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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 Mgr. Taťána Gränzerová  

 

 

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 15. 6. 2020) 

První stupeň Druhý stupeň Celkem 

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

19(21) 373 10 228 29(31) 601 

 

 

Školní družina 

Počet odd. Počet žáků 

5 147 
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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 značné redukci odborných učeben. V předcházejících letech 

byla zrušena odborná učebna dějepisu, v následujícím školním roce jsme přeměnili na 

kmenovou třídu učebnu zeměpisu, angličtiny, přírodopisu a multimediální učebnu. V letošním 

roce pak následovalo zrušení odborné učebny hudební výchovy a výtvarné výchovy. 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 2019/2020 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, které je dočasně zastaveno 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. Škola 

využívá také školního psychologa, který je aktuálně financován z projektu Šablony pro MŠ a 

ZŠ II. 

Pedagogický sbor je složen přibližně ze 40 pedagogických pracovníků. Všichni 

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

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, kromě jednoho pedagoga, který bude 

mít ukončeno pedagogické vzdělání začátkem následujícího kalendářního roku. Pedagogický 
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sbor tvoří ředitel školy, statutární zástupce ředitele školy, výchovný poradce, školní metodici 

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: distanční výuka, 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 2019/2020 se rada sešla 

dvakrát, a sice 7. 10. 2019 a 11. 3. 2020. U obou jednání školské rady byl přítomen také ředitel 

školy. Hlavními body jednání v tomto školním roce byly výroční zpráva z předcházejícího 

školního roku, dále pak stavební úpravy a rekonstrukce školy. Při jarním setkání byla školská 

rada seznámena s rozpočtem školy na rok 2020 a v neposlední řadě také výsledky hospodaření 

školy za rok 2019. Diskutovaným tématem byla také rekonstrukce školní kuchyně a sní spojené 

předčasné ukončení školního roku a situace spojená s koronavirovou situací.   

 

 

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, D 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, C 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 79-01-C/01 RVP/ŠVP pro ZV Příliv 32 

9. A, B, C 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 pracovali čtyři žáci s pomocí asistenta pedagoga, na 2. stupni 

ve školním roce 2019/2020 využívali pomoc asistenta pedagoga čtyři 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 Uč. 1. stupně 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 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 Př - Ch 100 % 

pedagog VŠ F - Tv 100 % 

pedagog VŠ M - Hv 100 % 

pedagog VŠ M - Tv   100 % 

pedagog VŠ Čj - D 100 % 

pedagog VŠ M - ICT 100 % 

pedagog VŠ Čj -Vv 100 % 

pedagog VŠ Aj  100 % 

pedagog VŠ Čj - N 100 % 

pedagog VŠ Aj  100 % 

pedagog VŠ Aj  100 % 
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pedagog VŠ Čj-HV 20 % 

vedoucí vychovatelka SŠ vychovatelství 100 % 

vychovatelka SŠ vychovatelství 100 % 

vychovatelka SŠ vychovatelství 100 % 

vychovatelka SŠ vychovatelství 90% 

vychovatelka ŠŠ vychovatelství 66,7 % 

asistent pedagoga SŠ kurz AP 100 % 

asistent pedagoga SŠ kurz AP 75 % 

asistent pedagoga SŠ kurz AP 75 % 

asistent pedagoga SŠ kurz AP 75 % 

asistent pedagoga SŠ vychovatelství 64 % 

asistent pedagoga SŠ kurz AP 64 % 

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 % 

vrátná 100 % 

Zařazení Úvazek 

vedoucí jídelny 100 % 

kuchařka 100 % 

kuchařka 100 % 

pomocná síla 100 % 

pomocná síla 100 % 

pomocná síla 43,75 % 

pomocná síla 38 % 
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3.3 Celkový přehled zaměstnanců dle kvalifikace 

 
 Počet Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Z toho pracující 

důchodci 

1. stupeň 20 20 0 0 

2. stupeň 17 17 0 1 

Školní družina 5 5 0 0 

Správní zaměstn. 9 9 0 1 

THP, EKONOM 2 2 0 0 

Školní jídelna 7 7 0 0 

Asistenti ped. 6 6 0 0 

CELKEM: 66 66 0 2 

 

4. Údaje o zápise k povinné školní docházce a následném přijetí 
 

K zápisu do prvních tříd pro následující školní rok 2020/2021, který proběhl ve dnech 

2. a 3. dubna 2020, se dostavilo celkem 75 dětí. Někteří zákonní zástupci se rozhodli využít 

možnosti a požádat o odklad povinné školní docházky – bylo vyhověno 9 žádostem, které 

obsahovaly všechny potřebné náležitosti. Celkem bylo tedy přijato 65 dětí, z toho jeden 

předčasně. Na sídlištní škole byly otevřeny tři první třídy. 

  

 Na expozituře Václav proběhl zápis pro nový školní rok 2020/2021 dne 8. dubna 2020. 

K zápisu přišly 3 děti se svými zákonnými zástupci, o odklad nežádal nikdo. Do první třídy na 

části Václav nastoupili nakonec všichni tři žáci. 

 

 

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 21 0 0 

1.B 19 0 1 

1.C 20 0 0 

2.A 19 2 0 

2.B 20 1 0 

2.C 20 0 0 

3.A 19 4 0 

3.B 23 1 0 

3.C 21 2 0 

4.A 18 4 0 
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4.B 18 3 0 

4.C 12 10 0 

5.A 14 9 0 

5.B 17 7 0 

5.C 20 4 0 

Václav    

1.D 10 2 1 

2.D 7 1 0 

3.D 9 4 0 

4.D 8 2 0 

Celkem: 315 56 2 

 

5.2 Přehled prospěchu žáků – druhý stupeň 
Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

6.A 20 3 0 

6.B 15 7 0 

6.C 10 11 0 

7.A 16 11 0 

7.B 13 13 0 

8.A 13 9 0 

8.B 9 17 0 

9.A 9 12 0 

9.B 10 11 0 

9.C 7 12 0 

Celkem: 122 106 0 

 

5.3 Přehled absence žáků – první stupeň 
Třída Omluvená absence Neomluvená absence 

1.A 591 0 
1.B 451 0 
1.C 362 0 
2.A 442 0 
2.B 588 0 
2.C 598 0 
3.A 912 0 
3.B 814 0 
3.C 414 0 
4.A 593 0 
4.B 378 0 
4.C 511 0 
5.A 516 5 
5.B 315 0 
5.C 467 0 

Václav   

1.D 197 0 
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5.4 Přehled absence žáků – druhý stupeň 
Třída Omluvená absence Neomluvená absence 

6.A 606 0 
6.B 392 0 
6.C 375 0 
7.A 565 0 
7.B 418 0 
8.A 402 0 
8.B 921 0 
9.A 594 0 
9.B 784 0 
9.C 542 0 

Celkem: 5599 0 

 

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 0 0 0 0 0 0 
1.B 19 0 0 0 0 0 
1.C 8 1 0 0 0 0 
2.A 10 0 0 0 0 0 
2.B 10 0 0 0 0 0 
2.C 17 0 0 0 0 0 
3.A 12 0 0 0 0 0 
3.B 0 0 0 0 0 0 
3.C 0 0 0 0 0 0 
4.A 7 0 1 0 0 0 
4.B 0 0 0 0 0 0 
4.C 8 0 0 0 0 0 
5.A 2 0 0 1 0 0 
5.B 13 0 0 0 0 0 
5.C 1 0 1 1 0 0 

