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Výroční zpráva
Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
odloučené pracoviště Bystřice 402
Bystřice 106
Bystřice 295
Zřizovatel:
Obec Bystřice
739 95 Bystřice 334, okres Frýdek-Místek
Právní forma školy:
Ředitel školy:
Statutární zástupce ředitele:
Zástupce ředitele:

příspěvková organizace od 1. 1. 2002
IČ 70942641
DIČ CZ70942641
Vilém Wozniak
Miroslav Kozel (zástupce pro výchovně vzdělávací proces ZŠ)
Věra Navrátíková (zástupkyně pro výchovně vzdělávací proces MŠ)

Kontaktní údaje
- telefon
- fax
- e-mail
- www

558 995 200
558 995 233
skola@zs-bystrice.cz
www.zs-bystrice.cz

Datum zřízení:
Datum zařazení do sítě škol:
Poslední aktualizace:
Identifikační číslo ředitelství:
Součásti školy:

1927
27. 5. 1996
1. 9. 2011
600 133 630
MŠ 106 (+ odloučené pracoviště MŠ 295 a MŠ 402), kapacita 178
školní družina, kapacita 90
školní jídelna ZŠ 848, školní jídelna MŠ 106, kapacita 945
školní jídelna - výdejna MŠ 106 (prac. MŠ 295 a MŠ 402), kapacita 60

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2011/2012 (za celé zařízení)

Počet
Počet žáků
tříd/skupin

Počet žáků
na třídu/skupinu

Přepočtený počet
ped. prac./prac. ŠJ

Počet žáků na ped.
úvazek

1. stupeň

11

226

20,5

12,00

18,8

2. stupeň

11

246

22,4

19,27

12,8

Školní družina

3

90

30,0

2,58

34,9

Mateřská škola

7

170

24,3

13,87

12,3

Školní jídelna

x

x

x

12,90

x

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole:
Sdružení rodičů při ZŠ Bystřice 848
Sdružení rodičů při MŠ Bystřice 106
Školská rada – složení:
Mgr. Anna Kubátová - předsedkyně
Michaela Badurová - místopředsedkyně
Mgr. Blanka Chovancová - zapisovatelka
Robert Hudzieczek
Mgr. Radim Mikulka
Mgr. Roman Wróbel
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1. Výroční zpráva základní školy
Vzdělávací program školy

školní rok 2011/2012

vzdělávací program č.j. MŠMT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
č. j. 699/2007

v ročnících

počet žáků

1. - 9.

472

31504/2004-22

Přehled PVP a NP
Poř. č.

Povinně volitelných předmětů

Poř. č.

Nepovinných předmětů

1.

Cvičení z matematiky

1.

Pohybové a sportovní aktivity

2.

Konverzace v anglickém jazyce

2.

Plavání

3.

Domácnost

3.

Katolické náboženství

4.

Pohybové a sportovní aktivity

4.

Evangelické náboženství

5.

Keramika

6.

Cvičení z matematiky

7.

Informatika

8.

Sborový zpěv

9.

Dramatická výchova

Spolupráce a projekty
a) mezinárodní
1. „Evropská jízda / European tour“ - šestý rok společného mezinárodního projektu se školami v SR, PR
- navázání spolupráce se školami v Konczycích Wlk. (PR) a v Rakovci nad Ondavou (SR), vzájemné
schůzky pedagogů, výměnné několikadenní pobyty žáků v partnerských školách, porovnávání
dovedností a znalostí žáků, rozvoj jazykových znalostí, seznámení se s jazyky sousedních zemí,
poznávací zájezdy žáků partnerských škol (Ostrava a okolí, Čenstochová, Bardějov, Michalovce,
Vysoké Tatry), ukončení projektu na Slovensku
2. „Adopce na dálku“ - osmý rok adopce afrického žáka z Conakry (Guinea)
3. „FLL (First Lego League)“ - mezinárodní celosvětová soutěž družstev – První lego liga
4. „Poznejme se navzájem“ - příhraniční spolupráce v regionu Bílé Karpaty se ZŠ Oravské Veselé
5. „Vítězit nebo prohrávat“ - ve spolupráci s 9. třídou PZŠ Bystřice a se školou Gymnázium Polský Těšín

