
 1 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

Výroční zpráva  
 

o činnosti ZŠ a MŠ Palkovice,  

okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

 

ve školním roce 2021/2022 

 

 

 



 2 

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 10 tříd 1. - 5. ročníku, na 2. stupni 7. tříd 6. - 9. ročníku,  

celkem 17 tříd. 

Na 1. stupni 193 žáků (105 chlapců a 88 dívek), na 2. stupni 127 žáků (73 chlapců 

a 54 dívek), celkem 318 žáků (178 chlapců a 142 dívek). 

Mateřská škola je tvořena 5 třídami, z toho 2 na odloučeném pracovišti Palkovice č. 619. 

Mateřskou školu navštěvovalo celkem 124 dětí. Školní družinu navštěvovalo celkem 130 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:  Ing. Richard Vysloužil 

Místopředseda:   Mgr. Hana Brožová 

Členové:    Mgr. Alice Gorelová  

                                                 Mgr. Stanislav Cabák 

                                                 Mgr. Dita Janošcová 

                                                  

 

Přehled oborů vzdělávání 

 

Dle zápisu ve školském rejstříku: 

1. 79-01-C/01   Základní škola 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci:  

Ve školním roce 2021/22 pracovalo v ZŠ celkem 25 pedagogických pracovníků, všichni 

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

o pedagogických pracovnících.  

V MŠ pracovalo celkem 10 pedagogických pracovníků, kteří splňují požadavky na odbornou 

kvalifikaci.  

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

Do výuky byly zapojeny 2 asistentky pedagoga. 

 

Provozní zaměstnanci: 

Provoz školy a MŠ zajišťovalo celkem 11 provozních zaměstnanců a 9 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 ve školním roce 2021/2022  dne 21. 4.  

2022. Do prvního ročníku nastoupilo od září 2022 celkem 38 dětí, které budou rozděleny do 

dvou tříd. Zapsáno bylo 44 dětí. O odklad povinné školní docházky požádali rodiče 6 dětí.  

Přijímací řízení na střední školy: 

Ve školním roce 2021/22 bylo v 9. ročníku 22 vycházejících žáků, z toho 10 dívek. 

 

Umístění vycházejících žáků: 

Střední školy – výuční list             3 

 

Střední školy – maturita  19 

z toho gymnázium    6 

 

Ve školním roce 2021/22 bylo v 7. ročníku 31 žáků, z toho 1 přestoupil na gymnázium. 

Z 5. ročníků, kde bylo 36 žáků, přestoupili 2 žáci na gymnázium.  

 

Zápis do mateřské školy: 

Při zápisu dětí pro školní rok 2022/23 3. května 2022 bylo podáno 51 žádostí o přijetí na 32 

volných míst. Bylo přijato celkem 32 dětí z Palkovic, z toho 28 dětí ve věku od tří do pěti let. 

4 přijaté děti dosáhnou věku tří let až v období od září do prosince 2022. žádostí o přijetí.  

Nebylo přijato 19 dětí, které v roce 2022 nedosáhnou věku tří let nebo nemají trvalé bydliště 

v Palkovicích.  

 

Zápis do školní družiny: 

Při zápisu do školní družiny pro školní rok 2022/23 dne 8. června 2022 bylo na 150 volných 

míst podáno celkem 141 přihlášek. Byli přijati všichni zájemci.  
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - základní škola 

 

Ve školním roce 2021/22 se žáci 1. - 9. ročníku vzdělávali podle školního vzdělávacího 

programu Škola pro život. Vzdělávání i související aktivity byly pouze částečně ovlivněny 

pandemickou situací v Evropě, a tak se některé akce a cíle nepodařilo splnit v ideálním 

rozsahu. Podařilo se nám však v hojné míře nahradit socializační, setkávací, pohybové            

a sportovní aktivity, o které žáci přišli kvůli pandemické situaci v předchozích letech, 

v souvislosti s onemocněním Covid 19. Výuka je v souladu s obecnými cíli a zásadami 

vzdělávání, přijatelným způsobem je nastavena přiměřenost stanovených cílů výuky               

k aktuálnímu stavu tříd. Vyučující respektují individuální vzdělávací potřeby žáků, stanovují 

konkrétní cíle ve výuce a je zajištěna návaznost probíraného učiva na předcházející témata. 

Škole se daří naplňovat dosahování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů.                

