srovnatelná s minulými lety. Ve druhém 

pololetí se vzhledem k pandemii koronaviru od 11. března nevyučovalo. Až do konce roku se 

absence do omluvených hodin nezapočítávala. Ve druhém pololetí jsme však zaznamenali 

vysoký počet omluvených hodin způsobený velkou nemocností žáků.  

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

2015/16
2016/17

2017/18
2018/19

2019/20

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

však bude ovlivněné situací ve 2. pololetí a zákazu osobní přítomnosti žáků ve vyučování. 

 

 

školní rok 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

průměrný počet omluvených  

hodin na žáka 
80 86 85 80 66 

 
 
 
 

 

 

Kázeňské problémy žáků 

 

V průběhu školního roku se objevovaly mezi žáky různé přestupky proti školnímu řádu, 

které byly okamžitě řešeny třídními učiteli, případně školním metodikem prevence. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení 

 

Žáci 9. ročníku dobrovolně navštěvovali školu od 11. května 2020 a připravovali se 

k přijímacím zkouškám. Termín zkoušek byl vzhledem k pandemii koronaviru přesunut 

z dubna na červen.  

Základní školu ukončilo ve školním roce 2019/2020 celkem 32 žáků, z nichž všichni získali 

základní vzdělání. Na maturitní obory bylo přijato 26 žáků. 

Ke studiu na víceletém gymnáziu neodešel žádný žák naší školy. 
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název školy studijní, učební obor 

počet 

žáků 

celkem 

z toho 

chlapců 

GMK Bílovec 

 

Gymnázium 4 3 

Masarykovo gymnázium 

Příbor 

Gymnázium 2 2 

Biskupské gymnázium 

Ostrava  

Gymnázium  1 0 

SŠ letecká Kunovice Letecký mechanik 1 0 

Iuventas Ostrava Pedagogické lyceum 1 0 

SŠ elektrotechnická 

Ostrava 

Elektrikář 3 3 

SŠ ekonomicko -

podnikatelská Studénka 

Strojní mechanik 1 1 

SŠ ekonomicko -

podnikatelská Studénka 

Obchodní akademie 1 1 

Janáčkova konzervatoř 

Ostrava 

Hudebně dramatické umění (herectví) 1 1 

SŠ lesnická Hranice Lesnictví 1 1 

SŠ teleinformatiky 

Ostrava 

Telekomunikace, informační 

technologie 

5 5 

SPŠ elektrotechniky a 

informatiky Ostrava 

elektrotechnika 2 2 

SPgŠ a SZdŠ svaté 

Anežky České Odry 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 0 

SŠ služeb a podnikání 

Ostrava 

Kadeřník  1 0 

Mendelova střední škola 

Nový Jičín 

Praktická sestra, veřejnosprávní 

činnost 

3 0 

SŠ Odry Kadeřník 1 0 

SŠ umělecká a 

gymnázium Ostrava 

Multimediální tvorba 1 0 

Gymnázium Jana 

Blahoslava a SPgŠ 

Přerov 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 0 

Střední průmyslová 

škola Ostrava 

Strojírenství  1 1 

 

 

Přehled o přijetí žáků ve srovnání s uplynulými školními roky 

 Gymnázia Umělecké SOŠ UO 

 žáci v % 

2016/17 22 0 65 13 

2017/18 11 3 54 32 

2018/19 35 0 42 23 

2019/20 22 6 53 19 
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Kariérové poradenství 

Na začátku listopadu proběhl pro žáky 9. ročníku všech základních škol z ORP Bílovec 

již 4. ročník akce Živá knihovna povolání. Jedná se o přehlídku různých profesí, které jsou 

běžně provozované a v naší lokalitě dostupné. Každou profesi na přehlídce zastupuje odborník, 

který danou práci vykonává, má k ní pozitivní vztah a je schopen si o ní s žáky povídat a 

představit jim ji. V Dělnickém domě bylo letos 24 dílen, kde mohli žáci nakouknout pod 

pokličku toho či onoho povolání a ptát se na to, co je zajímá: jaké to je být psychologem, 

právníkem, co vlastně dělá realitní makléř nebo správce sítě? Jakou školu by měl vystudovat 

obchodní zástupce, konstruktér elektroniky či letecký mechanik? Jaký je běžný pracovní den 

kosmetičky, grafika nebo zdravotní sestry? To všechno a mnoho dalšího se mohli žáci na této 

akci dozvědět od odborníků z řad dobrovolníků, kteří si na tuto akci našli volný čas ve svém 

nabitém pracovním harmonogramu. Akce se zúčastnilo 200 deváťáků ze šesti základních škol 

ze Studénky, Bílovce a Jistebníku. 