b) místní
1. Projekt „Školní divadlo“ (6. - 9.) - nácvik a realizace tradičního divadelního představení
pro rodičovskou veřejnost a školní mládež ze širokého okolí
2. Projekt „Stonožka“ (testy žáků 5. a 9. ročníku)
3. Projekt „ Třídní akademie u příležitosti Dne matek“ - společné vystoupení žáků pro maminky
a babičky ve třídách I. stupně
4. Projekt „Mrštné tělo“ (1. - 5.) - sportovní soutěže (štafetový běh, silový trojboj, překážková dráha,
florbal, plavání, atletický trojboj, šplh)
5. Projekt „Mikulášská nadílka“ (9. roč.)
6. Projekt „ZŠ Bystřice má talent“ (Vánoční besídka 1. - 9.) - příprava a realizace společného programu
jednotlivých tříd
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7. Projekt „Budování vodní nádrže“ (6. - 9.) - ukončení realizace výstavby nádrže
8. Projekt „Sběr a výsadba semen“ (6. - 9.) - příprava materiálu pro osazení vodní nádrže původními
dlouhověkými dřevinami
9. Projekt „Školní radovánky“ (1. - 9.)
10. Návštěva archeoparku v Chotěbuzi (4. a 7. roč.) - D, Vl
11. Exkurze do Osvětimi, Věličky a Krakova (Z, OV, D)
12. Projekt „Pozor, červená!“ - soutěže, besedy, vědomostní testy, jízda zručnosti, první pomoc
13. Exkurze do hornického muzea v Ostravě Landeku
14. Časopis školního parlamentu „Drbníček“
15. Projekt „Školní mléko“
16. Projekt „Ovoce do škol“ (I. stupeň) - pravidelná 14denní distribuce ovoce, zeleniny a nápojů pro žáky
I. stupně
17. Projekt „Cvičení v přírodě“ (I. stupeň)
18. Projekt EU „Peníze školám“ (5. - 9. ročník), rozšířená výuka anglického jazyka rodilým mluvčím,
zdokonalovací kurzy anglického jazyka pro pedagogy
19. Účast v humanitárních sbírkách:
- Humanitární sbírka Diakonie Broumov
- Sluníčkový den
- Červená stužka
- Život dětem
- Fond Sidus
- Šance, Chrpa

c) spolupráce se sdružením rodičů
Přestože se stále nedaří zapojit do života školy větší počet zákonných zástupců žáků, byla i v tomto
roce spolupráce na velmi dobré úrovni především mezi výborem SR a vedením školy. SR se nadále
podílelo na úhradě nákladů na účast v soutěžích různých stupňů, na dopravu na kulturní akce, na
organizaci a financování Dne dětí, Mikulášské nadílky, radovánek, školního plesu aj., finanční podpora
realizace mezinárodních projektů (ET) aj.

Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 (bez MŠ) – stav k 30. 6. 2012

počet fyzických osob

přepočtené úvazky

interní pracovníci

36

33,78

externí pracovníci

3

x

Výuka z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů ( bez MŠ )

v%
Odborná kvalifikace

90,9

Aprobovanost výuky

88,3
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 (bez MŠ) – stav k 30. 6. 2012

počet fyzických osob

přepočtené úvazky

Interní pracovníci

19

18,1

Externí pracovníci

1

x

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy (včetně MŠ)

Celkem

Počet zúčastněných

Finanční náklady

22

78 835,00

I v tomto školním roce byl kladen důraz na celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků. Finanční dotace
byla v porovnání s minulými léty opět nižší, důvodem byl menší objem přidělených prostředků ONIV.
Garantem DVPP bylo vzdělávací zařízení KVIC Nový Jičín s pobočkou ve Frýdku–Místku. Většina
pedagogických pracovníků využívala možnosti dalšího prohlubování, případně rozšiřování své odbornosti
formou přednášek, seminářů a studia metodických materiálů. Všichni pracovníci absolvovali v průběhu
školního roku pravidelné školení BOZ a PO. Proběhly rovněž schůzky k projektu „Peníze školám“ (příprava
projektu, stanovení cílů, tvorba šablon, organizace jazykových kurzů).
Dvě pracovnice absolvovaly první rok studia „ICT ve Vv“, dvě pracovnice absolvovaly kurz pro asistenty
pedagoga, školní psycholožka ukončila úspěšně studium svého oboru na VŠ, 11 učitelů se zúčastnilo
jazykového kurzu anglického jazyka. Ve škole proběhly další vzdělávací akce - „Nové trendy ICT v základních
školách“, „Výtvarné metody ve výuce na I. stupni“.
Ředitel školy a zástupkyně se zúčastnili vzdělávacích akcí určených pro vedoucí pracovníky.

