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1. Základní údaje o škole a charakteristika školy 

 
 

Název školy Základní škola Rychvald, okres Karviná, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy Školní 1600, 735 32 Rychvald 

Charakteristika školy Základní škola  

Zřizovatel školy Město Rychvald 

Telefon 730 521 478 

Číslo účtu 1727865309/0800 

E-mail zsrychvald@zsrychvald.cz 

Web www.zsrychvald.cz 

Datová schránka r2emr76 

 

 

Vedení školy Jméno a příjmení 

Ředitel školy Ing. Mgr. Daniel Cigánek 

Zástupce ředitele Soňa Sosnová 

 

 

Právní forma IČO REDIZO Právní subjektivita od 

Příspěvková organizace  70998434  650026217  1. 1. 2003 

 

 

Součásti školy Adresa 

Základní škola Školní 1600, Rychvald  

Školní družina Školní 1600, Rychvald 

Školní jídelna Školní 1600, Rychvald 

Expozitura Václav Petřvaldská 632, Rychvald 

 

 

Počty tříd a počty žáků: (stav k 20. 6. 2018) 

První stupeň Druhý stupeň Celkem 

Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků 

14(15) 331 9 198 23(24) 529 

 

 

Školní družina 

Počet odd. Počet žáků 

5 146 
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Charakteristika školy: 

 

Škola získala právní subjektivitu 1. ledna 2003, kdy došlo ke sloučení úplné základní 

školy na sídlišti v centru města s malotřídní školou na Václavu. Aktuálně je tedy ZŠ Rychvald 

úplnou základní školou s devíti postupovými ročníky. Škola na Václavu je v užívání od roku 

1912, zatímco sídlištní škola je v provozu od 1. září 1968. Sídlištní škola je panelového typu 

s rozsáhlým příslušenstvím jako školní víceúčelové hřiště či školní pozemek, součástí školy je 

také kolovna pro žáky, kteří dojíždějí z větší dálky. Budovy školy jsou rozděleny do 3 

pavilonů, tělocvičny a budovy ŠJ se ŠD, která je ke zbývajícím budovám školy připojena 

novým koridorem. Třídy na prvním stupni jsou vesměs vybaveny hracími koutky a doplněné 

koberci. Žáci zde mají k dispozici i odbornou počítačovou učebnu. Odborné učebny pro žáky 

2. stupně jsou koncentrovány do hlavního pavilonu, kde sídlí také vedení školy a sekretariát.  

Kapacita školy je dána zřizovací listinou a činí 810 žáků. Areál sídlištní školy tvoří 18 

kmenových učeben, 12 odborných učeben, z toho jsou 3 počítačové učebny, jedna 

multifunkční učebna, školní dílna, učebna pěstitelství, výtvarná výchova, cvičná kuchyňka, 

zeměpis, učebna hudební výchovy, jazyka anglického, přírodopisu, fyziky-chemie a 

tělocvična. Jako kmenové třídy pro 1. stupeň slouží dvě učebny v areálu ŠD. Jedna 

z počítačových učeben byla přizpůsobena výuce anglického jazyka, takže je možné ji 

považovat za odbornou jazykovou učebnu. Vzhledem k nárůstu počtu žáků, dochází k určité 

redukci odborných učeben. V předcházejících letech byla zrušena odborná učebna dějepisu, 

v letošním školním roce jsme přeměnili na kmenovou třídu také původní učebnu zeměpisu. 

Jako kmenové třídy budou využívány také učebna angličtiny, přírodopisu a multimediální 

učebna. Vzhledem k této situaci došlo také k dalšímu dovybavení tříd a kabinetů výpočetní 

technikou tak, aby bylo možné prezentovat témata v jednotlivých předmětech pomocí 

audiovizuální techniky přímo ve třídách. Veškerá výpočetní technika je propojena 

počítačovou sítí a připojena k internetu. Každý pracovník školy má své přístupové heslo do 

sítě a svůj prostor na serveru k ukládání dat. 

Na expozituře Václav se uplatňuje malotřídní výuka. Expozitura disponuje také 

malým sportovištěm, které slouží i sousední MŠ. Žáci expozitury využívají areál MŠ 

k hodinám tělesné výchovy a také se stravují ve školní jídelně, kterou provozuje MŠ. 

Víceúčelové sportoviště sídlištní školy je využíváno žáky MŠ, DDM a případnými zájemci.  

V areálu sídlištní školy fungovala ve školním roce 2017/2018 čtyři oddělení ŠD, jedno 

oddělení ŠD pak fungovalo také na Václavu. Žáci, kteří se z kapacitních důvodů nedostali do 

oddělení ŠD, mají možnost navštěvovat klub DOMINO při DDM. Činnost školy je vymezena 

zřizovací listinou, vzdělávací proces se pak odvíjí od ŠVP školy, který vede žáky k osvojení 

potřebných strategií učení, motivaci k celoživotnímu učení a k uplatnění se ve zvolené 

profesi. Součástí vzdělání je také speciálně pedagogická péče pro žáky se speciálním 

vzdělávacími potřebami, dále pak zájmová a osvětová činnost ve ŠD, školní stravování a 

závodní stravování zaměstnanců školy. Na hlavní činnost navazuje činnost doplňková, která 

se týká především stravování cizích strávníků a také pronájmu nebytových prostor (školní 

bufet). 

 Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce je využíván 

výukový SW v různých předmětech na 1. i na 2. stupni. Výukový SW, učební pomůcky a 

odborná literatura jsou průběžně obměňovány a doplňovány za nové.  

Velkou pozornost věnuje škola také žákům se specifickými poruchami učení a chování. Od 

letošního školního roku využívá škola také školního psychologa, který je aktuálně financován 

z projektu Šablony pro MŠ a ZŠ. 

Pedagogický sbor je složen přibližně z 35 pedagogických pracovníků. Všichni 

pedagogičtí pracovníci splňují svým vzděláním podmínky Zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Pedagogický sbor tvoří ředitel 
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školy, statutární zástupce ředitele školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, metodik 

ICT, učitelé 1. a 2. stupně, vychovatelky školní družiny, pedagogičtí asistenti a zmíněný 

školní psycholog. 

 Sbor je smíšený, věkové složení je pestré - od začínajících až po zkušené pedagogy. 

Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami to jak na 1. tak na 2. stupni. V rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků je možné považovat za prioritní oblasti: inkluzivní vzdělávání, 

studium prevence rizikového chování, nové didaktické metody, studium základních 

pedagogických a psychologických dovednostní. V neposlední řadě také práce s výpočetní 

technikou a jazyková vybavenost pedagogů.  

Co se týče žáků, tak většinu tvoří děti ze spádové oblasti obce Rychvald, část žáků 

dojíždí i z přilehlé části Bohumín – Záblatí. Dlouholeté zkušenosti má škola s integrací žáků 

se speciálními poruchami učení a chováni i žáků s jiným zdravotním postižením či 

znevýhodněním. Někteří integrovaní žáci mají třídním učitelem vypracován individuální 

vzdělávací plán na základě doporučení PPP nebo SPC. 

