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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 4. třídy 6. - 9. ročníku,  

celkem 13 tříd. 

Na 1. stupni 188 žáků (111 chlapců a 77 dívek), na 2. stupni 106 žáků (48 chlapců 

a 58 dívek), celkem 294 žáků (159 chlapců a 135 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 145 dětí. 

 

Zřizovatel školy: 

 

Název:  Obec Palkovice 

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

IČO:  00297054 

 

Údaje o vedení školy: 

 

Ředitel školy:  Mgr. Ivo Fišer do 31.7. 2019 

                      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 2018/19 pracovalo v ZŠ celkem 20 pedagogických pracovníků, všichni 

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

o pedagogických pracovnících.  

V MŠ pracovalo celkem 8 pedagogických pracovníků, 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: 

Dne 16. dubna 2019 se konal zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/20. Do prvního ročníku 

nastoupilo od září 2019 celkem 37 dětí, budou rozděleny do dvou tříd. Zapsáno bylo 44 dětí. 

O odklad povinné školní docházky požádali rodiče 6 dětí,1 dítě nastoupilo na jinou školu. 

Přijímací řízení na střední školy: 

Ve školním roce  2018/19 bylo v 9. ročníku 22 vycházejících žáků, z toho 14 dívek. 

 

Umístění vycházejících žáků: 

Střední školy – výuční list    7 

 

Střední školy – maturita  15 

z toho gymnázium    1 

 

Ve školním roce  2018/19 bylo v 7. ročníku 29 žáků, z toho 3 přestoupili na gymnázium. 

Z  5.ročníků, kde bylo 41 žáků,  přestoupil 1 žák na gymnázium. 

 

Zápis do mateřské školy: 

Při zápisu dětí pro školní rok 2019/20 dne 14. května 2019 bylo podáno 33 žádostí o přijetí 

na 28 volných míst. Bylo přijato celkem 28 dětí z Palkovic, z toho 20 dětí ve věku od tří 

do pěti let. Šest přijatých dětí dosáhne věku tří let až v období od září do prosince 2019.  

U dvou dětí bylo přerušeno řízení z důvodu očkování. Po doplnění očkování budou děti 

přijaty. 

 

Zápis do školní družiny: 

Kapacita školní družiny byla od 1. 9. 2018 navýšena z původních 120 na 150 účastníků. 

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

míst podáno celkem 133 přihlášek. V září se někteří dohlásili. Byli přijati všichni zájemci. 

Takže celkem máme 144 dětí v 5 odděleních školní družiny.  
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a) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - základní škola 

 

Hodnocení prospěchu žáků za 2. pololetí 2018/19 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo 

I. A 19 19 0 

I. B 18 17 1 

II. A 17 16 1 

II. B 20 18 2 

III. A 34 27 7 

IV. A 17 11 6 

IV. B 18 11 7 

V. A 23 15 8 

V. B 22 17 5 

1.st. 188 151 37 

VI. A 23 7 16 

VII. A 29 14 15 

VIII. A 32 11 21 

IX. A 22 6 16 

2. st. 106 38 68 

Celkem škola 294 189 105 

 

Nehodnoceni celkem 2 žáci – vzdělávání v zahraniční škole podle §38 šk. 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 2018/19 

 

  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 17 17    3  1   

II. B 20 20    4  1 1  

III. A 34 34         

IV. A 17 17    3  3 2  

IV. B 18 18      2 1  

V. A 23 23      8 3  

V. B 22 22      1 1  

1. st. 188 188    10  16 8  

VI.A 23 23      1  1 

VII.A 29 29      3   

VIII.A 32 32    4 1   1 

IX.A 22 22     2  1  

2. st. 106 106    4 3 4 1 2 

C
el

k
em

 

šk
o
la

 

294 294    14 3 20 9 2 

 

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. 