Václav       

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

2.D 173 0 
3.D 192 0 
4.D 210 0 

Celkem: 8724 5 
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Celkem: 119 1 2 2 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 10 0 0 1 0 0 
6.B 5 0 0 0 0 0 
6.C 12 1 1 1 0 0 
7.A 4 1 0 0 0 0 
7.B 6 0 0 0 0 0 
8.A 6 0 0 0 0 0 
8.B 9 0 1 2 0 0 
9.A 21 0 0 0 0 0 
9.B 0 0 0 0 0 0 
9.C 0 0 0 0 0 0 

Celkem: 73 2 2 4 0 0 
 

   

5.7 Hodnotící zpráva výchovného poradce za školní rok 2019/2020 

    

Činnost výchovného poradenství v letošním roce byla výrazně narušena pandemií covid 

19 a následným uzavřením škol od 11. března. Od 16. 3. rozhodl Moravskoslezský kraj rovněž 

o uzavření pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center pro 

klienty i zaměstnance. Po zahájení provozu poradny prioritně řešili žádosti o doporučení 

odkladu školní docházky, žádosti o kontrolní vyšetření s vazbou na financování podpůrných 

opatření, zejména na mzdové prostředky pro asistenta pedagoga. Veškeré podklady nutné 

k vystavení nových doporučení byly ze strany školy na poradny včas rozeslány datovou 

schránkou. Ve většině případů došlo k prodloužení stávajících doporučení na základě 

telefonické konzultace s výchovnou poradkyní. 

Výchovný poradce i v tomto školním roce úzce spolupracoval se školními metodiky 

prevence, panem Tomášem Hanouskem a paní Marií Rymanovou. Pan Hanousek v letošním 

školním roce úspěšně ukončil specializační studium   

k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů.  

Tisk a kontrolu přihlášek a zápisových lístků pro žáky 9. ročníku provedla výchovná 

poradkyně ve spolupráci se zástupkyní školy a ICT koordinátorem, paní Havlínovou. Letos byl 

nově k tisku přihlášek i zápisových lístků využitý systém dm software. 

 

  Hodnocení bylo provedeno v těchto oblastech: 

I. OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE 

II. OBLAST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ 

III. VÝCHOVNĚ PORADENSKÁ ČINNOST 

IV. INFORMAČNÍ ČINNOST 

 

I. OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE 

 Tuto oblast informačně zajišťovali především třídní učitelé prostřednictvím předmětu 

ČaSP se zaměřením na volbu povolání. Výuka toto předmětu probíhala buď v kmenových 

třídách, nebo v počítačových učebnách. Učebnice nebyly využívány, materiály z výuky si žáci 



Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020 
 

12 

 

zakládali do portfolia. V rámci hodin probíhaly nábory na vybrané střední školy. V letošním 

školním roce jsme umožnili prezentaci těmto středním školám: NET OFFICE Orlová, Střední 

škola technických oborů Havířov, GOA Orlová, SPŠ Ostrava, SŠ Bohumín, Střední škola 

techniky a služeb Karviná a Gymnázium Jana Šabršuly (prezentace v anglickém jazyce). 

Informace, které se žáci dozvěděli, si zaznamenávali do pracovních listů. V hodinách se dále 

seznamovali s širokou nabídkou profesí a názvy jednotlivých profesí spojovali s konkrétní 

činností. Zaměření hodin vedlo jednoznačně k sebepoznání žáka, které je klíčové při volbě 

povolání. Tematické plány vyučujícím časově i obsahově vyhovují, nicméně vzhledem k 

nepředpokládanému uzavření škol a přechodu na online výuku, se nepodařilo splnit plán a 

některá témata se nerealizovala. V souvislosti s volbou profesní orientace se uskutečnily tyto 

akce: 

- Česká televize Ostrava – exkurze  (26. 9. 2019 a 3. 10. 2019) 

-          Beseda s pracovnicemi IPS ÚP Karviná (14. 10. 2019) 

- Prezentační výstava středních škol, Orlová (21. 11. 2019) 

-          Den otevřených dveří- SŠ Bohumín a Gymnázium Bohumín (18. 12. 2019) 

 

Nově se letos uskutečnila beseda pro všechny žáky devátých tříd. Besedu vedly 

pracovnice Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce 

v Karviné. Žáci byli během besedy seznámeni se službami, které IPS nabízí. Dále jim 

pracovnice ÚP poskytly informace o síti středních škol v Moravskoslezském kraji, o 

podmínkách a průběhu přijímacího řízení a také o nárocích a požadavcích na jednotlivá 

povolání. Závěrem si žáci vyslechli aktuální informace o situaci na trhu práce. Nechyběla ani 

diskuze nad dotazy našich žáků. Smyslem besedy bylo usnadnit žákům proces rozhodování a 

zvýšit jejich informovanost o světě práce. Bude žádoucí besedu uspořádat i v příštím školním 

roce. 

I v letošním školním roce byly žákům 8. ročníku nabídnuty testy profesní orientace. 

Hromadné šetření, i následné individuální vyhodnocení za přítomnosti žáků i jejich zákonných 

zástupců, provedla školní psycholožka. Výhledově se plánuje rozšíření testování o zájmové a 

osobnostní dotazníky. 

Vzhledem k pandemii covid 19 došlo k výrazným změnám v přijímacím řízení. 

Původně plánované termíny jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory 14. a 15. dubna a 

pro osmiletá gymnázia 16. a 17. dubna byly zrušeny. V souladu s ustanovením § 6 speciálního 

zákona č. 135/2020 Sb., kterým se upravují podmínky přijímacího řízení ve školním roce 

2019/2020, konali uchazeči jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou, uchazeči o čtyřleté 

obory 8. června 2020 a uchazeči o osmiletá gymnázia 9. června 2020. Náhradní termín jednotné 

přijímací zkoušky byl stanoven na 23. června 2020. 

6. května 2020 byla vydána vyhláška č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní 

zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Tato vyhláška upravuje podrobnosti 

o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky a 

podrobnosti o pravidlech pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020. K výrazným změnám 

patřilo navýšení časové dotace pro test z českého jazyka a literatury na 70 minut a pro test 

z matematiky 85 minut. Za standardní situace trvá test z českého jazyka a literatury 60 minut a 

test z matematiky 70 minut. Další změnou bylo zrušení odvolacího řízení. Nově uchazeč, který 

nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádřil svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí 

tak, že ve lhůtě 3pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podal řediteli školy 

žádost o vydání nového rozhodnutí. 

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

devátých tříd vychází ve školním roce 2019/2020 celkem 61 žáků, kteří budou pokračovat ve 

studiu, případně absolvují vybraný učební obor. Všichni žáci byli přijati v prvním kole 
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přijímacího řízení, přesto byli o přijetí informováni až v prvních prázdninových dnech. Přehled 

s údaji, kam absolventi ZŠ Rychvald nastupují, přináší následující tabulka. 