Školská rada při ZŠ Rychvald byla zřízena 29. 6. 2005 usnesením ze 77. zasedání 

Rady města Rychvald. Počet členů školské rady je šest. Ve školním roce 2017/2018 proběhly 

nové volby, rada se sešla dvakrát, a sice 9. 10. 2017 a 25. 4. 2018. U obou jednání školské 

rady byl přítomen také ředitel školy. Hlavními body jednání v tomto školním roce byly 

výroční zpráva z předcházejícího školního roku, stavební úpravy školy, výsledky kontrolní 

činnosti a v neposlední řadě také výsledky hospodaření školy za rok 2017 a rozpočet školy na 

rok 2018. 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání a učebních plánů dle MŠMT 
 

Ročník (třída) Obor vzdělání Typ učebního plánu 

(název vzdělávacího 

programu) 

Týdenní dotace 

hodin 

1. A, B, C, D 79-01-C/01 RVP/ŠVP pro ZV Příliv 21 

2. A, B, C, D 79-01-C/01 RVP/ŠVP pro ZV Příliv 22 

3. A, B, C, D 79-01-C/01 RVP/ŠVP pro ZV Příliv 25 

4. A, B, C 79-01-C/01 RVP/ŠVP pro ZV Příliv 25 

5. A, B, C 79-01-C/01 RVP/ŠVP pro ZV Příliv 25 

6. A, B 79-01-C/01 RVP/ŠVP pro ZV Příliv 28 

7. A, B 79-01-C/01 RVP/ŠVP pro ZV Příliv 30 

8. A, B, C 79-01-C/01 RVP/ŠVP pro ZV Příliv 32 

9. A, B 79-01-C/01 RVP/ŠVP pro ZV Příliv 32 

 

V rámci jednotlivých vzdělávacích předmětů probíhala výuka integrovaných žáků dle 

zpracovaných IVP. Na 1. stupni pracovalo pět žáků s pomocí asistenta pedagoga, na 2. stupni 

ve školním roce 2017/2018 využívali pomoc asistenta pedagoga dva žáci.  
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3. Personální zabezpečení činnosti školy  

 
3.1 Přehled pedagogických zaměstnanců 

 
Zařazení Kvalifikace Aprobace Úvazek 

ředitel VŠ Z - Ov 100 % 

zástupce ředitele VŠ Čj - Vv  100 % 

výchovný poradce VŠ Čj - D 100 % 

vedoucí expozitury VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Uč. 1. stupně 100 % 

pedagog VŠ Čj - Ch 100 % 

pedagog VŠ Z - Ov 100 % 

pedagog VŠ Čj - Tv 100 % 

pedagog VŠ Bi - Ch 100 % 

pedagog VŠ F - Tv 100 % 

pedagog VŠ M - Hv 100 % 

pedagog VŠ D - N 100 % 

pedagog VŠ M - Tv   100 % 

pedagog VŠ Čj - N 100 % 

pedagog VŠ M - Informatika 100 % 

pedagog VŠ Aj - M 100 % 

pedagog VŠ Aj  100 % 

pedagog VŠ Aj  100 % 

vedoucí vychovatelka SŠ vychovatelství 100 % 

vychovatelka SŠ vychovatelství 100 % 

vychovatelka SŠ vychovatelství 100 % 

vychovatelka SŠ vychovatelství 96,66 % 

vychovatelka ŠŠ vychovatelství 55 % 

asistent pedagoga SŠ kurz AP 100 % 
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asistent pedagoga VŠ pedagogika 50 % 

asistent pedagoga SŠ kurz AP 75 % 

asistent pedagoga SŠ kurz AP 75 % 

asistent pedagoga SŠ vychovatelství 100 % 

školní psycholog VŠ psychologie 50 % 

 

3.2 Přehled správních zaměstnanců a zaměstnanců ŠD 
 

Zařazení Úvazek 

THP - tajemnice 100 % 

THP - ekonomka 100 % 

školník 87, 50 % 

školnice 75 % 

uklízečka 91,30 % 

uklízečka 62,50 % 

uklízečka 75 % 

uklízečka 75 % 

uklízečka 75 % 

uklízečka 65 % 

Zařazení Úvazek 

vedoucí jídelny 100 % 

kuchařka 100 % 

kuchařka 100 % 

pomocná síla 100 % 

pomocná síla 100 % 

pomocná síla 43,75 % 

 

3.3 Celkový přehled zaměstnanců dle kvalifikace 

 
 Počet Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Pracující 

důchodci 

1. stupeň 15 15 0 2 

2. stupeň 16 16 0 0 

Školní družina 5 5 0 0 

Správní zaměstn. 8 8 0 1 

THP, EKONOM 2 2 0 0 

Školní jídelna 6 6 0 0 

Asistenti ped. 5 5 0 0 

CELKEM: 57 57 0 3 
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4. Údaje o zápise k povinné školní docházce a následném přijetí 

 
 

K zápisu do prvních tříd pro následující školní rok 2018/2019, který proběhl ve dnech 

5. a 6. dubna 2018, se dostavilo celkem 68 dětí. Někteří zákonní zástupci se rozhodli využít 

možnosti a požádat o odklad povinné školní docházky – bylo vyhověno 6 žádostem, které 

obsahovaly všechny potřebné náležitosti. Celkem bylo tedy přijato 62 dětí. Do prvního 

ročníku nastoupilo nakonec 59 dětí. Především z důvodu stěhování. Na sídlištní škole budou 

otevřeny tři první třídy. 

  

 Na expozituře Václav proběhl zápis pro nový školní rok 2018/2019 dne 12. dubna 

2018. K zápisu přišlo 11 dětí se svými zákonnými zástupci, o odklad požádali 2 rodiče a 

žádostem bylo vyhověno. Do první třídy na části Václav nastoupilo nakonec 12 žáků. 

 

 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovenými ŠVP 

 
5.1 Přehled prospěchu žáků – první stupeň 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.A 23 0 1 

1.B 24 0 0 

1.C 22 0 0 

2.A 15 4 0 

2.B 13 5 0 

2.C 16 4 1 

3.A 21 5 0 

3.B 21 5 0 

4.A 13 16 0 

4.B 18 9 0 

5.A 16 9 0 

5.B 16 7 0 

Václav    

1.D 9 2 2 

2.D 12 0 0 

3.C 11 1 0 

4.C 9 1 0 

Celkem: 259 68 4 
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5.2 Přehled prospěchu žáků – druhý stupeň 
Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

6.A 6 17 1 

6.B 8 20 0 

7.A 7 13 0 

7.B 7 15 0 

7.C 7 12 1 

8.A 3 16 0 

8.B 10 8 1 

9.A 7 16 0 

9.B 3 20 0 

Celkem: 58 137 3 

 

5.3 Přehled absence žáků – první stupeň 

 

 

5.4 Přehled absence žáků – druhý stupeň 
Třída Omluvená absence Neomluvená absence 

6.A 1332 0 
6.B 1499 6 
7.A 1192 12 
7.B 1246 0 
7.C 705 4 
8.A 1521 2 
8.B 1646 8 

Třída Omluvená absence Neomluvená absence 

1.A 947 4 
1.B 728 0 
1.C 554 0 
2.A 873 0 
2.B 1061 0 
2.C 623 0 
3.A 1181 0 
3.B 995 0 
4.A 1272 0 
4.B 1024 0 
5.A 1125 0 
5.B 1107 0 

Václav   

1.D 745 0 
2.D 393 0 
3.C 807 0 
4.C 522 0 

Celkem: 13957 4 
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9.A 2122 0 
9.A 2048 19 

Celkem: 13311 51 

 

 

5.5 Přehled chování žáků – první stupeň 
Třída Pochvaly Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň z 

chování 

3. stupeň z 

chování 

1.A 22 0 0 0 0 0 
1.B 19 0 0 0 0 0 
1.C 21 0 0 0 0 0 
2.A 13 1 0 0 0 0 
2.B 12 0 0 0 0 0 
2.B 13 0 0 0 0 0 
3.A 10 1 0 0 0 0 
3.B 21 0 1 0 0 0 
4.A 13 0 0 0 0 0 
4.B 12 2 0 0 0 0 
5.A 8 2 0 0 0 0 
5.B 9 1 1 0 0 0 

Václav       

1.D 8 0 0 0 0 0 
2.D 4 0 0 0 0 0 
3.C 10 0 0 1 0 0 
4.C 6 0 1 0 0 0 

Celkem: 201 7 6 1 0 0 

 

 

5.6 Přehled chování žáků – druhý stupeň 
Třída Pochvaly Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň z 

chování 

3. stupeň z 

chování 

6.A 5 7 3 1 0 0 
6.B 17 2 0 1 0 0 
7.A 13 4 0 0 0 0 
7.B 14 2 0 0 0 0 
7.C 13 2 1 0 0 0 
8.A 6 6 1 0 0 0 
8.B 9 1 0 1 0 0 
9.A 12 0 0 0 0 0 
9.A 18 1 1 0 1 0 

Celkem: 107 25 6 3 1 0 
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5.7 Hodnotící zpráva výchovného poradce za školní rok 2017/2018 

    

Z pátých ročníků byli do prim osmiletých gymnázií v tomto roce přijati tři žáci. Ze 

sedmých tříd odešel na šestileté gymnázium jeden žák. Ve školním roce 2017/2018 odešli 

tedy na gymnázia z nižších ročníků celkem 4 žáci.  