Zařazení žáků
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2011/2012

Zapsaní
do 1.tříd 2011
77

Počet žádostí
Nastoupili
Zapsaní
Počet žádostí
o odklad
do 1. třídy 2011 do 1. tříd 2012
o odklad
8

69

53

8

Nastoupí
do 1. třídy 2012
45

V zápisu žáků do 1. tříd došlo v porovnání se školním rokem 2010/2011 k velmi výraznému nárůstu –
2010 – 55, 2011 – 77.
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Výsledky chování a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012

Počet žáků
celkem

Ročník

Prospělo
Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

Hodnoceno slovně

1.

68

63

5

-

-

2.

34

33

1

-

-

3.

38

27

11

-

-

4.

47

29

17

1

-

5.

39

14

25

-

-

Celkem 1. stupeň

226

166

59

1

-

6.

71

31

39

1

-

7.

61

12

49

-

-

8.

46

15

29

2

-

9.

68

17

51

-

-

Celkem 2. stupeň

246

75

168

3

-

Škola celkem

472

241

227

4

-

Průměrná známka: 1,56

loni 1,58

I. stupeň

Poř. č.

Třída

II. stupeň

Průměrná
známka

Poř. č.

Třída

Průměrná
známka

1.

1.C

1,08

1.

6.C

1,54

2.

1.A

1,15

2.

6.B

1,56

3.

2.B

1,16

3.

6.A

1,67

4.

1.B

1,19

4.

9.C

1,68

5.

2.A

1,21

5. - 6.

8.B, 9.B

1,73

3.A, 3.B

1,37

7.

8.A

1,80

8.

4.A

1,43

8.

9.A

1,83

9.

4.B

1,50

9.

7.C

1,87

10.

5.A

1,72

10.

7.B

2,00

11.

5.B

1,76

11.

7.A

2,08

6. - 7.

7

Profesionální orientace žáků
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012

Gymnázium
8 leté

6 leté

4 leté

SOŠ vč.
konzervatoří

přijatí

přijatí

přijatí

přijatí

1

1

7

60

SOU, U

OU, PrŠ

přijatí

přijatí

0

0

Celý školní rok patřila k prioritním úkolům příprava a zdárná realizace přijímacího řízení ke studiu
na středních školách. Novelizací školského zákona došlo ke zrušení povinnosti vydávání výstupních hodnocení
žáků končících povinnou školní docházku. Na podzimních třídních schůzkách rodičů seznámili výchovní
poradci okolních středních škol s profily svých zařízení. Rodičům vycházejících žáků byly na třídních
schůzkách rozdány podklady pro přijímací řízení (leden 2011), později rovněž zápisové lístky a školou
vyplněné přihlášky. Zákonní zástupci tak měli dostatečné množství informací. Na chodbě školy byla průběžně
aktualizována informační tabule věnovaná této problematice.
Pro žáky II. stupně byly uskutečněny exkurze na úřadu práce v Třinci (8. ročník), ve strojírnách TŽ Třinec
(8. ročník), Olympiáda řemesel SOŠ Třinec Kanada, exkurze do závodu Hyundai v Nošovicích (9. ročník).
Přijímací řízení skončilo rozhodným úspěchem našich žáků (do jedné třídy čtyřletého Gymnázia v Třinci bylo
z 30 žáků přijato 5).

Hodnocení výsledků výchovného působení
Velká pozornost k problematice výchovy a samotného výchovného působení na žáky se prolínala celým
školním rokem. Stejně jako v minulosti k tomu přispěla činnost školního poradenského pracoviště (výchovný
poradce, školní psycholog, preventista negativních jevů). Cílem tohoto orgánu je stejně jako v minulém roce
zajištění co nejpříznivějšího klimatu školy, řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků, jejich rodičů a
pedagogů. Činnost ŠPP dává jeho členům i ostatním pedagogickým pracovníkům určitou jistotu v tom, že škola
se vědomě podílí na prevenci a řešení potíží a problémů, které život ve škole přináší.
Na škole byly nadále vedeny „schránky důvěry“, které byly žáky využívány méně než v minulosti.
Obsahem sdělení žáků byly dotazy, ojediněle se objevily kritické připomínky k chování spolužáků. Případné
problémy byly řešeny okamžitě se všemi zainteresovanými stranami včetně zákonných zástupců žáků.
Škola poskytla žákům základní informace o zakázaných i volně dostupných návykových látkách,
škodlivosti kouření, rizika zneužívání návykových látek – drog, drogové prevenci v souvislosti s AIDS
a o alkoholismu.
K výše uvedeným skutečnostem byly organizovány přednášky, besedy a instruktáže. I. stupeň – „Jak si
nenechat ublížit?!“, „Jak zareagovat v krizové situaci“, „Jak zvládnout dospívání?!“, „Jak prožít šťastné
dětství“. II. stupeň - „Dospívání? Co to obnáší?!“, „Vztahy mezi námi?!“, „Láska, vztahy... riziko AIDS?!“,
„Jak prožít šťastné dětství“.
Ve třídách bylo zjišťováno formou dotazníku klima třídy.
Stejně jako v minulosti převládaly v hodnocení chování pochvaly nad postihy. Pochvaly TU byly
8