 
Název školy   IX. A 

             

  IX. B 

 

IX. C Celkem 

Státní školy:  chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky 

Gymnázium Hladnov, Ostrava 1 1     2 

Gymnázium, Orlová   1    1 

Gymnázium, Bohumín   1    1 

Sportovní gymnázium, Ostrava    1   1 

Obchodní akademie, Orlová 2 1 2  1 2 8 

Obchodní akademie, Ostrava      1 1 

Střední škola, Bohumín 1 1 3 4 3 1 13 

Střední zahradnická škola, Ostrava    3  1 4 

Střední zdravotnická škola, Ostrava  1    2 3 

Střední průmyslová škola, Ostrava 1  1    2 

Střední průmyslová škola, Žďár n. Sáz. 1      1 

Střední průmyslová škola, Hranice     1  1 

Střední prům. škola chemická, Ostrava    1   1 

Střední prům. škola chemická, Pardubice 1      1 

Střední prům. škola stavební, Ostrava 1  1  1  3 

Střední prům. škola elekt. a inf., Ostrava     1  1 

Střední škola technická a dopr., Ostrava 1    2  3 

Střední škola informatiky, Ostrava     1  1 

Střední škola tech. oborů, Havířov 1 1     2 

Střední škola spol. stravování, Ostrava  1     1 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava      1 1 

Soukromé školy:        

Vítkovická střední prům. škola, Ostrava 2 1     3 

Bezpečnostně právní akademie, Ostrava  1    1 2 

AHOL SŠ gastr., tur., a láz., Ostrava 1  1    2 

Moravskoslezs. obch. akademie, Ostrava   1    1 

SŠ Dakol, Petrovice    1   1 

        

Celkem za 9. třídu: 13 8 11 10 10 9 61 

Z nižších ročníků: chlapci dívky   celkem 

5. třída - osmiletá gymnázia 1 2   3 

7. třída – šestiletá gymnázia  0 0   0 

7. až 8. třída 0 0   0 

Z 9. tříd  21 21 19 61 

Celkem za školu: 22 23 19 64 

 

 

II. OBLAST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ 

 Tato oblast zahrnuje především péči o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. V současné době naše škola eviduje 85 žáků se SVP, z toho 24 žáků je vzděláváno 

podle individuálního vzdělávacího plánu, který jim byl doporučen školským poradenským 

zařízením. Ve škole aktuálně působí šest asistentů pedagoga. Od nového školního roku 

očekáváme nárust o jednoho asistenta pedagoga pro dva žáky s diagnózou PAS v budoucím 
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prvním ročníku. Zpracování a kontrola IVP probíhala podle plánu. Výchovný poradce provádí 

kontrolu zpracování a vyhodnocování IVP, hlídá termíny kontrolních vyšetření, zajišťuje 

komunikaci se ŠPZ, poskytuje metodickou pomoc při sestavování PLPP a kontroluje jejich 

průběžné vyhodnocování. V případě doporučení ze strany ŠPZ rozděluje spolu se zástupkyní 

školy žáky do skupin pedagogické intervence a zařazení do předmětu speciálně pedagogické 

péče. Tyto hodiny zajišťovali kvalifikovaní pedagogové. 

V těchto hodinách se pracovaly s různými kompenzačními pomůckami (čtecí okénka, 

bzučák, čtenářské tabulky, pracovní sešity, pracovní listy aj). Byly využívány také počítačové 

programy pro děti s poruchami učení. 

 Výchovný poradce se účastní všech schůzek výchovných poradců, které organizují 

spádové PPP a SPC. Zde získává aktuální informace týkající se výchovně poradenské činnosti, 

tyto informace dále předává svým kolegům. Letos se metodická schůzka s výchovnými poradci 

a speciálními pedagogy  uskutečnila 21. 11. 2019 ve SPC v Karviné. Výchovní poradci byli 

seznámeni s novelizací vyhlášky č. 27/2016 Sb. (č.248/2019 Sb.), o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, dále s novelou vyhlášky č. 72/2005 Sb. 

(č.248/2019 Sb.), o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních a se změnami v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (č.195/2019 Sb.), o stanovení rozsahu 

přímé vyučovací hodiny, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 

 Nově jsme letos využili nabídky PPP Orlová. Pracovnice poradny přijely 22. října na 

naši školu, aby pedagogům představily tzv. „grafomotorický program“, který stále častěji 

realizují u žáků. Toto setkání mělo kladný ohlas s oboustranným přínosem. 

Na úrovni vyučujících 1. stupně dochází v průběhu školního roku  

k depistáži a monitoringu žáků tak, aby bylo včas odhaleno podezření na specifické poruchy 

učení a chování, popř. další výchovné a vzdělávací problémy.  

 Veškerá pedagogická dokumentace byla řádně evidována a průběžně doplňována.   

 

 

III. VÝCHOVNĚ PORADENSKÁ ČINNOST 

  Výchovně poradenská činnost byla směrována do tří oblastí: 

1. řešení problémů školní docházky dětí 

2. řešení problému prospěchu 

3. řešení problémového chování. 

Jednání primárně probíhají na úrovni TU či další vyučující + žák. Pokud problém 

přetrvává, je k jednání přizván rodič. Z jednání je pořizován záznam, který obsahuje průběh i 

závěr jednání s doporučením. V případě vážných a opakujících se problémů je svolána 

výchovná komise, složená z ředitele školy, výchovného poradce, třídního učitele a pracovníka 

OSPOD. V případě potřeby jsou přizváni i další vyučující. Z jednání se opět pořizuje záznam, 

jedna kopie i pro zákonné zástupce.  

 

IV. INFORMAČNÍ ČINNOST 

 Nástěnka výchovného poradce je umístěna v chodbě 1. patra správní budovy. Zejména 

v období profesní volby od října do ledna jsou na ní 

umísťovány různé nabídky středních škol v regionu, informace o dnech otevřených dveří a jiné 

informace. Dalším zdrojem informací je Atlas škol, který je každoročně zdarma předáván 

vycházejícím žákům. Rodičům vycházejících žáků jsou předávány informace spojené 

s profesní orientací a průběhem přijímacího řízení na každých třídních schůzkách. Individuálně 

jsou informace poskytovány po domluvě nebo pravidelně v čase konzultačních hodin 

výchovného poradce. 
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ZÁVĚR: 

I přes obtíže spojené s dlouhodobým uzavřením škol se činnost výchovného poradenství 

dařila kvalitně zajistit. Plán výchovného poradce byl splněn. Dosáhnout těchto výsledků by 

nebylo možné bez výborné spolupráce s vedením školy a s kolektivem učitelů.  

  

 

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 2019/2020, jak byla zpracována školními 

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

školní rok. 

 

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 2019/2020.Pochopitelně i do této činnost zasáhla coronavirová situace. 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 (specializační studium) 

3. Studium cizích jazyků  

4. Studium v oblasti prevence patologických jevů a krizových situací 

5. Pomocí webinářů také nově distanční 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. Velká část DVPP probíhala také v rámci projektu Šablony, tzv. 

personální šablony. Informace z akcí DVPP si pak pracovníci předávají v rámci MO. 