 

 

 

 

 



 7 

Nepovinné předměty ve 2. pololetí 2018/19 

 

Ročník Náboženství 

I. 2 

II. 5 

III. 6 

IV. - 

V. 8 

1.st. 21 

VI. 1 

VII. 4 

VIII. 3 

IX. 3 

2.st. 11 

Celkem 

škola 
32 žáků 

 

Kroužky ve 2. pololetí 2018/19 

 

Ročník 

S
b

o
re

če
k

 

Z
a

h
ra

d
n

ic
k

ý
 

S
p

o
rt

o
v

n
í 

K
er

a
m

ik
a

 

F
lo

rb
a

l 

Š
it

íč
k

o
 

K
y

ta
ra

 

P
ěv

ec
k

ý
 

T
a

n
eč

n
í 

E
k

o
lo

g
ic

k
ý

 

R
y

b
á

řs
k

ý
 

C
v

ič
en

í 
z 

Č
J

 

C
v

ič
en

í 
z 

M
 

1. st. 23  15 22 21 12 19  19 23 7   

2. st.  19     16 14   10 9 16 

Celkem škola 23 19 15 22 21 12 45 14 19 23 17 9 16 
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Ve školním roce 2018/19 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), nově 

na přípravu k obraně vlasti (POKOS).   

 

V celostátním kole soutěže ve sportovní gymnastice se umístilo na 2. místě družstvo 

ve složení Karolína Bužková ze 8.tř., Vanda Gřesová z 9.tř.,Marie Mazurová 7.tř. a Veronika 

Kresaňová  7.tř.V jednotlivcích 1.místo Karolína Bužková z 8.tř. A 2. místo 

v jednotlivcích Vanda Gřesová z 9.tř.  

 

V krajských kolech: 

Sportovní gymnastika - 1.místo družstvo ve složení Karolína Bužková z 8.tř., Vanda 

Gřesová z 9.tř.,  Marie Mazurová  a Veronika Kresaňová  ze 7.tř., 1. místo Jan Provazník 

ze 7.tř. 

 

V okresních kolech:  

Recitační soutěž – Kateřina Kolouchová (4.místo), Barbora Kaňová 8.tř. 

Konverzační soutěž v Nj – Tereza Radová (2.místo) 9.tř. 

Konverzační soutěž v Aj – Adam Šrámek, Klára Kubicová 8.tř. 

Biologická olympiáda –  Marek Kozel 7.místo, Jan Ryška 15. místo,  Leňková Alexandra   

7. místo, Jursová Zuzana 25. místo 

Dějepisná olympiáda – Tereza Radová 24. místo  

Zeměpisná olympiáda – Zeman Štěpán 21.místo,Vít Kubala, Marek Kozel 

Matematická olympiáda – Alena Mikešová 9.tř. bez postupu 

Dopravní soutěž mladých cyklistů– 3.místo družstvo ve složení Vraník, Jursa, 

Chaloupková, Krautová z 5.tříd.,5.místo –starší žáci ve složení Jiří Ryška, Šotkovská, 

Žídková, Hajdušek 

 

Regionální soutěže: 

Kalusův kalamář – Marie Bednářová, Jan Janošec, Laura Michálková, Marie Mazurová 

O pohár čeladenské  ovečky – 3.místo  Adéla Radová 8.tř., H. Žůrková 6.tř – čestné uznání 

Jazyky hrou Havířov – 6. místo v německém jazyce Jiří Ryška 8.tř. a R. Ježek  9.tř.    

Přebor škol povodí Ondřejnice v lehké atletice -  1. místa - ve vytrvalostním běhu Mamula 

J. za 1.a 2. místo, Mičulková a Kubačáková za 1.místo z 9.tř.  
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků - mateřská škola 

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.  

 

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. 
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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 

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. 
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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 a měli možnost vidět práci našich dětí i 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. Děti se během roku sešly na třech schůzkách i se svými 

rodiči. Děti si měly možnost vyzkoušet být školákem a zbavit se obav ze vstupu do školy. 

První hodina patřila pedagogům MŠ a jejich ukázce, jak pracují a připravují děti ve všech 

směrech na nástup do prvního třídy. Druhé setkání připravily učitelky ZŠ a na závěrečném 

setkání byly děti slavnostně pasovány na školáky – připravila MŠ. Zákonným zástupcům dětí 

byla zprostředkována odborná přednáška na téma – školní zralost pod vedením PhDr. Jany 

Hronové. 