V rámci kariérového poradenství jsme se zúčastnili s deváťáky přehlídky středních škol 

GEMMA v Novém Jičíně.  

Žáci 9. ročníku realizovali v listopadu exkurzi ve firmě PARS komponenty. Žáci si prošli 

všechny provozy a seznámili se jak s činnostmi dělnických profesí, tak i s administrativně 

technickými. 

V předmětu člověk a svět práce se pravidelně věnujeme práci s atlasem školství. Pomáháme 

tak žákům se zorientovat 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 

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, návykové látky, právní povědomí. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

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

učitelé napříč ročníky a předměty.  

Vzhledem k pandemii koronaviru jsme nezahájili podporu MŠMT – Šablony II. Tyto 

aktivity byly přesunuty na následující školní rok.  

Celá sborovna se zúčastnila dvoudenního semináře na téma Komunikujte efektivně a Time 

management v rozsahu 16 hodin.  

Vzdělávání jsme zaměřili i na počítačovou gramotnost, kdy se zájemci zúčastnili programu 

Šetříme čas s aplikacemi Google. V rozsahu 8 hodin. 

Vzdělávání pedagogů jsme využívali i v rámci projektu Čtenářské školy. Tento projekt 

gradoval v listopadu 2019, kdy se pedagogové školy zúčastnili Festivalu pedagogické inspirace 

v ZŠ Kunratice. Pět pedagogů školy lektorovalo i workshopy pro zájemce.  

Další vzdělávání bylo realizováno akreditovanými organizacemi, v tomto školním roce 

KVIC Nový Jičín a nakladatelství FRAUS. 

Ve druhém pololetí školního roku byly zrušeny veškeré prezenční vzdělávací aktivity. 

Vzhledem k distanční výuce žáků se vzdělávací semináře přesunuly do on-line prostoru. 

Pedagogové využívali především bezplatné webináře související s distanční výukou.  

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

zúčastnili ve školním roce 2019/20. 

 

Název akce  Rozsah 
Počet 

zúčastněných 
pracovníků 

Celkem 
hodin 

V oblast metod aktivního učení a životních dovedností   

RWCT pro pokročilé  20 1 20 

Time management aneb to nejdůležitější na první 
místo 8 21 168 

Komunikujte efektivně 8 21 168 

Rozvoj oborového čtení a myšlení 16 1 16 

V oblasti počítačové gramotnosti   

Šetříme svůj čas s aplikacemi Google 8 11 88 

V oblasti managementu   

Výchovným poradcem na základní škole 8 1 8 

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI 6 1 6 

V oblasti jazyků   

Jak na storytelling? 8 1 8 

Inspiromat cizích jazyků v obrazech II 8 1 8 

V oblasti vzdělávání v jednotlivých oborech   

AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 
1.ročník 8 1 8 

Základní školní lyžování 50 2 100 

Genetická metoda od A do Z 8 1 8 

Počet hodin vzdělávání za školní rok 2019/20 606 
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Na jednoho pedagogického pracovníka připadá vzdělávání v rozsahu 22 hodin. Pro srovnání 

uvádíme rozsah vzdělávání v předcházejících letech: 2014/15 – 82 hodin, 2015/16 – 24 hodin, 

2016/17 – 24 hodin, 2017/18 – 109 hodin, 2018/19 – 43 hodin. 

Tento pokles byl způsoben výpadkem prezenčních forem vzdělávání ve druhém pololetí 

školního roku. 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Změna názvu školy 

První školní den byl pro naši školu významný z toho důvodu, že od 1.  září 2019 nese naše 

škola nový název, a to Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková 

organizace. S touto změnou souviselo spoustu dalších novinek v naší organizaci. Vznikly nové 

internetové stránky školy, kde se navíc odkazujeme na život a dílo Františka kardinála 

Tomáška. Ve spolupráci se studéneckým grafikem vzniklo nové logo školy i se sloganem, žáci 

2. a 3. ročníku se mohli chlubit stylovými přebaly papírové žákovské knížky, zaměstnanci 

propagovali naši organizaci propiskami s názvem školy. Pro žáky jsou připravena reprezentační 

trička s logem školy pro různé přehlídky, setkání i sportovní klání. Všichni žáci školy se zapojili 

do natáčení videa školy, které je možné shlédnout na internetových stránkách. 

Se změnou názvu souvisela i výroba razítek, cedulek s popisem tříd a prostor školy, na 

fasádu školy jsme umístili banner s názvem školy.  