 

Průběh DVPP ve školním roce 2019/2020: 

Datum Název akce 

 

Účast 

září 2019 Absolvování kurzu celoživotního vzdělávání – rizika 

virtuální kumunikace 

1 pedagog 

září 2019  Školení administrátorů systému Škola Online/DM Softw. 1 pedagog 

říjen 2019 Amos – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 1 pedagog 

říjen 2019 Čtenářské dílny ke zvkalitnění čtenářské gramotnosti  3 pedagogové 

řijen 2019 Seminář k dopravní výchově na ZŠ a MŠ 1 pedagog 

říjen 2019 Sebepřijetí a otevřená komunikace 1 pedagog 

listopad 2019 Vrstevnický program jako řešení stádií šikany 1 pedagog 

listopad 2019 Hodnocení a sebehodnocení žáka 1 pedagog 

listoapd 2019 Práce s diferencovanou třídou v matematice 1 pedagog 



Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020 
 

16 

 

 

 Během školního roku 2019/2020 se zapojili někteří pracovníci do vzdělávání pro získání 

kvalifikace, případně její rozšíření (3). 

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

Šablony 2, neakreditované z prostředků zřizovatele. Vzdělávání pro rozšíření či získání 

kvalifikace si účastníci hradili sami. 

 Většinu akcí hodnotí účastníci jako přínosnou a poznatky z těchto školení pak rozšiřují 

i mezi ostatní kolegy, ať už v rámci jednotlivých předmětových komisí, či porad.  

 

 

8. Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti. 
 

 Ve školním roce 2019/2020 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. Koronavirové 

okolnosti se výrazně promítly do organizací všech plánovaných akcí především v druhém 

pololetí, takže většina z nich byla zrušena.  

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 projektu OŠMS. Tento projekt je připravován ve spolupráci 

s dalšími složkami např. ČČK, SDH, PČR, atd. Nicméně i do této akce letos zasáhlo plošné 

uzavření škol, takže proběhla pouze první část tohoto projektového dne.  

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

poradenských služeb. Školní poradenské pracoviště tvořil tým pracovníků školy (výchovný 

poradce, tři školní metodici prevence a 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. Žáci druhého stupně vydávají již tradičně školní časopis Zrcadlo, 

který vychází zhruba co tři měsíce. Svůj časopis Rychvalďáček také tvoří žáci prvního stupně. 

Žáci druhých a třetích tříd se zúčastňují plaveckého výcviku v plavecké škole BOSPOR 

Bohumín. V tomto školním roce jsme zavedli také školní bruslení pro žáky 4. tříd. Vzhledem 

k dobrým ohlasům se pokusíme tuto akci zorganizovat i v následujícím školním roce. Akce 

probíhá ve spolupráci s orlovským sportovním klubem. 

Co se týče reprezentace žáků, domnívám se, že se probíhá v celé škále aktivit a dá se 

považovat za úspěšnou, nicméně i tato byla ovlivněna výše zmíněnými událostmi. Pro příklad 

uvádím účast na některých akcích, jež bylo výrazně méně než v loňském školním roce: 

 

- olympiáda v českém jazyce (účast 23 žáků z 8. a 9. ročníků), následně okresní kolo 

- literární soutěž svět kolem nás (žáci 6. ročníku) 

- účast na akci Listování (scénické čtení v KD Rychvald) 

prosinec 2019 Metody pro rozvoj finanční gramotnosti 1 pedagog 

únor 2019 až 

červen 2020 

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence 

sociálně patologických jevů 

1 pedagog 

leden 2020 Zeměpis v nové perspektivě – seminář pro učitele zem. 2 pedagogové 

únor 2020 Seminář pro učitele matematiky pro 2. stupeň ZŠ  1 pedagog 

květen 2020 Školní a vnitřní řád 4 pedagogové 

květen 2020 Globální témata optikou jednotlivých předmětů 1 pedagog 

červen 2020 Nový fenomém – agrese na základní škole 1 pedagog 

8. 3. 2019 Zábavná angličtina – zpíváme, tančíme, malujeme 1 pedagog 
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- dějepisná olympiáda (dobrovolná účast žáků) 

- dějepisná soutěž Dlouhé století (žáci 9. ročníku) 

- beseda nebezpečný internet a navazjící filmové představení V síti 

- Rychvaldský zpěváček (žáci 1. a 2. tříd) 

- chemická olypiáda (žáci 9. tříd), následně účast na okresním kole 

- cheická soutěž Korchem (vybraní žáci 9. tříd) 

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

- Soutěž (ne)jen v Informatice (žáci 2. stupně) 

- konverzační soutěž v Aj (žáci 2. stupně) 

- okresní kolo koverzační soutěže v Aj (5. místo) 

- anglické divadlo pro 1. třídy (představení O veliké řepě) 

- Bohumínská superstar (pro vybrané žáky) 

- matematická olympiáda (školní kolo: 2 žáci, dále zrušeno) 

- Pythagoriáda pro 2. stupeň (zapojilo se 146 žáků z toho 2 úspěšní řešitelé) 

- Pythagoriáda pro 1. stupeň (zapojilo se 20 žáků) 

 

Z projektové výuky vybírám: Vánoční ples (akce pro 2. stupeň), Spaní ve škole (1.st.), Babí 

léto, Archeopark Chotěbuz, Dušičky, Podzim v přírodě, Adventiní kalendář, Planetárium, 

Modrý den, Podzimní den, Písmenkový den, Barvy podzimu, Přírodovědné dopoledne, Exkurze 

do vysokých pecí (Dolní oblast Vítkovce),  

 

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. Pro 

příklad vybírám několik akcí konaných na Václavu: Podzimní výstavka, Vánoční výstavka, 

Karnevalová výstavka, pěvecká a recitační soutěž, Vánoční besídka, Keramika s rodiči, 

Vánoční zpívání s rodiči, Drakiáda, Čertí den, Mikulášská nadílka, Valentýnská diskotéka 

v ŠD. 

 

Následující tabulky podávají přehled o sportovních akcích za uplynulý školní rok: 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE  - 1. pololetí 
Název sportovní 

soutěže 

Kolo Datum Počet 

žáků 

Třída/Jméno (Umístění) Zajistil 

Stolní tenis školní 1. 10. 2019 30 
6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B 

8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. C 
Pok, Jur 

Přespolní běh školní 11. 10. 2019 13 6. A, 6. C, 7. A, 8. A Pok, Jur 

Dobývání Mount 

Everest 
školní 

v rámci 

výuky TV 

2019/20 

- 

6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 9. A, 9. C - změřeno 

7. A, 7. B, 9. B - nezměřeno 

(vzhledem ke karanténě nevyhodnoceno) 

 

vyučující 

TV 

 „Mikulášská 

laťka“ - skok 

vysoký 

školní 26. 11. 2019 46 žáci 6. - 9.  ročník Pok, Jur 

městské 5. 12. 2019 10 

7. A, 7. B, 8. A, 

9. A, 9. B, 9. C 

 

Pok 

Florbal 

městské – 

mladší žáci 
12. 11. 2019 11  (6. místo)  Jur 

městské – 

starší žáci 
28. 11. 2019 10 

 

(4. místo) 
Pok 

Vánoční 

vybíjená 

školní 18. 12. 2019 27 žákyně 6. - 7. ročník Pok, Jur 

školní 19. 12. 2019 30 žákyně 8. - 9. ročník Pok, Jur 

Vánoční kopaná školní 18. 12. 2019 37 žáci 6. - 7. ročník Pok, Jur 
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školní 19. 12. 2019 30 žáci 8. – 9.  ročník Pok, Jur 

