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Výroční zpráva :
Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Odloučená pracoviště :
Bystřice 402 (původní česká škola)
Bystřice 106 (mateřská škola)
Bystřice 295 (mateřská škola)
Zřizovatel školy :
Obec Bystřice, 739 95 Bystřice nad Olší 366, okres Frýdek-Místek
Právní forma školy :
příspěvková organizace, právní subjektivita od 1.ledna 2002
IČ : 70 94 26 41
DIČ : CZ70942641
Ředitel školy:
Mgr. Jan Čechura
Statutární zástupce ředitele školy :
Miroslav Kozel (zástupce pro výchovně vzdělávací činnost ZŠ)
Zástupce ředitele :
Věra Navrátíková (zástupkyně pro výchovně vzdělávací činnost MŠ)
Kontaktní údaje :
telefon : 558 558 200
e-mail : skola@zs-bystrice.cz
www : www.zs-bystrice.cz
Datum zřízení školy : 1927
Datum zařazení školy do sítě škol : 27.5.1996
REDIZO : 600 133 630
Součásti školy :
Základní škola 848 (celková tabulková kapacita 550 žáků)
Základní škola 402 – odloučené pracoviště
Mateřská škola 106 (celková tabulková kapacita 178 dětí)
Mateřská škola 295 – odloučené pracoviště
Mateřská škola 402 – odloučené pracoviště
Školní družina (celková tabulková kapacita 120 žáků)
Školní jídelna ZŠ 848 a školní jídelna MŠ 106 (celková tabulková kapacita 945 obědů)
Školní výdejna MŠ 295, MŠ 402 (celková tabulková kapacita 60 obědů)

Základní údaje o škole a součástech školy, které sdružuje ve školním roce 2012/2013
(za celé zařízení)

1.stupeň
2.stupeň
ZŠ
ŠD
MŠ
ŠJ

Počet
tříd/skupin
11
10
21
4
7
x

Počet žáků Počet žáků na Přepočtený Počet žáků na
třídu
počet prac. pedagoga
229
20,82
12
19,08
233
23,30
19,14
12,17
462
22,00
32,39
14,26
120
30,00
3,58
33,52
170
24,29
13,87
12,26
x
x
14,6
x

Seznam mimoškolních či občanských sdružení při základní škole :
Sdružení rodičů při základní škole
Sdružení rodičů při mateřské škole
Školská rada

Výroční zpráva základní školy
Vzdělávací program základní školy :
Vzdělávací program číslo jednací MŠMT
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání č.j. 699/2007

Školní rok 2012/2013
V ročnících
Počet žáků
1. – 9.
462

Přehled povinně volitelných a nepovinných předmětů :
Povinně volitelné předměty :

Nepovinné předměty :

Cvičení z matematiky
Konverzace v anglickém jazyce
Domácnost
Pohybové a sportovní aktivity
Informatika

Pohybové a sportovní aktivity
Plavání
Keramika
Cvičení z matematiky
Sborový zpěv
Dramatická výchova
Náboženství

Spolupráce a uskutečněné projekty :
a)mezinárodní
- First Lego League(FLL) – mezinárodní celosvětová soutěž družstev v LEGO
projektech
- Vítězit nebo prohrávat – spolupráce 9.třídy na projektu se ZŠ s polským jazykem
vyučovacím Bystřice a Gymnazjum Cieszyn směřované k volbě povolání
- Sportovní utkání se základní školou v polských Konczycích Wielkych
- Setkání na hranici se žáky základní školy v polských Konczycích Wielkych
- Výjezd skupiny žáků z 8. a 9.ročníku do Londýna
b)národní
- Školní divadelní přestavení – připraveno žáky z 1. – 9.ročníku pro ostatní žáky školy
a pro okolní školy a bystřickou veřejnost
- Školní akademie – společné vystoupení úspěšných žáků z oblasti recitace, zpěvu a
divadelních představení pro žáky školy a pro rodiče
- Představení ke Dni matek připravené žáky na prvním stupni v rámci jednotlivých
tříd
- Celoroční sportovní projekt Mršťné tělo pro žáky prvního stupně v disciplínách
štafetový běh, šplh, silový trojboj, překážková dráha, florbal a plavání
- Mikulášská nadílka ve spolupráci se Sdružením rodičů
- Tradiční školní radovánky – vystoupení žáků z MŠ a ZŠ
- Exkurze do archeoparku v Chotěbuzi v rámci vyučování dějepisu
- Dějepisná exkurze do Osvětimy, Věličky a Krakova
- Dopravní soutěž vědomostní včetně jízdy zručnosti
- Nepravidelné vydávání školního časopisu Drbníček
- Pokračování v projektu EU Ovoce do škol
- EU peníze školám – rozšířená výuka anglického jazyka zahraničním učitelem, dělení
hodin českého jazyka a matematiky, jazyková a další školení pro učitele
- Projekt Cvičení v přírodě pro žáky prvního stupně
- Pomoc v rámci humanitárních sbírek pro Slezskou diakonii a pro hipoterapii Chewal
Bystřice
c)spolupráce se sdružením rodičů
- celoroční spolupráce se Sdružením rodičů byla tradičně na velmi dobré úrovni,
především na úrovni vedení.
Sdružení rodičů se podílelo na úhradě nákladů ve sportovních, kulturních a
vědomostních soutěžích a při úhradách nákladů na dopravu na tyto soutěže. Dále
rodiče pomáhali při organizaci a financování oslav Dne dětí, Mikulášské nadílky,
školních radovánek, mezinárodních projektů a dalších akcí.