 

Projektové vyučování 

U příležitosti 30. výročí Sametové revoluce jsme si připomněli a vysvětlili žákům 

význam 17. listopadu a událostí, které jsou s tímto datem spojené. Ve čtvrtek 14. listopadu 

strávily třídy 2. stupně poslední dvě hodiny každá jednotlivě ve své třídě s vyučujícím občanské 

výchovy nebo dějepisu. Žáci 6. a 7. tříd pracovali s fotografiemi ze zásahu proti demonstrantům 

z listopadu 1989, textem, slovníkem cizích slov nebo vyhledávali další informace na internetu. 

Události, které se odehrály v roce 1989, jsme se jim snažili přiblížit i prostřednictvím filmových 

ukázek ze seriálu Vyprávěj. Osmáci a deváťáci si obě události prožili prostřednictvím 

vzpomínek očitých svědků a pomocí interaktivní výstavy Paměti národa. Všem těm, kteří si 

stáhli příslušnou aplikaci do svého mobilu, se před očima rozběhly živé obrázky s výpověďmi 

lidí, kteří se událostí kolem 17. 11. 1989 přímo účastnili. 

Ve čtvrtek 19. 12. se konala již tradiční akce, a to Den naruby. Znamenalo to, že za 

katedrou nestáli učitelé, ale žáci 2. stupně učí jejich spolužáci. Místo matematiky, fyziky, 

chemie nebo angličtiny se letos žáci dozvěděli zajímavosti o myslivosti, air softu, jezdectví, 

programování, házené, skautu, ale vyřádili se i v tělocvičně během fotbalu a florbalu. Klidnější 

atmosféru si užili  ve výtvarce při výrobě vánočních skřítků a loutek, nebo v dílnách čtení, kde 

si mohli sdílet své čtenářské zážitky. Pro učitele z řad žáků byla připravena i speciální sborovna, 

ve které pro ně bylo nachystáno bohaté občerstvení. Jen místo kávičky museli popíjet kakao.  

Adventní jarmark 

U příležitosti adventu proběhl již tradiční Adventní jarmark v prostorách školy. 

Rozsvěcovali jsme vánoční strom na školní zahradě za přispění kulturního programu žáků naší 

školy. Pedagogové společně s žáky měli připraveny pracovní dílny s vánoční tematikou. 

Účastníci si mohli vyrobit nejrůznější výrobky a ty si pak odnesli domů. 
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Sportovní činnosti 

Do sportovních činností se zapojujeme v rámci okresních soutěží, ale i plánováním 

vlastních aktivit. Navíc využíváme programy a dotační možnosti MŠMT. Děti z prvního až 

třetího ročníku absolvovaly plaveckou výuku v rámci tělesné výchovy. Plavání bylo i v tomto 

školním roce podpořeno dotačním programem MŠMT, takže žáci 2. a 3. ročníku plavali zcela 

zdarma. Na podzim se druhostupňoví chlapci zúčastnili florbalových turnajů. Na ZŠ Butovické 

se pravidelně účastníme s žáky 2. stupně akce Studénecká laťka, což je soutěž ve skoku 

vysokém. 

V rámci tělesné výchovy využívali žáci 2. stupně s učiteli možnost bruslení i cvičení ve 

fitcentru zcela zdarma. Žáci 1. ročníku v rámci tělesné výchovy absolvovali lekce bruslení na 

zimním stadionu. 

Před vánocemi jsme pro žáky zorganizovali sportovní den. Žáci 6. – 9. třídy se vydali do 

areálu místního zimního stadionu, kde si v hodinových blocích mohli zaplavat, zahrát bowling 

nebo různé společenské hry, spálit kalorie v posilovně nebo se vyřádit na ledové ploše u hokeje 

a bruslení.  

Čtyřdenního lyžařského výcviku se na konci ledna nejprve zúčastnili žáci 4. ročníku a poté 

je na horském hotelu Čarták na Soláni vystřídali sedmáci.  

V únoru proběhly na Vaňkově kopci v Ostravě závody studéneckých škol ve sjezdovém 

lyžování. 

Ve druhém pololetí neproběhla žádná z plánovaných sportovních akcí vzhledem k uzavření 

školy. 

 

Výsledky v soutěžích a olympiádách 

Žáci školy se i v letošním školním roce zúčastnili omezeného množství soutěží a olympiád 

v různých oborech – český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis. 

Nejlepší výsledky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Akce  Umístění  

Olympiáda z českého jazyka – okresní finále 3. místo 

 

Adaptační pobyty 

Čtyřdenního adaptačního pobytu se v září 2019 zúčastnili žáci prvního a devátého ročníku 

na Palkovických hůrkách. 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. 