udělovány především za práci pro třídní kolektiv, pomoc učiteli a spolužákům, pochvaly ŘŠ za reprezentaci
školy a obce. Celkově je chování žáků hodnoceno jako velmi dobré.
Postihy - napomenutí TU a důtka TU za drobné kázeňské přestupky, zapomínání domácích úkolů
a školních potřeb, drobné prohřešky proti školnímu řádu; důtky ŘŠ za vážnější přestupky a porušování školního
řádu.
Udělování jednotlivých stupňů postihů se řídilo ustanovením školního řádu.
Součástí výchovného působení byla dále aktivní účast v několika humanitárních sbírkách (Život dětem,
Fond Sidus, Veřejná sbírka, CPK - Chrpa).
V kurzech dopravní výchovy byli všichni žáci I. stupně seznamováni se základy Besipu a celkovou
problematikou dopravních předpisů a chování na veřejných komunikacích. Nadále chybí dopravní hřiště.

Hodnocení chování, udělení pochval a postihů za školní rok 2011/2012

Pochvala TU Pochvala ŘŠ
219

Napomenutí
TU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

II. stup.
z chování

48

38

3

0

54

III. stup.
z chování
0

Omluvené a neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012
Počet omluvených
hodin

Prům. hodin
na žáka

Počet neomluvených
hodin

% ze všech zameškaných
hodin

1. pololetí

16 938

36

0

-

2. pololetí

18 781

40

1

0,005

za školní rok

35 719

76

1

0,003

Údaje o integrovaných žácích
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/2012
Druh postižení

Ročník

Počet žáků

sluchové

0

0

zrakové

0

0

s vadami řeči

1.,2.

3

tělesné

1.,5.

2

0

0

4.,5.,6.,7.

9

1.

1

s kombinací
s vývojovými poruchami učení a chování
autismus

9

Integrovaní žáci (žáci s SPU) byli vyučováni z nedostatku přidělených finančních prostředků ve skupinách.
Dva žáci (v 1. a 6. ročníku) byli vyučováni s pomocí asistentů pedagoga. Velmi dobrá byla spolupráce
výchovného poradce s pracovníky SPC v Ostravě a Frýdku-Místku a PPP v Třinci. Na velmi dobré úrovni byla
rovněž spolupráce rodičů žáků vyšetřovaných SPC F-M.

Údaje o soutěžích

Název soutěže, přehlídky
Národní a mezinárodní kolo

Umístění
Astronomická olympiáda – 1. místo, 18. místo
Vv – Barevný svět – 5. místo

Oblastní (krajské) kolo

Dějepisná olympiáda – 17. místo
Astronomická olympiáda – 2. místo, 4. místo
Chemická olympiáda – 5. místo, 12. místo, 20. místo
Fyzikální olympiáda – 1. místo, 25.-26. místo
Olympiáda v českém jazyce – 8.-9. místo
Vv – PO očima dětí – 3. místo
Vv – Malovaná písnička – 1. místo, 2x 2. místo

Okresní kolo

Přespolní běh – 1. místo, 3. místo
Dějepisná olympiáda – 4. místo
Florbal – 5. místo
Astronomická olympiáda – 1. místo, 12. místo
Mladý Demosthenes – 2x 4. místo
Šplh – 2. místo
Olympiáda z českého jazyka – 1. místo
Recitační soutěž – 2x 5. místo
Matematická olympiáda Z6-8 – 8.-9. místo, 11. místo, 15.-20. místo
Fyzikální olympiáda – 1. místo, 3. místo, 9. místo
Chemická olympiáda – 1. místo, 3. místo, 5. místo, 12. místo
Vv – PO očima dětí – 3x 1. místo, 2. místo, 3x 3. místo
Pohár rozhlasu – 2. místo, 2x 5. místo, 6. místo
Archimediáda – 10.-12. místo, 21.-25. místo
Korchem – 4. místo
Zeměpisná olympiáda – 6. místo
Dopravní výchova – 6. místo
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Jako každoročně i v tomto školním roce se velké množství žáků zapojilo do celé řady soutěží
od národních, krajských a okresních po školní kola. Jestliže v minulosti vynikali naši žáci především
ve sportovních disciplínách a výtvarných činnostech, v tomto školním roce byli úspěšní především v soutěžích
vědomostních viz údaje o soutěžích. Vedle oficiálně organizovaných olympiád a soutěží různých typů bylo
mnoho žáků dlouhodobě zapojeno do zájmové činnosti: 190 žáků v DDM Bystřice, 62 žáků ve sportovních
oddílech, 62 žáků v ZUŠ, 13 žáků v tanečních a folklorních souborech.
Velké množství žáků je aktivně zapojeno v činnostech mimo obec. V těchto případech reprezentovali
především okolní obce a dosáhli velmi dobrých výsledků (5. místo na mistrovství ČR v běhu na lyžích, 3. místo
na národní zimní olympiádě ve skoku na lyžích).
Za největší úspěch je třeba považovat účast dvou žáků v národním kole Astronomické olympiády
a 1. místo jednoho z nich s postupem do mezinárodní soutěže.