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 

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.  
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b) Údaje o prevenci rizikového chování žáků 

 

Prevence rizikového chování žáků 2018/2019 

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

preventivní strategie pro školní roky 2014-2018. Tento program je zaměřen na prevenci 

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

je Vytváření pozitivního prostředí ve škole. Na konci roku 2018 proběhlo dotazníkové šetření, 

které se týkalo rizikového chování našich žáků. Jeho výsledky budou podkladem 

pro vytvoření nové Školní preventivní strategie pro roky 2019 – 2023. 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 2018/2019 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 2016/2017 a 2017/2018 

 

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

 

 Výstup: provést u žáků šetření doby, kterou tráví na PC (hraní her, sociální sítě)  

 
 

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

příznaků šikany 

Počet oznámených případů: 2 

Počet řešených případů: 2 (4 žáků, v druhém 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 zákonní zástupci nebo 

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

V školním roce 2017/2018 byly řešeny 2 případů, počet případů ve školním roce 2018/2019 

zůstal stejný. Daří se nevhodné chování v třídních kolektivech odhalit a řešit. Vztahové 

problémy se vyskytují častěji na prvním stupni. 
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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 ve školním roce 2017/2018 jsme neomluvené hodiny neměli. 

V roce 2017/2018 nebyly řešeny žádné případy skryté absence, nebyla žádná neomluvena 

absence. V  září 2018 nastoupila nová žákyně do 8. třídy, po měsíci utekla z domu a byla 

nezvěstná.  Měla 501 neomluvených hodin. V lednu tato žákyně nastoupila na jinou školu. 

V dubnu přišla nová žákyně s neomluvenou absencí (61 hodin), u nás pak měla 8 

neomluvených hodin.  

 

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

V 7. třídě proběhla beseda na téma Netolismus, v 8. ročníku proběhlo v matematice statistické 

šetření, kolik času žáci tráví na PC, soc. sítích, telefonech, televizi. Z tohoto průzkumu 

vyplynulo, že žáci tráví průměrně na PC (mob. telefonech, televizi, tabletech, apod.…) 4 

hodiny denně. Od 1. května 2017 byl ŠŘ doplněn o zákaz používání mobilního telefonu ve 

škole. Ve školním roce 2018/2019 byl tento zákaz několikrát porušen. Toto jednání bylo 

s žáka rozebráno a byly podle závažnosti uděleny kázeňské tresty. 

Řešené případy rizikového chování žáků ve školním roce 2018/2019 

 

 Špatné vztahy ve třídě (2 případ – 7. tř. ) 

 Krádež (1 případ) 

 Vadalismus (2 případy) 

 

V rámci hodin občanské výchovy, výchovy ke zdraví a programů Týdne prevence byli žáci 

seznámeni s netolismem, kyberšikanou a nebezpečím, které hrozí na sociálních sítích. 

 

Základem prevence rizikového chování je výchova ke zdravému životnímu stylu. 

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

se využívají techniky k vytváření správného sebevědomí, pocitu jistoty, ohleduplnosti. Větší 

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 
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(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. 

V posledním roce ale žáci 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 2018/2019 se všechny třídy zapojily do programu „Buď OK“, kde se na 

jednotlivých setkáních řeší třídní problémy, vzájemné vztahy, šikana, drogy a další zajímavá 

témata jako poruchy příjmu potravy,  netolismus, kyberšikana, atd. Díky finanční podpoře OÚ 

Palkovice se mohou tohoto programu účastnit všichni žáci zdarma.  V březnu jsme uspořádali 

Týden prevence.  S žáky 7. ročníku jsme navštívili Protidrogový vlak. 

