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Výroční zpráva  
 

o činnosti ZŠ a MŠ Palkovice,  

okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

 

ve školním roce 2019/2020 
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Základní údaje o škole 
 

Název: Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace 

Identifikátor právnické osoby: 600 134 067 

IČ:     75 026 864 

 

Sídlo:  Palkovice 287, 739 41 Palkovice, okres Frýdek-Místek 

 

Charakteristika školy: 

 

Příspěvková organizace, jejíž součásti jsou základní škola, mateřská škola, školní družina, 

školní jídelna a školní jídelna – výdejna.  

Úplná základní škola, na 1. stupni 9 tříd 1. - 5. ročníku, na 2. stupni 5. tříd 6. - 9. ročníku,  

celkem 14 tříd. 

Na 1. stupni 181 žáků (108 chlapců a 73 dívek), na 2. stupni 124 žáků (66 chlapců 

a 58 dívek), celkem 305 žáků (174 chlapců a 131 dívek). 

Mateřská škola je tvořena 4 třídami, z toho 2 na odloučeném pracovišti Palkovice č. 619. 

Mateřskou školu navštěvovalo celkem 104 dětí. Školní družinu navštěvovalo celkem 144 dětí. 

 

Zřizovatel školy: 

 

Název:  Obec Palkovice 

Sídlo:  Palkovice 619, 739 41 Palkovice, okres Frýdek-Místek 

IČO:  00297054 

 

Údaje o vedení školy: 

 

Ředitel školy:  Mgr. Milan Šponer od 1. 8. 2019    

 

Adresa pro dálkový přístup: 

reditel@zspalkovice.cz 

 

 

mailto:zspalko@mcnet.cz
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Údaje o školské radě: 

Předseda školské rady:  Monika Kozlová 

Místopředseda:   Mgr. Alice Gorelová 

Členové:    Mgr. Hana Brožová 

                                                 Lenka Bužková 

                                                 Mgr. Dita Janošcová 

                                                 Mgr. Barbora Lesková, Dis. 

 

Přehled oborů vzdělávání 

 

Dle zápisu ve školském rejstříku: 

1. 79-01-C/01   Základní škola 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci:  

Ve školním roce 2019/20 pracovalo v ZŠ celkem 22 pedagogických pracovníků, všichni 

splňují požadavky na odbornou kvalifikaci, stanovené zákonem č.563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících.  

V MŠ pracovalo celkem 8 pedagogických pracovníků, kteří splňují požadavky na odbornou 

kvalifikaci.  

Ve školní družině pracovalo 5  vychovatelek, splňující požadavky na odbornou kvalifikaci. 

Do výuky byly zapojeny 3 asistentky pedagoga. 

 

Provozní zaměstnanci: 

Provoz školy a MŠ zajišťovalo celkem 9 provozních zaměstnanců a 7 pracovnic školní 

jídelny. 
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Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

 

Zápis do 1. třídy: 

Zápis do 1. tříd základní školy v Palkovicích proběhl, vzhledem k pandemické situaci v ČR, v 

letošním školním roce 2019/2020 pouze podáním přihlášky písemnou formou a to v období 

od 1. 4. do 20. 4. 2020. Do prvního ročníku nastoupilo od září 2020 celkem 38 dětí, které 

budou rozděleny do dvou tříd. Zapsáno bylo 42 dětí. O odklad povinné školní docházky 

požádali rodiče 4 děti, 1 dítě nastoupilo na jinou školu. 

Přijímací řízení na střední školy: 

Ve školním roce  2019/20 bylo v 9. ročníku 31 vycházejících žáků, z toho 15 dívek. 

 

Umístění vycházejících žáků: 

Střední školy – výuční list    7 

 

Střední školy – maturita  24 

z toho gymnázium    9 

 

Ve školním roce  2019/20 bylo v 7. ročníku 23 žáků, z toho 1 přestoupil na gymnázium. 

Z  5. ročníků, kde bylo 35 žáků,  přestoupili 2 žáci na gymnázium. Z 8. ročníku vyšli dva 

žáci, kteří zahájili studium na střední škole (výuční list).  

 

Zápis do mateřské školy: 

Při zápisu dětí pro školní rok 2019/20 od 2. do 12. května 2020 bylo podáno 50 žádostí o 

přijetí na 27 volných míst. Bylo přijato celkem 27 dětí z Palkovic, z toho 25 dětí ve věku od 

tří do pěti let. Dvě přijaté dětí dosáhne věku tří let až v období od září do prosince 2020  

 

Zápis do školní družiny: 

Při zápisu do školní družiny pro školní rok 2019/20 dne 14. června 2019 bylo na 150 volných 

míst podáno celkem 148 přihlášek. V září se někteří dohlásili. Byli přijati všichni zájemci. 

Takže celkem družinu navštěvovalo 144 dětí v 5 odděleních.  
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - základní škola 

 

Hodnocení prospěchu žáků za 2. pololetí 2019/20 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo 

I. A 19 19 0 

I. B 18 18 0 

II. A 19 18 1 

II. B 18 18 0 

III. A 18 17 1 

III. B 20 18 2 

IV. A 34 26 8 

V. A 17 10 7 

V. B 18 10 8 

1. st. 181 154 27 

VI. A 22 13 9 

VI. B 22 12 10 

VII. A 23 9 13 

VIII. A 25 12 13 

IX. A 32 13 18 

2. st. 124 59 63 

Celkem škola 303 213 90 

 

Nehodnoceni celkem 2 žáci – vzdělávání v zahraniční škole podle §38 školského zákona. Tito 

žáci nejsou zařazeni do tříd, nekonají zkoušky v kmenové škole, pouze dokládají výsledky 

vzdělávání. 
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Hodnocení chování žáků, pochvaly a opatření k posílení kázně za 2. pololetí 2019/20 

 

  Chování Pochvaly Opatření k posílení kázně 

Třída Poč. 