Činnost školní družiny
Změnou kapacity školní družiny z 60 na 90 žáků byl částečně odstraněn nedostatek místa v zapsání
žadatelů o ŠD. Plán práce byl splněn, úroveň činností je hodnocena jako velmi dobrá jak ze strany vedení, tak
ze strany rodičů. I v současné době zájem přesahuje možnosti kapacity ŠD. Činnost ŠD byla pestrá, volená tak,
aby se zapojilo co nejvíce dětí. Mezi nejúspěšnější akce patřila Noc s Andersenem, noc v družině s hasiči,
KUK-kino (měsíční návštěvy místního kina) spojené s výtvarnou a literární činností, sobotní výlety na Filipku,
Kamenité, Gírovou, vynášení Moreny (vítání jara, regionální folklorní zvyky), Škola naruby (čtení dětem
po celý školní rok).
Odpolední zájmová činnost byla orientována na různé oblasti (kutil, flétna, přírodovědec, angličtina,
sport). Jako dobrá se jeví spolupráce s místní knihovnou. Ranní družinu navštěvuje v průměru 20 dětí
a je pro rodiče velkým přínosem.

Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Škola jako nedílná součást společenského a kulturního dění v obci se podílela na mnoha aktivitách, které
vedly jednak k propagaci školy samotné, ale i obce. Mezi tradiční mimoškolní projekty patřily oslavy Dne
matek, školní divadlo, radovánky, „vítání občánků“ v rámci SPOZ, „Den obce Bystřice“, Bystřický máj.
Poprvé se děti ŠD prezentovaly výstavou svých výtvarných prací v místním kině.
V rámci humanitární výchovy bylo uspořádáno několik sbírek viz výše.
Velmi dobrá byla spolupráce s místním DDM, v rámci toho byly uskutečněny besedy s ekologickou a
enviromentální tématikou, sběr druhotných odpadových surovin. V oblasti sportu to byla celoroční liga
bystřických i okolních škol v kopané a florbalu. Pro žáky I. stupně se uskutečnilo tradiční zábavné dopoledne
v rámci oslavy MDD.
K nejvýznamnějším mimoškolním aktivitám patřily tradičně výměnné pobyty polských a slovenských dětí
v Bystřici a naopak v rámci projektu „Evropská jízda“ (ET), který byl schválen národní agenturou a nemalým
finančním příspěvkem (projekt Sokrates). S ukončením tohoto školního roku bude i tento projekt ukončen.
Ve vestibulu školy byly pořádány výstavy výtvarných prací žáků.
Důležitou aktivitou po celou dobu školního roku byla činnost školního žákovského parlamentu, který tvoří
předsedové jednotlivých třídních samospráv na II. stupni, kde se žáci sami svými návrhy a připomínkami
podíleli na vytváření koncepce školy.
K propagaci dění ve škole sloužily webové stránky školy, byly publikovány obrazové i textové materiály
ve Zpravodaji KVICu Frýdek-Místek, v místním tisku (Frýdeckomístecko, Horizont, Hutník) a TVB. Autory
těchto článků byli pedagogové a žáci školy.
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K modernizaci výuky slouží tři interaktivní tabule a další audiovizuální technika, která je průběžně
doplňována. V rámci projektu EU Peníze školám byly zakoupeny slovníky, notebooky, tablety, digitální
mikroskopy, učební pomůcky lego, nástěnné obrazy do informatiky, učebnice.
Na škole není organizována činnost zájmových útvarů žáků; tato činnost je prováděna v rámci
spolupráce s DDM. Škola organizuje kurzy keramiky dospělých.
Škola aktivně spolupracuje s OÚ, SPOZ, PZŠ, MK, DDM, centrem mládeže moderního pětiboje
a okolními školami.
Ve škole je i nadále organizován pitný režim a předprodej svačinek v rámci projektu Školní mléko
s malým efektem využití.
Pro žáky 7. ročníku organizován pravidelný lyžařský kurz (LVZ) a pro žáky I. stupně základní
a zdokonalovací kurz plavání.
V letošním roce realizace projektu „Ovoce do škol“ (pravidelná týdenní distribuce ovoce, zeleniny a
nápojů pro žáky I. stupně).
Pro nově vzniklé kolektivy na II. st. dvoudenní adaptační pobyty v Hrádku.
Na I. st. proběhl 5. ročník projektu „Mrštné tělo“ (viz projekty). Zapojeni byli všichni žáci do soutěží:
překážková dráha, silový trojboj, florbal, vybíjená, plavecká štafeta, šplh, lehká atletika, vybíjená aj. Během
roku proběhla dvě cvičení v přírodě. Na II. st. byl zaznamenán ústup z pozice nejlepších škol v okresu. Dále viz
soutěže.
Žáci obou stupňů se rovněž účastnili celé řady kulturních pořadů jednak ve škole, jednak v kulturních
zařízeních v Třinci.
Pro žáky všech ročníků byly organizovány na sklonku školního roku školní výchovně vzdělávací exkurze.