V uplynulém školním roce se podařilo částečně dohnat výpadky ve výuce, které byly 

způsobené virovou pandemií. Stalo se tak díky flexibilnímu přístupu pedagogických 

pracovníků i díky zapojení školy do projektu na doučování žáků v rámci Národního plánu 

obnovy. 
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Hodnocení prospěchu žáků za 2. pololetí 2021/22 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo 

I. A 21 21 0 

I. B 21 21 0 

II. A 19 19 0 

II. B 20 20 0 

III. A 18 16 2 

III. B 18 15 3 

IV. A 21 14 7 

IV. B 18 18 0 

V. A 17 15 2 

V. B 20 14 6 

    

1. st. 193 173 20 

VI. A 17 6 11 

VI. B 20 12 8 

VII. A 14 2 12 

VII. B 17 7 10 

VIII. A 17 5 12 

VIII. B 19 6 13 

IX. A 23 6 17 

2. st. 127 44 83 

Celkem škola 320 217 103 

 

Nehodnocen celkem 1 žák – 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 2021/22 

 

  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 21 21      2   

I. B 21 21      1   

II. A 19 19         

II. B 20 20         

III. A 18 18         

III. B 18 18         

IV. A 21 21       1 1 

IV. B 18 18      2 1  

V. A 17 17        1 

V. B 20 20         

1. st. 193 

 

193    0  5 2 2 

VI. A 17 17    1     

VI. B 20 20         

VII. A 14 13 1     1 2 1 

VII. B 17 17      1 4 2 

VIII. A 17 16 1   5  5 1 1 

VIII. B 19 19      1 2 1 

IX. A 23 23       1  

2. st. 127 125    6  8 10 5 

C
el

k
em

 

šk
o
la

 

320 318    18  2 1 9 

 

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

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

pracovní morálku a neomluvenou absenci. 

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 2021/22 

 

Ročník Náboženství 

I. 3 

II. 4 

III. 5 

IV. 3 

V. 2 

1. st. 17 

VI. 6 

VII. 0 

VIII. 4 

IX. 2 

2. st. 12 

Celkem 

škola 
29 

 

 

 

 

Kroužky v 1. pololetí 2021/22 

 

Ročník 

A
tl

et
ik

a
 

 

Z
a

h
ra

d
n

ic
k

ý
 

K
o

rf
b

a
l 

B
a

sk
et

  

K
la

v
ír

 

 

E
n

g
li

sh
 c

lu
b

 

A
n

g
li

čt
in

a
 

H
el

lo
 

 

A
n

g
li

čt
in

a
 2

. 
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. 18 16 12 40 5 10 5  19 13   

2. st.  2    2 5   3 20 18 

Celkem 

škola 
18 18 12 40 5 12 10  19 16 20 18 

             

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - mateřská škola 
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Počty dětí v jednotlivých třídách 

 

Třída Kuřátka     -   27 dětí 

Třída Sluníčko     -   27 dětí 

Třída Motýlek      -  22 dětí   

Třída Hvězdička  -  28 dětí 

Třída Pastelka      -  24 dětí  

 

Počet integrovaných dětí: 0 

Péče speciálních pedagogů: 0 

 

4 děti byly vyšetřeny v PPP 

- 0 kontrolní vyšetření po odkladu 

- 1 vyšetření na vlastní žádost zákonného zástupce 

- 3 děti na doporučení MŠ 

 

1 dětí vyšetřeno SPC  

 

Přemístění dítěte do speciální školky: 

1 dítě (dítě vyšetřeno na SPC) přestup na logopedickou školku FM 

 

Prázdninový provoz byl zajištěn v červenci 1. 7. – 22. 7. 2022. K docházce bylo přihlášeno 

28 dětí. 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

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

neurčitou.  

 

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. 

 

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 

TVP – Třídní vzdělávací program tvoří samostatně třída sluníčko a třída nejmladších dětí 

květinka. Třídy předškolních dětí úzce spolu spolupracují, proto měsíční i týdenní bloky tvoří 

společně. 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. 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 
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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 tomto školním roce měli opět možnost zákonní zástupci vidět práci dětí v prostředí 

mateřské školy – den otevřených dveří. Učitelky se snažily pracovat s dětmi ve skupinách, 

volily ale i společné práce. 

 

Tento školní rok byl znovu spuštěn projekt pro předškolní děti s názvem „My se školy 

nebojíme“ který dětem nabízí vyzkoušet si práci žáků v první třídě a také má dětem 

napomoci, usnadnit přechod z MŠ do školy.  Výstup z tohoto projektu měli opět možnost 

vidět zákonní zástupci na ukázkových hodinách předškolních tříd.  

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané 

Učitelky ve třídě Hvězdička a Motýlek se také věnovaly dětem s OŠD (třída Motýlek - 5 dětí, 

třída Hvězdička 1 dítě). 

