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Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková  
 
1 Základní údaje o škole 
 
1.1 Základní údaje o škole 
 
Název školy Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, 

Smetanova 1122, p.o. 
Adresa školy Smetanova 1122/1, Kopřivnice, 742 21 
IČ 64125912 
DIČ CZ64125912 
Bankovní spojení Komerční banka a.s. Kopřivnice,  
 č.ú. 9529730207/0100 
Telefon/fax 556 810 242 
E-mail info@detske-centrum.cz 
Adresa internetové stránky www.detske-centru.cz 
Právní forma příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 1. 1.1996 
Název zřizovatele Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava   
Součásti školy Základní škola 

Mateřská škola 
Školní družina 
Školní jídelna 

IZO ředitelství  600026507 
Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

ředitelka:                 Mgr. Dagmar Jančálková 
statutární zástupce: Mgr. Lenka Kahánková 
ekonom:                  Ing. Ivana Némethová 
hospodářka:            Eva Drozdová 
vedoucí ŠJ:             Jana Blažková  

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat 
vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle 
vzdělávacích programů. 

2. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 
- poskytuje předškolní vzdělávání, 
- poskytuje základní vzdělávání, 
- poskytuje základy vzdělávání, 
- poskytuje zájmové vzdělávání, 
- zabezpečuje stravování dětí a žáků, 
- zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům 

organizace. 
Školská rada 6 členů, ustanovena: 1. 9. 2005 
Doplňková činnost 1. Hostinská činnost 

2. Závodní stravování zaměstnanců, právnických 
osob vykonávajících činnost škol a školských 
zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem 
obcí. 

3. Pronájem majetku   
 
 



1.2 Součásti školy 
 
součásti školy kapacita 
Mateřská škola 70 
Základní škola 50 
Školní družina 30 
Školní jídelna  200 
 

Právo všech dětí na vzdělání bez odloučení od rodiny je  základní ideou výchovy a 
vzdělávání handicapovaných dětí ve věku od tří do sedmnácti až dvaceti  let na naší škole. Zřízení 
základní školy speciální umožňuje vzdělávání žáků s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností a 
postižení, která jim nedovoluje prospívat na běžné základní škole. Umožňuje jim, aby si ve vhodně 
upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomostí, 
dovednosti a návyky tolik potřebné k orientaci v okolním světě a k zapojení do společenského 
života.Dítě dostává základy, nebo základní vzdělání. Tuto přípravu členíme  z hlediska stáří dítěte 
do tří základních věkových kategorií kopírující stejné věkové skupiny jako u systémů základního 
školství.  Výuka a výchova probíhá taktéž rozdělena na předškolní věk a  školní věk, a to v mateřské a 
následně v základní škole.  
        
Cílem základní školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků cíleně ke 
kultivaci a rozvoji osobnosti žáka.  Musí akceptovat zejména složku výchovnou. To znamená vést 
žáky k potřebě zapojit se do společnosti, ale tak, aby soužití s nimi nekladlo na jejich okolí neúměrné 
nároky. Předpokladem je vybavit žáky na tomto stupni triviem základních dovedností a vědomostí, 
naučit je základům čtení, psaní a počítání.  
 
Souběžně je poskytována komplexní (rehabilitační, logopedická, speciálně pedagogická a poradenská) 
péče těmto handicapovaným dětem a mládeži ve  spádové oblasti. Rehabilitační třídy, které jsou 
součástí speciální školy, ovšem se specifickým vzdělávacím programem, umožňují žákům s těžkým 
mentálním či kombinovaným postižením, realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní potenciál. Pro 
děti s diagnózou autismus jsou zřízeny autistické třídy.  
 