Údaje o zaměstnancích ve školním roce 2012/2013
a)pedagogové základní školy
interní pracovníci
externisté

fyzické osoby
39
3

přepočtený počet
35,89
-

Výuka z hlediska odborné způsobilosti učitelů základní školy
% vyjádření
94,8
86,7

odborná kvalifikace
aprobovanost výuky
Nepedagogičtí pracovníci základní školy
interní pracovníci
externisté

fyzické osoby
20
1

přepočtený počet
18,75
-

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy
celkem

počet zaměstnanců
41

finanční náklady
59.855

Nedílnou součástí učitelské práce je i další vzdělávání. Kromě samostudia je velmi
důležité i organizované další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je z velké
části hrazeno z prostředků ONIVu. Další, v tomto školním roce zásadní, byla možnost
hrazení školení pedagogů z projektu Peníze do škol.
Hlavní část školení, kterých se naši učitelé zúčastnili, byla školení připravená
společností KVIC (Krajské vzdělávací a informační centrum) Frýdek – Místek, NIDV
(Národní institut pro další vzdělávání), Pedagogickou poradnou Frýdek – Místek a
rovněž jazykovou agenturou Pygmalion Třinec. Většina školení byla připravena pro
učitele na některé ze základních školy v Třinci nebo ve Frýdku – Místku, některá
školení proběhla v Ostravě.
Dalšího vzdělávání se zúčastnily i učitelky z mateřské školy. Vedení školy se
zúčastnilo školení pro vedoucí pracovníky ve školství.
Všichni zaměstnanci školy včetně nově příchozích prodělali pravidelné školení BOZP a
PO ma začátku školního roku.

Zařazení žáků
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013
zapsaní do
1.tříd 2012
52

počet
žádostí o
odklad
8

nastoupili
do 1.třídy
2012
44

zapsaní do
1.třídy 2013
63

počet
žádostí o
odklad
10

nastoupí do
1.třídy 2013
53

Výsledky chování a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za první pololetí školního roku 2012/2013
ročník

počet žáků

prospělo

23
22
19
21
24
17
18
19
19
25
25
232

prospělo s
vyznamenáním
23
22
16
15
21
11
13
12
12
12
15
172

1.A
1.B
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
celkem
1.st.
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
celkem
2.st.
ZŠ

25
27
24
21
25
23
18
20
23
23
229

9
10
8
8
13
5
3
5
8
7
76

16
17
16
13
12
16
14
15
15
16
150

461

248

210

3
6
3
6
5
7
7
13
10
60

neprospělo/
jiné hodnocení

0/1

průměrná
známka
1,03
1,00
1,24
1,32
1,14
1,34
1,48
1,43
1,51
1,50
1,53

0/1

2/2
1/0

1,62
21,62
1,95
1,67
1,69
1,84
1,97
1,81
1,65
1,64

3/3
3/3

1,52

Celkový prospěch žáků ve škole za druhé pololetí školního roku 2012/2013
ročník

počet žáků

prospělo

23
23
19
21
24
17
18
19
20
25
25
234

prospělo s
vyznamenáním
23
23
17
15
21
9
10
9
10
13
14
164

1.A
1.B
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
celkem
1.st.
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
celkem
2.st.
ZŠ