 

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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c) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ve školním roce 2018/19 byly v plánu DVPP stanoveny tyto priority dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků: 

3. Priority DVPP pro školní rok 2018/19 

 projekt Sborovna - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pedagogiky, 

evaluace vzdělávání, inkluze – spolupráce v rámci NIDV projektu APIV B ,MAP aj. 

 vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT a robotiky 

 vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech finanční gramotnost, matematická 

gramotnost, čtenářská gramotnost 

 vzdělávání vedoucích pracovníků (školský management, legislativa, ekonomika, 

evaluace, inkluze) 

 vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pedagogiky, prevence sociálně 

patologických jevů, environmentální výchovy, rozvíjení kompetencí žáků a nových 

metod práce  

 vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, učitelé cizích jazyků – 

metodika, didaktika, kompetence, všichni učitelé – pasivní zvládnutí alespoň jednoho 

cizího jazyka 

 prohloubení odbornosti pedagogických pracovníků  - účast na vzdělávacích akcích 

podle aprobací a předmětů, které vyučují   

 školení pedagogických zaměstnanců – zdravotník zotavovacích akcí,proškolení všech 

pracovníků AEG defibrilátoru,chemické školení 

 

 

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

 

Podpůrná opatření pro žáky se svp 

Hodina pohybu navíc pro učitele TV – Sportuj ve škole 

Vedení zaměstnanců a pracovních týmů v prostředí školy 

Aktuální změny v právních předpisech 

BOZP pro vedoucí zaměstnance 

BOZP pro ostatní zaměstnance, chemické školení,požární školení 

Proškolení PP,AEG defibrilátoru všech zaměstnanců 
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Optimální komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou 

Doškolovací kurz instruktorů snowboardingu 

Na technologiích ve škole záleží 

Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání 

Novely právních předpisů k 1. 1. 2019 

Matematika nás baví 

Pracovně právní předpisy  

Konference školství 2019 

Didaktické situace ve vyučování matematiky 

Metodická konference pro vyučující německého jazyka 

Nové šablony pro MŠ, ZŠ 

Financování regionálního školství -  novela financování 

Digitální technologie ve výuce německého jazyka 

Žák s vývojovou dysfázií ve školském zařízení 

Doškolovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 

Timemanagement ve školské praxi 

Trénink jazykových schopností podle Elkonina 

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky 

APIV B –  Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – Sborovny pro pedagogy 

Robotika – Robotika od základu 

EVVO – Studium o výkonu spec. činnosti v oblasti EVVO – školní koordinátor  
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d) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

Základní škola 

 

září  Slavnostní zahájení školního roku 

  Koloběžkové závody Ostrava 

  Plavání 2. - 3.tř 

Výstava ovoce a zeleniny ve škole – zahrádkáři 

  Přespolní běh I.a II.st.  – okrsek  

Branný den 

Sněhurka – lední revue Werk arénaTřinec 

 

říjen  Koloběžkové závody Ostrava, krajské kolo 

Planeta Země 3000 – přednáška o Barmě 

Plavání 2. - 3.tř 

Třídní schůzky 

Přírodovědný klokan 

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 

Odis bus – ekologické cestování  

100. výročí vzniku ČR – výstava ve škole,sázení lípy 

Retro den – projektový den  pro rodiče  a děti k výročí vzniku ČR 

Volby 

Drakiáda ŠD 

Výjezd do Polska, Witkowice, Bujakow 

  

listopad Trh vzdělávání – hala Polárka F-M 

  U6 – soutěž České televize Ostrava 

  Plavání 2. - 3.tř. 

  Zahájení práce žákovského parlamentu 

  Soutěž ZOO Ostrava 
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  Florbal, výběr 4. - 5. tř. 

Šachový turnaj 1. – 5. tř. 

Paralympijský den pro II.st. – spolupráce s UP Olomouc 

NEPZ – nejbohatší ekosystémy planety Země -přednášky 

 

prosinec Obecní jarmark 

  Planetárium Ostrava 5. + 9. tř. 

Plavání 2. - 3.tř.   

  Bruslení Polárka F-M, 4. – 9. tř. 

  Mikuláš ve škole, Spolek rodičů 

  Konverzační soutěž v NJ –školní kolo 

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

Pohádka –Mrazík  kino Palkovice pro I.st.ZŠ 

Sportovní odpoledne pro okolní školy (Chlebovice, Metylovice –vybíjená) 

Vánoční dílny 

Vánoční koncert v  kostele pro veřejnost. 