Mateřská škola speciální 
Výchova dětí předškolního věku je řízena Školním  vzdělávacím programem „Motýlek pro děti“ a  
projektem Portage. Portage –je propracovaný systém cílů a metod, pokrývající všechny oblasti rozvoje 
dítěte. Na základě lékařské diagnózy, která stanoví druh a stupeň postižení s možnou prognózou a 
medikací, psychologické diagnózy, která zjišťuje úroveň struktury a kvality obecných a speciálních 
schopností, popř. možné poruchy vývoje v oblasti emocionální a volní a speciálně pedagogické 
diagnózy, která zjišťuje individuální zvláštnosti dětí, určuje prognózu a stanoví vhodné cíle a metody 
práce pro optimalizaci vývoje dítěte a jeho uplatnění v životě, navrhuje výchovná opatření a 
vypracovává komplexní program rozvoje dítěte. Ten zahrnuje oblast funkcí jemné a hrubé motoriky, 
lateralitu, verbální a komunikativní dovednosti, soběstačnost, sebeobsluhu, socializaci, kognitivní 
verbální a  
neverbální dovednosti. Handicapovaným dětem pod vedením učitelek na odděleních speciální 
mateřské školky (skupinová péče), speciálního pedagoga (individuální péče), učitele logopedie a 
rehabilitační pracovnice je poskytována komplexní péče se zaměřením na rozvoj všech složek 
osobnosti. Průběžně je sledován vývoj každého dítěte a dochází k přizpůsobování metod práce jeho 
specifickým potřebám. Podpůrným výchovným programem sloužícím k účasti dítěte  na výuce a 
výchově s adekvátní motivací, je tzv. „Soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti 
handicapované.“ Rozvoj dítěte je zde pozitivně stimulován především velmi časným zapojováním 
všech smyslů. 

Do mateřské školy speciální jsou zařazovány děti s tělesným, mentálním, kombinovaným,  
smyslovým postižením a autismem. Máme oddělení podle věku a rozsahu postižení.  V jednom 
oddělení jsou děti s těžším postižením, kde se učitelky snaží o rozvoj zrakového, sluchového a 
hmatového vnímání pomocí vhodných didaktických pomůcek a her. Ve druhém oddělení jsou 



zařazeny děti s lehčím postižením. Zde se učí samostatnosti,  sebeobsluze, hygieně, rozvíjení jemné a 
hrubé motoriky, rozumových a dorozumívacích schopností. Vše je prováděno formou hry.Třetí a 
čtvrté oddělení navštěvují děti u kterých byl diagnostikován autismus,či znaky a potřebují 
strukturované učení. 

U všech dětí se snažíme o všestranný rozvoj jejich schopností a dovedností tak, aby byly 
dostatečně připraveny pro školu. Ve všech odděleních se přistupuje k dětem individuálně, ale učíme 
děti pracovat i skupinově, ve dvojicích tak, aby byly dostatečně připraveny na život ve společnosti. 
Děti se zúčastňují ozdravných pobytů, hipoterapie, canisterapie, artterapie, muzikoterapie, masáže a 
plavání. Po absolvování MŠ speciální jsou některé děti integrovány do ZŠ, jiné, podle svých možností 
do ZŠ praktické nebo ZŠ speciální.  
 
Mateřská škola logopedická 
      Mateřská škola logopedická v našem zařízení funguje od 1.1.2006, a to sloučením  s Mateřskou 
školou pro vady řeči v Kopřivnici. Tento projekt se připravoval několik let a po úspěšné rekonstrukci 
našeho zařízení došlo k tomuto sloučení. Byly převedeny dvě logopedické třídy.  V tomto školním 
roce byly otevřeny 3 oddělení. 
Do mateřské školy logopedické jsou přijímány děti od 3 let se středně těžkou a těžkou vadou řeči 
(opožděný vývoj řeči, balbucies, dysfázie, mutismus, těžká dyslalie). Logopedická péče probíhá 
dvěma způsoby. Formou skupinových logopedických chvilek ve třídě a pravidelnou individuální 
logopedickou péčí v rozsahu tří hodin denně na třídu v logopedické pracovně poskytovanou školním 
logopedem. Děti se mohou zúčastnit pobytu v sauně, hry na flétnu a plaveckého výcviku. Tyto děti 
odcházejí do běžných MŠ nebo ZŠ.  
 