 

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

potřeb dítěte, jeho možností a schopností. Pedagogové zpracovávají podpůrné metody 

vzdělávání – dle zprávy PPP, zajišťují vhodné pomůcky a podmínky 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). Všichni zákonní zástupci dětí s logopedickou 

vadou byli na konzultačních schůzkách upozorněni a obdrželi tel. kontakty na klinické 

logopedy.  Prevence a náprava vadné výslovnosti je vedena v interakci školy, dítěte                

a zákonných zástupců dítěte.  
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     Poradenské služby v základní škole 

 
Ve škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog. 

Ve školním roce 2021/2022 integrovala škola celkem 50 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Cílem individuální integrace je zajišťovat účinnou individuální péči a odbornou 

podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům 

jsou poskytnuta podle § 16 školského zákona k naplnění jejich vzdělávacích možností nebo     

k uplatnění nebo užívání jejich práv na rovnoprávném základě s ostatními podpůrná opatření. 

Ve 3 třídách pomáhal individuální péči zajišťovat také asistent pedagoga. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Údaje o prevenci rizikového chování žáků 

 

Prevence rizikového chování žáků 2021/2022  

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 

2021/2022 byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

 

 

Hlavní cíl MPP pro školní rok 2021/2022 

Vytváření pozitivního prostředí ve škole 

 

1. dílčí cíl: všímat si agresivního chování žáků a provádět mapování špatných vztahů 

ve třídě a příznaků šikany 

Výstup: porovnat počty oznámených a odhalených případů špatných vztahů ve třídách  

               a agresivního chování s příznaky šikany 

 

2. dílčí cíl: důsledně sledovat omluvenou i neomluvenou absenci 
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 Výstup: porovnat počty neomluvených hodin ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 

 

3. dílčí cíl: sledovat závislost žáků na PC (hraní her, sociální sítě) 

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 

(pozorování žáků) 

 

 

Vyhodnocení rizikového chování žáků ve školním roce 2021/2022 

Řešené případy rizikového chování žáků ve školním roce 2020/2021 

1. Špatné vztahy ve třídě - (10 případů – 1.A, 1.B, 3.B, 4.B, 4.A, 6.A, 7.B, 8.A, 8.B) 

2. Krádež - (2 případ – 5.B, 7.A) 

3. Kyberšikana - (0 případů) 

4. Agresívní chování - (3 případy 3.A, 5.A, 8.A) 

5. Podvod, lhaní - (0 případů) 

6. Návykové látka, sebepoškozování - (3případy – 7.B, 8.A,7.A, 6.A) 

7. Neomluvená absence - (3 případy – 9.tř.,7.B) 

 

 

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

příznaků šikany 

Počet oznámených případů: 10 

Počet řešených případů: 10 (24 žáků, v žádném oznámeném případu šikana nebyla prokázána) 

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

opatření. U jedné žákyně došlo k přeřazení do paralelní třídy. Ve všech případech se jednalo  

o agresivní chování žáků vůči sobě, ve 2 případech došlo k zdravotnímu poškození. Tím, že 

samotní žáci nevhodné chování nahlásili, nepřerostlo toto chování v šikanu.  

V školním roce 2020/2021 byly řešeny 3 případy. I přestože došlo k zvýšení počtu případů, 

daří se nevhodné chování v třídních kolektivech odhalit a řešit.  
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Vyhodnocení 2. dílčího cíle: důsledně sledovat omluvenou i neomluvenou absenci 

Absence byla důsledně sledována třídními učiteli, musela být řádně omluvena v el. žákovské 

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

dobrá. Ve školním roce 2020/2021 byla řešena neomluvená absence v rozsahu 63 hodin         

u žákyně 5.B, která se do výuky nezapojovala do prezenční ani distanční výuky od 1. září. 

Celá situace byla řešena s OSPODem. Žákyni byl udělen 2. stupeň z chování. 

Druhý případ neomluvené absence byl řešen s žákem 8. ročníku v rozsahu 8 hod. Zde byl 

udělen snížený stupeň z chování. 

Ve školním roce 2021/2022 byla řešena neomluvená absence u 3 žáků. V prvém případě se 

jednalo o 51 neomluvených hodin žáka 9. ročníku. Chlapec byl v péči tety, se kterou byla celá 

situace opakovaně řešena. Byla jí doporučena spolupráce s OSPODem. Chlapci byla 

v 1.pololetí udělený 2. stupeň z chování. K 31.1.2022 chlapec přešel na základní školu do 

Frýdku-Místku. 

V dalších dvou případech se jednalo o žáka 9. ročníku – 2 neomluvené hodiny a žákyni 7.B, 

kde byla neomluvená absence v rozsahu 6 hodin. V obou případech byla udělena kázeňská 

opatření. 