Vánoční besídky ve třídách 

 

leden  Konzultace, třídní schůzky 

  Dějepisná olympiáda,  okres.kolo 11. ZŠ F-M 

  Matematická olympiáda – okresní kolo, F-M 

Biolog.olympiáda –školní kolo kategorie C,D 

Olympiáda z ČJ, okresní kolo, FnO 

Bruslení Polárka F-M, 4. – 9. tř. 

Moje zdravá potravina – Vv soutěž Liedl 

 

únor  Recitační soutěž  I.st. ,II.st.žáků  

  Divadlo loutek Ostrava, 6. + 9. tř. 

Valentýnská diskotéka 

Den prevence 5. - 9. r. 

Bludiště, Česká televize Ostrava –   9.tř. 

Lyžařský výcvik 5. tř. Mezivodí 

O pohár čeladenské ovečky – Vv soutěž 

Recitační soutěž, okresní kolo, F-M 
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Zeměpisná olympiáda, okresní kolo F-M 

Konverzační soutěž AJ, Klíč F-M 

 

březen  Lego výstava –kino Palkovice 

  Zubní hygiena –prevence pro žáky I.st. 

  Sportovní gymnastika F-M – okresní kolo 

  Lyžařský výcvik 6.- 7. tř.. – Mezivodí Beskydy 

Streethockey F-M 

Vybíjená, okrsek, tělocvična Palkovice 

  Matematický klokan 

Večer tříkrálový, divadelní představení Český Těšín 

Ukázková hodina pro rodiče a děti budoucích1.tř. 

Gymnastika, kraj kolo Ostrava 

Protidrogový vlak F-M 

Den naruby – akce žákovského parlamentu ke Dni učitelů 

Výchovný koncert hudební skupiny Réva pro žáky školy 

 

duben  Olympiáda z ČJ, krajské kolo, Ostrava 

Třídní schůzky, konzultace 

Biologická olympiáda - okresní kolo, 9. ZŠ F-M 

Přijímací zkoušky na střední školy 

                       Poselství  křesťanských velikonoc, program pro 4. – 5. r. 

Škola v přírodě  pro 3.-5.tř.  Velké Karlovice 

Preventivní týden 

Dopravní výchova pro žáky 4.tříd – jízdy a testy s MP FM 

Fyzikální olympiáda – okresní kolo 

Matematická olympiáda, F-M 

Výjezd žáků 5.B třídy do školy v Mikulčicích – Dopisy nejsou retro 

Zápis do 1. třídy 

McDonald’s cup, 4. – 5. tř., Raškovice 

Televizní soutěž „ Už tam budem“  - 9.tř. 

Pythagoriáda – 6.-9.tř. 

Sběr papíru 

Den Země 
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květen   BESIP  - testy a jízdy  okresní kolo FM  

  Zápis do MŠ 

Školní výlet 1.A,1.B Kunín,Teplice nad Bečvou 

Soutěž Mladý zahrádkář, F-M 

Jazyky hrou, Havířov 

Květinový den 

Cyklokurz 8. tř.,  Litovelské Pomoraví 

Školní výlet 6 .tř., Olomouc 

Testování SCIO,  8. tř. 

Turistický kurz 8. tř. Křivoklád 

Divadlo Loutek Ostrava –Čtyřlístek ,pro žáky 1.-4.tř. 

Wolfram  

Výlet 2.A,2.B – Rožnov skanzen 

Biologická olympiáda, Ostrava 

 Společné setkání s polskými školami z Bujakówa a Witkowic v Palkovicích 

Halda Ema -9.tř.Ostrava 

Hrčava – příjezd žáků školy, sportovní odpoledne  

Výlet9.tř. – Praha 

Volby do EU 

Den dětí – kino v Palkovicích, kácení májky 

Výlet 3.tř. – Svatý Kopeček 

 

červen  Atletika Brušperk  I.st.,II. st. 

                       Třídní schůzky – konzultace,zasedání Školské rady 

Školní výlet 4.A,4.B – Mladečské jeskyně,ZOO Olomouc 

Školní výlet 5.A,5.B – Macocha,ZOO Olomouc 

Exkurze –Svět techniky Ostrava 9.tř. 

