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Základní údaje o škole 

 

Název školy 

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace 

Baška 137 

739 01 Baška 

 

IČO 709 855 70 

IZO 600 134 440  

 

www.skolabaska.cz 

 

Kontakty 

ředitelka školy  

Mgr. Renáta Válková 

+420 734 447 300; valkova@skolabaska.cz 

 

zástupkyně ředitelky školy pro mateřské školy a I. stupeň 

 Mgr. Monika Greschnerová 

 +420 734 447 295; greschnerova@skolabaska.cz 

 

zástupkyně ředitelky školy pro II. stupeň a školní družinu 

 Ing. Jana Pokludová 

 +420 734 447 297; pokludova@skolabaska.cz 

 

vedoucí učitelka mateřské školy Bašky 

 Bc. Dagmar Radová 

 +420 734 447 291; msbaska@skolabaska.cz 

 

vedoucí učitelka mateřské školy Kunčičky u Bašky 

 Bc. Lenka Opělová Ječmínková 

 +420 734 447 292; mskuncicky@skolabaska.cz 

 

vedoucí školní jídelny 

 Renáta Garová 

 +420 734 447 293; skolnijidelna@skolabaska.cz 

 

 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolabaska.cz/
mailto:valkova@skolabaska.cz
mailto:greschnerova@skolabaska.cz
mailto:pokludova@skolabaska.cz
mailto:msbaska@skolabaska.cz
mailto:mskuncicky@skolabaska.cz
mailto:skolnijidelna@skolabaska.cz
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Nová škola 

 

V září 2019 byl zahájen provoz nově vybudované a zrekonstruované budovy základní 

školy v Bašce. Slavnostního otevření školy se vedle dětí, rodičů, obyvatel obce 

zúčastnili zástupci firem, které se na zhotovení podílely a další pozvaní hosté, kteří 

byli spolutvůrci projektu, designového zpracování, finančního vyrovnání, kontroly 

stavby a mnoha další činností. 

 

„Odemykání“ školy zahájila starostka obce paní Irena Babicová, díky níž byla stavba 

školy zahájena, financována a úspěšně dokončena ve stanoveném termínu. Otevření 

posvětil i farář obce P. Mgr. Pawel Grodek. Poté následovalo slavnostní přestřižení 

pásky a huráááá do školy! 

 

V souvislosti se stěhováním do nové budovy školy musíme zmínit i ukončení činnosti 

na odloučených pracovištích základní školy, kterými byly budova Hodoňovice čp. 

100, budova senior klubu Kunčičky u Bašky čp. 28 a budova IPH Servis Kunčičky u 

Bašky čp. 2. Taktéž budova mateřské školy v Kunčičkách u Bašky čp. 130 si mohla 

symbolicky oddechnout a pogratulovat, že „zvládla“ tak velký dvouletý nápor. 

 

Všechna odloučená pracoviště jsme s pomocí obecních služeb vrátili do původního 

stavu. Některá loučení byla těžká. Obzvláště v senior klubu vznikla po dobu 

provizorního vyučování přátelství mezi dětmi a tamními obyvateli. Společně prožili 

mnoho krásných chvil při besídkách, společných soutěžích a návštěvách.  

 

Také samotné nastěhování nábytku, pomůcek a vybavení do nové školy provázely 

problémy, které jsme společnými silami překonávali. Náročné období jsme prožívali 

v době, kdy nebyla dokončena kolaudace tělocvičny a žáci nemohli proto využívat pro 

výuku tělesné výchovy nové a dřevem vonící prostory. Na druhou stranu nám přálo 

počasí, proto žáci vykonávali tělesná cvičení, rozcvičky, běhy atd. v krásné přírodě u 

přehrady Baška a v okolí školy. 

 

 

Když už se zdálo, že se pomalu vše vrací do starých 

kolejí, zvykli jsme si na novou budovu, velký prostor, 

mnoho žáků, II. stupeň …… přišel COVID 19. 

 

 

 

Doposud jsme nikdo podobnou situaci nezažili. Pandemie ochromila nejen školství, 

ale i všechny oblasti společnosti a ekonomiku celého světa. V této nelehké době jsme 

zapůjčovali domů počítače a další příslušenství, aby se naši žáci mohli vzdělávat on-

line, abychom s nimi byli v kontaktu a vedli je k sebevzdělávání a samostatnosti. 
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Zřizovatel 

 

 

Název 

 

Obec Baška 

Baška 420 

739 01 Baška 

 

Kontakty 

 

starostka obce 

 Irena Babicová 

 i.babicova@baska.cz; starosta@baska.cz 

 +420 558 649 002 

 +420 724 179 147 

 

místostarosta obce 

 Ing. Jan Richter 

 j.richter@baska.cz; místostarosta@baska.cz 

 +420 558 445 214 

 +420 724 416 840 

 

www.baska.cz 

 

  

Školy jako příspěvkové organizace jsou zřizovány podle zvláštního právního 

předpisu (§ 8, odst. 1 školského zákona). Tím je zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. O vzniku 

příspěvkové organizace vydává zřizovatel zřizovací listinu.  

Zřizovatel dále jmenuje a odvolává ředitele, rozhoduje o jeho odměňování, šetří 

stížnosti směřující proti němu a provádí kontrolu hospodaření celé příspěvkové 

organizace. 

Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky jí svěřenými. Jedná 

se o finance ze státního rozpočtu určené na neinvestiční výdaje (platy 

zaměstnanců), finance z dotačních titulů, grantů a darů atd.  

Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz. Forma 

příspěvkové organizace je v České republice velmi častá vzhledem k tomu, že 

je již zaběhlá, více či méně funguje a zřizovatelé nemají zájem ji měnit.  

mailto:i.babicova@baska.cz
mailto:starosta@baska.cz
mailto:j.richter@baska.cz
mailto:místostarosta@baska.cz
http://www.baska.cz/
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Součásti školy 
 

Mateřská škola  IZO 107 621 304 kapacita 134 dětí 

Základní škola   IZO 102 080 127 kapacita 270 žáků 

Školní jídelna   IZO 103 020 047 kapacita 404 strávníků 

Školní družina   IZO 119 600 048 kapacita 150 žáků   

Školní výdejna  IZO 103 044 388 kapacita 320 strávníků 

 

S účinností od 31. 3. 2020 došlo k navýšení kapacity 

Základní škola  IZO 102 080 127 kapacita 320 žáků 

Školní jídelna   IZO 103 020 047 kapacita 454 strávníků 

Školní výdejna  IZO 103 044 388 kapacita 370 strávníků  

 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací 

programy: 79-01/01 Základní škola – denní forma vzdělávání – délka 9 r.  

 

 

 
Součást školy 

 
Počet tříd/oddělení 

Počet dětí/ žáků 
k 30. 9. 2019 

Počet 
dětí/žáků na 

třídu 

Mateřská škola 
Baška 

3 80 27 

Mateřská škola 
Kunčičky u Bašky 

2 50 25 

1. stupeň ZŠ 10 192 19 

II. stupeň ZŠ 4 72 18 

Školní družina 6 137 23 

Komentář: 

Všechna předškolní zařízení splňují požadavky dle zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění dalších předpisů a vyhlášky č. 410/2015 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí     a mladistvých. 

Od II. pololetí využívali žáci základní školy odborné učebny a tělocvičnu. 

Taktéž školní družina pro svou činnost využívala učebnu ICT nebo tělocvičnu. 
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Školská rada, Spolek klub rodičů 

 

Školská rada byla zřízena 1. 1. 2006. Řídí se platným volebním řádem a jednacím 

řádem. Počet členů je 6. 

 
jmenováni zřizovatelem 

Mgr. Romana Žižková člen 

    Ing. Radovan Kolek člen 

                  voleni za zákonné zástupce 

   Romana Svobodová člen 

   Radka Bialá Růžičková člen 

                 voleni za pedagogické pracovníky 

    Mgr. Martina Mílová předsedkyně 

    Mgr. Tomáš Chrobák člen 

 

Dne 28.08.2020 rezignoval Mgr. Tomáš Chrobák na funkce člena Školské rady. 

Ředitelka školy v souladu s platnou legislativou vyhlásila volby zástupce do Školské 

rady za pedagogické pracovníky. 

 

Spolek byl založen v roce 2014, jako dobrovolná a nezávislá organizace, 

která sdružuje členy na základě společné snahy o naplnění cílů spolku. 

 

Mezi cíle spolku patří: 

• poskytování příspěvků na kulturní aktivity školy 

• poskytování pomoci při organizaci ozdravných, pobytových a sportovních 

akcí 

• podpora materiálního vybavení školy 

• činnost zaměřená na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení 

rodiny, školy a dalších institucí 

• dobrovolná účinná pomoc škole při plnění jejího poslání 

 

Členové spolku úzce spolupracují se všemi zaměstnanci školy, zřizovatelem a širokou 

veřejností. Součinnost můžeme vymezit buď v obecné rovině (podíl na akcích školy, 

samostatné organizování nejrůznějších aktivit pro žáky školy a děti ze školek apod.), 

nebo konkrétní aktivitami, popř. poskytnutými financemi. V letošním školním roce 

nedošlo z důvodu mimořádných událostí k profinancování několika akcí (např. 

autobusy na školu v přírodě, odměny a dárky do školních kol soutěží atd.) 

Děkujeme velmi všem rodičům, kteří organizují, pomáhají nebo spolufinancují akce 

dětí. Jsme vám vděčni za váš čas, nasazení, energii a nápady, které věnujete ve svém 

volném čase škole a umožňujete tak splnit dětem nejrůznější přání. 
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Další informace 

 

Personální informace, kvalifikační předpoklady 
 

Odborné kvalifikace 
splňují 
kvalifikaci 

nesplňují 
kvalifikaci 

CELKEM POČET 

PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

pedagog MŠ 10 1 11 

pedagog ZŠ 20 2 22 

asistent pedagoga 4 0 4 

vychovatel ŠD 5 1 6 

chůva 1 0 1 

 

Školní vzdělávací programy 
 

vzdělávací program  

Školní vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání s názvem:  
Společně, přesto každý svou cestou  

Mateřská škola Kunčičky u Bašky  

Školní vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání s názvem:  
…Svět? … 
      Tak to musíme prozkoumat 

Mateřská škola Baška  

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání s názvem: 
Škola pro život 

Základní škola 

Školní vzdělávací program školní družiny s 
názvem:  
Také hrou se učíme 

Školní družina  

 

Obě mateřské školy aktualizovaly školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání. Součástí ŠVP PV mateřské školy v Bašce je i program ekologické 

výchovy, který je zaměřen na vytvoření elementárních poznatků o okolním světě a jak 

ho vnímají děti. Všechny činnosti jsou voleny v návaznosti na stanovené cíle, kterými 

jsou např. nabízet dětem pestré, podnětné a rozmanité činnosti vlastního objevování, 

pomáhat pečovat o životní prostředí, spoluvytvářet pohodu okolí atd. ŠVP PV 

mateřské školy v Kunčičkách u Bašky se zaměřilo na barvy. Dodatek s názvem 

Barvínkův svět se zaměřil na rozvoj grafomotiriky, elementární grafické zručnosti, 

výtvarné technické dovednosti, fantazii, kreativitu a estetické cítění svého okolí.  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je stále aktuálním a živým 

dokumentem, který reaguje na potřeby žáků, jejich vnímání nové školy a koresponduje 

se čtyřmi pilíři vzdělávání, které jsou vytýčeny ve strategickém plánu školy. 