září:

vystoupení na Dni obce
exkurze do archeoparku v Chotěbuzi
projekt žáků 9.B a 9. tříd PZŠ „Vítězit nebo prohrávat“ - zahájení

říjen:

adaptační pobyt žáků 6. ročníku
exkurze do strojíren TŽ
exkurze do archeoparku v Chotěbuzi
návštěva partnerské školy v Konczycích Wlk
exkurze žáků 9. roč. v Osvětimi, Věličce a Krakově
projekt žáků 9.B a 9. tříd PZŠ „Vítězit nebo prohrávat“
liga DDM v kopané a florbalu

listopad:

národní kolo FLL v Olomoci
muzikál „Princ a chuďas“
projekt žáků 9.B a 9. tříd PZŠ „Vítězit nebo prohrávat“ - zakončení
koncert hudebníků z Konga „Afrika“
testy Scio v 9. ročníku
burza studijních oborů
preventivní akce „Hasík“
beseda „Dospíváš v ženu“

prosinec:

mikulášská nadílka
vánoční besídka „ZŠ Bystřice má talent“
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divadelní představení „Vyměněná princezna“
představení „Vánoční rozjímání“
kurz první pomoci pro 8. ročník
soustředění „sborečku“ v Milíkově
filmové představení „Nickyho rodina“
preventivní lekce „Hasík“
leden:

lyžařský kurz žáků 7. ročníků
zápis do 1. ročníku
školní ples

únor:

školní kola v recitaci žáků I. a II. st.
karneval dětí MŠ
beseda s pracovníky Celní správy pro žáky II. st.
lyžařský výcvik předškoláků
liga DDM v kopané a florbalu
beseda „Vztahy a AIDS“
noční míčový sedmiboj

březen:

„Pasování žáků 1. roč. na čtenáře“
školní kolo soutěže „Matematický klokan“
divadelní představení dramatického kroužku „Mrazík“
třídenní exkurze v rámci ET do Prahy
zájezd v rámci projektu ET do Ostravy a okolí
beseda „Tajuplná Afrika“
sportovní turnaj partnerských škol (ET) v kopané a florbalu

duben:

„Den Země“ společně s DDM
pěvecká soutěž žáků „Bystřický zvonek“
krajské kolo Chemické olympiády
liga DDM v kopané a florbalu
„Vítání občánků“ na OÚ
zdobení „vajíčkovníku“
„Noc s Andersenem“ v ŠD
„Olympijské hry řemesel“ v Třinci
beseda „Bystřice v proměnách času“ s kronikářem obce

květen:

školní radovánky
výstava žákovských prací (v rámci radovánek)
besídky žáků I. Stupně ke Dni matek
liga DDM v kopané a florbalu
projekt „Evropská jízda“ - zakončení v Rakovci nad Ondavou
vystoupení školního sboru „Jarní zpívání a povídání“ pro DPS a veřejnost
srovnávací testování žáků 5. a 9. ročníku
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červen:

zábavné dopoledne k MDD ve spolupráci s SR pro žáky II. st.
dopoledne her k MDD pro žáky MŠ a I. st. ve spolupráci s DDM
školní závěrečné výchovně vzdělávací exkurze, výlety
sběr druhotných surovin (pet láhve, papír)
„Noc v družině“ s místními hasiči
Zahradní slavnost v ŠD
školení první pomoci žáků 9. ročníku