25
27
24
21
25
23
18
20
23
23
229

9
10
5
7
9
7
3
5
7
4
66

15
17
18
14
16
16
15
15
16
18
160

1/0

463

230

229

4/1

2
5
3
8
8
10
10
12
11
69

neprospělo/
jiné hodnocení

1/1

průměrná
známka
1,05
1,01
1,26
1,31
1,14
1,40
1,51
1,55
1,47
1,53
1,71

1/1

1/0

1/0
3/0

1,71
1,65
2,04
1,75
1,77
1,74
1,90
1,83
1,75
1,77

1,55

Hodnocení výsledků výchovného působení
Problematika výchovy žáků ve škole a při všech akcích pořádaných školou byla
v průběhu celého školního roku byla důležitou součástí práce všech pedagogů i
ostatních pracovníků školy. Hlavní slovo zde mělo školní poradenské pracoviště, které
tvoří výchovný poradce, školní psycholog a školní metodik prevence.
Jejich hlavní náplní bylo stejně jako v minulých letech dbát ve spolupráci s ostatními
pedagogy na vytváření klidné, pracovní atmosféry ve škole a předcházení problémů,
šikany a dalších negativních jevů.
Ve škole byla připravena schránka důvěry, která byla pravidelně kontrolována
případné oprávněné stížnosti či oznámení byla bez odkladu s příslušnými stranami
řešena.

Vedení školy se snažilo všechny vzniknuvší problémy rovněž ihned řešit se zákonnými
zástupci žáků.
Škola žákům pravidelně poskytovala informace o zdravém životním stylu, o nebezpečí
návyku na alkohol, drogy, nebezpečí gamblerství a rovněž na nebezpečí, které
přinášejí moderní technologie, např. Facebook.
Všichni učitelé zodpovědně přistupovali k řešení problémů a rovněž k udělování
pochval za vykonanou práci. O tom, že se nám práce dařila, svědčí i počet udělených
pochval v porovnání s počtem udělených kázeňských trestů.
Žáci školy a všichni zaměstnanci se rovněž velmi aktivně podíleli na humanitární
sbírce pro Slezskou diakonii a menší finanční pomoc putovala i do Hipoterapie
Bystřice.
Hodnocení chování, udělení pochval, a kázeňských postihů za školní rok 2012/2013
1.pololetí
pochvala
TU
22

pochvala
ŘŠ
40

napomenutí
TU
-

důtka
TU
-

důtka
ŘŠ
-

2.stupeň
z chování
-

3.stupeň
z chování
-

pochvala
ŘŠ
37

napomenutí
TU
6

důtka
TU
7

důtka
ŘŠ
-

2.stupeň
z chování
-

3.stupeň
z chování
-

2.pololetí
pochvala
TU
71

Omluvené a neomluvené zameškané hodiny za školní rok 2012/2013 - 1.stupeň
pololetí/počet
žáků 232
I.
II.
školní rok

omluvené

průměr na třídu

průměr na žáka

7261
11377
18638

660,1
1034,3
1669,8

31,3
49,1
80,4

neomluvené
(%)
0
0,38
0,38

Omluvené a neomluvené zameškané hodiny za školní rok 2012/2013 - 2.stupeň
pololetí/počet
žáků 230
I.
II.
školní rok

omluvené

průměr na třídu

průměr na žáka

10201
13248
23449

1020,1
1324,8
2344,9

44,4
57,6
102,0

neomluvené
(%)
0
0,06
0,06

Údaje o integrovaných žácích
V jednotlivých třídách bylo zařazeno celkem 17 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (se zdravotním – 15 žáků a tělesným postižením – 2 žáci) a 2 žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní znevýhodnění).