žáků 

velmi 

dobré 

uspoko

jivé 

neuspokoji

vé 
nehodnoceno třídního učitele 

ředitele 

školy 

Napomenutí 

třídního učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka 

ředitele 

školy 
I. A 19 19         

I. B 18 18         

II. A 19 19         

II. B 18 18         

III. A 18 18      1   

III. B 20 20    3     

IV. A 34 34         

V. A 17 17         

V. B 18 18    5  1   

1. st. 181 181    8  2   

VI. A 22 22         

VI. B 22 22         

VII. A 23 22      1   

VIII. A 25 25         

IX. A 32 31    17     

2. st. 124 122    17  1   

C
e
lk

e
m

 

šk
o
la

 

303 301    25  3   

 

Opatření k posílení kázně byla žákům udělena zejména za časté zapomínání pomůcek, 

úkolů, vyrušování ve vyučování, za opakované nevhodné chování ke spolužákům 

a za špatnou pracovní morálku. 

Pochvaly byly žákům uděleny zejména za svědomitou práci, vzorné chování, ochotu pomoci, 

za práci pro třídu, za reprezentaci školy a vzorný prospěch. 
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Nepovinné předměty v 2. pololetí 2019/20 

 

Ročník Náboženství 

I. 6 

II. 3 

III. 6 

IV. 5 

V. 0 

1. st. 20 

VI. 5 

VII. 2 

VIII. 3 

IX. 2 

2. st. 12 

Celkem 

škola 
32 

 

Kroužky v 1. pololetí 2019/20 

 

Ročník 

A
tl

et
ik

a
 

 

Z
a
h

ra
d

n
ic

k
ý

 

F
o
tb

a
l 

K
er

a
m

ik
a

 

K
la

v
ír

 

 

K
y
ta

ra
 

P
ěv

ec
k

ý
 

T
a
n

eč
n

í 

A
n

g
li

čt
in

a
 

 

R
y
b

á
řs

k
ý

 

C
v
ič

en
í 

z 
Č

J
 

C
v
ič

en
í 

z 
M

 

1. st. 16 12  17 5 17 8 25 11 5   

2. st.  6 13   10 1 6 4 4 16 22 

Celkem 

škola 
16 18 13 17 5 27 9 31 15 9 16 

 

22 
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Ve školním roce 2019/20 se žáci 1. - 9. ročníku vzdělávali podle školního vzdělávacího 

programu Škola pro život s důrazem na ekologickou výchovu (Praktikum z přírodopisu, 

školy v přírodě), dopravní a sportovní výchovu (Dopravní výchova;  cyklistický, lyžařský 

a turistický kurz, kurz sebeobrany), základní jazykovou vybavenost (anglický jazyk, německý 

jazyk) a využívání informačních technologií (předmět Digitální technologie). 

Epidemiologická situace v Evropě však výrazně ovlivnila výuku v 2. pololetí školního roku 

2019/20, takže se většina aktivit plánovaných na 2. pololetí neuskutečnila.  

 

Účast a umístění žáků v soutěžích 

Ve školním roce 2019/20 se žáci účastnili a umístili převážně v soutěžích regionálního 

charakteru. Soutěže však proběhly převážně v prvním pololetí školního roku z důvodů 

vládních opatření v souvislosti s pandemickou situací na jaře 2020. 

 

Mezinárodní soutěž mladých zahradníků v Ostravě – Filip Muroň (2. místo), Tomáš Oliva  

(4. místo) 

Přespolní běh (okrskové kolo) – Hugo Merta (2. místo) 

Přespolní běh (okrskové kolo) – družstvo mladších dívek (3. místo), družstvo starších dívek 

(3. místo), družstvo mladších chlapců (5. místo), družstvo starších chlapců (1. místo)  

Talent – regionální pěvecká soutěž – semifinále Filip Muroň 

Stolní tenis (okresní kolo) – družstvo mladších žáků (2. místo), družstvo mladších žákyň 

(2. místo) 

Florbal (okrskové kolo) – družstvo mladších žákyň (5. místo), družstvo mladších žáků  

(3. místo), družstvo starších žáků (4. místo) 

Šplh (okresní kolo) – družstvo chlapců 4., 5. tř. (6. místo), družstvo dívek 4., 5. tř. (4. místo)  

Přehazovaná (okresní kolo) – smíšené družstvo 4. a 5. tř. (8. místo) 

Recitační soutěž (okrskové kolo) – Kateřina Kolouchová a Jiří Olejník postup do okresního 

kola. 

Konverzační soutěž v Nj – Jiří Ryška (2. místo) 9. tř. 

Konverzační soutěž v Aj –  Klára Kubicová (9. místo)  9. tř. 

Přírodovědný klokan (okresní kolo) – Jiří Ryška (5. místo)  

Už tam budem U6 – družstvo složené se žáků 9. třídy uspělo v populární televizní 

vědomostní soutěž, když porazilo své vrstevníky s 6. ZŠ ve Frýdku–Místku (Jiří Ryška, Jan 

Ryška, Patrik Glomb, Kateřina Kolouchová, Karolína Bužková) 

Kalusův kalamář – Odborná porota vybrala v kategorii jednotlivců 2. a 3. tříd báseň Marka 

Vyviala, v kategorii dvojic 2. a 3. tříd báseň Antonie Spěvákové a Šárky Bednářové a 

v kategorii 8. a 9. tříd báseň Kateřiny Kolouchové.  

O pohár Čeladenské  ovečky – Václav Kološ 3. tř (2. místo)   
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - mateřská škola 

 

Počty dětí v jednotlivých třídách 

 

Třída Květinka    -   27 dětí 

Třída Sluníčko     -   27 dětí 

Třída Motýlek      -   22 dětí   

Třída Hvězdička   -  28 dětí 

 

Počet integrovaných dětí:  0 

Péče speciálních pedagogů: 0 

 

3 dětí byly vyšetřeno v PPP 

0 dětí vyšetřeno SPC  

1 dítě u klinického psychologa, poradna pro autistické děti 

1 dítě – zákonný zástupce nepřistoupil na vyšetření dítěte v PPP 

 

Nový školní vzdělávací program „Přes překážky ke hvězdám“ je zpracován v souladu s RVP 

PV a s obecně platnými právními předpisy. Jedná se o otevřený dokument, založený na právu 

každého dítěte na výchovu a vzdělání, na individuálním uspokojování potřeb, vzájemném 

respektování a spolupráci, který na základě evaluační činnosti umožňuje proměny -  lze jej 

pružně měnit, přidávat, ubírat podle daných okolností a vzniklé situace. Tyto změny se objeví 

v krátkodobých plánech - TVP. Školní vzdělávací program je zpracován na dobu neurčitou 

pro celou MŠ.  