Florbalový zápas 

deváťáků 

školní 

exhibice 
19. 12. 2019 16 žáci 9. A, 9. B, 9. C 

Pok, Jur, 

Cig, Šku, 

Šrá, Tva, 

Som 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE  - 2. pololetí 
Název sportovní 

soutěže 

Kolo Datum Počet 

žáků 

Třída/Jména Zajistil 

Vybíjená 

městské – 

mladší žákyně 
6. 2. 2020 

13 (3. místo) Tva 

městské – 

starší žákyně 
12  (4. místo) Tva 

Veverka městské 14. 2. 2020 8 v soutěži škol (1. místo) Kři 

 

 

 

 

Aktivity EVVO: 

 

OSTATNÍ AKCE 

Název akce Datum konání Počet žáků Třída Zajistil 

Teoretická část – projekt 

OŠMS 
4. 10. 2019 498 celá škola 

všichni učitelé, ČČK Rychvald, 

SDH Rychvald, Městská policie 

Bohumín 

LVVZ –  
Piancavallo/Itálie 

2. – 5. 3. 2020 20 
6. B, 7. A, 7. B, 

8. A, 8. B, 9. A 

Vzhledem k nařízení MZV 

v souvislosti s 

rozšířením COVID-19 byl 25. 2. 

2020 LVVZ zrušen 

 

 

Datum Název akce 

 

Účast, zajištění 

15. 10. 2019 Drakiáda učitelé 1. stupně 

19. 10. 2019 Den za obnovu lesa žáci 8. ročníku 

15. 11. 2019 Výlov rybníku Skučák 3.A, Rym 

Celoročně Sběr papíru Nad., Grän.  

Celoročně Sběr víček Nad., Grän., TU  

Celoročně Sběr baterií Nad., Grän, Kož.,  

Celoročně Sběr elektro Nad., Grän, Kož. 

prosinec 2019 Vánoční výstavka – 1. stupeň + 5. a 6. třídy Tis., ŠD, vyučující VV 

listopad 2019 Dýňování  žáci druhých tříd 

Listopad 2019  Vítání Martina žáci (část Václav) 

Podzim + jaro Velká cena Zoo  žáci 4. a 5. tříd, Šku 
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9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  

 
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na ZŠ Rychvald žádná kontrola ČŠI. Školu 

nenavštívil ani žádný jiný kontrolí orgán.  

 

 

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 2019/2020, jak byla zpracována tajemnicí školy. 

 

 

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

 
Ve školním roce 2019/2020 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového ani 

mezinárodního programu. 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci   

      celoživotního učení 

 
Ve školním roce 2019/2020 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 2019/2020 na těchto projektech: 

 

a) V tomto školním roce probíhal nadále projekt Šablony 2, jehož projektové období by mělo 

končit v únoru 2021. Ve školním roce 2019/2020 byla odevzdána a odsouhlašena druhá 

monitorovací zpráva. Zároveň byla podána žádost k projektu Šablony 3 v částce: 1 090 920 Kč. 

Tyto finančí prostředky budou určeny na krytí personálních šablon (pozice speciálního 

pedagoga), dále na výchovně vzdělávací činnost (doučování, jazkyové kluby a kluby zábavné 

logiky a deskových her).  

b) Vzhledem k koronavirovým okolnostem se nám nepodařilo ve školním roce 2019/2020 

uspořádat školení pro pedagogický sbor, které by bylo placeno z projektu MAP Bohumín. 

Nicméně tuto aktivitu plánujeme již na začátek nového školního roku 2020/2021, kdy v průběhu 

září dojde ke školení, které bude prohlubovat znalosti a dovednosti pedagogického sboru 

v rámci distanční výuky. 
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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, 

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

v dalších oblastech. V tomto školním roce proběhly volby nového předsedy místní odborové 

organizace.  

 Ve spolupráci s ČMOS byla opět připravena několikadenní výjezdní akce s relaxační 

náplní pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Vzhledem ke 

koronavirovým okolnostem a vzhldedem k předčasnému ukončení školního roku z důvodu 

rekonstrukce školní kuchyně však k této teambuildingové akci letos nedošlo. Společně 

s vedením odborů se chystáme připravit podobnou akci na další školní rok. Celkově hodnotím 

spolupráci mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací jako bezproblémovou a dlouhodobě 

velmi dobrou, což se projevuje mimo jiné také dobrými vztahy i na samotném pracovišti. 

 Na 6. listopadu 2019 (středa) se odborová organizace ZŠ Rychvald usnesala zapojit do 

celorepublikové stávky. Stávky se účastnil takový počet pedagogických pracovníků, který 

neumožnil zajistit běžný provoz školy, a škola byla v tento den zavřena. Výuka na části Václav 

však probíhala bez přerušení.  

 Město Rychvald již tradičně připravilo vítání prvňáčků v kulturním domě. Rozloužení  

s vycházejícími žáky však neproběhlo z koronavirových důvodů. Žáci však byli i přesto 

obdarováni poukázkama z městského úřadu Rychvald. 

Spolupráce se zřizoatelem je na velmi dobré úrovni, průběžně jsou projednávány investiční 

otázky a také zásadní otázky k organizaci školy. Zlepšila se i situace ohledně školního hřiště, 

které aktuálně funguje ve volném režimu. Vzhledem ke všem dosavadním okolnostem se 

přikláním k řešení, aby byl provoz školního hřiště zajištěn správcem na částečný úvazek. Škola 

předpokládá, že uvolněný byt správce využije k potřebám výuky či poradenského pracoviště.  

Velmi pozitivně hodnotíme rozhodnutí města o schválení pozice vrátné na škole, která se velmi 

osvědčila, ať už v běžných podmínkách, tak tak v období uzvření škol, kdy denně vydávala 

studijní materiály žákům či zákonným zástupcům. Dnes už si bez ní každodenní chod školy 

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

tradičně připravil v průběhu školního roku několik akcí. Také do činnosti spolku zasáhly 

koronavirové okolnosti a proto bylo letos akcí méně. 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 a nově zřízením 

kroužkem Veselá věda a přípravou na certifikáty z anglického jazyka a kroužkem lego. 

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. 

Poděkování patří i místní pobočce Červeného kříže, které nám již tradičně pomáhá 

s náplní projektového vyučování – Ochrana školáka za mimořádných situací. 
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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 2019/2020. 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě: 12. 10. 2020 

Školská rada projednala a schválila tuto výroční zprávu o činnosti školy dne: 5. 10. 2020 

 

 

-příloha č. 1 - údaje o prevenci sociálně patologických jevů za školní rok 2019/2020 

-příloha č. 2 - výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019 

-příloha č. 3 - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 

 

 

 

 

V Rychvaldě dne 30. 9. 2020                                                       Ing. Mgr. Daniel Cigánek 

                                                                                                 ředitel ZŠ Rychvald 
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Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie 
školní rok 2019/2020 

 
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. 2019 603 
 

Školní metodik prevence 

Jméno a příjmení, titul Mgr. Marie Rymanová, 
Mgr. Tomáš Hanousek,  
Martina Jaglařová 

Funkce kumulovaná s výchovným poradcem nebo vychovatelem ANO NE 

Finanční ohodnocení ANO NE 

 
Vlastní kabinet 

Sám  NE 

Pouze s  výchovným poradcem  NE 

S jinými pedagogy ANO NE 

Specializační studium pro 
ŠMP - 250 hod. 