Z nižších ročníků vycházejí do učebních oborů pouze 5 žáků, kteří nedosáhli 

základního stupně vzdělání a odcházejí tak buď ze sedmé či osmé třídy. 

Z devátých tříd vychází ve školním roce 2017/2018 celkem 46 žáků, kteří budou 

pokračovat ve studiu, případně absolvují vybraný učební obor. Přehled s údaji, kam absolventi 

ZŠ Rychvald nastupují, přináší následující tabulka, kterou zpracovala na základě 

rozmisťovacího řízení a přijímacích zkoušek výchovná poradkyně. 

 

Název školy   IX. A 

             

  IX. B 

 

Celkem 

Státní školy:  chlapci dívky chlapci dívky 

Gymnázium  2 1 0 1 4 

Obchodní akademie 1 1 1 0 3 

SPŠ  2 2 0 1 5 

SZŠ 0 1 0 0 1 

SŠ - čtyřletý obor   2 2 3 4 11 

SŠ – tříletý obor 1 1 6 3 11 

SUŠ 0 0 0 0 0 

Soukromé školy:      

SŠ Dakol Petrovice 0 0 0 0 0 

SŠ Net Office Orlová                    1 0 0 0 1 

Moravskoslezská OA, O.-Michálkovice            1 0 0 0 1 

SPŠ Vítkovická, Ostrava - Hrabůvka 2 0 0 0 2 

Gymnázium Educent Ostrava                    1 1 0 0 2 

SZŠ Agel Ostrava          0 1 1 0 2 

Bezp.právní Akademie O.-Michálkovice 0 0 0 1 1 

Hotelová škola a OA Havířov 0 0 0 1 1 

Církevní školy:      

Církevní konzervatoř Opava 0  0 0 1 1 

Celkem za 9. třídu: 13 10 11 12 47 

Z nižších ročníků: chlapci dívky celkem 

5. třída - osmiletá gymnázia 1 2 3 

7. třída – šestiletá gymnázia  0 1 1 

7. až 8. třída 4 1 5 

Z 9. tříd  24 22 46 

Celkem za školu: 29 26 55 

    

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
 Potřebné údaje i data k dané problematice prevence jsou obsahem  přílohy č. 1 této 

výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018, jak byla zpracována školními 

metodiky prevence při hodnocení plnění MPP v rámci školní preventivní strategie pro tento 

školní rok. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Průběh a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále též DVPP) 

byly organizovány v souladu s aktuálními potřebami školy, jejích pracovníků a plánem DVPP 

na rok 2017/2018. Při výběru akcí jsme přihlíželi k organizačním a finančním možnostem 

školy – preferovány byly ty akce, které zasahovaly do výuky minimálně – tedy probíhaly 

v odpoledních hodinách. Ve školním roce byly zohledňovány níže uvedené priority: 

  

1. Studium environmentální výchovy 

2. Studium v oblasti ICT 

3. Studium cizích jazyků 

4. Studium v oblasti pedagogických věd  

5. Průběžné vzdělávání  

 

 Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z pedagogických a 

psychologických disciplín, z oborů souvisejících s vyučovacími předměty, prevence sociálně 

patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V důsledku zavádění vyhlášky č. 

27/2016 Sb. do praxe jsme se zaměřili na vzdělávání v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb 

žáků a žáků nadaných. Informace z akcí DVPP, případně ze samostudia si pracovníci 

předávají v rámci MO. 

 

Průběh DVPP ve školním roce 2017/2018: 

 

Datum Název akce 

 

Účast 

29. 9. 2017 Sborovna – šablony – Konflikty ve šk. prostředí – 8 h 23 pedagogů  

2. a 3. 10. 2017 Grafomotorika a vše, co k ní patří – šablony – 16 h 2  pedagogové 

19. – 20. 10. 

2017 

Seminář k dopravní výchově 1 pedagog 

13. a 14. 11. 

2017 

Práce s dětmi s poruchami chování – šablony  - 20 h 1 pedagog 

14. a 15. 11. 

2017 

Spolupráce učitele a asistenta ped. – šablony – 16 h 2 pedagogové 

17. a 18. 1. 2018 Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se 

SPU, SPCH – šablony – 16 h 

1 pedagog 

24. a 25. 1. 2018 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyučovacími předměty – šablony – 16 h 

2  pedagogové 

25. 1. 2018 Aplikace nového značení dle předpisu ve výuce chemie  1 pedagog 

12. a 13. 2. 2018 Práce s dětmi s poruchami chování – šablony – 20 h 1 pedagog 

14. a 15. 5. 2018 Reading Skills – Rozvíjení čtenářské gramotnosti – 

šablony – 16 h 

2  pedagogové 

2. 10 2017 – 28. 

5. 2018 

Kurz anglického jazyka B1 – 1. část – šablony – 80 h 1 pedagog 

15. 11. 2017 – 

19. 6. 2018 

Kurz anglického jazyka B1 – 2. část – šablony – 80 h 2  pedagogové 

31. 5. 2018 Podpora spol. praxe - klíčové kompetence - projekt 1 pedagog 

6. 10. 2017 – 22. 

9. 2018  

Mentorský výcvik pro učitele – šablony – 80 h 2  pedagogové 
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 Během školního roku 2017/2018 se zapojili někteří pracovníci do vzdělávání pro 

získání kvalifikace, případně její rozšíření (1). 

 Úhrada akcí DVPP byla realizována z rozpočtu školy – akreditované z ONIV, 

projektu, neakreditované z prostředků zřizovatele. Vzdělávání pro rozšíření či získání 

kvalifikace si účastníci hradili sami. 

 Většinu akcí hodnotí účastníci jako přínosnou pro svou práci a využitelnost. Přehled 

vzdělávacích akcí ukazuje, že některé další akce nelze z organizačních důvodů obsadit, 

narušily by výuku.  

 

 

8. Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti. 
 

 Ve školním roce 2017/2018 se činnost školy řídila schváleným plánem práce, který 

vycházel z potřeb školy. ZŠ Rychvald se pravidelně zúčastňuje akcí, které pořádají okolní 

školy či spolky a stejně tak je i naše škola pořadatelem několika tradičních akcí. Většina 

školních akcí je zároveň pravidelně prezentována v místním zpravodaji a na webu školy. 

Všechny proběhlé akce pro žáky jsou součástí přílohy č. 1 této výroční zprávy. 

V rámci dopravní výchovy navštěvovali žáci 1. stupně i letos dopravní hřiště 

v Bohumíně. Pozornost byla věnována také problematice ochrany člověka za běžných rizik i 

mimořádných událostí – pomocí dvoudenního projektu OŠMS. Tento projekt je připravován 

ve spolupráci s dalšími složkami např. ČČK, SDH, PČR, atd. 

 Škola zajišťovala dle Vyhlášky 72/2005 Sb. a Vyhlášky 116/2011 Sb. poskytování 

poradenských služeb. Školní poradenské pracoviště tvořil tým pracovníků školy (VP, ŠMP a 

nově také školní psycholog.) 

Pro podchycení aktivit žáků slouží i orgán žákovské samosprávy, tedy Klub Mozek. 

Náplní jeho činnosti je pozitivní motivace chování žáků ve škole, spolupodílel se také na 

organizaci některých akcí. Znovu byla oživena myšlenka školního časopisu Zrcadlo, který 

vychází zhruba co tři měsíce. 

Žáci 1. stupně se zúčastnili již tradičně plaveckého výcviku v plavecké škole 

BOSPOR Bohumín. 