Základní škola speciální 

V našem zařízení máme šest tříd speciální školy a jednu třídu se základním vzděláváním. 
Vzhledem k tomu, že každé dítě je na jiném vývojovém stupni, vzdělává se podle různých osnov, má 
zpracován vzdělávací plán nebo individuální plán, podle kterého se postupuje. Na sestavení tohoto 
plánu se podílejí všichni, kdo s dítětem pracují ( třídní učitel, speciální pedagog, logopéd, učitelka 
ZTV, psycholog a samozřejmě rodiče). Na rodinu klademe velký důraz. Vzájemná důvěra a 
spolupráce rodiny a školy je jedním z nutných předpokladů úspěšného vzdělávání žáků pomocné 
školy. Na rozdíl od učitelů - speciálních pedagogů, kteří jsou na práci s postiženými žáky odborně 
připraveni a zpravidla si ji dobrovolně zvolili za své povolání, rodiče mentálně postižených dětí na 
tuto svoji celoživotní náročnou roli připraveni nebyli a patrně si ji nikdo z nich dobrovolně nezvolil. 
Mnozí z nich jsou proto zklamaní, zatrpklí a trpí pocitem neúspěšnosti. Chce-li mít učitel úspěch 
v práci se svými žáky, musí soustavně spolupracovat i s jejich rodiči. Ukazovat jim cesty, jimiž lze na 
děti působit, seznamovat je se zákonitostmi a metodickými postupy jejich učení, posilovat jejich 
sebedůvěru a přesvědčení, že jejich práce  
s dětmi přinese pozitivní výsledky. Rodiče by měli být naproti tomu přesvědčeni, že učitel je jejich 
partner, který má zájem o rozvoj jejich dítěte, a že se mohou s důvěrou na něj obracet při všech 
výchovných a vzdělávacích problémech. 

Nedílnou součástí výuky je plavání, rehabilitační plavání, hipoterapie, canisterapie, 
arteterapie, muzikoterapie, ozdravné pobyty.  
Plavání je součástí rehabilitační péče všech našich dětí. Pod vedením trenérů plavání a učitelů se děti 
seznamují s vodou, učí se plavat nebo cvičí (rehabilitují). Tato  terapie je dětmi velmi oblíbená. Děti a 
žáci s nejtěžším postižením docházejí na hodiny rehabilitačního plavání do THERAPÓNU 
v Kopřivnici. Základem hipoterapie je stimulace jezdce trojrozměrným pohybem koně. Tento pohyb 
napodobuje chůzový mechanizmus člověka a vede k uvolnění spasticity (napětí svalu). Další stimuly 
jsou přenášeny na páteř, zapojením mezilopatkových a zádových svalů dochází ke vzpřímení, 
ovlivnění postavy a tím k prohlubování dechu. Toto napomáhá k nácviku chůze, koordinaci pohybu, 
tréninku rovnováhy, posilování ostatního svalstva se sklonem k oslabení. Používáme zejména u dětí 
s dětskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou dysfunkcí, skoliózami, ortopedickými vadami a 
dechovými obtížemi, roztroušenou mozkovou sklerózou. Hipoterapie je prováděna každou středu na 
ranči Hermelín, kde žáci kromě jízdy na koních realizují také pracovní terapii.  
 
 



 
 
Speciální třídy  
 Děti pomocných tříd jsou zařazeny v prvním až devátém či desátém ročníku. Učí se v blocích. 
Pracují dle vzdělávacích plánů nebo IVP s alternativními metodami (genetickou metodou čtení, 
globální metodou a metodou VOKS). K psaní někteří využívají speciální klávesnice, speciálně 
vytvořené pracovní sešity a postupy. Pracují s PC a cvičeními grafomotorickými. Při učení využívají 
cvičení dechové, multisenzorické, prstovou abecedu a další techniky. 
 
Speciální  třídy - rehabilitační  

Do rehabilitačních tříd jsou zařazováni žáci, kteří většinou absolvovali mateřskou školu 
speciální a po jejím ukončení nebyli schopni pokračovat ve školní docházce do pomocné školy i žáci, 
u nichž od samého počátku školní docházky je zřejmé, že s velkou pravděpodobností nebudou 
vzhledem k závažnosti svého mentálního postižení schopni zvládat program pomocné školy. 
Rehabilitační třídy jsou alternativním vzdělávacím programem pomocné školy, určeným žákům 
s těžkým kombinovaným, či hlubokým mentálním postižením. S běžnými třídami pomocné školy jsou 
zcela prostupné.   
 