Učební plán: Příloha č. 1
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Údaje o žácích 

Počty žáků k 30.09.2019 

1.A, 1.B 43 žáků 

2.A, 2.B 39 žáků 

3.A, 3.B 30 žáků 

4.A, 4.B 34 žáků 

5.A, 5.B 46 žáků 

6.A, 6.B 36 žáků 

7.A  24 žáků 

8.A  12 žáků 

 

 Absence 

 

 

třída 

I. pololetí II. pololetí 

omluvená 

absence 

neoml. 

absence 

průměr na 

žáka 

omluvená 

absence 

neoml. 

absence 

průměr na 

žáka 

1.A 562 0 25,545 312 0 14,182 

1.B 509 0 24,238 304 0 14,476 

2.A 331 0 17,421 169 0 8,895 

2.B 333 0 15,857 218 0 10,900 

3.A 203 0 14,500 151 0 10,786 

3.B 285 0 19,000 233 0 15,533 

4.A 244 0 14,353 114 0 6,706 

4.B 483 0 25,421 416 0 21,895 

5.A 662 0 28,783 466 0 20,261 

5.B 825 0 35,870 638 0 27,739 

6.A 373 0 23,313 308 0 19,250 

6.B 576 0 31,778 344 1 19,111 

7.A 634 0 26,417 447 0 18,625 

8.A 388 0 32,333 361 0 30,083 

CELKEM 6 404 0 24,258 4 481 1 17,038 

 

Nižší absence v II. poletí školního roku 2019/2020 byla způsobena nepřítomností 

žáků ve škole od 10. 3. 2020 – 25. 5. 2020. 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce  
 

Při zápisu k povinné školní docházce, který se konal on-line formou, jsme 

zaregistrovali celkem 46 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Dále jsme 

zaevidovali čtyři žádosti o odklad školní docházky. Těmto žádostem bylo v plném 

rozsahu vyhověno. Do dvou prvních tříd nastoupilo v září celkem 45 dětí. 
 

Výchovná opatření 

 I. pololetí II. pololetí 

 Pochvala 

TU 

Pochvala 

RŠ 

Napome

n. TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

RŠ 

Napome

n. TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

1.A 16     1     

1.B 9     2     

2.A 16          

2.B 24 1    2     

3.A 11     4     

3.B 6     4     

4.A 11          

4.B 11          

5.A 16   1 1 1     

5.B 23     23     

6.A 3     4     

6.B   1 3 1 8     

7.A 9 3    1     

8.A 10     1     

Celkem 165 4 1 4 2 51     

 

Pravidla pro udělování výchovných opatření jsou zakotvena ve Školním řádu. 

Pochvaly třídního učitele byly udělovány za vzornou přípravu na vyučování, příkladné 

chování, aktivitu a píli, za zvládnutí distanční výuky apod. Pochvaly ředitelky školy 

byly uděleny za reprezentaci školy krajských nebo republikových kolech soutěží 

v zeměpise a matematice. Napomenutí TU a důtky TU byly udělovány za časté 

zapomínání školních pomůcek a domácích úkolů, nevhodné chování a používání 

vulgárních výrazů. Důtka ředitelky školy byla udělena žákovi za zvlášť hrubé porušení 

školního řádu. 
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Přehled prospěchu  

 

 I. pololetí II. pololetí 

 
V P 5 N CH Průměrný 

prospěch 

V P 5 N CH Průměrný 

prospěch 

1.A 22     1,00 22     1,006 

1.B 21     1,00 21     1,000 

2.A 18 1    1,079 18 1    1,072 

2.B 21     1,00 20     1,00 

3.A 13 1    1,143 13 1    1,116 

3.B 15     1,117 15     1,075 

4.A 13 4    1,347 14 3    1,265 

4.B 18 1    1,137 19     1,116 

5.A 18 5    1,313 19 4    1,243 

5.B 21 2    1,178 21 2    1,126 

6.A 8 8    1,5 11 5    1,322 

6.B 10 8    1,368 11 7    1,368 

7.A 19 5    1,260 20 4    1,221 

8.A 6 6    1,475 9 3    1,374 

Celkem 

I. pol. 

223 41    1,226 233 30    1,179 

 

 

Vysvětlivky: 

 

V …. Prospěl s vyznamenáním 

P …. Prospěl 

5 …. Neprospěl 

N ….Nehodnocen 

 

Základní škola ve školním roce 2019/2020 neměla absolventy. 
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Inkluze 

Ve školním roce 2019/2020 se v základní škole vzdělávalo 41 žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními. V mateřských školách byly vzdělávány 3 děti s přiznanými 

podpůrnými opatřeními. Ve škole pracuje speciální pedagožka Mgr. Jana Kolčářová, 

která nabízela konzultační a poradenskou činnost pedagogům i zákonným zástupcům 

v oblasti speciální pedagogy.  