Zápis dětí do školní družiny na škol.rok 2019/2020 

Pasování předškoláků – společná akce s MŠ 

Pohádka dětského ochotnického souboru – Co je to štěstí 

Běh míru – účast výběru žáků na celostátní akci v Palkovicích 

Preventivní akce Policie Palkovice – dopravní výchova na prázdniny 

Ouky douky –akce Spolku rodičů ,rozloučení na prázdniny. 

Slavnostní ukončení školního roku 
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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. -

 7. ročníku byl zajištěn lyžařský výcvik na Mezivodí v Beskydech.  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 3. – 5. ročníku ročníku vyjeli na školy v přírodě 

hrazené z Fondu životního prostředí do Velkých Karlovic.  Žáci 7. ročníku absolvovali 

turistický kurz na Křivokládsku, žáci 8. ročníku cyklistický kurz  Litovelském  Pomoraví, žáci 

9. Ročníku výlet do Prahy.  

 

Žáci 1. - 3. ročníku se účastnili již 3. ročníku projektu MŠMT Hodina pohybu navíc; 

tento projekt byl sice od září 2017 MŠMT spuštěn, ale z důvodu machinací s dotacemi 

do sportu na MŠMT byl ještě v roce 2017 ukončen.   Od škol.roku 2018/2019 znovu obnoven 

pod názvem 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.  Pracovníci oddělení policie v Palkovicích připravili pro žáky před 

letními prázdninami dopravně preventivní akci. 

 

Zapojili jsme se také do projektu k 100. výročí vzniku ČR. Vysadili novou lípu před školou, 

uspořádali výstavu ke vzniku ČR pro veřejnost a uspořádali Retro den, kde společně rodiče 

i děti soutěžili v různých zábavných disciplínách.  
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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 45 dětí. 

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

SunOutdoor. Počet dětí na výcviku 37 dětí. Škola v přírodě na Horní Bečvě, rekreační chata 

Mečová,32 dětí. 

 

září   Zahájení školního roku 

  Třídní schůzka s rodiči  

  Plavecký výcvik  

  Putování za bramboráky – akce pro rodiče s dětmi   

  Taneční kroužek 

 

říjen   Sportovní podzimní olympiáda 

  Pouštění draků 

  Divadlo pro děti 

  Plavecký výcvik 

  Taneční kroužek 

  Keramika 

  Šikovné ručičky 

  Kino- pásmo pohádek 

  B8 

 

listopad  Divadlo pro děti 

  Plavecký výcvik  

  Taneční kroužek 

   Keramika 

  Šikovné ručičky 

  Kino- pásmo pohádek 

  B8 

 

prosinec  Divadlo pro děti  

  Mikulášská nadílka v MŠ  
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  Pečení cukroví a perníčků    

  Vánoční dílny s rodiči  - odpoledne (individuálně na třídách)  

  Vánoce, dárečky, posezení u stromečku 

  Krmení zvířátek – vycházka ke krmelci 

  Vystoupení dětí na Jarmarku 

  Vystoupení pro seniory na Myslíku 

  Taneční kroužek 

  Keramika 

  Šikovné ručičky 

  Kino- pásmo pohádek 

  B8 

 

leden   Divadlo pro děti  

  Taneční kroužek 

  Keramika 

  Šikovné ručičky 

  Kino- pásmo pohádek  

  Lyžařský výcvik Bílá     

  Celodenní výlet Frenštát (skokanské můstky) 

  B8 

 

únor  Divadlo pro děti 

  Taneční kroužek 

  Keramika 

  Šikovné ručičky 

  Kino- pásmo pohádek 

  Masopust –akce pro rodiče a děti i širší veřejnost 

  B8 

 

březen   Divadlo pro děti 

  Vystoupení dětí na Velikonočním vystoupení 

  Vítání jara – vynášení Moreny  

  Taneční kroužek 

  Keramika 
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  Šikovné ručičky 

  Kino- pásmo pohádek 

  B8 

 

duben   Divadlo pro děti 

  Výjezd na Jarošův statek 

  Den země 

  Divadlo pro děti 

   Taneční kroužek 

   Keramika 

   Šikovné ručičky 

   Zápis dětí do ZŠ 

   Kino- pásmo pohádek 

  B8 

 

květen   Divadlo pro děti 

  Kočárková závod –celorepubliková akce 

  Zápis dětí do MŠ 

  Taneční kroužek 

  Keramika 

  Šikovné ručičky 

  Kino- pásmo pohádek 

  B8 

 