 

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

Ve školním roce 2020/2021 proběhla většina výuky formou distanční výuky. Tato forma 

výuky s sebou přinesla i řadu problémů. Žáci si často stěžovali na problémy s technikou, 

nepřipojovali se kamerou, mikrofony. Během výuky hráli počítačové hry, posílali si navzájem 

nevhodné vzkazy, vypínali si vzájemně možnost připojení, dělali si naschvály. Docházelo       

i k podvodům během výuky – opisování, přepisování.  

U jednoho žáka byla diagnostikován závislost na počítači.  

Ve školním roce 2021/2022 se výuka vrátila do prezenční podoby a s tím souvisí, že i doba, 

kterou děti u počítačů trávily se snížila. V tomto školním roce 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. Ve 4. a 5. třídě proběhl prožitkový program Jsi online.  

 

 

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

(tabák, alkohol, marihuana) 
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Ve školním roce 2020/2021 jsme řešili 2 případy experimentování s návykovými látkami       

u žákyň 7. ročníku (léky + alkohol). Tento případ přerostl v sebepoškozování. Toto rizikové  

chování bylo řešeno se zákonnými zástupci těchto žákyň. Bylo jim doporučeno vyhledat  

odbornou pomoc dětského psychologa. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo zjištěno u žáka 7. B a žákyně 8. A kouření elektronické  

cigarety v prostorách školy. U dvou žáků z 8. A a 6. A byla zjištěna distribuce elektronických  

cigaret. Tyto přestupky proti ŠŘ byly řešeny udělením kázeňských opatření.   

 

 

Další případy řešení rizikového chování žáků 

 

 Ve školním roce 2021/2022 proběhlo také šetření dvou krádeží. V případě žáka 7. A se 

 jednalo o krádež školního majetku. Zde byl udělen snížený stupeň z chování.  

Další krádež, krádež peněz spolužákovi, se týkala žákyně 5. B, které bylo uděleno kázeňské  

opatření. 

 

 

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 je také nástěnka, kde jsou 

žáci informováni o tom, kde hledat pomoc v krizových situacích. 

 

Ve školním roce 2021/2022 se nám podařilo zapojit většinu žáků do preventivních programů, 

ve kterých řešili třídní problémy, vzájemné vztahy, šikanu, drogy a další zajímavá témata jako 

poruchy příjmu potravy, kyberšikany atd. během naplánovaného Týdne prevence a Dnů 

prevence. 

 

Díky finanční podpoře OÚ Palkovice se mohou tohoto programu účastnit všichni žáci zdarma.   

Škola, při řešení problémů spolupracuje např. s PPP, s Policií ČR, SVP, s OSPODEM. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce 2021/22 byly v plánu DVPP stanoveny tyto priority dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků: 

Priority DVPP pro školní rok 2021/22 

 

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: 

 

Základy práce s tabletem 

Studium k výkonu specializačních činností – koordinace v oblasti informačních a 

komunikačních technologií 

Road show pro školy – nové technologie ve vzdělávání 
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Seminář pro ředitele základních a mateřských škol 

Seznam se s médii 

Fakta, osobní sdělení, názory 

Zpravodajské hodnoty 

Vlastníci médií, obchodní fungování médií 

Sociální sitě 

Terénní pozorování – ryby 

Biologie a přírodopis prakticky 

Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni ZŠ 

Jak na inovaci ŠVP 

Dovednosti manažera 

Vedení zaměstnanců a pracovních týmů v prostředí školy 

Metodický klub jazyků – český jazyk 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele 

Metodika výkonu řídící kontroly 

Náměty k výuce slohu 

Tvořivá škola – Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. ročníku 

Principy nezraňující komunikace ve škole 

Robot Emil – úvod do konstruktivistické výuky informatiky na 1. stupni ZŠ 

Geometrie činnostně pro 1. stupeň 

Sebepoškozování 

Školská rada – manuál pro uživatele 

Jak na komunikaci nejen s rodiči 

Nápady do výuky nové informatiky pro 4. ročník ZŠ 

Geografický seminář pro učitele základních škol 

Novely právních předpisů ve školství 2021/2022 

Revize RVP ZV – startovací balíček – Vzdělávání koordinátorů změny 

Revize RVP ZV – Digitální technologie pro 2. stupeň ZŠ 

Revize RVP ZV – Digitální technologie pro 1. stupeň ZŠ 

Revize RVP ZV – Informační systémy pro 2. stupeň ZŠ 

Revize RVP ZV – Informační systémy pro 1. stupeň ZŠ 

InspIS ŠVP v praxi školy 

Skupinová intervize CJL 

Čtenářská gramotnost pro 2. stupeň s Jitkou Vyplašilovou 
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Vzdělávací role knihoven ve 21. století 