 

U 4 žáků byly v rámci podpůrných opatření přiznány i personální podpory v podobě 

asistenta pedagoga.  

 

Všem žákům s přiznanými podpůrná opatření dle doporučení školského poradenského 

zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum apod.) 

byla podpůrná opatření přiznána a plně implementována do běžné výuky. U některých 

žáků byl v průběhu školního roku 2019/2020 vypracován Plán pedagogické podpory, 

jednalo se nejčastěji o žáky vykazující odchylky od běžného chování (agresivní 

výpady vůči spolužákům, vyučujícím apod.). Předmět speciálně pedagogické péče a 

pedagogickou intervenci organizuje Mgr. Jana Kolčářová. Metodik inkluze a osoba 

zodpovědná za výkaznictví inkluze je Mgr. Monika Greschnerová.  

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních 

pracovníků školy 

PŘEHLED ČERPÁNÍ DVPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020  

  cena 

ZŠ Baška 

Výchovným poradcem na základní škole 0 

Vedoucí pracovník mentorem 0 

Bakaláři  0 

Metodická poradna 640 

Jak dělat matematiku zábavně  0 

Vedení zaměstnanců a pracovních týmů v prostředí školy 1950 

Výchovným poradcem na základní škole 970 

Netradiční formy rozvoje matematiky a logického myšlení  0 

Pojmové mapy 1000 

Učíme jazyky lépe 0 

Učíme jazyky lépe 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 
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Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Smart class + 0 

Metodická poradna 640 

Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – financováno ze 

Šablon II. 1 000 

Riziko specifických poruch učení u dětí předškolního a mladšího 

školního věku 0 

Žáci se speciálními vzdělávácimi potřebami ve škole 0 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – financováno z projektu O2  6 900 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – financováno z projektu O2 6 900 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – financováno z projektu O2 6 900 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – financováno z projektu O2 6 900 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – financováno z projektu O2 6 900 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – financováno z projektu O2 6 900 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – financováno z projektu O2 6 900 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – financováno z projektu O2 6 900 

Matematická gramotnost v praxi učitele – financováno z projektu H-mat 0 

Matematická gramotnost v praxi učitele – financováno z projektu H-mat 0 

Spory mezi ZZ a školami 0 

Formativní hodnocení a zpětná vazba 2 420 

Hodnocení nejen na dálku 300 

Pracovní právo ve školství a praktické příklady 1 790 

Dílna tvořivého psaní 2 900 

SFUMATO aneb letní soustředění 6 000 

LŠ Hejného 5 300 

Celkem ZŠ Baška  - školní rok 2019 -2020 80 110 

    

MŠ Baška 

Metodická poradna 640 

Polytechnická výchova pro nejmenšího, světlo a barvy – financováno ze 

Šablony II. 1820 

Polytechnická výchova pro nejmenšího, světlo a barvy – financováno ze 

Šablony II. 1820 
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Specializační studium pro koordinatory EVVO   

Výtvarný projev jako možnost poznávání dítěte v ped. praxi 860 

Výtvarný projev jako možnost poznávání dítěte v ped. praxi 860 

Jóga pro děti 880 

Jak na pedagogickou diagnostiku v MŠ 1300 

Kompetence ředitelky MŠ, Operativní řízení MŠ  0 

Grafomotorika a vše, co k ní patří  0 

Specializační studium pro koordinatory EVVO – financováno 

z projektu SFŽP  15 000 

Grafomotorika a vše, co k ní patří  0 

Polytechnické činnosti - inspirace v práci MŠ  0 

Metodická poradna 0 

Celkem MŠ Baška - školní rok 2019 -2020 23 180 

    

MŠ Kunčičky 

Začlenění dítěte do kolektivu pomocí hry 1120 

Metodická poradna 640 

Prvky muzikofiletiky pro MŠ a na 1.st. ZŠ 1260 

Polytechnická výchova pro nejmenšího, světlo a barvy – financováno ze 

Šablony II. 1820 

Motorika a hry na rozvoj motoriky 1060 

Rozvíjíme emoční inteligenci 0 

MŠ - netradičně, alternativně, inovativně 860 

Jak si poradit s nekázní dětí 1230 

Rozvoj předmatematické gramotnosti s využitím přírodnin 950 

Kompetence ředitelky MŠ prakticky. Operativní řízení MŠ.  0 

Celkem MŠ Kunčičky - školní rok 2019-2020 8940 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti 

 
ZÁŘÍ 

Sběr papíru 

Návštěva dopravního hřiště  

Školní kolo přespolního běh 

Adaptační kurz žáků 5. tříd na Horní Bečvě 

Fotografování žáků 1. tříd 

ŘÍJEN 

Plazi jak je neznáme - beseda 

Prales dětem 

Fyzika hravě 

LISTOPAD 

Vítání občánků 

Návštěva planetária 

Strašidelný průvod se světýlky (Den duchů a strašidel) 

Zahájení plaveckého výcviku žáků  2. a 3.tř. 