 

Obsah vzdělávání vychází ze života dětí a z prostředí, v němž vyrůstají. Je založen 

na individuálním přístupu a preferuje takové způsoby práce, jež jsou pro dítě a jeho zdravý 

rozvoj přirozené. Zaměřujeme se na formy a metody práce jako je prožitkové a kooperační 

učení hrou činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí, situační učení, spontánní 

sociální učení, didakticky cílené činnosti, aktivity spontánní i řízené (jsou vyvážené 

a vzájemně provázané), skupinové nebo individuální integrované učení.    

 

Následující vzdělávací obsah - tematické bloky jsou rozpracovávány tak, aby vyhovovaly 

požadavkům na rozvoj osobnosti dítěte. Každý blok či podtéma musí mít stanoveny dílčí 

vzdělávací cíle ze všech 5 vzdělávacích oblastí. K podtématům zpracovávají pedagogové 

nabídku činností.  
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Při zpracování plánu činností dbají na vyvážený poměr motorických, kognitivních 

a estetických činností s důrazem na rozvoj osobnostně sociálních a morálních vlastností 

a dovedností tak, aby působení bylo komplexní. Forma přípravy a volba metod 

je v kompetenci učitelky MŠ. Jednotlivé tematické bloky i podtémata spojují pedagogové 

vhodnou motivací. Jejich plnění není časově omezené – řídí se zájmem dětí. Svou práci 

průběžně hodnotí dle evaluačního plánu školy. Výsledky evaluace operativně promítají 

do další práce. 

 

Součástí ŠVP je Školní preventivní program (bezpečnost, sociopatologické jevy, ekologie, 

dopravní prevence, zdravý životní styl), který se prolíná celým školním rokem a lze jej 

průběžně zařazovat do témat. 

 

Vzdělávací obsah je v souladu s RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: 

1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast) 

2. Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) 

3. Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) 

4. Dítě a společnost (sociálně - kulturní oblast) 

5. Dítě a svět (environmentální oblast) 

 

Jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují a ukazují na 

neustálou přítomnost všech oblastí. 

Každá oblast zahrnuje:   - dílčí cíle 

- činnosti  

- očekávané výstupy (předpokládané výsledky) 

 

Obsah vzdělávání v našem ŠVP je rozdělen do 5 otevřených bloků: 

1. Kouzelný svět 

2. Z pohádky do pohádky 

3. Ta a já a život kolem nás 

4. Naše obec Palkovice 

5. Cesta ke zdraví 
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TVP – Třídní vzdělávací program tvoří samostatně každá třída. Učitelky společně 

systematicky plánovaly v návaznosti na ŠVP konkrétní vzdělávací plány (tematické celky, 

pedagogické projekty, režimové a doplňkové programy). Bylo třeba konkretizovat vzdělávání 

a obsah ŠVP tak, aby byl vhodný pro konkrétní třídu a věkovou skupinu dětí. 

Tematické celky TIB -   byly ucelené součásti učiva, rozvedené do konkrétních nabídek 

a činností, propojené tématem tak aby bylo dětem blízké a srozumitelné. Byly dostatečně 

široké, komplexní tak aby zasahovaly celou osobnost dítěte a byly obsahově bohaté a pestré.  

   

Při všech činnostech jsme rozvíjely individuální schopnosti každého dítěte, schopnost 

komunikovat a spolupracovat. V průběhu celého dne jsme motivovaly děti k aktivnímu 

poznávání, povzbuzovaly jsme jejich zájem a chuť dívat se kolem sebe, objevovat a osvojovat 

si potřebné návyky a dovednosti a najít odvahu ukázat, co už všechno umí a dokážou. Metody 

a formy práce byly vždy voleny k individuálním potřebám každého dítěte tak aby byla 

pro děti blízká, zajímavá a také užitečná. 

Podařilo se nám dosáhnout stanovených cílů. Děti se postupně osamostatnily, naučily 

se základní sebeobsluze, zdokonalily se v komunikaci s vrstevníky i s dospělými. Vzdělávání 

probíhalo v souladu s cíli RVP PV.  

Při všech činnostech se učitelky snažily rozvíjet rovněž individuální schopnosti každého 

dítěte, schopnosti komunikovat, spolupracovat, a zároveň se snažily respektovat jejich zájmy 

a potřeby. Práce všech učitelek byla zaměřena, na rozvíjení spolupráce s rodiči, kteří se 

zapojili do některých činností. V letošním roce bohužel neměli možnost zákonní zástupci 

vidět práci dětí v prostředí mateřské školy. Učitelky se snažily pracovat s dětmi ve skupinách, 

volily ale i společné práce. 

V tomto školním roce byl opět spuštěn projekt pro předškolní děti s názvem „ My se školy 

nebojíme“ který dětem nabízel vyzkoušet si práci žáků v první třídě a také měl dětem 

napomoci, usnadnit přechod z MŠ do školy z důvodu pandemie COVID se povedlo pouze jen 

jedno sezení z celého projektu.  

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané 

Učitelky ve třídě Hvězdička a Motýlek se také věnovaly dětem s OŠD.  

Práce s těmito dětmi vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb 

dítěte, jeho možností a schopností. Pedagogové zpracovávají podpůrné nebo individuální 

vzdělávací plán – dle zprávy PPP nebo SPC, zajišťují vhodné pomůcky a podmínky 
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vzdělávání. Při tomto vzdělávání dětí se činnosti přizpůsobují tak, aby maximálně vyhovovaly 

potřebám dětí.  Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny děti souborem klíčových 

kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání 

a uplatnění ve společnosti. 

 

Děti s vadami řeči  

MŠ nezajišťuje průběžnou logopedickou péči (rodičům jsou poskytovány informace 

o dostupné péči, či návštěvě jiného odborníka). Prevence a náprava vadné výslovnosti je 

vedena v interakci školy, dítěte a zákonných zástupců dítěte.  

 

 

 

Údaje o prevenci rizikového chování žáků 

 

Prevence rizikového chování žáků 2019/2020  

K prevenci rizikového chování žáků má naše škola vypracován dlouhodobý program Školní 

preventivní strategie pro školní roky 2019-2023. Tento program je zaměřen na prevenci 

rizikového chování, které se ve škole může vyskytnout. Základním cílem této strategie je 

Vytváření pozitivního prostředí ve škole. Byla vypracována na základě dotazníkového šetření, 

které proběhlo na konci roku 2018/2019. Vychází z Krajské strategie. Dalším důležitým 

dokumentem je Program proti šikanování ve škole a Krizový plán. 