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 se pak společně setkávají na společných akcích. V letošním školním roce 

proběhlo slavnostní vítání prvňáčků v nové venkovní učebně, deskohraní a Možná přijde i 

Mikuláš. Spolupráce končila slavnostním vyřazením deváťáků na konci června, kdy kulturním 
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vystoupením poděkovali prvňáčci svým starším kamarádům a popřáli jim hodně štěstí v dalším 

životě. Vzhledem k pandemii koronaviru proběhlo slavnostní vyřazení deváťáků ve venkovní 

učebně bez žáků 1. ročníku. Ti se letos s našimi nejstaršími rozloučili prostřednictvím 

natočeného videa. 

Školní časopis 

V letošním roce vystřídal se změnou názvu školy název i náš školní časopis. Nově se nazývá 

„Z JEDNIČKY“. Tradičně vydávali školní časopis žáci devátého ročníku v rámci volitelného 

předmětu redakční rada. Editována byla tři čísla. Do časopisu přispívali všichni žáci školy 

napříč ročníky.  

Kulturní a další vzdělávací programy, EVVO 

Kulturní a vzdělávací akce jsme plánovali za začátku školního roku. Z naplánovaných akcí 

jsme realizovali jen ty, které se uskutečnily v 1. pololetí. Absolvovali jsme pouze teoretickou 

výuku dopravní výchovy ve škole se čtvrťáky. Všechny třídy 2. stupně se zúčastnily 

vzdělávacího programu ve vagonářském muzeu ve Studénce s názvem To byl František 

kardinál Tomášek. Tam shlédli výstavu a odnesli si vypracovaný pracovní list o jeho životě a 

odkazu dnešku. 

Divadelního představení v Divadle loutek v Ostravě se letos zúčastnil jen 3. - 5. ročník. 

V Dělnickém domě 1. - 3. ročník absolvoval jedno divadelní představení. 

Významnou aktivitou ekologického významu bylo celodenní sázení stromků v Poodří. 

 

 

Cizojazyčné vzdělávání  

V říjnu 2019 jsme uspořádali projektový den pro žáky 5. – 9. ročníku, kdy nás navštívili 

rodilí mluvčí všech vyučovaných cizích jazyků ve škole (AJ, NJ, RJ). V měsíci říjnu následoval 

„netradiční experiment“, při kterém si žáci učící se němčinu vyzkoušeli a zažili hodinu ruštiny 

a naopak. Vyučující těchto druhých cizích jazyků tak žákům nabídli ochutnávku druhého cizího 

jazyka, který se učí jeho spolužák. Pro žáky napříč ročníky 2. stupně jsme zprostředkovali 

nabídku koupě anglických a německých časopisů pro mládež. Jako již tradičně jsme s žáky 2. 

stupně navštívili anglické i německé divadlo v Ostravě. Do školy zavítal rodilý mluvčí 

z Austrálie. Předvedl  čtyři anglické programy pro všechny žáky školy.   

 

Vzhledem k pandemii koronaviru musely být všechny plánované akce 2. pololetí 

zrušeny.  

  

Spolupráce školy a rodičů 

Informace o prospěchu a chování svých dětí mohli rodiče získat na prospěchových 

informacích za účasti rodičů i žáků, které proběhly ve školním roce pouze jednou, a to na 

začátku prosince 2019. V říjnu byl stanoven konzultační den, který mohli zákonní zástupci 

využít pro individuální konzultaci s pedagogy. Říjnový konzultační den doplnila možnost pro 

rodiče zúčastnit se volejbalového utkání na multifunkčním hřišti. V případě potřeby 

poskytovali učitelé další informace individuálně, vždy po předběžné domluvě.  

Rodičům byly určeny i další akce, na nichž děti prezentovaly výsledky své práce – adventní 

jarmark, reflexe proběhlých akcí (adaptační pobyty, lyžařský výcvik). O všech školních akcích 

před jejich konáním i po nich informovujeme veřejnost na webových stránkách školy, či 

v místním zpravodaji.  

Pro předškoláky z mateřských škol ve Studénce 1 jsme uspořádali tvoření z keramiky. 

V dopoledních hodinách dorazili do školy, aby si vymodelovali a ozdobili keramický výrobek, 

který si následně odnesli po vypálení v keramické peci, na památku, domů. 
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Rodiče předškoláků a paní učitelky z mateřské školy jsme pozvali v únoru do školy, aby 

shlédli své děti „předškoláky“ ve školních lavicích. Pod vedením odborníka z pedagogické 

poradny děti absolvovaly lekci školní připravenosti. Následně s rodiči proběhl rozbor aktivit a 

informace pro rodiče, co by již měly děti před nástupem do školy zvládnout.  