PROSINEC 

Vánoční koncert v kostele 

Vánoční vystoupení pro seniory 

Návštěva školní družiny v senior klubu 

Mikuláš ve škole 

Matematická olympiáda Z-5, Z-6, Z-7, Z-8 

Vánoční programy tříd 

LEDEN 

Soutěž tříd a ŠD o nejhezčího Leprikona  

Odemykání slabikáře 

Recitační soutěž – KNIHOMOL – školní kolo + organizace postupujících žáků 

ÚNOR 

Lyžařský kurz 7. třída – SKI PARK GRUŇ 

Školní kolo Miniolympiády v AJ 

Soutěž ve zpěvu – LOUTNIČKA– školní kolo  

BŘEZEN 

DUBEN 

KVĚTEN 

ČERVEN 

 
 

Připravené školní akce, soutěže, besedy, návštěvy divadla a kina včetně výletů byly 

z důvodu mimořádných opatření vyhlášeních MZ z důvodu pandemie covid 19 

zrušeny.  
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Prevence sociálně patologických jevů 

 

Dlouhodobou strategií školy v oblasti prevence je, abychom v maximální možné míře 

předcházeli vzniku rizikových projevů chování u dětí. 

 

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP „Škola pro život“, které plně koresponduje s obsahem 

Rámcového vzdělávacího programu. Ve školním ŠVP mj. uvádíme, že podmínkou 

kvalitního a efektivního učení je bezpečné prostředí a pozitivní klima. Škola by měla 

být místem aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální 

zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo.  

 

Škola má vypracovaný Minimální preventivní program (MPP) v souladu 

s Metodickým doporučením MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010 a jeho přílohami 

zaměřenými na jednotlivé oblasti, kde dochází ke konkrétním projevům rizikového 

chování. Součástí MPP je i Preventivní program proti šikanování vycházející z 

Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních č.j. MŠMT-21149/2016) a krizové plány se 

zaměřením na rizikové projevy chování.  

 

Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, utváření 

jejich osobností, rozvíjení sociálních dovednosti a dovednosti potřebných pro život, 

které snižují výskyt konkrétních forem rizikového chování, jakými jsou například 

šikanování, kyberšikana, návykové látky, násilí, xenofobie, záškoláctví apod. 

Nezbytná je dlouhodobá a kontinuální práce s dětmi, výběr vhodných programů a 

jejich gradování z hlediska věku a rizikovosti cílové skupiny.  

 

V souladu s MPP se třídní učitelé zaměřili na posilování pozitivních jevů v dětském 

kolektivu. Důraz byl kladem na rozvíjení kamarádských vztahů, vzájemné 

spolupráci, respektování se navzájem. Ve třídách jsou vedeny třídnické hodiny, které 

slouží k předcházení a případnému řešení aktuálních problémů s kázní a se vztahy 

mezi žáky. Osobnostní a sociální výchovu považujeme za natolik důležitou, že ji 

vnímáme nejen jako příležitost k rozvíjení osobnosti žáků a dobrých mezilidských 

vztahů ve třídách, ale také jako základní podmínku efektivního vyučování. 

Pedagogičtí pracovníci preferují přátelský přístup k dětem, nicméně s důrazem na 

dodržování stanovených pravidel. 

 

Ve spolupráci s institucemi nabízejícími preventivní programy pro děti, bylo v tomto 

školním roce realizováno několik akcí. Tyto programy svým obsahem působily na 

žáky v oblasti prevence rizikových jevů a v oblasti osobnostního rozvoje.  
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Prevence nežádoucích projevů chování ve výuce  

 

Napříč učivem jednotlivých ročníků jsou preventivní témata rizikového chování 

začleňována přímo do vyučovacích předmětů jako součást učiva, jestliže koresponduje 

s jeho obsahem. Při jejich začleňování je dodržována časová dotace příslušná 

jednotlivým kategoriím. Využívá se různých metod práce, např. výklad, samostatná 

práce, skupinová práce, hry, diskuze. Většina případů rizikového chování byla včasně 

odhalena pedagogy, a to metodou pozorování či rozhovorů s žáky. 

 

• 1. ročník – osvojení si základních školních pravidel, vytváření přátelských 

vztahů, prevence úrazů, zdravý životní styl 

 

• 2. ročník – osvojení si pravidel školního řádu, prevence záškoláctví, 

vandalismu, prevence šikanování a rizikového chování v dopravě 

 

• 3. ročník – prevence šikanování, rizika závislosti na návykových látkách, 

internetu, předcházení xenofobii 

 

• 4. ročník – prevence šikanování, kyberšikany, rizikového chování v dopravě, 

prevence rasismu 

 

• 5. ročník – tolerance, rovnost všech lidí – prevence šikany, rasové 

diskriminace, nebezpečí plynoucí z užívání internetu (kyberšikana), týrání, 

sexuální rizikové chování 

 

• 6. ročník – závislosti, nebezpečí plynoucí s užíváním počítače a internetu - 

kyberšikana, sekty, prevence šikanování, syndrom CAN 

 

• 7. ročník – prevence šikanování, rizikové sporty, sekty, rasismus, sexuální 

rizikové chování, adiktologie, týrání, poruchy příjmu potravy 

 

• 8. ročník – prevence šikanování, rizikové sporty, sekty, rasismus, sexuální 

rizikové chování, adiktologie, týrání, poruchy příjmu potravy 
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Účast v školy v projektech 
 

 

Šablony II. 