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 

Rozvíjení čtenářské gramotnosti napříč předměty 

Digitální technologie 21. století ve výuce cizích jazyků 

Nejde jen o učivo: stmelovací aktivity pro 2. stupeň 

Interaktivní výuka pro všechny 

Únikové hry a další schovávačky aneb i čeština na 2. stupni může být skvělá 

Neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale jen zdravé a nezdravé stravování 

Vedení zaměstnanců a pracovních týmů v prostředí školy 

Vzdělávání dětí v oblasti čtenářství a čtenářských kompetencí 

Konference Oxford University Press  

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ 

OUP For the love of teaching 

Festival inspirace v přírodních vědách 

Metodická poradna pro zástupce ředitele škole 

Krajská konference k primární prevenci rizikového chování  

BOZP pro vedoucí zaměstnance 

BOZP pro ostatní zaměstnance, požární školení 

Konference pro ŘŠ MŠ – Olomouc Forum MŠ 

Edookit – Tvorba RH 

Epson – nové technologie 

Konference ZOO Ostrava 

Školení první pomoci 

Sborovna – komunikace s problémovým rodičem 

Aktivní učitel – zásobník aktivit pro rozvoj nejen matematické gramotnosti 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme se zaměřili na minimalizaci manka v oblasti aktivit, 

které byly nerealizovatelné v období pandemické situace v předchozích dvou letech. 

Jednalo se především o socializační, setkávací, kulturní, pohybové a sportovní aktivity. 

 

Základní škola 

 

září  Slavnostní zahájení školního roku   

  Plavání 2. - 3.tř 

Výstava ovoce a zeleniny ve škole – zahrádkáři 

  Olympijský běh  

Cykloturistucký kurz Dolní Věstonice – žáci 9. třídy 

                        Mezinárodní soutěž mladých zahradníků v Ostravě 

                        Branný den  

                        Adaptační pobyt 6. A a 8. B                  

  

říjen  Česko čte dětem 

                        Ryby – terénní pozorování 

                        Zlatá cihla – matematická soutěž 

 

listopad Bobřík informatiky – online soutěž 

   

prosinec Mikuláš ve škole 

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

Jak se kdysi žilo 

Vánoční pečení 

Guerilla poetring a vánoční atmosféra 

Návštěva seniorů 

 

leden  Workshop s drumbeny 

                        Lyžařský kurz Rališka pro 6. a 7. třídy 

                        Olympiáda z ČJ 
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                        Dějepisná olympiáda 

                                                

únor                Lyžařský kurz Ramzová pro 8. a 9. třídy 

                       Lyžařský kurz Malenovice pro 5. třídy 

                       Bruslení na Ostravici 

                       Konverzační soutěž v AJ 

                       Karneval ve školní družině 

                       Zeměpisná olympiáda 

                        

březen             Bludiště – televizní soutěž pro žáky 9. třídy 

                        Pancake Day 

                        Bruslení na Ostravici 

                        Recitační soutěž 

                        Den pro Ukrajinu 

                        Rubikova soutěž 

                        Přírodopisná soutěže Velká cena ZOO Ostrava 

   

duben             Matematická olympiáda 

                       Junior NBA League - košíková 

                        Zápis žáků do 1. tříd 

                        Noc s Andersenem 

                        Ozoboti v 1. třídě 

                        Okrskové kolo ve vybíjené  

                        Okrskové kolo Mc Donalds Cup – kopaná 

                        Mini turnaj – Korfbal 

                        Školní futsalový turnaj  

                        Den Země – pokusy ve fyzice a chemii, dopisy v češtině, malování venku v AJ  

 

květen             Branný závod – Palkovické hůrky 

                        Canis terapie v ŠD 

                        Zápis dětí do MŠ 

                        Dopisování v AJ 

                        Terénní exkurze NS Kotvice 

                        Mini kopaná – turnaj ve Frýdlantě n. O. 
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                        Osvětim   

                        Víkendová škola – sobotní škola hrou 

                        Mladý zahrádkář – zahrádkářská soutěž FM 

                        Mobilní planetárium  

                        Sebeobrana v 9. třidě 

                        Jazyková soutěž Havířov AJ 

  