Hlavní úkoly jsou na počátku školního roku rozpracovány v Minimálním preventivním 

programu. Pro školní rok 2019/2020 byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

 

1. dílčí cíl: všímat si agresivního chování žáků a provádět mapování příznaků šikany 

 

Výstup: porovnat počty oznámených a odhalených případů agresivního chování 

s příznaky šikany 

 

 

2. dílčí cíl: důsledně sledovat omluvenou i neomluvenou absenci 

 

 Výstup: porovnat počty neomluvených hodin ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 

 

 

3. dílčí cíl: sledovat závislost žáků na PC (hraní her, sociální sítě) 
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Výstup: provést u žáků dotazníkové šetření doby, kterou tráví na PC (hraní her, sociální      

sítě)  

 

4. dílčí cíl: sledovat, zda žáci neexperimentují s návykovými látkami (tabák, alkohol, 

marihuana) 

 

      Výstup: zaznamenat všechny projevy změněného chování ohrožené skupiny žáků      

 
 

Vyhodnocení 1. dílčího cíle: všímat si agresivního chování žáků a provádět mapování 

příznaků šikany 

Počet oznámených případů: 3 

Počet řešených případů: 3 (6 žáků, v jednom oznámeném případě šikana nebyla prokázána) 

Všechny případy byly řádně prošetřeny, chování bylo rozebráno, byla udělena kázeňská 

opatření. Jednalo se o agresívní chování žáků vůči sobě. Tím, že samotní žáci nevhodné 

chování nahlásili, nepřerostlo toto chování v šikanu.  

V školním roce 2018/2019 byly řešeny 2 případy. Daří se nevhodné chování v třídních 

kolektivech odhalit a řešit.  

 

Vyhodnocení 2. dílčího cíle: důsledně sledovat omluvenou i neomluvenou absenci 

Absence byla důsledně sledována třídními učiteli, musela být řádně omluvena v elektronické 

žákovské knížce nebo v omluvném listu. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků s častou 

absencí byla dobrá.  Ve školním roce 2018/2019 žákyně 8. ročníku přišla z jiné školy s 69 

neomluvenými hodinami. V roce 2019/2020 nebyla žádná neomluvená absence, ani nebyly 

řešeny žádné případy skryté absence. Od března 2020 probíhala distanční výuka. Ne všichni 

žáci se ji i přes veškerou snahu učitelů účastnili.   

 

Vyhodnocení 3. dílčího cíle: sledovat závislost žáků na PC (hraní her, sociální sítě) 

Ve 4. třídě proběhl prožitkový program Jsi online. V 8. ročníku v loňském roce vzhledem 

k distanční výuce neproběhlo statistické šetření, kolik času žáci tráví na PC, soc. sítích, 

telefonech, televizi. Z rozhovorů s žáky ale vyplývá, že je to až několik hodin denně.  

 

Vyhodnocení 4. dílčího cíle: sledovat, zda žáci neexperimentují s návykovými látkami 

(tabák, alkohol, marihuana) 

 

Výstup: ve školním roce 2019/2020 jsme neřešili žádný případ, který by se týkal zneužívání 

návykových látek. 
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Řešené případy rizikového chování žáků ve školním roce 2019/2020 

1. Špatné vztahy ve třídě (3 případy – 5. A, ŠD) 

2. Krádež (2 případy) 

3. Kyberšikana – přeposílání fotek, vyhrožování (7. tř.) 

4. Vandalismus – 6. A, 3 žáci 

5. Agresívní chování (1 případ – 4. tř.) 

6. Podvod, lhaní – 6. B 

 

Základem prevence rizikového chování je výchova ke zdravému životnímu stylu. 

V jednotlivých předmětech, především ve výchově ke zdraví a občanské výchově, a 

v preventivních zážitkových programech se využívají techniky k vytváření správného 

sebevědomí, pocitu jistoty, ohleduplnosti.  

Závažnější problémy jsou řešeny společně s výchovným poradcem, školním metodikem 

prevence a vedením školy. Během školního roku bylo provedeno několik pohovorů s žáky i 

s rodiči (krádež, nedovolené používání mobilu, špatné chování žáků vůči sobě, ničení 

školního majetku). Z těchto pohovorů jsou pořizovány záznamy.  

V přízemí školy je umístěna „Schránka důvěry“, kde se žáci mohou svěřit se svými problémy. 

Žáci ale využívali spíš přímou konzultaci s VP nebo ŠMP. Vyhledávali také pomoc u svých 

třídních učitelů. 

Ve sborovně je zřízena a neustále doplňována knihovnička s danou problematikou. Škola 

odebírá časopis Prevence. 

V přízemí školy byla zřízena nástěnka, kde jsou žáci informováni o tom, kde hledat pomoc 

v krizových situacích. 

Ve školním roce 2019/2020 v rámci Týdne prevence se žáci zapojili do preventivních 

programů, kde řešili třídní problémy, vzájemné vztahy, šikanu, drogy a další zajímavá témata 

jako poruchy příjmu potravy, kyberšikanu, atd. Díky finanční podpoře OÚ Palkovice se 

mohou tohoto programu účastnit všichni žáci zdarma.  V rámci dalšího vzdělávání se  ŠMP 

zúčastnili Krajské konference rizikového chování žáků. Škola spolupracuje např. s PPP,         

s Policií ČR, SVP, s OSPODEM. 
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a) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce 2019/20 byly v plánu DVPP stanoveny tyto priority dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků: 

Priority DVPP pro školní rok 2019/20 

 

a) projekt Sborovna - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pedagogiky, 

evaluace vzdělávání, inkluze 

 

b) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT 

 

 

c) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech finanční gramotnost, 

matematická gramotnost, čtenářská gramotnost 

 

 d)   vzdělávání vedoucích pracovníků 

       (školský management, legislativa, ekonomika, evaluace, inkluze) 