 
V rámci dotačního projektu Šablony II. získala příspěvková organizace částku 

1.555.885 Kč. Z této částky byla financována personální podpora v mateřské škole 

(chůva), díky těmto štědrým finančním prostředkům získala škola finance na vedení 

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, mohli jsme organizovat zájmové 

kroužky čtenářský, zábavná logika, badatelský a kroužek anglického jazyka pro 

nejmenší žáky. Současně se pedagogové základní školy i mateřské školy účastnili 

vzájemných náslechů a sdílení zkušeností s experty oblastí čtenářské, matematické, 

jazykové a polytechnické oblasti. Nedílnou součástí bylo také financování 

projektových dnů v MŠ, ZŠ a ŠD. Velký objem finančních prostředků bylo použito na 

vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje a podpory čtenářství, ale také matematické a 

digitální gramotnosti. Podařilo se nám rovněž zakoupit další iPady do naší mobilní 

počítačové učebny. 

 

Získaná částku: 1.555.885 Kč 

 

 

O2 Chytrá škola 

 
Projekt O2 Chytré školy podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na 

internetu, digitální gramotnost a zavádění technologií do výuky v České republice. 

Získání tohoto grantu pro školu znamenalo obrovský posun ve výše zmiňovaných 

oblastech. Zapojili jsme se do projektů bezpečného internetu, ale taktéž jsme získali 

finanční prostředky na úhradu mentora Mgr. Moniky Olšákové. V roce 2019 jsme 

získali 78.000 Kč a v roce 2020 jsme získali 99.300 Kč. 

 

Získaná částka: 177.300 Kč 

 

 

Polytechnika aneb robotů se nebojíme! 

 
Robotika se velice nesmlouvavě „vkrádá“ do základních škol. Ale kam s ní? 

Pedagogové, rodiče a laická veřejnost argumentuje, že děti jen sedí u počítačů, mobilů 

a tabletů … Kladli jsme si otázku, zda umí děti tyto výdobytky naší doby používat? 

Rozhodli jsme se představit možnost, jak zakomponovat robotiku do běžného 

vyučování v základní škole. V rámci metodických setkávání s pedagogy jsme nabídli 

možnosti a způsoby, jak žáky vést k základům programování, rozvíjet jejich logické a 

matematické myšlení, kreativitu. Ze získaných prostředků jsme zakoupili sady LEGO 

WeDo, se kterými již programují žáci II.stupně. Dále jsme připravili workshopy pro 

kolegy z okolních škol, nabídli jsme jim možnosti využití robotiky ve vzdělávání. 

 

Získaná částka: 203.540 Kč. 
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Poznáváme krajinu našeho života 

 
Dotace získaná prostřednictvím SFŽP je primárně určena na ekologický výukový 

program, které se zúčastní všichni žáci II. stupně ZŠ. Tato akce bude probíhat v dubnu 

rok 2021 a jejím cílem je nabídnout žákům možnosti zkoumat, bádat a seznámit se 

prostřednictvím vlastních prožitků s prostředím Rychlebských hor. Žáci se budou 

zabýval alternativními zdroji energie, vyhodnocovat klady a zápory u větrných, 

solárních a tepelných elektráren. Budou přemýšlet nad svými hypotézami a 

pozorováním, které budou dávat do souvislosti s životem krajiny tak, aby byly 

naplněny badatelsky orientované principy učení venku v přírodě. 

 

Získaná částka: 210.000 Kč 

 

 

Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji 

 
Cílem projektu kolegiální podpory je osobnostní a profesní rozvoj pedagogů, který 

přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na základních a mateřských školách. Hlavním 

cílem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – 

kolegiální podporou. Hlavní náplní je spolupráce lektorů s učiteli, které provázejí 

rozvojem v profesní oblasti. Nad rámec finančního ohodnocení zapojených pedagogů 

získá škola didaktické pomůcka a vybavení nutné k realizaci aktivit kolegiální 

podpory v hodnotě cca 35.000 Kč. 

 

Získaná částka: 69.500 Kč 

 

 

Rozvojový program – výuka plavání 

 
Každoročně se naše škola zapojuje do programu vyhlášeného MSK s cíleným 

zaměřením úhrady dopravy při povinném plaveckém výcviku žáků 2. a 3. ročníku. 

 

Získaná částka: 19.840 Kč 
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Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční 

činnosti 

 

01.11.2019 - Krajská hygienická stanice MSK 

Předmět kontroly: 

školní výdejna Hodoňovice 100 – bez zjištění 

základní škola Hodoňovice 100 – bez zjištění 

 

20.11.2019 – Česká školní inspekce 

Předmět kontroly: 

stížnost zákonné zástupkyně – nedůvodná stížnost 

 

 

27.01.2020 – Pedagogicko psychologická poradna Frýdek-Místek 

Předmět kontroly: 

stížnost zákonné zástupkyně – nedůvodná stížnost 

 

 

28.01.2020 – Česká školní inspekce 

Předmět kontroly: 

stížnost zákonné zástupkyně – bez zjištění 

 

 

03.02.2020 – Česká školní inspekce 

Předmět kontroly: 

stížnost zákonné zástupkyně – nedůvodná stížnost 

 

20.02.2020 – Česká školní inspekce 

Předmět kontroly: 

stížnost zákonné zástupkyně – nedůvodná stížnost 

 

27.05.2020 – Obec Baška 

Předmět kontroly: následná veřejnosprávní kontrola – bez zjištění 

 

29.06.2020 – Krajské ředitelství Policie ČR 

Předmět kontroly 

Stížnost zákonné zástupkyně – nedůvodná stížnost 
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Hospodaření s finančními prostředky 

 

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky 

získanými vlastní činností. Základní škola získává finanční prostředky do svého 

rozpočtu ze dvou zdrojů: 

 

MSK – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde 

o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, příděl do FKSP a ONIV. 

Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT. Na rok 2019 byly schváleny 

tyto prostředky: ÚZ 33353 a ÚZ 33076 přímé výdaje NIV ve výši 26.074.629 Kč na 

limit zaměstnanců 46,87. 

 

Obec Baška (zřizovatel) – provozní prostředky – tento příspěvek je určen k úhradě 

nákladů souvisejících s její hlavní činností, včetně nákladů neinvestiční povahy na 

opravy a údržbu majetku obce ve správě organizace. Na rok 2019 byl schválen 

příspěvek na provoz ve výši 3.000.000 Kč. 29.10.2019 bylo schváleno 

Zastupitelstvem obce Baška navýšení příspěvku na provoz o 790.000 Kč a navýšení 

investičního příspěvku o 210.000 Kč. 

 

Výsledky hospodaření 

  Rozpočet: Skutečnost: 

Celkové příjmy 32 552 273,00 32 552 918,48 

Celkové výdaje 32 552 273,00 33 122 412,03 

      

Hospodářský výsledek: ztráta -569 493,55 

V tom hospodářský výsledek z SR   0,00 

 ROZPOČET STÁTNÍ   

Výdaje celkem SR: 26 074 629,00 26 074 629,48 

33353 - NIV v tom: 25 057 564,00 25 057 564,00 

Mzdové náklady 18 281 563,00 18 281 563,00 

odvody sociálního a zdravotního pojištění 6 122 453,00 6 122 453,00 

Příďěl do FKSP 380 154,00 380 154,00 

vzdělání pedagogických zaměstnanců 170 224,00 170 224,00 

zákonné pojištění kooperativa 46 190,00 46 189,95 

učebnice a učební pomůcky 56 980,00 56 980,05 

  0,00 0,00 

33076,33076 - účelové prostředky SR 323 858,00 323 858,00 

mzdové náklady mezikrajové rozdíly 186 777,00 186 777,00 

odvody sociálního a zdravotního pojištění 63 329,00 63 329,00 

příděl do FKSP 3 736,00 3 736,00 

služby - plavecký výcvik 70 016,00 70 016,00 

33063 - projekt ESF 672 207,00 672 207,48 

mzdové náklady 347 067,00 347 067,00 

odvody sociálního a zdravotního pojištění 84 957,00 84 957,00 
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příděl do FKSP 5 059,00 5 059,00 

zákonné pojištění kooperativa 1 226,00 1 226,00 

materiálové náklady 22 339,00 22 339,48 

náklady na reprezentaci 3 625,00 3 625,00 

služby 79 633,00 79 633,00 

majetek 128 301,00 128 301,00 

projekt O2 21 000,00 21 000,00 

Mzdy    21 000,00 21 000,00 

Příjmy celkem SR: 26 139 273,00 26 139 480,48 

ÚZ 33353 - dotace ze SR  25 057 564,00 25 057 564,00 

ÚZ 33076,33070 - dotace ze SR  323 858,00 323 858,00 

ÚZ 33063- dotace ESF- chůva,asistent 672 000,00 672 207,48 

dotace v souvislosti s odpisováním 85851,00 85851,00 

ROZPOČET ZŘIZOVATELE 
  

  Rozpočet Skutečnost 

Příspěvek na činnost  3 790 000,00 3 790 000,00 

Příspěvek - účelové prostředky 0,00 0,00 

Příjmy celkem: 2 623 000,00 2 623 438,00 

stravné 1 548 000,00 1 548 104,00 

výnosy včetně stravného VHĆ 458 000,00 457 781,00 

pronájem 14 000,00 14 430,00 

školní aktivity-VHČ 60 000,00 60 690,00 

úplata za školní družinu 149 000,00 148 400,00 

úplata za mateřskou školu 366 000,00 366 400,00 

čerpání fondů - fond rezervní - z darů 7 000,00 6 760,00 

ostatní výnosy  21 000,00 20 873,00 

Škola, družina, školní jídelna 
  

    
Výdaje celkem z prostředků obce: 5 600 644,00 6 169 989,79 

501 - materiálové výdaje 2 700 000,00 2 700 408,52 

  2 700 000,00 2 700 408,52 

Potraviny VHČ 192 000,00 191 456,00 

Čistící prostředky VHČ 3 000,00 3 436,00 

Potraviny 1 548 000,00 1 547 459,11 

majetek do 500 Kč 64 000,00 63 587,09 

Majetek do 500 kč - 2999Kč  124 000,00 124 138,80 

Kancelářské potřeby 142 000,00 141 549,22 

Materiál na údržbu 15 000,00 15 636,00 

předplatné časopisu 15 000,00 15 342,60 

knihy 28 000,00 28 050,34 

materiál do vyučování 53 000,00 53 294,08 

čistící prostředky  168 000,00 168 138,55 

materiál pro školní jídelnu 72 000,00 72 175,08 

učebnice 186 000,00 185 935,00 

ostatní materiál 57 000,00 57 381,06 

materiál pro školní družinu 33 000,00 32 829,59 

511 - údržba a opravy 240 000,00 240 648,79 

  240 000,00 240 648,79 

512 - cestovné  18 000,00 18 228,00 
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  18 000,00 18 228,00 