Absolvováno (Mgr. Nováková) ANO NE 

Studuji u instituce (Mgr. Hanousek): KVIC, do VI/2020 ANO 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 2018/2019 

Počet zúčastněných pedagogů 

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

--- --- --- --- 
1 pedagog (Han): 

specializační studium 
(KVIC Ostrava) 

 

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

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

 

Instituce, se kterými jste spolupracovali v oblasti prevence 

Název instituce 
 
ČČK 
Policie ČR, Karviná 
 
Složky integrovaného záchranného systému 
Památník v Osvětimi 
 
Dopravní hřiště Bohumín 
Renarkon, o.p.s. 
 
e-Bezpečí 
 
Čas proměn 

Téma 
 
- Pravidla první pomoci 
- Pravidla bezpečného pohybu na internetu 
 
- Ochrana školáka za mimořádných situací 
- Holocaust a antisemitismus – neorganizováno 
(COVID) 
- Dopravní výchova – chodec, cyklista 
- vztahy v kolektivu, šikana (toto téma nerealizováno - 
COVID) 
- Zásady bezpečného pohybu na Internetu, rizika 
virtuální komunikace 
- dospívání 

 
Výskyt rizikových forem chování ve školním roce 2019/2020 

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

 II. stupeň z chování 2 0 

III. stupeň z chování 0 0 

Neomluvená absence za školní rok 

Počet žáků 2 Počet neomluvených hodin 7 

Omluvená absence za školní rok 

Počet žáků 601 Počet omluvených hodin 14 323 (2. pololetí) 

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

Počet žáků: 1 

Zneužití alkoholu 

Počet případů 2 Počet žáků 4 

Zneužití ostatních drog 

Počet případů 0 Počet žáků 0 

 

Výskyt agresivního chování 

Počet případů 6 Počet žáků 13 

Výskyt šikany, kyberšikany 

Počet případů 3 Počet žáků 4 

 

Výskyt krádeží 
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Počet případů 1 Počet žáků 1 

Výskyt jiných forem rizikového chování (specifikujte) 

Počet případů Slovní útoky vůči 
zaměstnance školy 

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: Uskutečněné akce proběhly k naší 
spokojenosti, některé však musely být odloženy či zrušeny – důvodem bylo opatření Ministerstva zdravotnictví o 
přerušení prezenční výuky z důvodu pandemie koronaviru. 

Datum: 26. 6. 2020 Podpis ředitele školy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh: 

1.) Uskutečněné programy pro žáky 1. a 2. stupně – Školní 1600 
2.) Uskutečněné programy pro žáky ZŠ Václav 
3.) Deník ŠMP 
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Příloha č. 1 

 
Uskutečněné programy pro žáky 1. a 2. stupně 

 
Čas proměn 

- Beseda o zodpovědném sexuálním životě pro žáky 7. ročníku (17. 9. 2019) 
 
Děti a bezpečí 

- Beseda pro první ročníky expozitury Václav s pí. Radanou Vozňákovou (K3 Bohumín, 18. 
9. 2019) 

 
e-Bezpečí 

- Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT (oblast sociálně-
patologických jevů) – 19. 9. 2019 

 
Besedy se zástupci městské policie:  

- Bezpečnost v dopravě i mimo ni (1.  a 2. ročník expozitury Václav) – 9. 10. 2019 
 
Dentální hygiena 

- Beseda a nácvik správné péče o chrup (expozitura Václav + studentky medicíny) 
 
Komunikace a vztahy v kolektivu 

- Beseda pro žáky 7. ročníku pod patronací o.p.s. Renarkon (12. 2. 2020) 
 
Sexualita 

- Beseda pro žáky 7. ročníku pod patronací o.p.s. Renarkon (12. 2. 2020) 
 
 
Besedy se zástupcem Policie České republiky:  

- 2. a 4. 3. 2020 – 5. a 6. ročníky (Preventivní program (NE)bezpečný internet - beseda                         
s tématikou bezpečného pohybu na internetu) 

 
V Síti 

- Účast žáků 7. – 9. ročníku na videoprojekci s návaznou diskusí v kině K3 Bohumín (9. 3. 
2020) 

 
Kočičí zahrada 

- 2. ročníky po celý školní rok - rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence 
rizikového chování (uskutečňováno od září do března – nedokončeno - COVID). 

 
Unplugged 

- 6. ročníky po celý školní rok - program primární prevence pro žáky 6. tříd základních 
škol (uskutečňováno od září do března – nedokončeno - COVID). 
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Příloha č. 2 
 

Hodnocení školní preventivní strategie pro školní rok 2019/2020 
 
Škola dlouhodobě uskutečňuje krátkodobé i dlouhodobé akce a aktivity, směřující k prevenci 
rizikových forem a projevů chování. Mezi jinými se jedná o tyto: 
 

a) pro žáky 
- na obou stupních naší ZŠ jsou umístěny informační nástěnky 
- funguje a žáky je využívána elektronická schránka důvěry v rámci projektu Nenech to 

být (www.nntb.cz) 
- 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 uskutečněn program Kočičí zahrada (12 lekcí ve třech třídách, paní 
učitelka Marie Nováková) – uskutečněn částečně (COVID) 

- v 6. ročnících byl realizován program Unplugged (12 lekcí ve třech třídách, paní učitelka 
Marie Nováková) – rovněž nedokončen z výše uvedeného důvodu 

- při problémech navzájem spolupracovali třídní učitel, výchovný poradce, školní 
metodikové prevence, školní psycholog, 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  

(4. 10. 2019 - teoretická část, praktická část 
neuskutečněna) 

- 26. 9. 2019   - 9. ročník na exkurzi v ČT  
- 12. 10. 2019   - Veletrh středních škol v Orlové (9. ročníky) 
- 15. 10. 2019   -  celoškolní soutěž Drakiáda 
- 25. 10. 2019   - Čteme spolu (devátý ročník prvnímu) 
- 3. 12. 2019   - Devátý ročník na exkurzi v DOV 
- 5. 12. 2019   - Mikulášská nadílka pro MŠ Rychvald (výběr 9. ročníku) 
- 6. 12. 2019   - Mikuláš na 1. stupni (ve spolupráci se Spolkem rodičů) 
- 10. 12. 2019   - charitativní akce Krabice od bot (9. B) 
- 11. 11. 2019 – 11. 1. 2020 - Dobročinná sbírka pro zvířecí útulky 
- 7. 12. 2019   - Veletrh škol v Ostravě (výběr 9. ročníku) 
- 18. 12. 2019   - Sportovní turnaje ve florbale a vybíjené 
- 19. 12. 2019   - Turnaj deváťáků proti učitelům ve florbale 
- 20. 12. 2019   - Školní ples 
- 23. 1. 2020   - Planeta Země 3000 - cestopisný dokument o Kolumbii 
- 28. 1. 2020   - Školní zpěváček (1. stupeň)  
- 27. 2. 2020   - Abeceda peněz (4. ročník) 
- 2. 3. 2019   - (NE)bezpečný internet – beseda pro 5.a 6. ročník  
- 3. 3. 2020   - Karneval na ZŠ Václav (org. se Spolkem rodičů) 
- 8. 3. 2020   - Tonda obal na cestách 
 

Z důvodu koronavirové situace došlo bohužel k přesunutí či neuskutečnění řady tradičních i 
nově nasmlouvaných akcí. Věříme, že bude situace v budoucnu příznivější. 
 