 

e) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pedagogiky, prevence sociálně 

patologických jevů, environmentální výchovy, rozvíjení kompetencí žáků a 

nových metod práce  

 

f) prohloubení odbornosti pedagogických pracovníků  - účast na vzdělávacích akcích 

      podle aprobací a předmětů, které vyučují   

 

g) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických  

      jevů v kyberprostoru 

 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili těchto akreditovaných školení, seminářů a projektů: 

 

Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

Interaktivní výuka znovu a lépe 

Metodická poradna 

Metodický průvodce 1. třídou 

Péče o mimořádně nadané žáky 

Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání 

Krajská konference k primární prevenci rizikového chování – sociální sítě jako hřiště, lhaní a 

manipulace, vztahová vazba 

Jóga pro děti 

Motorika a hry na rozvoj motoriky 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 
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Podpora při vzdělávání žáků se SPCH 

Konzultace pro příjemce k výzvám Šablony II 

Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa 

Reforma financování  

BOZP pro vedoucí zaměstnance 

BOZP pro ostatní zaměstnance, chemické školení, požární školení 

Konference pro ŘŠ MŠ – Olomouc Forum MŠ 

Šíření příkladů dobré praxe ZŠ a MŠ Nošovice 

Sborovna - Syndrom vyhoření 

Enviromentální vzdělávání v MŠ 

Letní škola moderní didaktiky líného učitele 

Sborovna – I Pady ve výuce 

Geografický seminář 

Edookit – Tvorba RH 

G Suite pro školy 

Epson – nové technologie 

Anglická konference – Leading the way out 

Metodický seminář AJ – Baška 

Práce s diferencovanou třídou 

Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky 

Podpora při vzdělávání žáků se SPCH 

Netradiční formy rozvoje matematiky a logického nadání 

Síť inkluzivních škol 

Reálie německy mluvících zemí 

Diferencovaná výuka v ČJ 

Číst se naučí každý  

Literatura pro mládež MAP Fryčovice 
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b) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

Základní škola 

 

září  Slavnostní zahájení školního roku   

  Plavání 2. - 3.tř 

Výstava ovoce a zeleniny ve škole – zahrádkáři 

  Přespolní běh I. st.  – okrsek  

Branný den 

                        Mezinárodní soutěž mladých zahradníků v Ostravě  

                        Společně na Lysou 

                        Třídní schůzky 

 

říjen  Talent 2019 – semifinále 

Planeta Země 3000 – přednáška o Kolumbii 

Plavání 2. - 3. tř. 

Kalusův kalamář Čeladná, literární  soutěž, výběr 5. - 6. tř.  

Burza středních škol – setkání se zástupci SŠ pro rodiče a žáky  9. tř.  

Dopravní výchova  4. tř., dopravní hřiště F-M, akce Městské policie F-M 

Gospel, rodilí mluvčí 

Drakiáda ŠD 

  

listopad Trh vzdělávání – hala Polárka F-M 

  Výstava Listopad 1989 

                        Přírodovědný klokan 

                        Projektový den – Listopad 1989 

  Plavání 2. - 3. tř.   

  Stolní tenis 

  Florbal, výběr 4. - 5. tř. 

Anglické divadlo 

Výjezd do Polska, Witkowice, Bujakow 

Planetárium Ostrava 

Šplh – okresní kolo 
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prosinec Obecní jarmark 

  Tonda Obal – ekologický program 

Plavání 2. - 3. tř.   

  Bruslení Polárka F-M, 4. – 9. tř. 

  Mikuláš ve škole, Spolek rodičů 

  Divadlo loutek - Ostrava 

Poselství křesťanských Vánoc, 1. – 5. tř. – přednáška 

Kantorský volejbal 

Vánoční dílny 

Vánoční koncert v  kostele pro veřejnost. 

Vánoční besídky ve třídách 

Vanoce, vanoce, skorem-li budětě – divadlo 

Vánoční futsal 

Konverzační soutěž v AJ – školní kolo 

Konverzační soutěž v NJ – školní kolo 

 

leden  Konzultace, třídní schůzky 

  Recitační soutěž – školní kolo 

  Matematická olympiáda – školní kolo 

Biologická olympiáda – školní kolo kategorie C, D 

Olympiáda z ČJ, okresní kolo, Frýdlant n. O. 

Bruslení Polárka F-M, 4. – 9. tř. 

Družina na cestě kolem světa 

Pythagoriáda 

 

únor  Konverzační soutěž v NJ – okresní kolo 

                        Konverzační soutěž v AJ - okresní kolo 

                        Recitační soutěž – obvodní kolo  

  Matematická soutěž Pangea 

Valentýnská diskotéka 

Den prevence 5. - 9. tř. 

U6 – Už tam budem – vědomostní soutěž, Ostrava 

Lyžařský výcvik 5. tř. Mezivodí 



 19 

Recitační soutěž, okresní kolo, F-M 

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo F-M 

Konverzační soutěž AJ, Klíč F-M 

Šplh – okrskové kolo 

Veřejná sbírka na pomoc Austrálii 

Projekt Edison – stáž cizinců 

 

březen  Zeměpisná olympiáda 

O pohár Čeladenské ovečky – Vv soutěž 

Dne 16. 3. 2020 došlo v ČR k plošnému uzavření škol z důvodu epidemiologické situace 

v Evropě, které ovlivnilo organizaci a konání veškerých školních i mimoškolních aktivit  

během měsíců března až května.  

 

 

červen  Třídní schůzky – konzultace 

                       Zasedání Školské rady 

Zápis dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021 

Pasování předškoláků – společná akce s MŠ 

Loučení s deváťáky 

Slavnostní ukončení školního roku 

 

V rámci vzdělávacích programů byly pro žáky zajištěny také vzdělávací akce, besedy 

a mimoškolní akce. Žáci 2. - 3. ročníku se na podzim zúčastnili plaveckého výcviku.  

 

V lednu se konal lyžařský výcvik pro žáky 5. ročníku na Mezivodí v Beskydech. Pro žáky 6. -

 9. ročníků byl zajištěn lyžařský výcvik na Skalce v Beskydech, který se však díky 

nepříznivým sněhovým podmínkám neuskutečnil. Žáci 4. - 9. ročníku bruslili v hale Polárka 

ve F-M. Pokračovali jsme v mezinárodní spolupráci se školami z Bujakówa a Witkowic 

v Polsku., žáci 1. - 3. ročníku se účastnili projektu MŠMT Sportuj ve škole.  