513 - reprezentace 1 000,00 790,00 

502 - spotřeba energie 496 000,00 539 281,53 

  496 000,00 539 281,53 

Elektrická energie 252 000,00 287 421,09 

Plyn  220 000,00 228 210,43 

Voda  24 000,00 23 650,01 

518 - služby 967 644,00 1 412 698,13 

  967 644,00 1 412 698,13 

Poštovné 5 000,00 5 838,00 

stočné 20 000,00 17 198,53 

Likvidace odpadu 31 000,00 31 946,74 

nájem 0,00 13 300,00 

Telefonní poplatky 50 000,00 49 909,05 

internetové poplatky 20 000,00 54 018,11 

přeprava obědů, materiálu, osob 100 000,00 128 414,75 

zpracování mezd, účetnictví 250 000,00 250 298,55 

plavecký výcvik 22 000,00 21 750,00 

software 40 000,00 43 349,56 

servistní služby 300 000,00 595 664,16 

revizní služby 45 000,00 45 646,43 

Školení zaměstnanců 50 000,00 87 113,00 

ostatní služby (např. GDPR aj.) 33 044,00 64 620,50 

odborné postudky 1 600,00 3 630,75 

521-528 - Osobní náklady  329 000,00 353 891,25 

mzdové náklady  269 000,00 269 472,00 

odvody sociálního a zdravotního pojištění 39 000,00 38 949,00 

pojištění -zákonné 0,00 24 535,05 

zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky aj. 21 000,00 20 935,20 

549-jiné náklady 29 000,00 82 161,77 

ostatní pojištění 29 000,00 28 633,00 

technické zhodnocení 0,00 53 528,77 

551 - odpisy 175 000,00 175 599,00 

odpisy majetku 175000,00 175599,00 

541,547 - manka a penále 0,00 0,00 

558 -Náklady z dlouhodobého majetku 646000,00 646282,80 

  0,00 646282,80 

  956 000,00 1 412 698,13 

Poštovné 5 000,00 5 838,00 

stočné 20 000,00 17 198,53 

Likvidace odpadu 31 000,00 31 946,74 

nájem 0,00 13 300,00 

Telefonní poplatky 50 000,00 49 909,05 

internetové poplatky 20 000,00 54 018,11 

přeprava obědů, materiálu, osob 100 000,00 128 414,75 

zpracování mezd, účetnictví 250 000,00 250 298,55 

plavecký výcvik 22 000,00 21 750,00 

software 40 000,00 43 349,56 

servistní služby 300 000,00 595 664,16 

revizní služby 45 000,00 45 646,43 
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Školení zaměstnanců 50 000,00 87 113,00 

ostatní služby (např. GDPR aj.) 23 000,00 64 620,50 

odborné postudky 0,00 3 630,75 

6/ Služby 191660,44 

celkem mateřské školy 877 000,00 877 792,76 

  877 000,00 877 792,76 

materiálové náklady 120 000,00 119 256,46 

energie 508 000,00 507 280,16 

údržba 43 000,00 42 988,00 

cestovné 3 000,00 3 200,00 

sociální náklady 1 000,00 1 500,00 

služby 192 000,00 191 660,44 

ostatní náklady technické zhodnocení 10 000,00 11 907,70 

 

Příspěvková organizace ukončila hospodaření roku 2019 ztrátou ve výši -569 493,55. 

 

Hospodaření s fondy příspěvkové organizace 

 
  411 - fond odměn 

  

77 043,00 

77 043,00 

  412 - FKSP  

  

  

  

  

  

  

  

109 753,24 
373 023,00 

111 200,00 

47 700,00 

56 416,00 
67 809,04 

8 000,00 

191 651,20 

  413 - rezervní fond z HČ 

  

  

295 546,73 
295 000,00 

546,73 

  414 - rezervní fond z ostatních titulů  

  

7,00 

25 000,00 
6 760,00 

18 247,00 

  416 - reprodukční fond 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

300 596,00 

760 000,00 
295 000,00 

89 748,00 

67 942,00 

484 000,00 
159 025,00 

29 000,00 

701 212,77 

4 164,23 
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Závěr 
 

 

Závěrem bych chtěla poděkovat obci Baška našemu zřizovateli 

 za podporu, kterou nám poskytuje. Velmi oceňuji ochotu, vstřícnost  

a dobrou spolupráci při zajišťování potřeb žáků školy,  

dětí v mateřské škole a všech zaměstnanců. 

 

Také bych chtěla poděkovat našim nezištným sponzorům 

a spolupracovníkům školy. 

 

 

Velké poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří v nelehké době 

mimořádné koronavirové situace, která nás všechny postihla, výborně 

zvládali distanční výuku, byli oporou nejen žákům, ale také rodičům.  

Zde bych zvlášť chtěla vyzvednout úsilí některých paní učitelek,  

které ze dne na den musely „souznít“ s počítačem, aby mohly své žáky 

vzdělávat on-line. Nebylo to pro ně vůbec jednoduché  

a za to perfektní zvládnutí jim patří velký dík. 

 

 

V neposlední řadě děkuji vám, vážení rodiče.  

Byla na vaše bedra vložena povinnost dohlédnout nad vzděláváním 

vašich dětí. Nastavit jim režim a nenechat je lenivět.  

 

Děkujeme vám, že jste se tohoto nelehkého úkolu zhostili na výbornou. 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 25.08.2020. 

 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 15. 10. 2020. 

 

 

 
V Bašce dne 07.10.2020 

 

 

Mgr. Renáta Válková, ředitelka 