Údaje o soutěžích
Soutěž, přehlídka
Národní kolo

umístění
Mladý Demosthenes – řečnická soutěž – první místo v ČR

Krajské kolo

Barevný svět – výtvarná soutěž – 3. místo
Povodí Moravy – Voda – bez označení umístění
Mladý Demosthenes – řečnická soutěž – 1. místo a 2. místo

Okresní kolo

Přespolní běh 1.stupeň – 1.,3.,6.,10.místo
Olympiáda v ČJ
Mladý Demosthenes – 1. místo a 1. místo
Dějepisná olympiáda – 1 úspěšný řešitel
ŠPLH – 1. stupeň – 2. místo
VV – POOD – F-M (Hasiči) – 2., 3. místo a 1., 2., 3. místo
Coca-Cola školský pohár – 2. místo
Volejbal – 3. místo
Matematická olympiáda Z6 – Z8
Matematická olympiáda Z9
VV – Město mýma očima (Norsko) – Žďár nad Sázavou
VV – Krásná jako kvítka (Havířov)
VV – Na loukách, na dolách (Muzeum Přerov) – 1., 3. místo
Pythagoriáda – 5.-8. místo

Profesní orientace žáků
Ve školním roce ukončilo základní vzdělávání 46 žáků 9.ročníků. Po celý školní rok
byla zvýšená pozornost věnována přípravě žáků na přijímací zkoušky. Žákům již
druhý rok nebylo vydáváno Výstupní hodnocení. Rodiče žáků byli průběžně
informováni o možnostech studia na středních školách v regionu a o možnostech
studia na odborných učilištích. V průběhu podzimních třídních schůzek do naší školy
přišli zástupci několika škol se svou nabídkou studia.
Všichni pak v únoru obdrželi vyplněné přihlášky na střední školy a učiliště a rovněž
obdrželi zápisový lístek a všechny důležité informace k přijímacímu řízení.

Pro všechny žáky pak byly pravidelně uskutečňovány exkurze do podniků a
organizací, např.Třinecké železárny, Hyundai Nošovice, Úřad práce v Třinci, žáci se
zúčastnili soutěže Riskuj.
Umístění žáků na jednotlivé školy :
Gymnázia Třinec a Český Těšín – 6 žáků
Střední zdravotnická škola Karviná – 4 žákyně
Střední průmyslová škola strojní Frýdek-Místek - 4 žáci
Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov – 3 žáci
Soukromá střední škola Třinec _kanada – 4 žáci
ostatní střední školy – 13 žáků
tříleté učební obory – 12 žáků

Činnost školní družiny
Činnost školní družiny je celkově hodnocena velmi dobře a je o ni proto také velký
zájem ze strany dětí i rodičů. Na základě těchto skutečností jsme požádali MSK
Ostrava o navýšení kapacity školní družiny z 90 na 120 dětí. I tak však byla kapacita
velmi rychle vyčerpána. Vychovatelky připravily vlastní Školní vzdělávací program pro
školní družinu. Především odpolední činnosti byly pro děti velmi pestré, každé dítě se
mohlo podle svých schopností a možností zapojit. Časté byly společné akce s rodiči,
např. fotbalový turnaj a další akce.
Mezi největší akce z hlediska počtu zapojených dětí a jejich významu bezesporu
patřila noc s Andersenem a Pálení Moreny a Mařocha, kterého se účastnili i zástupci
obce.
Důležitou součástí práce školní družiny je i ranní družina, kam dochází především
děti, jejichž rodiče odcházejí brzy do zaměstnání a nemohou se o děti jinak postarat.
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Naše škola je nedílnou součástí kulturního a společenského dění v obci a také se
podílí na řadě akcí, které vedou k propagaci školy a zvýšení její prestiže a současně
pomáhají k rozvoji k rozvoji kultury v obci.
Září 2012
-

Divadelní představení Kocour Modroočko pro 1.-3.ročník
Projekt příhraniční spolupráce se ZŠ s p.j.v. a Gymnazjum Cieszyn pro žáky
9.ročníku – volba povolání
Adaptační pobyt pro žáky 6.ročníku
Exkurze do Landeku – 5.ročník

Říjen 2012
-

Návštěva výstavy ovoce a zeleniny ČZS Bystřice
Okresní kolo v přespolním běhu
Beseda s panem Burianem
Projekt Primulka – osobnostní výchova
Projekt příhraniční spolupráce se ZŠ s p.j.v. a Gymnazjum Cieszyn pro žáky
9.ročníku – volba povolání
Finanční gramotnost pro žáky 8. a 9.ročníku – Partners Pardubice
Vítání občánků na obci
Autoškola Vašíčková – kurzy pro žáky 4. a 5.ročníku
Draví ptáci Zayferus Brno
Soustředění Sborečku v Milíkově