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, KÚ a OÚ
V tomto školním roce byla provedena inspekce ze strany pracovníků ČŠI ve dnech 8. - 10. 11. 2011.
Výsledek: bez připomínek viz inspekční zpráva č.j. ČŠIT-2442/11-T.
V prosinci roku 2011 provedl obecní úřad tradiční audit hospodaření školy bez připomínek.
V dubnu 2012 provedena tradiční prověrka BOZ a PO pracovníkem firmy Trinanza – nedostatky průběžně
odstraněny.
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Údaje o ekonomické činnosti školy (za celé zařízení)

Hospodaření školy za rok 2011 (údaje za celé zařízení)
Příjmy
dotace KÚ
účelové dotace (PP, 1. třídy,
psycholog)

Hlavní činnost
23 803 000,00

0,00

963 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

143 700,00

0,00

29 909 700,00

0,00

3 281 300,34

1 534 185,11

0,00

83 906,49

42 000,00

0,00

1 410 357,00

0,00

příspěvek zřizovatele na investice
příspěvek zřizovatele na provoz
jiné (dary, dotace, cizí zdroje)
celkem
vlastní výnosy
prodej zboží
dotace ÚP
EU dotace – Peníze školám
Výdaje
mzdové + sociální

Vedlejší činnost

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

24 945 200,33

503 612,80

spotřeba materiálu

4 584 530,22

676 736,41

energie

3 018 052,66

137 534,70

opravy a údržba

373 942,07

17 277,80

investice

112 799,00

0,00

1 193 702,10

130 282,41

odpisy

260 028,00

8 105,00

celkem

34 488 254,38

1 473 549,12

ostatní služby

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

Hlavní činnost
Hospodářský výsledek

0,00

Celkem

Vedlejší činnost
144 542,48
144 542,48

Daňové přiznání bylo zpracováno daňovým poradce v květnu 2012. Daň za rok 2011 byla 0,00 Kč.
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Přehled finančních fondů k 31.12.2011

Fond odměn

67 778,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

224 676,65

Fond investic

352 107,53

Fond rezervní

1 063 427,20

Komentář k čerpání fondů:
Fond odměn – v roce 2011 čerpáno ve výši 99 960,- Kč.
FKSP - čerpání dle vyhlášky 114/2002 Sb. Pro zaměstnance využito celkem 159 533,20 Kč.
Fond investic - je tvořen z odpisů a darů. Čerpáno na zakoupení investic ve výši 112 799,- Kč.
Fond rezervní – v roce 2011 čerpáno k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 150 461,41 Kč.
Z finančních darů vyčerpáno 52 003,- Kč a příjem darů činil 30 901,- Kč.

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem

Fond odměn
Fond investic

44 000,00
0,00

Fond rezervní

100 542,48

Celkem

144 542,48

Přehled dotačních programů

Název dotačního programu
1. třídy
EU Peníze školám

Požadovaná částka

Přidělená částka

56 000,00

56 000,00

2 350 595,00

1 410 357,00
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Závěr výroční zprávy
Školní rok 2011/2012 je hodnocen kladně, bez mimořádných událostí a úrazů. Výuka se ve všech ročnících
řídila vypracovaným vlastním ŠVP (č.j. 699/2007), který byl schválen kontrolními orgány ČŠI „bez výhrad“.
Rovněž pracovníci ČŠI při své inspekci z listopadu 2011 neshledali závady v plnění tohoto základního
dokumentu.
V celkovém počtu žáků ZŠ nebyl zaznamenán zásadní nárůst, pouze v zápisu žáků 1. ročníku byl tento
nárůst nebývalý (v roce 2010 36 žáků, v roce 2011 69 žáků), tím byly opět vytvořeny tři 1. třídy.
Většina vyučujících se v rámci plánu DVPP zúčastňovala dalšího vzdělávání, jejich zájem nebyl zcela
uspokojen z důvodu nedostatečných finančních prostředků.
Na dobré úrovni byla spolupráce firmy Vitality Slezsko spravující areál Tv. Ke zvýšení finančního
rozpočtu školy byly získány granty obecního úřadu, finanční dotace SR a v malém množství i sponzoři.
V dalším funkčním období pracovala školská rada ve složení viz výše, která nezasahovala do výchovně
vzdělávacího procesu a zaměřila se na připomínkování a poté schválení školního řádu a výroční zprávy.
Nadále byla prováděna tzv. doplňková činnost, která se zaměřila na stravování cizích strávníků během
školního roku a částečně i o prázdninách (DPS v Bystřici a Hrádku, účastníci odborných soustředění) a realitní
činnost (pronájmy místností pro odborné kurzy a schůzovou činnost společenských organizací v obci).
Žáci 9. ročníku z důvodu novely školského zákona neobdrželi na konci I. pololetí výstupní hodnocení, ale
pouze zápisové lístky pro přihlášku na SŠ.
V tomto roce nebyl zpracován a přesněji konkretizován kariérní řád pro pedagogické pracovníky.
Škola bude nadále pokračovat v zapojování do mezinárodních i místních projektů.
Škola bude dále využívat finančních prostředků projektu Peníze školám.
Škola se bude snažit o získávání grantů jak místních, tak i z fondů dalších institucí. Rovněž bude usilovat
o získávání sponzorů.
Všichni pracovníci školy se budou pod vedením školního poradenského pracoviště podílet na plnění zásad
boje proti negativním jevům a přispívat k dobrému klimatu školy.
Vedení školy bude podporovat činnost školního žákovského parlamentu tak, aby se žáci mohli co nejvíce
podílet na formování klimatu školy a nadále vydávat školní časopis „Drbníček“.
Škola bude nadále aktivně spolupracovat s výše uvedenými subjekty, především s OÚ a sdružením rodičů.
Závěrem je možno říci, že výchovné, vzdělávací a tématické cíle celoročního plánu práce byly splněny.
Zajišťování bezpečného prostředí pro výchovu a vzdělávání, zajišťování pozitivního sociálního klimatu
s důrazem na motivaci žáků, na zdraví žáků jsou hlavní dlouhodobé cíle. Velká pozornost bude nadále
věnována sociálnímu klimatu ve třídách i ve škole jako celku.