Co se týče reprezentace žáků, domnívám se, že se dá považovat za úspěšnou a probíhá 

v celé škále aktivit, proto vybírám jen ty nejdůležitější: 

 

- pěvecká soutěž pro 2. stupeň (zapojilo se 10 žáků) 

- pěvecká soutěž Rychvaldský zpěváček (školní kolo: 18 žáků) 

- recitační soutěž pro 1. stupeň (školní kolo: 18 žáků) 

- recitační soutěž pro 2. stupeň (školní kolo: 12 žáků, 2 žáci městské kolo – 3. místo) 

- olympiáda z ČJ (školní kolo: 12 žáků) 

- literární soutěž Lípa, náš národní strom (zapojili se 2 žáci) 

- Konverzační soutěž v anglickém jazyce v kategorii I. A (5. místo) 

- Zkouška Young Learners of English (YLE) (zapojilo se 9 žáků – všichni úspěšní) 

- Bohumínská superstar (zapojilo se 5 žáků, 2 žáci ve finále – 1. a 3. místo) 

- Bobřík informatiky (zapojen 1. i 2. stupeň) 

- dějepisná olympiáda (školní kolo: 21 žáků) 

- matematická olympiáda (školní kolo: 3 žáci, okresní kolo: 2 žáci) 

- matematický Klokan, kategorie Klokánek (zapojilo se 140 žáků) 

- matematický Klokan kategorie Cvrček (zapojilo se 45 žáků) 

- matematický Klokan kategorie Benjamín (zapojilo se 45 žáků) 

- matematický Klokan kategorie Kadet (zapojilo se 29 žáků) 

- Pythagoriáda pro 2. stupeň (zapojilo se 107 žáků) 
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- Pythagoriáda pro 1. stupeň (zapojilo se 20 žáků, 4 postoupili do okresního kola) 

- Mc Donalds Cup – okresní kolo – 2. místo 

 

Na části Václav proběhla celá řada akcí, ať už souběžně (matematický Klokan) či ve vlastní 

režii (recitační a pěvecké soutěže).  

Kromě těchto zmíněných akcí proběhla na škole celá řada projektového vyučování, kulturních 

akcí, výstavek a jiných událostí, které blíže specifikují závěrečné hodnotící zprávy 

jednotlivých předmětových komisí či metodických sdružení. Následující tabulky podávají 

přehled o sportovních akcích za uplynulý školní rok: 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE  - 1. pololetí 
Název sportovní 

soutěže 

Kolo Datum Počet 

žáků 

Třída (umístění) Zajistil 

Stolní tenis školní 10.10.2017 23 

6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 7. C, 

8. B, 9. A, 9. B 

 

Pok, Jur 

Přespolní běh školní 25. 10. 2017 16 

6. A, 6. B, 7. A, 

7. C, 9. A, 9. B 

 

Pok, Jur, 

Han, Kun 

Florbal 

městské – 

mladší žáci 

 

22.11.2017 10 Výběr mladších žáků za ZŠ (2. místo) Pok 

městské – 

starší žáci 

 

23.11.2017 6 Výběr starších žáků za ZŠ (2. místo) Jur 

okresní – 

mladší žáci 

 

9.1.2018 11 Výběr mladších žáků za ZŠ (5. místo) Pok 

 „Mikulášská 

laťka“ - skok 

vysoký 

školní 28.11.2017 49 
žáci 6.-9. ročník 

 
Pok, Jur 

městské 6.12.2017 12 

7. A, 7. B, 7. C, 

8. A, 9. A, 9. B 

 

Pok 

Vánoční 

vybíjená 
školní 20.12.2017 48 žáci 6.-9. ročník 

Pok, Jur, 

Kři 

Vánoční kopaná školní 20.12.2017 51 

 

žáci 6.-9. ročník 

 

Pok, Jur 

Florbalový zápas 

deváťáků 

školní 

exhibice 
21.12.2017 7 žáci 9.A a 9.B 

Pok, Jur, 

Cig, Šku, 

Kři, Kun 

Školní 

florbalová liga 

6 školních kol 

+ play-off 

rok 2017 - 

14.10. / 

11.11. / 2.12. 

rok 2018 - 

6.1. / 25.2. / 

21.4. / 5.6. 

30 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B Pok 

Sálová kopaná 

mladších žáků 
městské 25.1.2018 9 

 

Výběr mladších žáků za ZŠ (1. místo) 

 

Jur 
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – 2. pololetí 
Název sportovní 

soutěže 

Kolo Datum Počet 

žáků 

Třída/Jména Zajistil 

Veverka městské 15.2.2018 8 Výběr žáků za 1. stupeň Tva 

Vybíjená 

městské – 

mladší žákyně 
20.2.2018 

10 Výběr mladších žákyň za ZŠ (4. místo) Kři 

městské – 

starší žákyně 
10 Výběr starších žákyň za ZŠ (5. místo) Kři 

RBP Street 

Hockey 
oblastní 6.3.2018 6 Výběr žáků za ZŠ (1. místo) Pok 

Atletická soutěž 

Pohár Rozhlasu 

městské – 

6. – 7. ročník 

24.4.2018 

18 

Výběr žákyň 6. a 7. ročníku (1. místo) 

 

Výběr žáků 6. a 7. ročníku (1. místo) 
Pok, Jur 

městské – 

8. – 9. ročník 
19 

Výběr žákyň 8. a 9. ročníku (2. místo) 

 

Výběr žáků 8. a 9. ročníku (1. místo) 

okresní – 

6. – 7. ročník 

9.5.2018 

19 

Výběr žákyň 6. a 7. ročníku (4. místo) 

 

 Výběr žáků 6. a 7. ročníku (5. místo) 
Pok, Pus 

okresní – 

8. – 9. ročník 
19 

Výběr žákyň 8. a 9. ročníku (2. místo) 

 

Výběr žáků 8. a 9. ročníku (1. místo) 

krajské – 

8. – 9. ročník 
29.5.2018 20 

Výběr žákyň 8. a 9. ročníku (8. místo) 

 

 Výběr žáků  8. a 9. ročníku (6. místo) 

Jur 

Minifotbal 
městské 18.4.2018 8 Výběr žáků dané kategorie (1. místo) 

Jur 
okresní 4.5.2018 9 Výběr žáků dané kategorie  (1. místo) 

Rychvaldská 

atletická 

olympiáda - 

MDD 

školní 1.6.2018 152 žáci 6.-9. ročník 
učitelé 2. 

stupně 

Korfbalový 

zápas deváťáků 

školní 

exhibice 
1.6.2018 10 žáci 9.A, 9.B 

Pok, Jur, 

Šku, Mir, 

Kři, Kun, 

Tva 

Turnaj ve 

fotbalu Pohár 

starostky 

městské 20.6.2018 9 Výběr žáků z 2. stupně  (4.místo) Pok 

Volejbalový 

zápas deváťáků 

školní 

exhibice 
27.6.2018 10 žáci 9.A, 9.B 

Pok, Jur, 

Cig, Šku, 

Kři, Kun, 

Tva 

 

 

 

 

JINÉ AKCE 
Název akce Datum konání Počet žáků Třída Zajistil 

Teoretická část – projekt 

OŠMS 
25.10.2017 417 1.-9. ročník 

všichni učitelé, ČČK Rychvald, 

SDH Rychvald, Městská policie 

Bohumín 

Branná soutěž – projekt 

OŠMS 
25.5.2018 414 2.-9. ročník 

všichni učitelé, SDH Rychvald, 

ČČK Rychvald, Městská Policie 

Bohumín, laserová střelnice 

Ostrava- p. Žurovec 
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Aktivity EVVO: 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  

 
Ve školním roce 2017/2018 proběhla jedna kontrola ČŠI, která byla zaměřena na 

zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích programů, naplňování 

školního vzdělávacího programu. Dále pak kontrola dodržování vybraných ustanovení 

školského zákona a souvisejících prováděcích předpisů. Inspekční činnost obsahovala také 

pohovor s vedením školy o koncepci školy a strategických záměrech. Součástí hospitační 

činnosti byly také jednotlivé hospitace u většiny pedagogického sboru. Jednalo se tedy o 

komplexní inspekční činnost. Kontrola ČŠI nekonstatovala porušení žádného právního 

předpisu. Za silné stránky školy byly označeny funkční systém výchovného poradenství a 

prevence rizikového chování, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, funkční 

informační systém školy, který zajišťuje vysokou úroveň informovanosti o dění ve škole a 

aktivní zapojení všech účastníků vzdělávání do školních i mimoškolních aktivit. Za slabé 

stránky byly označeny nedostatečné prostory pro účely školní družiny a menší míra využití 

didaktické techniky. V lednu 2018 proběhla na části Václav kontrola Krajské hygienické 

stanice Moravskoslezského kraje, kontrolována byla školní družina, kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky. V dubnu proběhla kontrola okresní správy sociálního zabezpečení Karviná,  

kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. V květnu 2018 proběhla kontrola Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje zaměřená na dodržování povinností a předpisů o 

požární ochraně. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, doporučena byla formální úprava a 

doplnění elektro revizních zpráv, což bylo následně provedeno. 