 

Při branném dnu a dnu prevence se žáci seznámili s ochranou člověka za mimořádných 

událostí, pravidly 1. pomoci, obvazovými technikami, pravidly pro pobyt ve volné přírodě, 

pravidly chování v případech úniků nebezpečných látek, chemické havárie, evakuace, 

epidemie a pandemie.   
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Ve 2. pololetí bylo vzdělávání i související aktivity výrazně ovlivněny pandemickou situací 

v Evropě, a tak se většina akcí plánovaných na jarní období neuskutečnila. Po počáteční 

nejistotě se nám společně s rodiči a žáky podařilo nastartovat velice slušný systém vzdělávání  

na dálku, který alespoň částečně nahradil prezenční výuku. Díky projektům Obce Palkovice je 

škola vybavena nadstandartním počtem mobilních digitálních zařízení, které jsme rovněž 

hojně v distančním vzdělávání využili. Pro komunikaci se žáky a jejich zákonnými zástupci 

jsme používali především informační systém Edookit a Google nástroje jako jsou Google 

Meet, Hangouts, Classroom. 

 

 

 

Mateřská škola 

 

Během měsíce září a října navštěvovaly děti plavecký výcvik ve Frenštátě pod Radhoštěm  

a užívali si vodních radovánek a výuky s plaveckou školou Laguna s počtem 37 dětí. 

 

V měsíci lednu absolvovaly děti týdenní lyžařský výcvik na Bílé pod vedením společnosti 

Sun Outdoor. Výcviku se účastnilo celkem 35 dětí. V letošním roce se nám nepodařilo 

uskutečnit školu v přírodě, kurz bruslení pod vedení společnosti Japa sportu a také školní 

výlety. Celoroční projekt B8 – výstup dětí na okolní vrcholy Beskyd byl ukončen předčasně 

v měsíci březnu. (Palkovické hůrky, Kubánkov, Čupek, Frenštát pod Radhoštěm – můstky). 

Průběžně byly zařazovány akce prevence vyskytujících se patologických jevů. (drogy, šikana, 

první pomoc…) 

 

V tomto školním roce se konala jedna třídní schůzka na začátku školního roku. Na třídní 

schůzce v měsících září se rodiče seznámili s provozem MŠ, připravovanými akcemi, s ŠVP a 

ostatními náležitostmi, které se týkají vzdělávání dětí a chodu MŠ. Rodiče mají možnost 

podílet se na dění v MŠ mohou se účastnit programů určených pro děti společně s rodiči. 

Učitelky s rodiči komunikují o postupu při výchově a vzdělávání dětí, vedou společně 

průběžný dialog o jejich dětech. Během měsíce října, listopadu a prosince proběhly 

individuální schůzky s každým rodičem, kde byly předány informace o vzdělávání a 

provedené diagnostice dítěte. Pedagogové jsou povinni chránit soukromí rodiny, s rodiči 
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jednají profesionálně, ohleduplně a diskrétně. Mateřská škola pomáhá rodičům v péči o dítě, 

nabízí radu a odbornou pomoc, rodiče pak dále odkazují v případě potřeby na speciální 

pracoviště, jako je klinický logoped, dětský psycholog, či PPP nebo SPC v Ostravě, nebo FM.  

 

S rodiči se pravidelně setkáváme na třídních schůzkách a na společných akcích pořádané MŠ 

pro rodiče a děti. V letošním roce jsme již po šesté organizovali odpolední akci – PUTOVÁNÍ 

S BRAMBOROU, druhý ročník – PODZIMNÍ USPÁVÁNÍ BROUČKŮ, pravidelné 

vystoupením na VÁNOČNÍM JARMARKU, kde jsme si tento rok připravili pro děti a rodiče 

malou dobovou dílničku. Naše děti také vystupovaly na Vánočním večírku pro seniory na 

Myslíku. V měsíci únoru jsme již potřetí organizovali pro celou obec třetí ročník 

MASOPUSTU. Konec školního roku se nám povedl ukončit slavnostní akci PASOVÁNÍ 

ŠKOLÁKŮ a tak jsme se jako každoročně mohli rozloučit s našimi nejstaršími dětmi.  

Kočárkový závod a loučení z MŠ bylo v letošním roce zrušeno. Rodiče dětí jsou o dění v MŠ 

informováni pravidelně na nástěnkách, na internetových stránkách školy, nebo na 

rodičovském portále Edookit. Další možností, jak se dovědět o konaných aktivitách MŠ 

jsou příspěvky, které se objevují v Palkovických listech.  

 

V tomto školním roce byla vybraným předškolním dětem poskytnuta výuka Elkoninovy 

metody HLÁSKAŘ, (jedná se o rozvoj a podporu jazykových schopností u dětí 

s předpokládanými obtížemi v oblasti čtení a psaní v ZŠ). Dále pak plavecký a lyžařský 

výcvik, kterého se mohly účastnit děti všech věkových kategorií. Další doplňkovými kroužky 

pro tento školní rok byl kroužek keramiky a taneční kroužek Rytmix, atletický kroužek, 

kroužek šikovných ručiček a kroužek Flétnička.  

 

Během celého školního roku děti pravidelně chodily do místního kina na pásmo dětských 

filmů a pohádek, každý měsíc přijelo do MŠ loutkové divadélko. Během celého školního roku 

se postupně dokupovaly pomůcky pro vzdělávání dětí všech věkových kategorií včetně 

dvouletých dětí.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Učitelky pracovaly podle nového ŠVP a podle třídních plánů, které byly zcela v kompetenci 

jednotlivých tříd. Vzdělávání probíhalo v souladu s cíli RP PPV.  

Z důvodu vzniklých situací pandemie COVIDU se nám nepodařilo dokončit některé projekty 

a připravené akce. Během přerušení chodu MŠ, jsme se snažili po celou dobu komunikovat 

s rodiči a dětmi přes rodičovský portál Edookit.    
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Do budoucna se zaměříme na pravidelnou prevenci, dohlížet na jazykovou a řečovou aktivitu 

dětí, která je velmi špatná. Neustále narůstá počet dětí s vadou řečí a laxní přístup zákonných 

zástupců tuto skutečnost řešit. Dále pak včasně a aktivně reagovat na odlišnosti v chování 

dětí, rozpoznávat abnormality chování a nabídnout pomoc zákonným zástupcům v řešení této 

situace. Budeme se nadále snažit získat rodiče k užší spolupráci s MŠ a nadále vylepšovat 

vzájemné vztahy.  