- 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 



6 

- uvítali jsme žáky 1. tříd, k tradiční formě rozloučení se žáky 9. tříd za účasti 
představitelů rady města nedošlo 

- 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 
- Školní výlety letos neorganizovány 
- Rovněž nocování ve škole nebylo uskutečněno 
- pro různé ročníky proběhly preventivní programy (viz přílohu č. 1) 

 
b) pro pedagogy 
- 28. 1. 2020 měli pedagogové možnost zhlédnout film V síti Víta Klusáka s následnou 

diskusí. 
- pedagogové se několikrát sešli k neformálnímu posezení či teambuildingu 
- učitelé mají možnost pracovat s knihou Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků                 

1. stupně (byla využita i učiteli 2. stupně) 
 

c) pro rodiče, veřejnost 
- Mezi oblíbené tradiční akce, které se pro veřejnost podařilo ve školním roce 2019/20 

uspořádat, patří: program při příležitosti slavnostního přijetí žáků prvních tříd, 
Drakiáda, Vítání Martina, Halloween (tvůrčí dílna 1.A) 
 

d) Akce Spolku rodičů 
- diskotéky, karneval, Halloween, bruslení, turnaj v pexesu (ve spolupráci s místním 

skautským oddílem Skarabeus), Pálení čarodějnic a Den dětí. 
- Tyto volnočasové akce mají u veřejnosti čím dál větší úspěch. 

 
V Rychvaldě 26. 6. 2020 
Podpisy:     
 

 
 

pí. Jaglařová, Mgr. Rymanová, Mgr. Hanousek 
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Příloha č. 3 

Deník primární prevence - školní rok 2019/20 

Datum Účastníci 
Záznam, projednávaná 

záležitost 
Výsledek Poznámky 

2.9.2019 Rym, Han (MP) 
Aktualizace Minimálního preventivního 

programu a Programu proti šikanování 
Splněno, publikováno na webu školy Odevzdáno ŘŠ 

5.9.2019 XY (8.A), XY (8.B), Han 
Napadení ze dne 4.9. na základě 

neověřených pomluv. 

Písemné vyjádření obou aktérů, udělena poznámka 

do ŽK. 
 

17.9.2019 7. ročníky Beseda Čas proměn Žáci informováni o zodpovědném sexuálním životě Propagační materiály 

17.9.2019 Rym, Han 
Elektronický výkaz ŠMP za školní rok 

2018/19 
Odesláno  

18. 9. 2019 I. D, Nie, pí. Vozňáková Beseda Děti a bezpečí Beseda v rámci prevence na expozituře Václav  

19.9.2019 
e-Bezpečí.cz, 9. ročníky, 

třídní učitelé 

Preventivní program „Nebezpečné 

komunikační jevy související 

s používání ICT (oblast sociálně-

patologických jevů)“ 

Žáci proškoleni Propagační materiály, fotodokumentace 

19. 9. 2019 Rym, XY, XY 
Šetření, rozhovory s děvčaty tř. 5.C (18. 

9. 2019) 
  

20. 9. 2019 ZŘŠ, VP, Šku., Rym,               Schůzka Zápis u VP  

27. 9. 2019 Rym., Tva 

Rozhovor s žákyní tř. 5.B na podnět 

mailu jejího strýce, dívku prý obtěžuje 

(šikanuje) žák M. Domes 

Tř. učitelce doporučen pohovor s matkou dívky 

kvůli osobním problémům, šikana nebyla prokázána 
 

1. 10.2019 ŘŠ, VP, Rym., XY Schůzka Zápis u VP  

7.10.2019 XY (8.A), Han 

Ústní pohovor – prošetření podnětu 

z domu – odcizení finanční hotovosti a 

následný nákup potravin spolužákům 

v zájmu „setrvání přátelství“ 

Z konverzace vyplynulo, že XY prováděl tyto činy 

vědomě a bez nátlaku spolužáků. Situace řešena 

v součinnosti s rodinou a Mgr. Martinem Kusákem, 

psychologem SVP Koblov (telefonát dne 11. 10.) 

 

9. 10. 2019 I.D + II. D Beseda s městskou policií Beseda v rámci prevence na expozituře Václav  

9. 10. 2019 Žáci expozitury Václav 
Projektový den Ochrana školáka za 

mimořádných situací 

Projektový den – ochrana života a zdraví při 

krizových situacích, jejich prevence a řešení 
 

17. 10. 2019 Rym, XY, XY Jeden druhému rozšlapal bonbony domluva  

2. 12. 2019  Rym, XY, XY 
XY napadl v šatně spolužáka, proběhlo 

šetření 
Poznámka v ŽK  

5. 12. 2019 Rym, XY, XY, XY 

2 žáci vyhrožovali v jídelně třetímu, na 

sídlišti ho napadli a hodili mi kšiltovku 

do kontejneru. Pak naznačili, že ho tam 

chtějí hodit také. Mladší spolužák je 

odehnal. 

Rodiče informováni, zachránci byla udělena 

pochvala 
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9. 12. 2019 Han, Šrá, Náv, Kad 
Předpremiéra a následná diskuse 

dokumentárního filmu V. Klusáka 
Zhlédnutí a následná diskuse.  

8. 1. 2020 Pok, Han, XY + otec 

Schůzka iniciovaná otcem – snaha o 

zlepšení vztahů mezi synem a ostatními 

členy třídy 

Dohodnuta strategie dalšího fungování ve třídě: 

zříci se provokativního chování, nedělat, co se 

ostatním nelíbí. Jména agresorů jsou známa, bude 

na ně ve zvýšené míře dohlíženo. 

Záznam archivuje Han 

10.1.2020 
Žáci ZŠ Václav, studentky 

medicíny 
Dentální hygiena 

Beseda v rámci prevence a zdravého životního stylu 

na expozituře Václav 
 

20. 1. 2020 8.B, Han, Mir Provedení testu klimatu třídy 
Dotazníkové šetření provedeno na přání třídní 

učitelky z čistě informativních důvodů 

Dotazník archivován na portále www.proskoly.cz a 

v papírové podobě i u MP 

27. 1. 2020 OMP v PP 

Schůzka metodiků prevence základních 

škol v rámci okresu Karviná s Mgr. 

Skřížalovou 

Aktuality z oblasti prevence, nabídka preventivních 

programů. 
Zápis archivujeHan 

.28. 1. 2020. 
Grä, Pust, Med, Trč, Lin, 

Kož, Rym, Han 

Předpremiéra dokumentárního filmu 

V Síti v rámci projektu Bezpečné 

Bohumínsko 

Zhlédnutí a následná diskuse, poskytnutí reflexe 

pořadatelům (MUBO). 
Zpětná vazba odeslána 

12. 2. 2020 7.AB, 8.AB, TU, MP 

Preventivní programy v rámci souboru 

Buď OK, vedeného o.p.s. Renarkon. 