Listopad 2012
-

Výchovně vzdělávací exkurze do Osvětimi, Věličky a Krakova pro žáky 9.ročníku
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
Finanční gramotnost pro žáky 8. a 9.ročníku – Partners Pardubice
Dějepisná olympiáda – školní kolo
Divadelní představení našeho divadelního souboru pro naše žáky a okolní školy –
Ztracená třídnice
Rumunský den ve školní jídelně

Prosinec 2012
-

Školení bystřických hasičů
Projekt Primulka – osobnostní výchova
Školní Mikuláš
Biologická olympiáda – školní kolo
Vánoční turnaj ve florbale pro 1.stupeň
Vystoupení Sborečku pro rodiče
Vánoční besídka pro všechny žáky
Vystoupení dramatického kroužku
Vánoční turnaj ve florbale pro žáky 2.stupně

Leden 2013
-

Okresní kolo ve florbale v Brušperku – mladší žáci
Okresní kolo ve florbale v Paskově – starší žáci
Lyžařský výcvik na Polance
Projekt Primulka – osobnostní výchova
Zápis do první třídy
Konverzační soutěž v anglickém jazyce

-

Řečnická soutěž Mladý Demosthenes – krajské kolo v Opavě
Okresní kolo matematické olympiády v Třinci – žáci 2.stupně
Okresní kolo dějepisné olympiády ve Frýdku-Místku
Recitační soutěž
Pololetní karneval ve spolupráci s DDM

Únor 2013
-

Beskydská lyže – lyžařské závody v běžeckých a sjezdových disciplínách Mosty
Okresní kolo ve šplhu pro žáky 1.stupně Jablunkov
Beseda o paleontologii s PhDr.Majerem
Divadelní představení pro žáky 2.stupně v Třinci – Válka s mloky
Recitační soutěž v Jablunkově – okrskové kolo
Soutěž v anglickém jazyce ve Frýdku-Místku – žáci 2.stupně
Pythagoriáda – matematická soutěž
Schůzka s rodiči – přihlášky na střední školy
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Okresní kolo chemické olympiády ve Frýdku-Místku
Přebor školy v plavání pro 1.stupeň

Březen 2013
-

Obvodní kolo v házené dívky 1.stupně v Třinci
Okresní kolo v recitaci ve Frýdku-Místku pro žáky 1.stupně
Obvodní kolo v házené hoši 1.stupně v Třinci
Okresní kolo v recitaci ve Frýdku-Místku pro žáky 2.stupně
Zlatý Amos v Praze p.uč.Mikulka
Střelecká soutěž pro žáky 8. a 9.ročníku na školní střelnici
Projekt Primulka – osobnostní výchova
Beseda o Austrálii – 7.ročník
Pracovní dílna v knihovně pro žáky 4. a 5.ročníku
Street Hockey kvalifikace se ZŠ Nýdek
Okresní kolo zeměpisné olympiády ve Frýdku-Místku
Filmová projekce v rámci akce Jeden svět na školách pro žáky 5. až 9.ročníku
v bystřickém kině
Okrskové kolo v přehazované v hale ZŠ Bystřice
Beseda o hadech pro žáky 4.ročníku
Vynášení Moreny – školní družina
Soutěž v anglické konverzaci na 2.ZŠ v Třinci
Matematický klokan
Okrskoví kolo ve volejbalu děvčat v naší hale
Kdo si hraje nezlobí – akce DDM Bystřici pro naše žáky
Vajíčkovník – zdobení stromu v rámci oslav Velikonoc

-

Beseda o nebezpečí Facebooku

Duben 2013
-

Projekt Primulka – osobnostní výchova
CocaCola Cup – kvalifikační fotbalové utkání
Slavíček – pěvecká soutěž v místním kině
Multimediální pásmo pro žáky 7.ročníku v kině Kosmos v Třinci – zeměpis
Krajské kolo v olympiádě c českém jazyce v Ostravě
Plavecká štafeta první stupeň na školním bazéně
Bystřický zvonek v kině
Riskuj – vědomostní soutěž na SSŠ Kanada pro žáky 8.ročníku
Soutěž v cyklistické zručnosti
Krajské kolo v recitaci pro žáky 1.stupně v Ostravě
Matematická olympiáda na 1.ZŠ v Třinci
Okresní kolo ve volejbalu dívek v Paskově
Sbírka Diakonii Třinec na nákup potravin pro potřebné
Vítání občánků na obci
Den Země s DDM Bystřice
Přijímací řízení na střední školy
Prověrka bezpečnosti práce ve škole
Okresní kolo v dopravní soutěži v Jablunkově
Velké finále ve StreetHockey v Ostravě