 

   

 

c) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 

Ve školním roce 2019/20 nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI. 

 

 

 

d) Základní údaje o hospodaření školy 

Vzhledem ke skutečnosti, že organizace hospodaří s finančními  prostředky přidělenými 

zřizovatelem, s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu (představují největší finanční 

objem prostředků) náklady organizace jsou rozčleněny dle těchto jednotlivých zdrojů 

financování.  

       

 

1) Příjmy: 
a)     provozní dotace obce    3 250 000,00,-      

b)     vlastní příjmy organizace       668 123,22,- 

c)     státní UZ 33353              25 884 645,00,- 

d)     státní UZ 33063        864 742,00,- 

e)     státní UZ 33076                                             266 918,00,-                                           

f)     žáci kroužky                                                    45 107,00,- 

g)     čipy šj                                                              10 200,00,- 

h)     stravné                     1 959 036,00,-  

 

 

Příjmy celkem                                                        32 948 771,22 Kč 
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Vlastní příjmy tvoří:  

 

o Příjmy školné MŠ                                       215 630,- 

o Příjmy školné ŠD                                        286 568,-  

o SFŽP – škola v přírodě                               149 800,-       

o Přijaté úroky z vkladů na běžném účtu           1 612,20,-   

o Příjem mlékárna automat                                   763,-      

o Příjmy jídelna                                                     149,80,- 

o Příjmy z rezervního fondu                             10 000,- 

o Příjmy za poškozené učebnice, a ostatní    3 600,22,- 

        

           668 123,22 Kč 

 

 

 

2) Výdaje: 
 

 a) Investiční výdaje: 

 

 V roce 2019 nebyly provedeny investiční výdaje: 

 

b) Neinvestiční výdaje: 

 

Výdaje       SU 500-599 Příjmy    SU 600-699     Rozdíl 

částka částka UZ     

25 884 645,00 Kč 25 884 645,00 Kč 33353 státní 0,00 Kč 

864 742,00 Kč 864 742,00 Kč 33063 projekt 0,00 Kč 

266 918,00 Kč 266 918,00 Kč 33076 mezikrajové 0,00 Kč 

45 107,00 Kč 45 107,00 Kč 55555 žáci kroužky 0,00 Kč 

10 200,00 Kč 10 200,00 Kč  čipy šj 0,00 Kč 

     

 

 3 250 000,00 Kč 00079 dotace obce  

3 880 898,20 Kč 668 123,22 Kč 00079 vlastní           37 225,02 Kč 

      

3 880 898,20 Kč 3 918 123,22 Kč     37 225,02 Kč 

 

 

Náklady financované z dotace ze státního rozpočtu 

 

 Celkový objem nákladů činil:  

    UZ 33353 státní            25 884 645,00,- 

    UZ 33063 projekt                              864 742,00,- 

    UZ 33076 mezikrajové                     266 918,00,- 

 

      

                27 016 305,00,-                             
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Komentář: 

Státní rozpočet byl plně vyčerpán a zpět se neodvádí se žádná částka.  

 

 

Náklady financované z prostředků zřizovatele a z vlastních příjmů organizace 

 

Celkový objem nákladů činil:         3 880 898,20 Kč          

z toho:         

 

 

o Ochranné pomůcky                                    

o Knihy, učební pom., programové CD pro výuku                                           

o DDHM 

o Nákup materiálu 

o Voda                                                                

o Plyn                                                                  

o Elektrická energie                                               

o PHM 

o Služby pošt 

o Výkony spojů telekomunikace, Internet atd. 

o Pojištění majetku, úraz žáků, vedení účtu 

o Služby školení a vzdělávání 

o Nákup služeb, správa sítě, PAM, plavání 

o Opravy a udržování 

o Programové vybavení                                       

o Cestovné                                                              

o Náklady na reprezentaci                                         

o Prevence rizik 

o Prádlo, oděv, obuv 

o Odpisy 

o Dohody_________________ 

o Celkem 

 

43 795,00 Kč  

537 671,47 Kč 

131 335,00 Kč  

424 674,85 Kč 

       147 745,87 Kč 

370 644,20 Kč 

405 830,02 Kč 

1 290,00 Kč 

 5 257,00 Kč 

66 857,69 Kč 

47 356,00 Kč 

27 404,90 Kč 

 959 257,31 Kč 

433 323,09 Kč 

36 778,00 Kč 

65 550,80 Kč 

11 601,00 Kč 

50 000,00 Kč 

            1 050,00 Kč 

          67 406,00 Kč 

          46 070,00 Kč 

    3 880 898,20 Kč 

             5132 

5136 

5137 

5139 

5151 

5153 

5154 

5156 

5161 

5162 

5163 

5167 

5169 

5171 

5172 

5173 

5175 

 

5429 

6125 

7551 

5021 

           

 

 

           Náklady na nově pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek činí 206 686,00 

Kč. 

(Pořízený ze státních prostředků a z prostředků zřizovatele, převod  z HIM) 

 

 

DDHM1192 I epson WF-R5690DTWF Flex 

oprava ceny 

v roce 2019 -800,00 Kč 

DDHM1193 Lidské tělo - magnetické obrázky   3 981,00 Kč 

DDHM1194 Vlastivěda 1 + tvrdá mapa 3x na zeď   7 605,00 Kč 

DDHM1195 Vlastivěda 2 + tvrdá mapa 3x na zeď   7 605,00 Kč 

DDHM1196 mapy - Slovní druhy   3 500,00 Kč 

DDHM1197 mapa - Pádové otázky   3 500,00 Kč 

DDHM1198 koberec odpočinková místnost   14 042,00 Kč 
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DDHM1199 PC DELL OptiPlex 740   4DDF93J 0,00 Kč 