Další plánované aktivity s rodiči předškoláků jsme nemohli absolvovat vzhledem 

k pandemii koronaviru. V letošním roce jsme tedy museli oželet tradiční projekt NANEČISTO 

pro předškoláky a jejich rodiče. Ty jsme pozvali na informační schůzku před nástupem do školy 

na konci června. 

V průběhu školního roku nám byla potvrzena značka Rodiče vítáni, která je určena školám 

otevřeným rodičům a kterou uděluje po splnění kritérií EDUin, o.p.s., Praha. 

Spolek rodičů 

Od 1. září 2019 se s novým názvem školy změnil i název spolku rodičů na spolek rodičů 

JEDNIČKA. Členství je v něm dobrovolné a členský příspěvek byl v tomto roce 350 Kč na 

jednoho žáka.  Vedení školy pravidelně informovalo zástupce jednotlivých tříd o činnosti školy 

a konzultovalo se zástupci rodičů plánované akce. Z účtu sdružení byla placena např. doprava 

žáků na lyžařský výcvik, jízdné dětí na soutěže, předplatné časopisů, odměny žákům 9. ročníku, 

spotřební materiál pro výtvarnou výchovu, kancelářský papír pro pracovní listy žákům, ceny  

za soutěže, dopravu na soutěže a další akce. Spolek rodičů stihl v letošním roce uspořádat pro 

žáky školy dvě významné akce, a to komentovanou vycházku do Poodří a Halloween spojený 

s dlabáním dýní. Vzhledem k pandemii koronaviru musela být zrušena červnová akce zvaná 

Rodinné odpoledne s bohatým soutěžním a kulturním programem.  

Mimoškolní činnost 

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

organizují bohatou mimoškolní činnost: Studénka hraje a tančí, drakiáda, fashion days, 

ukončení školního roku. Během prvního pololetí se uskutečnila beseda parlamenťáků s vedoucí 

školní jídelny o školním stravování. Na podzim se uskutečnila akce s názvem strašidelná škola 

a tradiční Mikuláš, který chodí nejen ve škole, ale zavítal i do nedaleké mateřské školy.  

Před vánocemi zástupci školního parlamentu připravovali ve spolupráci se školní jídelnou 

slavnostní oběd. Dopoledne vyrobili ovocný salát, nazdobili stoly, jídelnu, nachystali hudbu a 

obsluhovali jednotlivé třídy, které postupně přicházely.  

Někteří žáci školního žákovského parlamentu pracují v celoměstském paramentu 

B.E.S.T.T, který sdružuje žáky všech základních škol na území města i studenty Střední 

ekonomicko-podnikatelské školy ve Studénce. Na úrovni města se pak pořádají různé 

dobročinné, či kulturně společenské akce (Studénka hraje a tančí). V letošním roce byla 

připravena akce Co na to Studénka, bohužel se vzhledem k uzavřeným školám nemohla ve 2. 

pololetí uskutečnit. 

O velké přestávce mohli žáci sportovat na přilehlém městském hřišti a podle rozpisu i 

v tělocvičně školy.  

      

Výsledky inspekčních činností provedených ČŠI 

 

Kontrolní činnost ze strany ČŠI nebyla ve školním roce 2019/20 provedena.  
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Základní údaje o hospodaření školy v roce 2019 

 

V účetním období 2019 jsme hospodařili s částkou 31.598,9 tis. Kč. Z toho 25.699 tis. Kč 

jsme získali z transferů, 447,4 tis. Kč z rozvojových programů Moravskoslezského kraje, 8 tis. 

Kč z grantu od zřizovatele, 699,7 tis. Kč bylo vybráno od rodičů na akce pořádané školou pro 

žáky a zbylou část 4.744,8 tis. Kč tvořily tržby ze stravování, pronájmů, z poplatků za školní 

klub a školní družinu, z darů a úroků. Školu navštěvovalo přibližně 315 žáků, ve školní jídelně 

se stravovalo 578 dětí základní a mateřské školy a 190 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.  

 

Při hospodaření s transferem na přímé náklady na vzdělávání a rozvojovými programy na 

podporu výuky plavání žáků a částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů tvořily převážnou 

část těchto financí prostředky na platy, zákonné sociální pojištění a příděl do FKSP. 

Zaměstnávali jsme 29 pedagogických pracovníků, z toho 23 učitelů, 3 asistentky pedagoga na 

zkrácený úvazek a 3 vychovatelky školní družiny, dále ekonomku, 11 pracovnic školní jídelny, 

3 pracovnice na úklid a školníka, který zároveň vykonává i pozici topiče plynové kotelny.  