 

 

 

 

Datum Název akce 

 

Zajištění 

17. 10. 2017 Drakiáda Učitelé + klub rodičů 

Celoročně Sběr papíru Nad., Grän. 

Celoročně Sběr víček Nad., Grän., TU 

Celoročně Sběr baterií Nad., Grän, Kož., Plev. 

Celoročně Sběr elektro Nad., Grän, Kož., Plev. 

Prosinec 2017 Vánoční výstavka – 1. stupeň Tis., ŠD 

Březen 2018 Velikonoční výstavka – 1. stupeň Tis., ŠD 

Duben 2018 Týden Země TU na 1. stupni 

12.4. a 23.5. 

2018 

Den Země Žáci 8. tříd, organizace Mir. 

12. 4. 2018 Den zvířat – záchranná stanice Bartošovice Kun., Han., Kři. 

30. 4. 2018 Projektový den – podívejme se po okolí Grän., TU celá škola 

26. 4. 2018 Flora Olomouc Han., Křiž., Kun 

Podzim + jaro Velká cena Zoo  Žáci 2. stupeň, Grän 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Potřebné údaje i data k dané problematice jsou obsahem  přílohy č. 2 této výroční 

zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018, jak byla zpracována tajemnicí školy. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinár. programů 

 
Ve školním roce 2017/2018 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového ani 

mezinárodního programu. 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci   

      celoživotního učení 

 
Ve školním roce 2017/2018 nebyla škola zapojena do programu dalšího vzdělávání v 

rámci celoživotního učení.  

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech   

      financovaných z cizích zdrojů 
 

Škola se podílela ve školním roce 2017/2018 na těchto projektech: 

 

a) Nadále pokračoval projekt Šablony pro ZŠ a MŠ I., který bude končit v lednu 2019. Dotace 

byla poskytnuta rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

číslo:16_022/0004240-01 v částce 1.242.302 Kč a byla určena především na DVPP, pozici 

školního psychologa na škole, volnočasové aktivity žáků a metodu CLIL. 

b) Škola se zapojila také do integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 

s projektem Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, Školní 1600, jehož 

předmětem byla inovace a rekonstrukce všech místností v horním patře na pavilonu C – 

hlavní pavilon. Z projektu byly hrazeny stavební úpravy, bezbariérovost a částečně také 

vybavení kabinetů a odborných učeben. 

 

   

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími   

      partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Vedení ZŠ Rychvald hodnotí spolupráci s odborovou organizací, která působí na 

škole, velmi dobře a to nejen v tématech vymezených platnou kolektivní smlouvou, ale i 

v dalších oblastech.  

 Ve spolupráci s ČMOS byla připravena v tomto školním roce několikadenní, 

zahraniční, výjezdní akce s relaxační náplní v Bešeňové. Kvalitní spolupráce s odbory se 

projevila také na hospodaření s FKSP i na účasti prověrky BOZP. Celkově tedy hodnotím 

spolupráci jako bezproblémovou a dlouhodobě velmi dobrou. 

 Město Rychvald v zastoupení paní starostky a vedoucí odboru školství připravilo malé 

poděkování pro všechny aktuální i bývalé pracovníky školy ke Dni učitelů. Mezi další aktivity 
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patří vítání prvňáčků a rozloučení s vycházejícími žáky, které má vždy slavnostní atmosféru. 

Spolupráce s městem je na velmi dobré úrovni, průběžně jsou projednávány investiční otázky 

a také zásadní otázky k organizaci školy. Dlouhodobým problémem je však přístup a chování 

bývalého správce školního hřiště pana Janety, který je od nového školního roku pouze 

nájemcem školního bytu. Se zaměstnanci školy nekomunikuje a absolutně nerespektuje 

domluvená pravidla. Se svými auty parkuje v areálu školy, jeho pes se běžně pohybuje po 

pozemcích školy a v prostoru školního hřiště. Vstupní bránu a branku, kterou má pan Janeta 

společnou s prostorem školního hřiště nechává během dne neustále otevřenou, čím dochází 

k ohrožení bezpečnosti žáků a možnosti jednoduchého vniknutí psů či nepovolaných lidí do 

areálu školy. I když jsme od nového školního roku 2018/2019 převzali jako škola pozici 

správce hřiště a snažíme se o nápravu stávajícího stavu, nejsme schopni díky počínání pana 

Janety zajistit hladký provoz a bezpečnost žáků na školním hřišti během dne a předcházet tak 

rizikům dle metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních. 

 Velmi dobrá je také spolupráce se Spolkem rodičů při ZŠ RYCHVALD, který již 

tradičně připravil v průběhu školního roku celou řadu akcí. Vyvrcholení spolupráce mezi 

školou a Spolkem rodičů bylo společné zorganizování florbalového zápasu a při loučení 

s devátou třídou. Spolek také dlouhodobě přispívá na odměny dětem při různých akcích 

konaných školou.  

 Tradiční je také spolupráce s ostatními školskými zařízeními ve městě. ZŠ připravuje 

různé akce zejména pro děti z MŠ. ZUŠ pak pořádá pro naši školu kulturní vystoupení. Dobrá 

je i spolupráce s DDM Rychvald, který zajišťuje většinu volnočasových aktivit pro žáky ZŠ 

Rychvald. K tomu si propůjčuje i část prostor ZŠ Rychvald. Řadu volnočasových činností pod 

hlavičkou DDM úspěšně realizují také učitelé naší ZŠ. Samotná škola se pak snaží o 

organizaci smysluplného využití volného času dětí, především provozem pěti oddělení ŠD. 

Na území města spolupracuje škola s celou řadou zájmových sdružení či organizací. 

Nezastupitelnou činnost pro potřeby školy, zejména na poli čtenářské gramotnosti, vykonává 

místní knihovna, která organizuje nejrůznější akce především pro žáky 1. stupně. 

 

 

15. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  

      přístupu k informacím 
 

Potřebné údaje i data k dané problematice jsou obsahem  přílohy č. 3 této výroční 

zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018. 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě: 

Školská rada projednala a schválila tuto výroční zprávu o činnosti školy dne:  

 

 

-příloha č. 1 - údaje o prevenci sociálně patologických jevů za školní rok 2017/2018 

-příloha č. 2 - výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017 

-příloha č. 3 - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 

 

 

 

 

V Rychvaldě dne 26. 9. 2018                                                       Ing. Mgr. Daniel Cigánek 

                                                                                                 ředitel ZŠ Rychvald 
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Příloha č. 1 

 
Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie 

školní rok 2017/2018 
 

Název školy dle rejstříku školských zařízení, adresa školy 

Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace, Školní 1600, 735 32 
Základní škola Rychvald, odloučené pracoviště, Petřvaldská 632, Rychvald, 735 32 

Počet škol v rámci 1 ředitelství 2 

Počet žáků školy k 1. 9. 2017 526 (478+48) + 2 v Anglii 
 

Školní metodik prevence 

Jméno a příjmení, titul Mgr. Dagmar Bodláková, Mgr. Marie Nováková 
Mgr. Tomáš Hanousek, Martina Jaglařová 

Funkce kumulovaná s výchovným poradcem nebo vychovatelem ANO NE 

Finanční ohodnocení ANO NE 

 
Vlastní kabinet 

Sám ANO NE 

Pouze s  výchovným poradcem ANO  
(ZŠ Školní) 

NE (ZŠ 
Petřvaldská) 

S jinými pedagogy  NE 

Specializační studium pro 
ŠMP - 250 hod. 

 ANO NE 

Studuji u instituce:  NE 

Plánuji studovat ANO NE 

Ve funkci školního metodika prevence od roku: 2007 

Konzultační hodiny ANO NE 
 

Školské poradenské pracoviště 
(tým složený alespoň ze tří těchto členů: ŠMP, VP, školní speciální pedagog, školní psycholog) 

ANO NE 
 

Školní psycholog 

 ANO 

Jméno a příjmení, titul Mgr. Jana Létalová  

Interní/ externí /výše úvazku Interní/0,5 

 

Školní speciální pedagog 

 NE 

Jméno a příjmení, titul ---  

Interní/ externí /výše úvazku --- 

 
Žádosti o finanční prostředky na prevenci rizikového chování 

Celková částka, o kterou bylo žádáno --- 

Celková získaná částka --- 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování v roce 2017/2018 

Počet zúčastněných pedagogů 

vzdělávání do 20 h. 21-50 h. 51-100 h. 101-250 h. nad 250 h. 