Květen 2013
-

McDonald Cup v kopané v Jablunkově
Odpočinkový pobyt pro žáky – vítěze Kdo si hraje nezlobí v Jasení
Celostátní kolo v soutěži ve finanční gramotnosti v Praze pro družstvo
8.ročníku
Beseda s režisérem R.Lipusem pro žáky 9.ročníku
Učitelský výjezd v rámci projektu Comenius na Madeiru
Okresní kolo v Pythagoriádě na 1.ZŠ v Třinci
Oslava Dne matek
Celostátní finále v soutěži Mladý Demosthenes
Dopravní soutěž ve Frýdku-Místku
Testování žáků 5. a 9.ročníku
Jarní revue – akce DDM Bystřice pro naše žáky
Beseda s kronikářem pro žáky 9.ročníku
Školní výlety
Školní kolo v malé kopané pro žáky 1.stupně
Natáčení programu Šikulové – Česká televize – 2.třída
Projekt Primulka – osobnostní výchova

-

Návštěva Úřadu práce – žáci 8.ročníku

Červen 2013
-

Tradiční školní radovánky
Sportovní utkání ve škole v polských Konczycích
Školní výlety
Společný výšlap na Čantoryji se žáky z polské školy v Konczycích

Údaje o inspekční činnosti ve škole
Ve školním roce 2012/2013 nebyla ve škole provedena kontrola ze strany České
školní inspekce.
V průběhu školního roku byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí
Ostrava ve stravovacích provozech školy, dále pravidelná roční prověrka BOZP a PO
smluvní společností TRINANZA.

V Bystřici na Olší dne 30.9.2013
Ekonomická část výroční zprávy

Mgr. Jan Čechura, ředitel školy

Údaje o ekonomické činnosti školy (za celé zařízení)

Hospodaření školy za rok 2012 (údaje za celé zařízení)
Příjmy
dotace KÚ
příspěvek zřizovatele na
investice
příspěvek zřizovatele na provoz
jiné (dary, dotace, cizí zdroje)
celkem
vlastní výnosy
prodej zboží
dotace Comenius
EU dotace – Peníze školám
Výdaje

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

25 615 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

110 000,00

0,00

30 725 000,00

0,00

3 600 917,34

1 215 524,90

0,00

94 507,32

69 530,44

0,00

940 238,00

0,00

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

mzdové + sociální

25 934 299,04

314 342,00

spotřeba materiálu

3 941 849,48

551 089,13

energie

3 048 184,98

132 081,00

394 490,20

15 828,80

0,00

0,00

1 232 914,79

70 765,35

odpisy

231 031,20

4 819,80

celkem

34 782 769,69

1 088 926,08

opravy a údržba
investice
ostatní služby

Výdaje v hlavní činnosti odpovídají provozu školy včetně MŠ. Nebyly ovlivněny
žádnou mimořádnou událostí.

Hospodářský výsledek

Hlavní činnost
Hospodářský výsledek

Vedlejší činnost

58 203,27

221 106,14

Celkem

279 309,41

Daňové přiznání bylo zpracováno daňovým poradce v květnu 2013. Daň za rok 2012
byla 0,00 Kč.

Přehled finančních fondů k 31.12.2012
Fond odměn

111 778,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

242 795,65

Fond investic

587 958,53

Fond rezervní

1 781 769,10

Komentář k čerpání fondů:
Fond odměn – v roce 2012 nečerpáno.
FKSP - čerpání dle vyhlášky 114/2002 Sb. Pro zaměstnance využito celkem 174 791,Kč.
Fond investic - je tvořen z odpisů a darů. V roce 2012 nečerpáno.
Fond rezervní – v roce 2012 čerpány nespotřebované dotace EU - EU Peníze školám a
Comenius ve výši 322 438,58 Kč.
Z finančních darů vyčerpáno 110 000,- Kč a příjem darů činil 110 000,- Kč.
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem
Fond odměn