Na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) jsme dostali 392,4 tis. Kč. Ty jsme použili na školní 

potřeby pro žáky prvního ročníku, nákup nových učebnic a učebních pomůcek (vybavení 

výpočetní techniky - tiskárny, výukové programy pro děti, mapy, knihy a učebnice do školní 

knihovny a potřeby do tělesné výchovy), ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance 

a pořízení podpůrných opatření (učebnice, pomůcky) pro žáky s SVP. Z ONIV jsme také hradili 

služby jako je cestovné, náklady na školení pedagogických pracovníků, preventivní prohlídky 

zaměstnanců a povinnou plaveckou výuku žáků 2. a 3. ročníku. Dále jsme z nich vypláceli 

náhrady při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců. O zákonném pojištění z platů bylo 

účtováno v částce 62 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 od zřizovatele dostali 3.089,2 tis. Kč (částka je snížena o přeplatek 

záloh na energie a přeplatek zálohy na údržbu a opravy budov v celkové výši 134,3 tis. Kč) a 8 

tis. Kč na granty Moje škola v našem městě.  Ostatní výnosy školy se týkají provozu školy, 

školní družiny, školního klubu a jídelny. Prostředky na provoz od zřizovatele byly použity na 

pořízení spotřebního materiálu, nábytku, učebních pomůcek, energie, na opravy, služby, odpisy 

a ostatní. Spotřeba energie na hlavní činnost je v porovnání s rokem 2018 o téměř 127 tis. Kč 

vyšší. Je to způsobeno zvyšujícími se cenami energií i zvýšením celkové spotřeby. 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 53 tis. Kč. Významnými opakujícími se položkami jsou licenční poplatky 

účetního programu Fenix a softwaru Bakalář, 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. K velkému navýšení došlo v položce softwarové služby v důsledku 

zprovoznění dvou nových počítačových učeben (Projekt IROP), zapojení nového serveru a 

vytvoření nové domény. V souvislosti se změnou názvu školy od 1. 9. 2019 a vytvořením nové 

domény a webu školy jsme zaplatili významnou položku za grafické práce. Rovněž se o 62,5 

tis. Kč zvýšily náklady na pořízení režijního materiálu pro výuku i provoz školy a školní jídelny. 

O 28 tis. Kč se navýšily i náklady na služby pronájmu kopírky. V roce 2020 lze očekávat další 

zvýšení nákladů za revize a údržbu nového majetku. 
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V roce 2019 jsme pokračovali ve zlepšování prostředí ve škole a jejího zařízení. Do 

některých učeben druhého stupně byly pořízeny nové lavice a židle za 48 tis. Kč. Učebny 

prvního stupně a učebna jazyků byly dovybaveny novými koberci za 22 tis. Kč. Do šaten 

v suterénu budovy byly zakoupeny nové šatní skříňky pro žáky za 74 tis. Kč. Také do tělocvičny 

se pořídilo nové sportovní vybavení za 10 tis. Kč. Nábytek za 25 tis. Kč byl pořízen i do 

kanceláře ekonomky. Z projektu „Šablony“ se do tříd prvního stupně zakoupily dva 

dataprojektory včetně držáků za 94 tis. Kč a dva LCD televizory s pojízdnými stojany za 46 tis. 

Kč. Z téhož projektu bylo žákům pořízeno nové PC vybavení – notebooky za 82 tis. Kč.  

Do školní kuchyně jsme pořídili manipulační nerezové stoly za 62,5 tis. Kč a nové podnosy 

a drobné nádobí za téměř 30 tis. Kč. V důsledku zvýšeného počtu stravujících se žáků byla 

školní jídelna dovybavena stoly a židlemi za 33 tis. Kč. Pro provoz školní jídelny bylo dále 

pořízeno PC vybavení za 27 tis. Kč. 

V prosinci 2019 v rámci projektu „Zřízení specializovaných odborných učeben v budově 

ZŠ“ nám byl zřizovatelem svěřen do užívání dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek v celkové 

pořizovací ceně 7.292 tis. Kč a dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové 

pořizovací ceně 2.599 tis. Kč. V rámci projektu se vybudovaly dvě specializované učebny – 

učebna jazyků a učebna ICT včetně veškerého vybavení (nábytek, PC vybavení, software, 

licence, server, tabule, klimatizace, dataprojektory, tiskárny atd.).  Součástí bylo také 

vybudování bezbariérového přístupu k těmto učebnám (výtah, rekonstrukce sociálního 

zařízení, plošina). 