červen  Třídní schůzky  

                        Turistický kurz pro 7. třídy - Petříkov 

                        Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP 

                        První pomoc v ŠD 

                        Cyklokurz Litovelské Pomoraví pro 8. třídy 

                        Škola v přírodě Čeladná pro 3. třídy 

                        Škola v přírodě Mečová pro 4. třídy 

                        Školní akademie u příležitosti oslav 20. výročí postavení nové školy 

                        Olympijský den 

                        Přebor povodí Ondřejnice v lehké atletice 2022 

                        Červnové výletování – Starý Jičín, Praha, Laser aréna Ostrava 

                        Zasedání Školské rady 

                        Šesťáci v knihovně 

 Zápis dětí do školní družiny na školní rok 2021/2022 

 Pasování předškoláků – společná akce s MŠ 

 Loučení s deváťáky 

 Slavnostní ukončení školního roku 

 

 

 

Mateřská škola 

 

 

V druhém pololetí (duben – červen 2022) se děti z MŠ účastnily plavecký výcvik ve Frenštátě 

pod Radhoštěm a užívali si vodních radovánek a výuky s plaveckou školou Laguna. Celkem 

se výuky zúčastnilo 48 dětí.  
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V měsíci lednu 2022 proběhl týdenní lyžařský výcvik na Bílé pod vedením společnosti Sun 

Outdoor, kterého se účastnilo celkem 30 děti.  

 

Školní výlety byly v kompetenci jednotlivých tříd. 

 

V měsíci červnu 2022 se nám podařilo uskutečnit školu v přírodě na horské chtě Mečová - 

Horní Bečva, které se zúčastnilo 28 dětí. Děti si pobyt užily s programem (CESTA KOLEM 

SVĚTA), který si pečlivě připravili pedagogové MŠ. 

 

 Akce putování s bramborou tento školní rok proběhla koncem září 2021 za vysoké 

účastí dětí a jejich rodičů opět na statku u Bačů. 

 Celoroční projekt B8 – výstup dětí na okolní vrcholy Beskyd (měsíční výstupy), byl 

tento školní rok splněn na 100%, slavnostní ukončení proběhlo v měsíci červnu na 

vrcholu Ondřejníku. 

 Karneval V MŠ – tento rok proběhl v kompetenci tříd. 

 Další velmi povedenou akci Masopust, si děti a širší veřejnost užila v únoru 2022, kdy 

MŠ ve spolupráci s Mysliveckým sdružením opět připravila tuto tradiční veselici.  

 V měsíci dubnu jsme opět obnovili projekt, mezinárodní setkávání předškolních dětí. 

Děti v tomto školním roce navštívili 2x své kamarády v MŠ Kobiernice v PL.    

 MDD – děti oslavily společnou zábavou a programem s Prckem Pepinem na školní 

zahradě. 

 Oslava Čarodějnic proběhl ve spolupráci s obcí pro celou veřejnost na konci dubna 

v prostorech za tělocvičnou.   

 Pasování školáků – rozloučení s našimi nejstaršími dětmi. 

 Během školního roku proběhlo celkem 8 divadelních představení pro děti, 1x mobilní 

planetárium v MŠ, 1x návštěva Loutkového divadla v Ostravě. 

 Celý školní rok probíhal pravidelně atletický kroužek, kroužek šikovné ručičky, 

dílničky a flétnička. 

 

Spolupráce školy s veřejností 

V tomto školním roce se konaly v obou pololetích třídní schůzky pro celou MŠ.  

Rodiče byli seznámeni se všemi důležitými náležitostmi týkající se školního roku 2021-2022. 

Během měsíce listopadu a prosince proběhly individuální schůzky s každým rodičem, kde 
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byly předány informace o vzdělávání a provedené diagnostice dítěte. Pedagogové jsou 

povinni chránit soukromí rodiny, s rodiči 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.  

 

Během tohoto školního roku děti pravidelně navštěvovaly místní kino, tělocvičnu, 

sportovní hřiště za tělocvičnou. Nejmladší děti navštívily statek u Radů, kde proběhl také 

projektový den. Dalším projektovým dnem byla návštěva pana Zdeňka Slípka, kdy dětem 

připravil velmi pěknou přednášku o zvěři a jejím životě v lese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2021/22 proběhla ve škole tato inspekční činnost ČŠI.  

 

V lednu 2022 byla naše škola zařazena do inspekčního elektronického zjišťování (INEZ), tato 

forma elektronického zjišťování nahrazuje v dané záležitosti inspekční činnost na místě. 

Inspekční elektronické zjišťování bylo určeno všem základním a středním školám a týkalo se 

dvou oblastí: prevence rizikového chování se zaměřením na oblast kyberšikany a podpory 

nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků ve školách. 