DDHM1200 PC DELL OptiPlex 740  DVHF93J 0,00 Kč 

DDHM1201 PC DELL OptiPlex 755 8RLCY3J 0,00 Kč 

DDHM1202 PC DELL OptiPlex 755 HQLCY3J 0,00 Kč 

DDHM1203 PC DELL OptiPlex 755 1RLCY3J 0,00 Kč 

DDHM1204 laminátor  mš Habeš 5 434,00 Kč 

DDHM1205 kolo velké 10 000,00 Kč 

DDHM1206 kolo velké 10 000,00 Kč 

DDHM1207 kolo velké 10 000,00 Kč 

DDHM1208 kolo velké 10 000,00 Kč 

DDHM1209 kolo malé 6 500,00 Kč 

DDHM1210 kolo malé 6 500,00 Kč 

DDHM1211 kolo malé 7 000,00 Kč 

DDHM1212 Tiskárna Epson WF-C5790DWF   5 121,00 Kč 

DDHM1213 WEDo 2.0 základní souprava   4 990,00 Kč 

DDHM1214 V2- EV3 základní souprava   11 990,00 Kč 

DDHM1215 mrazící pult   16 650,00 Kč 

DDHM1216 kalové čerpadlo - výlevka sklep   10 798,00 Kč 

DDHM1217 vysokotlaký čistič - školníci   4 880,00 Kč 

DDHM1218 Souprava panelů HIM 3 10 360,00Kč 

DDHM1219 Videorekordér SAMSUNG HIM 13/384 14 100,00Kč 

DDHM1220 Piano RIGA HIM 14/742 11 340,00Kč 

DDHM1221 Pianino zn. Petrof  HIM/1 11 590,00Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Finanční fondy: 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 412 
 

TVORBA: 

Základní příděl:                                                391 310,00 Kč 

 

ČERPÁNÍ: 

Stravné:                    

Penzijní připojištění:                         

Ostatní (kultura, masáže, zájezd) 

 

25 212,00 Kč  

114 000,00 Kč 

187 494,25 Kč 

 

 

 

 

Zůstatek na běžném účtu FKSP :                               346 908,55 Kč  
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Rezervní fond   413 (z VH organizace) / 414 (z darů) 
 

Počáteční stav:                                                                266 229,24 Kč   

Tvorba fondu: 

příděl ze zisku za rok 2018                                                  5 143,98  Kč     

       

Konečný stav:                                                                  271 373,22 Kč     

 

 

 

 

Fond reprodukce majetku   416 
 

Počáteční stav:                                                    503 357,85 Kč 

Tvorba fondu: 

Tvorba z odpisů:                                                        67 406,00 Kč 

   

Čerpání fondu:   

 

Zůstatek fondu:                                                    570 763,85 Kč                                              

 

 

 

Fond odměn   411 
 

Počáteční stav:                                                           154 000,00 Kč 

Tvorba fondu:                                                                           0,00 Kč 

   

Čerpání fondu:                                                                          0,00 Kč 

Zůstatek fondu:                                                            154 000,00 Kč                                               
 

 

 

 

4) Celkový výsledek hospodaření organizace 
                                                                                                                                         

V roce 2019 hospodařila Základní škola Palkovice, příspěvková organizace s výsledkem  

v hodnotě 37 225,02 Kč.   

 

 
 

 
 

5) Rozdělení výsledku hospodaření   

  
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:                       37 225,02 Kč 

                                     z vedlejší činnosti:                            0,00 Kč 

                                     celkem                                       37 225,02Kč 
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Rozdělení výsledku hospodaření bylo provedeno na základě schválení Radou obce Palkovice,                

ze dne 6. 4. 2020. 

           

  

 

7) Závěr 

 
 Příspěvková organizace pokryla ze svého rozpočtu veškeré potřebné výdaje.   
 

 

 

 

 

 

e) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Od 1. 1. 2019 je  ZŠ a MŠ Palkovice zapojena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání do projektu Nový projekt 2018, registrační číslo projektu 

CZ.023.68/0.0/0.0/18_063/0011022. Z tohoto projektu jsou hrazeny tyto aktivity: školní 

asistent v MŠ, školní asistent v ZŠ, doučování žáků ZŠ a školení pedagogů ZŠ a MŠ.  

 

V rámci přeshraniční spolupráce v Euroregionu Beskydy spolupracovala naše škola 

se školami v Bujakowě a Witkowicích v Polsku. Spolupráce byla zaměřena na společné  

kulturní a sportovní akce. 

 

Naše škola se účastní, spolu s níže uvedenými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 

(Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré 

praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt byl vyhodnocen jako jeden 

z nejlepších a získal z  OP VVV finanční prostředky v celkové výši 7 184 762,50 Kč. 

Mateřské školy budou vybaveny nejmodernější technikou – digitální minikatedrou Sweetbox, 

která nahradí hned několik drahých zařízení, jako je interaktivní tabule, LCD televizi, 

projektor či herní konzoli. Učitelé ZŠ a MŠ Nošovice a zapojených škol budou intenzivně 

proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu 

bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR. 
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Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2019 a plánované aktivity budou probíhat 

v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie. 

 

 

 

f) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Od 1. 1. 2019 je  ZŠ a MŠ Palkovice zapojena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání do projektu Nový projekt 2018,  registrační číslo projektu 

CZ.023.68/0.0/0.0/18_063/0011022. Z tohoto projektu jsou hrazeny tyto aktivity: školní 

asistent v MŠ, školní asistent v ZŠ, doučování žáků ZŠ a školení pedagogů ZŠ a MŠ.  

 

 

 

g) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

ZŠ a MŠ Palkovice spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání s řadou institucí a organizací, 

např.:  Obec Palkovice 

Spolek rodičů 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 

Krajský úřad MSK, Ostrava 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŠMKT 

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 

NPI  Ostrava, KVIC Frýdek - Místek 

Policie ČR 

Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 

Speciální pedagogické centrum Ostrava 

Úřad práce Frýdek-Místek 

 Hasičský záchranný sbor Frýdek-Místek 

 ČSZ Palkovice (zahrádkáři) 

 TJ SOKOL Palkovice (kopaná, stolní tenis) 
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 Charita Frýdek-Místek 

Kola pro Afriku 

Liga proti rakovině 

Renarkon 

Centrum nové naděje 

 

 

V Palkovicích  dne: 6. 10. 2020                            Mgr. Milan Šponer, ředitel školy   

     

Projednáno pedagogickou radou dne: 6. 10. 2020  

 

 

Schváleno Školskou radou dne: 12. 10. 2020 