červen   MDD – oslava dne dětí na zahradě klaun Pepino 

  Agility – zábavný program s pejskem 

  Třídní schůzky    

  Výlet- individuálně po třídách  

  Focení dětí v MŠ 

  Škola v přírodě – Horní Bečva chata Mečová 

  Pasování školáků 

  Taneční kroužek 

  Keramika 

  Šikovné ručičky 
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  Loučení s MŠ 

  Kino- pásmo pohádek 

 

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

Palkovické hůrky, Kubánkov, Hukvaldy, Čupek, Palkovické Lurdy, Frenštát pod 

Radhoštěm - můstky, Malenovice - …, CÍL Ondřejník - rodiče. 

 

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

první pomoc…) 
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e) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

 

Ve školním roce 2018/19 nebyla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI. 
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f) 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: 
     provozní dotace obce     2 877 068,00,- 

     investiční dotace konvektomat       437 355,00,- 

     vlastní příjmy organizace        537 780,21,- 

     státní UZ 33353              21 907 717,00,- 

     státní UZ 33070                                               11 880,00,-                                           

     projekt UZ 33111                                           761 825,00,- 

     žáci kroužky                                                     38 109,00,- 

     stravné                           1 898 492,00,-  

 

Příjmy celkem                                                        28 032 871,21 Kč 

                                                                        

 

Vlastní příjmy tvoří:  

 

o Příjmy školné MŠ                                       211 715,- 

o Příjmy školné ŠD                                        244 868,-      

o Přijaté úroky z vkladů na běžném účtu           1 164,61,-   

o Příjem mlékárna automat                                1 200,-      

o Příjmy jídelna                                                     236,60,- 

o Příjmy z fondu oprav                                    23 716,- 

o Příjmy ostatní 52 625,- 

o Příjmy za poškozené učebnice, a ost.   2 255,- 

 

           537 780,21 Kč 

 

2) Výdaje: 
 

 a) Investiční výdaje: 

 V roce 2018 byly provedeny tyto investiční výdaje: 

Nákup konvektomatů  437 355,- 

 

b) Neinvestiční náklady: 

 

Náklady       SU 500-599 Výnosy    SU 600-699     Rozdíl 
částka částka UZ     

21 907 717,00 Kč 21 907 717,00 Kč 33353 státní 0,00 Kč 

11 880,00 Kč 11 880,00 Kč 33070 Plavání 0,00 Kč 

761 825,00 Kč 761 825,00 Kč 33111 projekt 0,00 Kč 

38 109,00 Kč 38 109,00 Kč 55555 Žáci kroužky 0,00 Kč 

1 898 492,00 Kč 1 898 492,00 Kč stravné školní jídelna 0,00 Kč 
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 2 877 068,00 Kč 00079 dotace obce  

 537 780,21 Kč 00079 vlastní   

      

3 409 704,23 Kč 3 414 848,21 Kč     5 143,98 Kč 

 

 

Náklady financované z dotace ze státního rozpočtu 

 

 Celkový objem nákladů činil:  

    UZ 33353 státní            21 907 717,00,- 

    UZ 33070 plavání                                11 880,00,- 

      

                21 919 597,00,-                             
 

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

 

Náklady financované z prostředků zřizovatele a z vlastních příjmů organizace 

 

Celkový objem nákladů činil:         3 409 704,23 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 Platby obyvatelstvu, spoluúčast 

o Výpočetní technika 

o Odpisy 

o Dohody__________________ 

o Celkem 
 

38 564,00 Kč  

422 525,95 Kč 

155 567,58 Kč  

386 200,67 Kč 

       123 315,00 Kč 

359 450,03 Kč 

358 654,00 Kč 

1 610,00 Kč 

 4 244,00 Kč 

53 372,78 Kč 

247 591,50 Kč 

30 984,90 Kč 

 656 731,92 Kč 

279 179,40 Kč 

25 853,00 Kč 

79 871,50 Kč 

24 510,00 Kč 

50 000,00 Kč 

10 000,00 Kč 

            2 261,00Kč 

          53 429,00Kč 

          45 788,00Kč 

    3 409 704,23 Kč 

             5132 

5136 

5137 

5139 

5151 

5153 

5154 

5156 

5161 

5162 

5163 

5167 

5169 

5171 

5172 

5173 

5175 

 