 25 
(Zvládání 

agresivity u 
školní 

mládeže – 
29. 9. 2018) 
 1 

(10. krajská 
konference 
k prevenci 
RCH – 2. -3. 
10. 2017) 

--- --- --- --- 

 

Témata vzdělávání, o která mají pedagogové největší zájem (označte) 

šikana, kyberšikana, snižování agresivity, neukázněnost třídy, řešení konfliktů, záškoláctví, romská 
problematika, komunikace s rodiči, poruchy příjmu potravy, sexuální výchova, závislostní chování, 
inkluze. 

 
Instituce, se kterými jste spolupracovali v oblasti prevence 

Název instituce 
 
Centrum pro rodinu 
ČČK 
Policie ČR, Karviná 
MP Eucation 
 
Složky integrovaného záchranného systému 
Památník v Osvětimi 
Dopravní hřiště Bohumín 

Téma 
 
- Škola osobního života 
- Pravidla první pomoci 
- Rozhodnutí je na Tobě 
- Mezi námi děvčaty 
 
- Ochrana školáka za mimořádných situací 
- Holocaust a antisemitismus 
- Dopravní výchova – chodec, cyklista 
 
 

 
Výskyt rizikových forem chování ve školním roce 2017/2018 

Snížené známky z chování Počet žáků za I. pololetí Počet žáků za II. pololetí 

 II. stupeň z chování 0 1 

III. stupeň z chování 0 1 

Neomluvená absence za školní rok 

Počet žáků 12 Počet neomluvených hodin 56 

Omluvená absence za školní rok 

Počet žáků 526 Počet omluvených hodin 47 306 

Podezření na skryté záškoláctví:  ANO Počet hodin: těžko 
odhadnutelný - spekulace 

Počet žáků: cca 5 

Zneužití alkoholu 

Počet případů 1 Počet žáků 1 

Zneužití ostatních drog 

Počet případů 0 Počet žáků 0 
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Výskyt agresivního chování 

Počet případů 3 Počet žáků 9 

Výskyt šikany, kyberšikany 

Počet případů 4 Počet žáků 8 

Výskyt krádeží 

Počet případů 1 Počet žáků 1 

Výskyt jiných forem rizikového chování (specifikujte) 

Počet případů 1 (Podezření na možné 

spáchání trestného činu -

Trestní zákoník - zákon 

40/2009 Sb. - Trestné činy 

proti rodině a dětem - § 201 

Ohrožování výchovy dítěte 

a § 202 Svádění k 

pohlavnímu styku) 

Počet žáků 1 

 
Poznámky (návrhy, podněty, hodnocení, připomínky, přání, informace, změny) 

Rezervy při řešení soc. nežádoucího chování ve škole: problematická komunikace s některými rodiči, snaha 
pozvat na TS odborníka pro řešení rizikových projevů chování. Akce: většina programů se zdařila. 

Datum: 18. 9. 2018 Podpis ředitele školy: 

 

 
Uskutečněné programy pro žáky 1. a 2. stupně 

 
Besedy se zástupcem Policie České republiky:  

- 23. 10. 2017 – 4. ročníky (Preventivní program Rozhodnutí je na tobě - beseda                         
s protidrogovou tématikou) 
 

Beseda se zástupci Městské policie Bohumín 
- 29. 11. 2017 – 8. ročníky (osvěta směřující k prevenci užívání návykových látek) 

 
Besedy s hasiči 

- 12. a 16. 4. 2018 – požární prevence pro 6. ročník 
 
Centrum pro rodinu ÁMOS, o.p.s.: 

- 5. a 10. 4. 2018 – 8. ročníky - Škola osobního života (Besedy ohledně zodpovědného 
přístupu k sexualitě a rodinnému životu) 

 
Jeden svět: 

- 9. 4. 2018 – projekce pro žáky 6. ročníku v Ostravě 
 

MP Education 
- 30. 5. 2018 – 8. ročníky - Čas proměn – Mezi námi děvčaty (beseda o problematice 

dospívání dívek) 
 
Kočičí zahrada 

- 2. ročníky po celý školní rok - rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence 
rizikového chování. 

 
Unplugged 

- 6. ročníky po celý školní rok - program primární prevence pro žáky 6. tříd ZŠ 
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Hodnocení školní preventivní strategie pro školní rok 2017/2018 
 
V plnění dlouhodobých a střednědobých cílů budeme pokračovat i v dalším školním roce.  
Akce, které nám pomohly při plnění cílů: 
 

a) pro žáky 
- na obou stupních naší ZŠ jsou umístěny informační nástěnky 
- na prvním stupni ZŠ je schránka důvěry, která v tomto školním roce nebyla využita  
- pro žáky 1. i 2. stupně byla před lety zřízena na webových stránkách naší školy 

elektronická schránka důvěry „Školní vrba“, která nebyla již druhým rokem využita, při 
přechodu na nový web bylo od jejího dalšího provozu (prozatím?) upuštěno. 

- třídnické hodiny na I. stupni byly konány dle potřeby třídních učitelů, v 9. ročníku se 
konaly v rámci předmětu ČaSP, v 6. až 8. ročníku se třídnické hodiny realizovaly 
v hodinách výchovy člověka 

- v 2. ročnících byl realizován program Kočičí zahrada (13 lekcí v obou třídách, paní 
učitelka Marie Nováková) 

- v 6. ročnících byl realizován program Unplugged 12 lekcí ve třech třídách, paní učitelka 
Marie Nováková) 

- při problémech navzájem spolupracovali třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik 
prevence, vedení školy, pracovníci OSPOD Bohumín, Policie ČR, metodik prevence 
v poradně 

 
- bylo zorganizováno několik projektů, které mají zápis v jednotlivých MS 
- celoškolní projekt Ochrana školáka za mimořádných situací byl rozdělen do dvou částí  

(25. 10. 2017 - teoretická část a 25. 5. 2018 - praktická část) 
- 13. 9. 2017   - Ven z lavic (Procházka Rychvaldem – 3. ročník) 
- 4. 10. 2017   - Planeta 3000  

(interaktivní dokument o Brazílii pro žáky 2. stupně)  
- 17. 10. 2017   -  celoškolní soutěž Drakiáda 
- 18. 10. 2017   - Čteme spolu (devátý ročník prvnímu) 
- 18. 10. 2017   - Školní turnaj ve stolním tenise 
- 23. 10. 2017   - Rozhodnutí je na tobě! (beseda s Policií ČR na téma drogy 

 pro 4. třídy) 
- 23. 11. 2017   - Devátý ročník na exkurzi v DOV 
- 27. 11. 2017   - Návštěva planetária (5. ročník) 
- 28. 11. 2017   - Mikulášská laťka 
- 29. 11. 2017   - beseda MP Bohumín s 8. ročníkem 
- 5. 12. 2017   - Mikuláš v MŠ (9.A) 
- 6. 12. 2017   - Mikuláš na 1. stupni (ve spolupráci se Spolkem rodičů) 
- 13. 12. 2017– 12. 1. 2018 - Dobročinná sbírka pro zvířecí útulky 
- 15. 12. 2017   - Sportovní turnaje ve fotbale a vybíjené 
- 20. 12. 2017   - Turnaj deváťáků proti učitelům 
- 21. 12. 2017   - Školní ples 
- 8. 1. 2018   -Listování s Lukášem Hejlíkem a Věrou Hollou 
- 11. – 16. 3. 2018  - LVVZ v rakouském Raurisu 
- 15. 3. 2018   - Beseda v knihovně pro 3. a 5. ročník 
- 16. 3. 2018   - Páťáci na návštěvě v MŠ Mírová 
-  12. 4. 2018   - celoškolní projekt Den Země  
-  26. 4. 2018   - projekt 8. ročníku „Kolik je důvodů k návštěvě Olomouce“ 
- 5. a 10. 4. 2018  - Škola osobního života (sexuální výchova pro žáky 8. tříd)  
- 9. 4. 2018   - Jeden svět (projekce pro žáky 6. ročníku) 
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- 12. a 16. 4. 2018  - Besedy s hasiči pro 6. ročník 
- 16. 4. 2018    - přehlídka talentů města Rychvald (i ZŠ) v KS  
-  23. 5. 2018   - Celé Česko čte dětem (první ročník devátému) 
-  23. 5. 2018   - Den Země (8. ročník pro MŠ) 
- 28. 5. - 1. 6. 2018  - Škola v přírodě (1. stupeň) 
- 30. 5. 2018   - Čas proměn (žačky 8. ročníku) 
-  1. 6. 2018   - lehkoatletická olympiáda pro žáky II. stupně 
- 4. 6. 2018   - atletický trojboj a zábavné dopoledne pro žáky I. stupně 
- 7. 6. 2018   - sportovní soutěže pro žáky MŠ (9. ročník) 
- 12. 6. 2018   - exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi (9. ročník) 
- 26. 6. 2018   - volejbalové utkání žáků 9. tříd proti učitelskému sboru 
-  25. 6. 2018   - Návštěva rodilého mluvčího (7. – 9. ročník)  
- 26. 6. 2018   - Přírodní vědy na Slezskoostravském hradě (7. – 9. ročník) 
- 26. a 27. 6. 2018  - rozloučení žáků 9. ročníku se spolužáky a učiteli 
-  28. 6. 2018   - slavnostní vyřazení žáků 9. třídy na městském úřadě 
 