 

V květnu 2022 proběhlo zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků základních škol 

prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Okruh 

sledovaných vzdělávacích oborů byl vymezen na základní předměty Český jazyk                    

a Matematika a byl doplněn o test Dovedností usnadňujících učení. Díky tomuto zjišťování 

poskytla škola České školní inspekci součinnost umožňující získání zásadních informací 

potřebných pro přijímání efektivních rozhodnutí a realizaci cílených intervencí směřujících 

nejen k postupnému vyrovnávání nerovností ve vzdělávání způsobených dlouhým obdobím 

pandemie nemoci Covid-19, ale i k celkovému rozvoji vzdělávání na úrovni jednotlivých 

žáků, škol i celé vzdělávací soustavy. 



 24 

Naše škola byla vybrána k účasti na hlavním šetření mezinárodního projektu PISA 2022, 

který momentálně zjišťuje úroveň matematické gramotnosti. Testování se zúčastnili žáci 

narozeni v roce 2006. 

 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

Vzhledem ke skutečnosti, že organizace hospodaří s finančními prostředky přidělenými 

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

objem prostředků) jsou náklady organizace rozčleněny dle těchto jednotlivých zdrojů 

financování.  

       

1) Výnosy  

 

Finanční prostředky na provoz od obce Palkovice 

 

3 485 930,00 Kč 

Neinvestiční dotace "Přímé náklady na vzdělávání 33353" 33 263 811,00 Kč 

Projekt " Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů 33063" 419 024,94 Kč 

Finanční prostředky za stravné 

   

1 311 967,00 Kč 

Finanční prostředky úplata za předškolní vzdělávání 

 

157 875,00 Kč 

Příspěvky ve školní družině 

   

210 300,00 Kč 

Kroužky 

     

6 600,00 Kč 

Ostatní výnosy z činnosti 

   

153 035,30 Kč 

Úroky 

     

1 551,98 Kč 

Čipy 

     

7 345,00 Kč 

       Výnosy celkem 

    
39 017 440,22 Kč 

 

2) Náklady  

 

Náklady na provoz 

    

3 334 679,37 Kč 

Neinvestiční dotace "Přímé náklady na vzdělávání 33353" 33 263 811,00 Kč 

Projekt "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů 33063" 419 024,94 Kč 

Náklady na 

potraviny 

    

1 311 967,00 Kč 

       Náklady celkem 

    

38 329 482,31 Kč 

       Výsledek hospodaření 

 

687 957,91 Kč 
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Náklady na nově pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek  

 
DDHM1282 Nástěnka - odpočívám ve školce 5 300,00 Kč 

DDHM1283 Vysavač premium 3 890,00 Kč 

DDHM1284 Mikrovlná trouba SAMSUNG 2 484,00 Kč 

DDHM1285 Úklidový vozík Crarol 3 626,37 Kč 

DDHM1286 Termos 5 litrů celonerezové 3 447,29 Kč 

DDHM1287 Termos 5 litrů celonerezové 3 447,29 Kč 

DDHM1288 Termos 5 litrů celonerezové 3 447,29 Kč 

DDHM1289 Termos 5 litrů celonerezové 3 447,29 Kč 

DDHM1290 Termos 5 litrů celonerezové 3 447,29 Kč 

DDHM1291 Termos 5 litrů celonerezové 3 447,29 Kč 

DDHM1292 Termos 5 litrů celonerezové 3 447,29 Kč 

DDHM1293 Termo zásobník na nápoje 9,4 l 3 279,00 Kč 

DDHM1293 Stavebnice z PUR pěny_Raketa 10 dílů 10 871,00 Kč 

DDHM1294 Vyjmenovaná slova ,I/Y,2 tabule Předpony a přípony 4 500,00 Kč 

DDHM1295 Slovní druhy karty  24*17 cm,  4 100,00 Kč 

DDHM1296 Samolepící magnetické pastelky-30 Ks MŠ HAFERA 4 950,00 Kč 

 

 

DDHM1297 Samolepící magnetické pastelky-30 Ks ZŠ HAFERA 4 950,00 Kč 

DDHM1298 Polepy na schody pro MŠ 11ks 3 575,00 Kč 

DDHM1299 LCD Monitor 24" BenQ 4 577,00 Kč 

DDHM1300 EPSON tiskárna ink WorkForce Pro Školka 23 909,60 Kč 

DDHM1301 PC stůl, nadstavba stolu, šuplíkový box  11 000,00 Kč 

DDHM1302 Skříň s boxy do třídy MŠ 21 000,00 Kč 

DDHM1303 Kancelářská židle Sekretariát 6 612,90 Kč 

DDHM1304 Kancelářská židle Sekretariát 6 612,90 Kč 

DDHM1305 Kancelářská židle Zástupce 6 046,80 Kč 

DDHM1306 Tiskárna EPSON EcoTank 5 643,44 Kč 

DDHM1307 tiskárna Epson Workforce Pro 39 930,00 Kč 

DDHM1309 Multilicence Chytré kostičky 5 249,00 Kč 

DDHM1310 Multilicence Než půjdu do škooly 5 249,00 Kč 

DDHM1311 Epson projektor EB-992F,1920x1080,Full HD 18 757,42 Kč 

DDHM1312 Epson promo-plátno projekční-nástěnné 0,00 Kč 

DDHM1313 Epson projektor EB-FH52 18 690,00 Kč 

DDHM1314 Notebook HP ProBook 450 GB 18 990,00 Kč 
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3) Finanční fondy: 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 412 