Účty 518 50 až 518 59 sloužily k zachycení nákladů na akce pořádané školou pro žáky, jako 

jsou lyžařský výcvik, adaptační pobyty žáků 1., 6. a 9. ročníku, turistický kurz, příměstský 

tábor, nepovinné plavání apod. Výnosy z těchto aktivit hrazené rodiči žáků byly ve výši shodné 

s náklady.  

V roce 2019 škola získala od zřizovatele grant Moje škola v našem městě v částce 8 tis. Kč.  

Tyto finanční prostředky byly použity v souladu se smlouvou o poskytnutí veřejné finanční 

podpory a vyúčtovány ve stanoveném termínu. Škola v nich podpořila spolupráci rodičů se 

školou, zároveň i spolupráci nastupujících žáků prvního ročníku s jejich patrony - žáky 

devátého ročníku v rámci předcházení patologickým jevům.    

Čerpání nákladů v příloze č. na provoz školy od zřizovatele bylo rovnoměrné a v souladu 

s rozpočtem. K úhradě záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti jsme v rozpočtované 

výši částečně použili rezervní fond a zbytek byl plně uhrazen ze zisku z vedlejší hospodářské 

činnosti. Celkový hospodářský výsledek naší organizace je tedy nulový.  

Dle zřizovací listiny a na základě živnostenských listů jsme zajišťovali stravování cizích 

strávníků, pronájem tělocvičny, ostatních prostor školy a pronájem bytu školníka.  

Ve školní jídelně se za rok 2019 celkem (tj. hlavní i vedlejší hospodářskou činnost) 

připravilo 102,5 tisíc svačinek a uvařilo celkem 125,9 tisíc obědů, z toho pro děti 97,9 tisíc 

obědů. Ve vedlejší hospodářské činnosti se počet obědů zvýšil. 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 2019 jsme průměrně měsíčně pro 

tyto strávníky uvařili 2,3 tis. obědů, za celý rok to pak bylo 28 tis. obědů. Proto jsme v hostinské 

činnosti dosáhli vyššího ročního obratu 1.308,9 tis. Kč, tj. o 165,1 tis. Kč více ve srovnání 

s rokem minulým. Od 1. 9. 2019 došlo ke zvýšení ceny obědů i svačinek v souvislosti 

s navýšením cen vstupů.    

Podle zájmu z řad organizací a občanů jsme pronajímali tělocvičnu, učebny a jiné prostory 

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

firmy MIRAMO Albrechtičky. Výnosy z této činnosti za rok 2019 činily 96,2 tis. Kč. 

Hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti školy bylo ziskové. Kladný výsledek 

hospodaření byl použit na úhradu ztráty v hlavní činnosti. 
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Hospodaření školy celkem v roce 2019  

             údaje v Kč 

Text Náklady Výnosy 

Výsledek 

hospodaření 

Transfer na přímé náklady na vzdělávání  22.436.452 22.436.452 0 

Hlavní činnost s vazbou na transfer od zřizovatele  7.891.775 7.754.364 - 137.411 

Hospodaření za vedlejší hospodářskou činnost      1.270.691 1.408.102 +137.411 

Výsledek hospodaření za organizaci 31.598.918 31.598.918 0 

 

Hospodaření za účetní období roku 2019 bylo ukončeno nulovým výsledkem 

hospodaření. Ztrátu z hlavní činnosti (137.411 Kč) jsme zcela pokryli z kladného výsledku 

hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti (137.411 Kč). 

 

Zapojení školy do projektů, rozvojových a mezinárodních 
programů 

 

Výzva MŠMT – Šablony pro MŠ a ZŠ II 

 

 V červnu 2019 jsme naši školu přihlásili k realizaci projektu Šablony II, který se bude 

realizovat do roku 2021 a je zde nastaveno průběžné vzdělávání pedagogů školy. Ve školním 

roce 2019/20 jsme vzhledem k pandemii koronaviru nezahájili čerpání těchto šablon. 

Vzdělávací aktivity začneme realizovat od začátku následujícího školního roku 2020/21. 