- žáci I. stupně během školního roku několikrát navštívili Městskou knihovnu v Rychvaldě 
- žáci celé školy navštívili v průběhu roku několik divadelních a hudebních představení 

v Divadle loutek, KD Rychvald a ZUŠ Rychvald 
- uvítali jsme žáky 1. tříd a rozloučili se se žáky 9. tříd za účasti představitelů rady města 
- na 2. stupni pracoval žákovský Klub Mozek pod vedením paní učitelky Hrochové 
- po rekonstrukci částí školy byla a nadále bude obnovována výzdoba chodeb, na které se 

podíleli naši žáci 
- proběhla dopolední vánoční posezení v rámci třídních kolektivů 
- uskutečněny jednodenní školní výlety 
- devět tříd „ponocovalo“ ve škole 
- pro různé ročníky proběhly odlišné preventivní programy (viz přílohu č. 1.) 

 
b) pro pedagogy 
- 2. – 3. 10. 2017 Krajská konference metodiků prevence v Malenovicích 
- pedagogové se několikrát sešli k neformálnímu posezení (Vánoce, Den učitelů, konec 

školního roku apod.) 
- učitelé mají možnost pracovat s knihou Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků                 

1. stupně (byla využita i učiteli 2. stupně) 
- 29. 9. 2017 - přednáška a beseda pro učitele PhDr. Petra Hrocha na téma Zvládání 

agresivity u školní mládeže v rámci tzv. Šablon. 
 

c) pro rodiče, veřejnost 
- Mezi oblíbené akce, které se pro veřejnost podařilo ve školním roce 2017/18 uspořádat, 

patří: program při příležitosti slavnostního přijetí žáků prvních tříd, Drakiáda, 
Lampionový průvod, Vítání Martina, Mikulášská diskotéka, karneval,                       a 
některé z výše zmíněných akcí, které byly veřejnosti volně přístupné.  
 

V Rychvaldě 28. 6. 2018 
    
 
 
 

Mgr. Bodláková, pí. Jaglařová, Mgr. Nováková, Mgr. Hanousek v. r. 
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Deník primární prevence - školní rok 2017/18 

Datum Účastníci Záznam, projednávaná záležitost Výsledek Poznámky 

19. 9. 2017 Han, Bod, Nov (MP) 
Sepsání MPP,  

úprava programu proti šikanování 
splněno Odevzdáno ŘŠ 

5. 10. 2017 Han, Bod, Jurčík (TU 8. A) 
Prošetření chování spolužáků vůči Haně 

Košťálové, zjištění možné šikany 
  

13. 10. 2017 
Han, Bod, Szkuta (TU 5. B), 

třída 5. B 

Prošetření napadení žáka Václava Pavlíka 

žáky Danielem Starkem, Danielem 

Ježíškem, Albanem Zharou a Davidem 

Latiokem a zjištění možné šikany v této třídě 

Jednalo se o jednorázové ublížení. Nutno sledovat činnost 

čtveřice chlapců, kteří ublížili. (Je možné, že napadení 

zopakují vůči někomu jinému) Dohledy na chodbě se 

budou více zajímat o dění 5. B během přestávek. 

Spolupráce se školní psycholožkou 

– práce s mlčící většinou, 

seznámení s dotazníkem na klima 

ve třídě, výsledky šetření jsou u TU   

 

23. 10. 2017 
Policie ČR, třídy 4. A, B, 

vyučující v daných třídách 

Preventivní program Policie ČR Rozhodnutí 

je na tobě (beseda s drogovou tématikou) 
Program proběhl v obou třídách čtvrtého ročníku. 

Obě třídy byly s programem 

spokojeny 

24. 11. 2017 Tis, Nov,  Jednání s otcem žákyně 2.A  
Problémy v ŠD se budou řešit s vychovatelkami v ŠD a 

problémy ve třídě s tř. uč. 
Zápis u ŠMP 

28. 11. 2017 Bod (MP) 
Schůzka v Bohumíně s Metodikem prevence 

v poradně 

Seznámení se se závěry loňské zprávy, způsobem 

vyplňování závěrečné zprávy, náměty na besedy, novou 

legislativou 

Zápis u Bod 

29. 11. 2017 
Městská policie, třídy 8. A, B, 

vyučující v daných třídách 
Preventivní program s drogovou tématikou Program proběhl v obou třídách osmého ročníku. 

Obě třídy byly s programem 

spokojeny 

4. 12. 2017 
Hroch (TU 8. B), Bod (MP), 

žáci 8. B třídy 

Intervence v případu šikany vůči žáku 

Danielu Onderkovi 

Šetření potvrdilo šikanu u všech 4 chlapců - R. Budníka, A. 

Přibylky, D. Klaputa, M. Minola 
 

5. 12. 2017 
Hroch (TU 8. B), Bod (MP), 

žáci 8. B třídy 

Dodatečné informace v případu šikany vůči 

žáku Danielu Onderkovi 
Děvčata si rozdělila role pro pomoc ve třídě  

12. 12. 2017 

Hroch (TU 8. B), Laz (VP), 

Bod (MP), p. Budníková, p. 

Minolová, p. Přibylová, p. 

Klaputová 

Zákonní zástupci byli seznámeni  s postihem 

za šikanu žáka D. Onderky 

R. Budník, A. Přibylka, D. Klaput, M. Minol budou za 

šikanu potrestáni ředitelskou důtkou 
Zápis u VP 

18. 12. 2017 Bod, Nov, Han 

Registrace a vyplnění údajů do systému 

výkazu preventivních aktivit (VYNSPI) - 

www.preventivni-aktivity.cz. 

Založen uživatelský účet, zkompletovány známé údaje, 

zpráva uložena 

Přístupové údaje uloženy na e-

mailovou adresu 

zsvrba@seznam.cz  

21. 12. 2017 
Kun (TU), Bod (MP), žáci 7. 

C 

Dotazníkové šetření případné šikany vůči 

Adamu Koziorkovi. 

Dotazníky určily žáky, kteří se nevhodně chovali k Adamu 

Koziorkovi. TU změnila zasedací pořádek ve třídě.  Určili 

jsme role ochránců ve třídě. 

Dotazníkové šetření u TU (Kun) 

8. 1. 2018 

David Kyncl (9. B), Cig (ŘŠ), 

Sos (ZŘ), Pok (TU), Bod 

(ŠMP) 

Žák dorazil do vyučování pod vlivem 

alkoholu. 

Kyncl na základě podezření podroben testu s výsledkem 

0,28 promile. Přivolána městská policie. 
 