 

Tvorba: 

Základní příděl:               477 197,00 Kč 

 

Čerpání: 

 

Stravné:  18 432,00 Kč 

Penzijní připojištění:  490 057,86 Kč 

Ostatní (kultura, masáže, zájezd):  215 013,05 Kč 

 

Zůstatek na běžném účtu FKSP                256 569,49 Kč  

 

Rezervní fond   413 (z VH organizace) / 414 (z darů) 

 

Počáteční stav:                308 598,24 Kč 

Tvorba fondu: 

 

Příděl ze zisku (HV) za rok 2020  417 908,94 Kč 

 

       

Fond reprodukce majetku   416 

 

Počáteční stav:                638 169,85 Kč 

 

Tvorba z odpisů  68 568,00 Kč 

Čerpání fondu  0,00 Kč 

 

Zůstatek fondu                 706 737,85 Kč 
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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 2021 hospodařila Základní škola Palkovice, příspěvková organizace s výsledkem 

v hodnotě 687 957,91 Kč. 

 

 

5) Rozdělení výsledku hospodaření návrh 

  

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti  687 957,91 Kč 

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti  0,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek celkem               687 957,91 Kč 

 

 

Kladný hospodářský výsledek byl předložen radě Obce ke schválení na základě ustanovení 

zákona č. 557/2004 Sb., který mění ustanovení zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech následovně: 

 

a) rezervní fond:  687 957,91 Kč 

 

 

Rozdělení výsledku hospodaření bylo provedeno na základě schválení radou obce Palkovice, 

ze dne 8.4.2022. 
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6) Vyhodnocení kontrol 

 

V průběhu hodnoceného období byly provedeny v organizaci níže uvedené kontroly: 

 

Obec Palkovice – Ing. Turoň  11.10.2021 VSK/1/2021/Palk. 

 

 

7) Závěr 

 

Příspěvková organizace pokryla ze svého rozpočtu veškeré potřebné výdaje.   

  

       

     

 

 

 

 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Od 1. 1. 2020 je škola příjemcem dotace v rámci Výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III. 

Registrační číslo projektu je CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_80/0019324 a název projektu je Nový 

projekt III. Název programu je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

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, některé projektové dny ve škole a školení pedagogů ZŠ    

a MŠ.  

 

Naše škola se účastní, spolu s dalšími 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 byly 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 byli intenzivně 
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proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu je 

naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR. 

Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2019 a plánované aktivity probíhaly v zapojených 

školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie. 

 

Škola se také účastní projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 

NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem         

v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 

 

 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

Od 1. 1. 2020 je škola příjemcem dotace v rámci Výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III. 

Registrační číslo projektu je CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_80/0019324 a název projektu je Nový 

projekt III. Název programu je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

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, některé projektové dny ve škole a školení pedagogů ZŠ    

a MŠ.  

 

 

 

 

 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 
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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) 

 Charita Frýdek-Místek 

Kola pro Afriku 

Liga proti rakovině 

Renarkon 

Centrum nové naděje 
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Závěr 

 

Školní rok 2021/2022 byl již po třetí v řadě poznamenán celosvětovou pandemií v souvislosti 

s Covid 19. Druhé pololetí však přineslo další výzvy v podobě válečného konfliktu na 

Ukrajině a s ním i přijímání a adaptaci ukrajinských žáků do českých škol. I naše škola se 

postarala o několik válečných uprchlíků, kteří se zapojili do školního života velmi rychle        

a úspěšně. Díky profesionalitě všech zaměstnanců školy jsme zvládli i tento náročný úkol       

a nejen za to, jim patří velký dík. Za celou školu rovněž děkuji obci Palkovice za vydatnou      

a soustavnou podporu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Palkovicích dne: 10. 10. 2022                            Mgr. Milan Šponer, ředitel školy   

     

Projednáno pedagogickou radou dne: 12. 10. 2022  

 

Schváleno Školskou radou dne: 15. 10. 2022 