 

Čtenářské školy 

 

Během posledního školního roku fungování se v pátek 22. 11. a v sobotu 23. 11. 2019 

pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili dvoudenního Festivalu pedagogické inspirace v ZŠ 

Kunratice. Festival pedagogické inspirace byl jednou z dalších akcí projektu „Pomáháme 

školám k úspěchu“ (PŠÚ) Nadace The Kellner Family Foundation, jehož vizí je, že se každé 

dítě učí naplno a s radostí. Konal se již 3. ročník této inspirace pro cca 850 pedagogů ze všech 

koutů republiky. Bylo zde připraveno 129 praktických dílen. Účastníci se mohli přihlásit na 

dílny zaměřené na čtenářskou, digitální a matematickou gramotnost, občanské kompetence, 

různé metody a formy učení, kulturu podporující učení, či rozvoj osobnosti. Na festivalu se 

objevily dva typy dílen. Moje výuka, dílny vycházející z výuky a systémové workshopy, dílny 

zaměřené na fungující ucelený systém výuky ve škole, spolupráci mezi školami, sdílení 

zkušeností apod.  Pedagogové ZŠ Františka kardinála Tomáška se připravili a odlektorovali 

výsledky naší práce v následujících workshopech:  

Moje výuka: 

Inspirace rakouským výtvarníkem Hundertwasserem  

Schematická zobrazení v přírodních vědách  

Anglická čtenářská lekce aneb návod, jak na prožitkové čtení v anglickém jazyce 

 

Systémový workshop: 

Nanečisto ve škole  

Od zadání k hodnocení  
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Kromě lektorování výše uvedených dílen jsme prezentovali naši školu na učitelském tržišti. 

Vytvořili jsme poster školy, propagační video, či prezentovali různé školní projekty a 

představili pracovní listy napříč předměty a ročníky.  

Během školního roku proběhla i 3 regionální setkání školních týmu Moravskoslezské 

buňky, kde si pedagogové vyměňovali zkušenosti a cílili na dopady výuky na žáky. 

Vzhledem k tomu, že projekt Čtenářské školy skončil na konci června 2020, byli jsme 

vedením projektu 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 školám Moravskoslezského kraje. A co 

to pro naši školu a naše pedagogy přinese? 

- Bezplatné vzdělávací aktivity pod vedením zkušených lektorů, 

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

- odbornou podporu pedagogických konzultantů, 

- pravidelnou finanční podporu na nákup knih. 

 

 

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. 

V rámci projektu jsme bezplatně navštívili zbývající vzdělávací akce pro žáky. Program 

v planetáriu absolvovali žáci 3. ročníku, program v DOV Ostrava realizovali deváťáci.  

V rámci projektu MAP II. se v úterý 5. 11. sešly v Dělnickém domě ve Studénce školní 

parlamenty ze ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení, ZŠ Františka kardinála Tomáška ze Studénky a 

ZŠ Komenského z Bílovce. Cílem tohoto setkání bylo seznámit se s činností jednotlivých 

parlamentů a vzájemně se inspirovat. Každá škola si připravila prezentaci, kde představila své 

akce, které připravuje během celého školního roku a po krátké přestávce vystoupili řečníci 

znovu, tentokrát aby ostatní informovali o svém nejúspěšnějším projektu. Náš školní parlament 

vystoupil s popisem Strašidelné školy.  

                             

 

 

       

Spolupráce s partnery 

Při zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prezentaci školy bylo 

tradičně naším hlavním partnerem KVIC Nový Jičín. 

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

se zejména o oblast organizační a kontrolní. Město Studénka nás také podpořilo při pořádání 

projektů Moje škola v našem městě, aneb Nanečisto. 

Dalším partnerem byla studénecká mateřská škola. Její zástupce zveme na podzim do školy 

a nastavujeme společné aktivity. V lednu proběhlo keramické tvoření pro předškoláky ve škole.  

Další akce se vzhledem k pandemii koronaviru ve 2. pololetí neuskutečnily. 
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Záměry školy pro školní rok 2020/21 

 

Vzhledem k nárůstu počtu žáků budeme od září 2020 vyučovat v sedmnácti třídách 327 

žáků. Výuka ve všech ročnících bude pokračovat podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu. 

 

Pro školní rok 2020/21 plánujeme realizovat následující záměry: 
 

 realizovat výzvu MŠMT – Šablony pro ZŠ II  

 plnit roli projektové školy v projektu Pomáháme školám k úspěchu 

 podporovat pedagogy formou vzájemného kolegiálního sdílení 

 připravit školu, žáky i pedagogy pro případnou distanční výuku 

 ve spolupráci s odborníky a grafikem připravit podklady pro vznik knihy o Františku 

kardinálu Tomáškovi doplněnou o práce žáků školy 

 pokračovat ve výuce matematiky podle metodiky prof. Hejného v 1. – 8. ročníku, 

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

matematická gramotnost, kritické myšlení, využití ICT), 

 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, 

 organizovat tematicky zaměřené vícedenní pobyty tříd mimo školu, 

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

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

 podporovat činnost Spolku rodičů při naší škole 

 

 

 

 

 

ve Studénce dne 15. 10. 2020    Mgr. Milan Stiller, ředitel školy 

 

Schválena školskou radou dne 26. 10. 2020 