9. 1. 2018 
Pí. Mikšaníková, Kun (TU), 

Han (ŠMP) 

Podezření na možné spáchání trestného činu 

(Trestní zákoník - zákon 40/2009 Sb. - 

Matka upozorněna na vzniklou situaci, předloženy důkazní 

materiály, informace o zákonné povinnosti školy podat 

Zápis u Han, paní Mikšaníková 

podala trestní oznámení, 10. 1. 

http://www.preventivni-aktivity.cz/
mailto:zsvrba@seznam.cz
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Trestné činy proti rodině a dětem - § 201 

Ohrožování výchovy dítěte a § 202 Svádění 

k pohlavnímu styku) vůči nezl. Kristýně 

Mikšaníkové (7. C).  

trestní oznámení (ohlašovací povinnost). Matce také 

doporučena průběžná kontrola dceřina uživatelského účtu 

Facebook Messenger. 

kontaktovala v této věci školu 

kriminální policie. 

29. 1. 2018 

David Kyncl (9. B), Sos (ZŘ), 

Pok (TU), Bod (MP), Han 

(MP), Laz  (VP), p. Stružíková 

(matka Davida Kyncla 

Projednání důsledku chování pod vlivem 

návykové látky.  
Žák bude potrestán 3. stupněm z chování.  

1. 2. 2018 
Kun (TU), Bod (MP),  

žáci 7. C 

Opakované šetření šikany vůči Adamu 

Koziorkovi. 

MP provedla nové dotazníkoví šetření a rozbor 

v komunitním kruhu. Došlo k výraznému zlepšení situace. 
Dotazníkové šetření u TU (Kun) 

6. 3. 2018  
Dof, Pust, Kun (TU), Bod 

(MP), žáci 7. ABC 

Dotazníkové šetření kvůli facce Nikolase 

Szkuty Patriku Dražilovi 

Šetření prokázalo úmysl ze strany Patrika Dražila, žák bude 

potrestán po dohodě s TU 
Výpovědi svědků a zápis je u MP 

9. 3. 2018 

Laz (VP), Bod (MP), matka 

Patrika Dražila, P. Dražil (žák 

7. C) 

Objasnění situace s napadením P. Dražila 
Matka i syn byli seznámeni s výsledky dotazníkového 

šetření, Patrik byl poučen o chování ke svým spolužákům 
Zápis je u VP 

12. 3. 2018 

 

Žáci 8. A, Bod (MP), Dof 

(vyučující, svědek) 

Šetření případné šikany Elišky Mrázkové 

vůči Vendule Polákové, dotazníkové šetření 

Šetření prokázalo Eliščino nevhodné chování (slovní útoky) 

vůči Vendule. Žákyně bude potrestána po dohodě s TU. 
Dotazníky u MP 

5. a 10. 4. 2018 
Žáci 8. A a 8. B, učitelé 

MUDr. Maria Fridrichová 
Škola osobního života 

Žáci prošli čtyřhodinovým školením na téma sexuální 

výchova, vztah k sobě samotnému, důstojnost v lidském 

životě 

Budeme objednávat i v příštím roce 

23. 5. 2018 

Laz (VP), Bod (MP), rodiče 

Ondřeje Pawlase, O. Pawlas 

(žák 5. B) 

Projednání krádeže 100Kč Gabriely 

Kuznitsiusové Ondřejem Pawlasem. 

Šetření prokázalo úmyslnou krádež. Peníze vráceny. Žák 

potrestán pravděpodobně důtkou TU. Doporučena 

konzultace se školním psychologem  a lékařem. 

Zápis je u VP 

29. 5. 2018 

Laz (VP), Cig (ŘŠ), Bod 

(MP), Ulm (TU), p. Pašinská 

(matka) 

Projednání násilného chování p. Paštinské 

vůči jejímu synovi Petru Paštinskému (žák 

1. B) 

Matce doporučena konzultace s psycholožkou (jak řešit 

krizové situace, věc sleduje OSPOD) 
Zápis je u VP 

30. 5. 2018  Žákyně 8. tříd  Mezi námi děvčaty  Beseda k sexuální výchově 
Zajistila společnost vyrábějící 

hygienické potřeby pro dívky 

Září 2017 - 

červen 2018 
Nov (MP) 

Kočičí zahrada – preventivní program ve 

druhých třídách 
  

Září 2017 – 

červen 2018 
Nov (MP) 

Unplugged – preventivní program v šestých 

třídách 
  

 

 

Vedli:     Mgr. Dagmar Bodláková 

  Mgr. Tomáš Hanousek 

  Mgr. Marie Nováková 

  Martina Jaglařová  
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Výroční zpráva o hospodaření školy 

za rok 2017 
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1. Hlavní činnost 

1.1. Výnosy: 
 

1. Příspěvek na provoz - zřizovatel 5 565 000,- 

    Tržby ze stravného 1 551 491,- 

    Jiné příjmy - ŠD – školné, čipy, úroky      370 209,25 

     Ostatní příjmy (plavání, škola v přírodě,  výtv. výchova, sběr….)    433 188,- 

     SFŽP -  projekt „Jarní příroda kolem nás“.     551 341,- 

     Rezervní fond      236 158,79 

     Šablony       837 332,66 

     9 544 720,70 

2. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Krajský úřad  

    Přímé náklady na vzdělávání – UZ 33353    23 388 317,- 

     Rozvojový program - UZ  33052      438 217,- 

     Rozvojový program - UZ  33073                    121 878,- 

     Rozvojový program - UZ 33070 Podpora výuky plavání                         2 940,- 

               23 951 352,- 

  

    Výnosy celkem:             33 496 072,70 

  

1.2 Náklady:  

1. Provozní  náklady - zřizovatel  

- spotřeba materiálu 2 188 669,80 

- spotřeba energie            1 961 351,80 

- prodané zboží - čipy       8 470,- 

- opravy a udržování  1 058 420,20 

- cestovné      30 491,- 

- reprezentace        5 061,- 

služby     2 056 428,98 

- mzdové náklady                  154 083,- 

- ostatní sociální náklady                     24 734 

- jiné ostatní náklady (pojištění žáků….)                     91 278,- 

- odpisy                    211 449,16 

- náklady z nákupu DDHM                    672 739,60 

       8 463 176,54 

Šablony          837 332,66 

2. Náklady na vzdělávání – Krajský úřad  

- přímé náklady na vzdělávání – a) platy zaměstnanců           16 716 377,- 

                                                                    b) OON         1 950,- 

                                                         c) ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)   6 669 990,- 

-  rozvojový program – UZ 33052, UZ 33073 - platy zaměstnanců      411 836,- 

                                                                            - ostatní (pojistné + FKSP)      148 259,- 

          2 940,- 

 23 951 352,- 

   

Náklady celkem:    33 251 861,20 

 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti:                  244 211,50 
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2. Doplňková (hospodářská) činnost – stravování, pronájem – tělocvična, bufet 

2.1 Výnosy: 

1. příjmy - stravování cizích strávníků ve ŠJ, pronájem tělocvičny, bufetu 665 329,- 

 

2.2 Náklady 

1. potraviny, spotřeba energie, opravy, mzdové náklady, ostatní služby   593 903,50 

 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:     71 425,50 

 

3. Rekapitulace 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 

Výnosy 33 496 072,70            665 329,- 34 161 401,70 

Náklady 33 251 861,20 593 903,50 33 845 764,70 

Hospodářský výsledek   + 224 211,50 + 71 425,50 +  315 637,- 

 
 
Stav fondu k 31. 12. 2017 
 
Rezervní fond    921 879,37 Kč 
Rezervní fond – sponzorské dary      8 000,-   Kč 
Investiční fond   406 666,99 Kč 
Fond odměn                160 560,21 Kč 
 

Rozdělení hospodářského výsledku:   Fond odměn:      150 000,- Kč 
                                                                   Rezervní fond:    165 637,- Kč 
 
 
  
 
 
 
 
 
Zpracovala: Bc. Vanda Urbanczyková 
 



Základní škola Rychvald 

příspěvková organizace 
Školní 1600 
735 32 Rychvald, okr. Karviná 
 

Kontakt: +420 730 521 478, zsrychvald@zsrychvald.cz 
 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2017 

(Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím) 
 

 

 

 

 

 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 

 

 

 

 

a) počet žádostí o informace:     0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:   0 

                 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování 

    tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:        0 

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

 

 

 

V Rychvaldě dne: 13. 2. 2018                                           

     Daniel Cigánek  

ředitel ZŠ Rychvald 

 

 