120 000,00

Fond investic

0,00

Fond rezervní

159 309,41

Celkem

279 309,41

Přehled dotačních programů

Název dotačního programu

Požadovaná částka

Comenius
EU Peníze školám

Výroční zpráva mateřské školy

Přidělená částka

69 530,44

69 530,44

2 350 595,00

2 350 595,00

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok: 2012-2013
Počet tříd

Počet dětí

Průměrná školní docházka v
jednotlivých třídách

1. třída

28 dětí

22,1

2. třída

28 dětí

17,7

3. třída

26 dětí

20,1

4. třída

20 dětí

15,3

5. třída

12 dětí

9,1

6. třída

28 dětí

19

7. třída

28 dětí

20,5

Prázdninový provoz

28 dětí

x

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při MŠ:
Sdružení rodičů a přátel školy
1. 9. 2012 byl zvolen předsedou SRPŠ pan Miroslav Slaninák. Výbor SRPŠ byl doplněn
o nové členy z řad rodičů.
Od nového školního roku 2012/2013 pracovala mateřská škola s novým ŠVP –
Hrajeme si v království barev.
V souladu s ŠVP nabízela MŠ : týdenní lyžařský kurz pro děti od 4 let, 1x týdně výuku
anglického jazyka ve 4 skupinách, 10 hod. výuky plavání pro nejstarší děti, 1x týdně
po celý školní rok taneční kroužek pod vedením p. Hily pro děti od 4 let. Logopedická
třída pak hipoterapii a jógu pro děti.

Během školního roku byly ve spolupráci SRPŠ realizovány tyto projekty:
1/ Působení dětské literatury a dětské dramatické tvorby na dětskou duši.
2/ Životní prostředí v Bystřici očima dětí.
Na oba projekty byly získány granty. Část druhého projektu byla realizována ve
spolupráci s občanským sdružením Beskydáček.

Učitelky MŠ připravily s dětmi besídky pro rodiče (Vánoční besídka, besídka ke Dni
matek). Děti vystupovaly s kulturním písmem u příležitosti „Vítání občánků“ a s
tanečním pásmem „Fotbaloví šampioni“ na „Radovánkách“. Ve spolupráci s rodiči
realizovaly učitelky všech 7. tříd výlety, jednalo se o turistické výlety po okolních
horách. Děti se zúčastnily zimních her, výtvarných soutěží a pěvecké soutěže, jarních
a podzimních dílen, které organizoval Dům dětí a mládeže v Bystřici.
Na konci školního roku proběhlo ve všech třídách rozloučení se školáky, kteří obdrželi
pamětní list a knihu. Mateřská škola pokračovala ve spolupráci s DPS v Bystřici, kde
děti 2x za rok vystoupily s kulturním pásmem pro seniory. U příležitosti Dne matek
vystoupily s kulturním programem v klubu důchodců.
Předškolní děti navštívily 1. třídy ZŠ a místní knihovnu. Během školního roku shlédly
10x divadelní představení, jak v MŠ tak i v divadlech v Třinci, Českém Těšíně. Rovněž
navštívili program dětského ilustrátora Dudka v místní knihovně.
Pedagogické pracovnice ve školním roce 2012-2013 :
Počet fyzických osob: 14 – přepočteno na úvazky: 13,874
Úvazky v jednotlivých třídách:
5 tříd běžných: 10 – přepočteno na úvazky
Logopedická třída: 2 – přepočteno na úvazky
Elokovaná třída MŠ 295 – 1,874
Výuka z hlediska odborné pedagogické způsobilosti %: všechny učitelky, včetně
učitelek logopedické třídy splňují kvalifikační požadavky – 100% kvalifikovanost.
Nepedagogičtí pracovníci ve šk. r. 2012-2013
Počet pracovnic ŠJ: 5 – přepočteno na úvazky: 5
Počet provozních pracovnic: 5 – přepočteno na úvazky: 4,88

Pro školní rok 2013/2014 bylo zapsáno 63 dětí, 50 dětí bylo přijato, 4 děti se
odstěhovaly a 13 dětí přijato nebylo. Jejich zákonní zástupci budou kontaktování v
případě uvolnění místa v MŠ.
Do 1. třídy ZŠ odešlo 46 dětí. Odklad školní docházky byl udělen 7 dětem.

V Bystřici 28. 8. 2013
Navrátíková Věra, zástupkyně ředitele pro výchovně vzdělávací proces MŠ