5429 

6125 

7551 

5021 
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3) Finanční fondy: 
 

Fond kulturních a sociálních potřeb 412 
 

TVORBA: 
Základní příděl:                                                323 061,00 Kč 

 

ČERPÁNÍ: 
Stravné:                    

Penzijní připojištění:                         

Ostatní (kultura, masáže, zájezd) 

Nepeněžní dary 

24 532,00 Kč  

24 500,00 Kč 

183 151,00 Kč 

1 000,00 Kč 

 

 

 

 

Zůstatek na běžném účtu FKSP :                                298 373,80 Kč  

 

 

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

Počáteční stav:                                                                263 035,35 Kč   

Tvorba fondu: 

příděl ze zisku za rok 2017                                                  3 193,89  Kč     

       

Konečný stav:                                                                  266 229,24 Kč     

 

 

Fond reprodukce majetku   416 
 

Počáteční stav:                                                    570 202,85 Kč 

Tvorba fondu: 

Tvorba z odpisů:                                                        53 429 ,00 Kč 

Dotace od zřizovatele                                                  437 355,00 Kč 

   

Čerpání fondu:   

Oprava                                            23 716 ,00 Kč 

Dotace od zřizovatele         437 355,00 Kč 

Kompostéry                       96 558,00 Kč 

Zůstatek fondu:                                                    503 357,85 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                                               
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4) Celkový výsledek hospodaření organizace 
                                                                                                                                         

V roce 2018 hospodařila Základní škola Palkovice, příspěvková organizace s výsledkem  

v hodnotě 5 143,98 Kč.   

 

 
 

5) Rozdělení výsledku hospodaření  -  návrh  

  
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:                       5 143,98 Kč 

                                     z vedlejší činnosti:                            0,00 Kč 

                                     celkem                                       5 143,98 Kč 

  

Kladný hospodářský výsledek, který činí 5 143,98 Kč, navrhuji rozdělit do fondu příspěvkové 

organizace v souladu s ustanovením zákona č. 557/2004 Sb. který mění ustanovení zákona 

250/2000 Sb.,                „O rozpočtových pravidlech…“ následovně: 

 

a) rezervní fond:             5 143,98 Kč 

 

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

ze dne 26.3.2019 . 

 

 

6) Vyhodnocení kontrol 

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

 

 

 Obec Palkovice 7.2.2018 

 OSSZ   4.6.2018 č.851/18/886 

 KHS   25.1.2018 č.KHSMS43000/2018/FM/HDM 

 

 

7) Závěr 

Příspěvková organizace pokryla ze svého rozpočtu veškeré potřebné výdaje.   
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g) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Od 1. 1. 2017 je  ZŠ a MŠ Palkovice zapojena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání do projektu Nový projekt 2016,  registrační číslo projektu 

CZ.023.68/0.0/0.0/16_022/0003258.Tento projekt byl  ve škol.roce 2018/2019 již ukončen.  

 

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 

sportovní akce. 

 

h) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 

ch) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Od 1. 1. 2017 je  ZŠ a MŠ Palkovice zapojena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání do projektu Nový projekt 2016,  registrační číslo projektu 

CZ.023.68/0.0/0.0/16_022/0003258. Tento projekt byl ve škol.roce 2018/2019 ukončen. 

 

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.  
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i) 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 

NIDV  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 

 

 

V Palkovicích  dne : 8. 10. 2019             Mgr. Mgr. Šárka Pindurová, zást.řed.školy 

                                                                                  Mgr. Milan Šponer, ředitel školy   

     

Projednáno pedagogickou radou dne: 10. 10. 2019  

 

 

Schváleno Školskou radou dne: 11. 10. 2019 