Výroční zpráva ZŠ byla projednána a schválena na PR dne 25. 6. 2012

V Bystřici 25. 6. 2012

Vilém Wozniak, ředitel školy

Výroční zpráva ZŠ byla projednána a schválena školskou radou dne 28. 6. 2012

V Bystřici 28. 6. 2012

Mgr. Anna Kubátová, předsedkyně školské rady
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Výroční zpráva mateřské školy za školní rok: 2011-2012

Počet dětí

Průměrná školní docházka v
jednotlivých třídách

1. třída

28 dětí

20,2

2. třída

28 dětí

18,2

3. třída

26 dětí

19,2

4. třída

20dětí

17,1

5. třída

12 dětí

9,2

6. třída

28 dětí

18,8

7. třída

28 dětí

19,2

Prázdninový provoz

28 dětí

x

Počet tříd

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při MŠ:
Sdružení rodičů a přátel školy
Předseda SRPŠ ukončil svoji činnost ve sdružení. Nový předseda bude zvolen začátkem nového školního
roku.

V listopadu proběhla na mateřské školy třídenní inspekce. ČŠI neshledala žádné nedostatky. Mateřská
škola pracovala poslední rok se vzdělávacím programem „ Hrajeme si celý rok “.
V souladu se ŠVP nabízela mateřská škola: týdenní lyžařský kurz pro děti od 4 let , 1x týdně výuku
anglického jazyka ve dvou skupinách, výuku plavání pro nejstarší děti, logopedická třída pak
hipoterapii a jógu pro děti. Byl realizován dvoudenní projekt „Putování s indiány “. Učitelky MŠ
připravily s dětmi besídky pro rodiče ( Vánoční besídka, besídka ke Dni matek ). Děti vystupovaly s
kulturním pásmem u příležitostí „Vítání občánků“ a s tanečním pásmem „ Šmoulové “ 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 navázala
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 v Bystřici. Předškolní děti
navštívily 1. třídy ZŠ a místní knihovnu. Během školního roku shlédly 5x divadelní představení.

Pedagogické pracovnice ve šk. r. 2011-2012
Počet fyzických osob: 14 - přepočteno na úvazky: 14

Úvazky v jednotlivých třídách:
Běžné třídy: 12 - přepočteno na úvazky
Logopedická třída: 2 - přepočteno na úvazky
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Výuka z hlediska odborné pedagogické způsobilosti %: všechny učitelky splňují kvalifikační požadavky –
100% kvalifikovanost.

Nepedagogičtí pracovníci ve šk.r. 2010-2011:
Počet pracovnic ŠJ: 5 - přepočteno na úvazky: 5
Počet provozních pracovnic: 5 - přepočteno na úvazky: 4, 88

Pro školní rok 2012/2013 bylo zapsáno 66 dětí, 46 dětí bylo přijato, 20 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 5 dětem.

V Bystřici 4.7.2012

Navrátíková Věra
----------------------------------------------------zást. řed. pro výchovně vzdělávací proces MŠ
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