Témata: 7. ročník: Komunikace a 

vztahy, 8. ročník: Sexualita 

Zážitkové programy s cílem diagnostikovat vztahy 

ve třídě a prohloubit vzájemné pozitivní působení. 

U osmých tříd navíc s ohledem na zodpovědný a 

bezpečný sexuální život. 

 

13. 2. 2020 7.B, Han, Pok Provedení testu klimatu třídy 

Dotazníkové šetření provedeno z popudu MP na 

základě závěru preventivní besedy, jež se 

uskutečnila o den dříve. 

Dotazník archivován na portále www.proskoly.cz a 

v papírové podobě i u MP 

27.02.2020 XY, XY, XY, Han 
Prošetření nálezu alkoholu (1,5l piva) 

ve škole 

Dotazníkové šetření provedla Hro, poté ústní 

pohovory se žáky. XY se přiznal k obstarání a 

distribuci, všichni tři pili v prostoru školy před 

tréninkem. 

Písemná dokumentace archivována Han 

02.03.2020 

Beseda (Ne)bezpečný 

internet, třídní učitelé, npor. 

Kolatek 

Preventivní besedy pro žáky 6. ročníku Preventivní beseda pod patronací Policie ČR  

09.03.2020 Projekce V síti – Za školou 

Projekce pro 7.-9. ročníky s následnou 

diskusí s odborníkem (Mgr. 

Pastuchová) 

Reflexe se žáky dle oficiální metodiky tvůrců 

provedena třídními učiteli a v případě potřeby 

metodikem prevence 

https://www.vsitifilm.cz/files/METODIKA.zip  

10.3.2020 
XY (3.D), rodiče, Zem, Lét 

(ŠP), Val, Jag (MP). 

Výchovná komise - nedostatečná 

příprava žáka na školu, zapomínání, 

nezájem rodičů. 

Situace projednána, z důvodu uzavření škol 

k potřebné změně nestihlo dojít. 
 

Březen-

květen 2020 
Han, Rym, Jagl. 

Tvorba krizových plánů a kontaktů na 

pomocné instituce 

Příprava krizových plánů (předpokládaná aplikace 

od 1.9.2020), kontakty na instituce publikovány na 

webu školy v sekci Poradenství – Metodikové 

prevence 

https://www.zsrychvald.cz/wp-

content/uploads/2020/05/S%C3%AD%C5%A5-

pomoci.pdf  

Květen 2020 Han, Rym, Jagl. Tvorba Školní preventivní strategie Dokument publikován na webu školy v sekci https://www.zsrychvald.cz/wp-

http://www.proskoly.cz/
http://www.proskoly.cz/
https://www.vsitifilm.cz/files/METODIKA.zip
https://www.zsrychvald.cz/wp-content/uploads/2020/05/S%C3%AD%C5%A5-pomoci.pdf
https://www.zsrychvald.cz/wp-content/uploads/2020/05/S%C3%AD%C5%A5-pomoci.pdf
https://www.zsrychvald.cz/wp-content/uploads/2020/05/S%C3%AD%C5%A5-pomoci.pdf
https://www.zsrychvald.cz/wp-content/uploads/2020/05/%C5%A0koln%C3%AD-preventivn%C3%AD-strategie-2020-25.pdf
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2020-2025 Poradenství – Metodikové prevence content/uploads/2020/05/%C5%A0koln%C3%AD-

preventivn%C3%AD-strategie-2020-25.pdf  

13.05.2020 Dof., Jagl., Rym., Han DVPP o tvorbě školního řádu 
Webinář o tvorbě a úpravách školního řádu pod 

patronací o.p.s. Společně k bezpečí 
 

20. a 25. 05. 

2020  
Dof., Jagl., Rym., Han Pracovní setkání – úpravy ŠŘ 

Pracovní verze dokumentu zaslána k úpravám 

řediteli školy. 
 

září – březen  Rym 
2. ročníky – preventivní program 

Kočičí zahrada (nedokončeno) 
  

září – březen  Rym 
6. ročníky – preventivní program 

Unplagged (nedokončeno) 
  

     

     

     

 

Vedli:    Mgr. Marie Rymanová 

Mgr. Tomáš Hanousek 

  Martina Jaglařová  

 

https://www.zsrychvald.cz/wp-content/uploads/2020/05/%C5%A0koln%C3%AD-preventivn%C3%AD-strategie-2020-25.pdf
https://www.zsrychvald.cz/wp-content/uploads/2020/05/%C5%A0koln%C3%AD-preventivn%C3%AD-strategie-2020-25.pdf
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Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace, Školní 1600, 735 32 Rychvald          
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1. Hlavní činnost 

1.1. Výnosy : 
 

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

    Tržby ze stravného 1 980 404,-                                  

    Jiné příjmy - ŠD – školné, čipy, úroky      379 553,59                               

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

     Rezervní  fond               0,-  

 7 359 957,59 

     Šablony      796 849,73 

     ČEZ (čistička vzduchu)     30 000.- 

  8 186 807,32 

  

2. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Krajský úřad 34 718 046.-  

    Přímé náklady na vzdělávání – ÚZ 33353 34 441 573,- 

    Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů – ÚZ 33076      276 473,- 

             28 303 501,- 

  

    Výnosy celkem:            42 904 853,32 

  

1.2 Náklady:  

1. Provozní  náklady - zřizovatel  

- spotřeba materiálu 2 460 207,41 

- spotřeba energie            2 135 990,36 

- prodané zboží - čipy       5 340,- 

- opravy a udržování     388 237,14 

- cestovné        27 106,89 

- reprezentace        2 550,- 

služby      949 511,38 

- mzdové náklady                 225 748,- 

- zákonné pojištění                   34 844,- 

- ostatní sociální náklady                   41 472,72 

- jiné ostatní náklady (pojištění žáků….)                   44 583,08 

- odpisy                 423 768,38 

- náklady z nákupu DDM                 452 037,25 

     7 191 396,61 

Šablony         796 849,73 

2.Náklady na vzdělávání – Krajský úřad  

- přímé náklady na vzdělávání – a) platy zaměstnanců           24 819 460,- 

                                                                    b) OON        26 990,- 

                                                         c) ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)   9 595 123,- 

- částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů        276 473,- 

 34 718 046,- 

   

Náklady celkem:    42  706 292,34 

 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti:                  198 560,98 
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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 443 347,- 

 

2.2 Náklady 

1. potraviny, spotřeba energie, opravy, mzdové náklady, ostatní služby   326 928,70 

 

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:     116 418,30 

 

3.Rekapitulace 

 Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 

Výnosy 42 904 853,32            443 347,- 38 066 782,49 

Náklady  42 706 292,34 326 928,70 37 783 401,10 

Hospodářský výsledek            + 198 560,98         + 116 418,30    + 314 979,28 

 
 
Stav fondu k 31.12.2019 
 
Rezervní fond    490 897,76 Kč 
Rezervní fond – sponzorské dary   18 172,-    Kč 
Investiční fond               544 999,80 Kč 
Fond odměn                410 567,-    Kč 
 

Rozdělení hospodářského výsledku:   Fond odměn:      150 000,-     Kč 
                                                                   Rezervní  fond:   164 979,28  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 2019 

(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: 7. 1. 2020                                           

     Daniel Cigánek  

ředitel ZŠ Rychvald 

 

 