 Speciální třídy - autistické 

Základní škola speciální také zajišťuje výchovu a vzdělání dětem s pervazivní vývojovou 
poruchou, a to v autistických třídách. Vzhledem k druhu a stupni postižení dětí s autismem, autistické 
škály, k úrovni struktury a kvality jejich schopností a nerovnoměrnému vývoji v jednotlivých 
funkčních oblastech je v těchto třídách výchova a vzdělání koncipována tak, aby žáci během školní 
docházky dosáhli nejvyššího stupně vzdělání, které jim umožňuje jejich postižení. Uplatňována je 
vizualizace, strukturalizace a v prvé řadě individuální přístup.  
 
Speciální třída autistická – základní vzdělávání  
 
 V minulém školním roce jsme otevřeli první třídu pro děti s autismem se základním 
vzděláváním. Ve třídě je 7 dětí a je zabezpečena jedním speciálním pedagogem a asistentem 
pedagoga. Tato třída vznikla na základě žádostí rodičů a potřeby z důvodu velkého nárostu dětí s touto 
diagnózou. 
   
Školní družina 
          Je jednou ze součástí Základní školy a Mateřské školy Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, p. 
o.. Její kapacita je 30 dětí. Funguje denně od 6.30 hod do 7.30 hod a od 11.30 hod do 16.00 hod. Děti 
jsou rozděleny do 3 oddělení, které jsou zajištěny vychovateli. V tomto školním roce byl nedostatek 
míst ve školní družině, proto v dlouhodobém plánu školy bychom chtěli zvýšit kapacitu školní 
družiny. 
 
 
 



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
 
2. Personální údaje 
 
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem % 
do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 1 9 10 20,41 
31 - 40 let 2 14 16 32,65 
41 - 50 let 0 15 15 30,61 
51 - 60 let 1 6 7 14,29 

61 a více let 0 1 1 2,04 
celkem 4 45 49 100,0 

%   100,0 x 
 
2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 
základní 0 1 1 2,04 
vyučen 1 7 8 16,33 
střední odborné 0 13 13 26,53 
úplné střední 0 0 0 0 
vyšší odborné 0 1 1 2,04 
vysokoškolské 3 23 26 53,06 
celkem 4 45 49 100,0 
 
2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (přepočtené) 
 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel prvního stupně základní 
školy 5,5 1 6,5 18,73 

učitel druhého stupně základní 
školy 2,4 0 2,4 6,92 

učitel MŠ 10 4,3 14,3 41,21 
vychovatel třída 2,2 0 2,2 6,34 
asistent pedagoga 6,1 1 7,1 20,46 
vychovatel družina 2,2 0 2,2 6,34 
celkem 28,4 6,3 34,7 100,0 
 
 
2.4 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 
nástupy a odchody počet 
nástupy  0 
odchody 0 
 
 



Komentář ředitele školy 
Učitelé jsou kvalifikovaní a splňují podmínky pro aprobovanost předmětů.  Ti zaměstnanci, 
kteří jsou vykázáni v tabulce jako nekvalifikovaní jsou studující (doplňují si speciální 
pedagogiku). Stav zaměstnanců je k 30. 9. 2014.    

 



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
 
 
3. Vzdělávací program školy 
 
3.1 Vzdělávací program 
 
Vzdělávací programy ve školním roce 2014/2015 
ŠVP-PV: „Motýlek pro děti“  
ŠVP ZV: „Motýlek nás učí“, 79-01-C/01 Základní škola 
ŠVP ZV-LMP: „Motýlek pro život“, 79-01-C/001 Základní škola 
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- I., 79-01-B/01 Základní škola speciální  
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- II., 79-01-B/01 Základní škola speciální  
ŠVP ZV-ŠD: „Hnízdečko pro volný čas“  
24035/97-22, Pomocná škola (dobíhající) 
15988/2003-24, Rehabilitační vzdělávací program pomocná škola (dobíhající) 
Specifické programy:  

- Individuální speciálně pedagogická péče (psychopedická, somatopedická, logopedická) 
            Např.  

- Orofaciální stimulace  
- Náprava jednotlivých dílčích oslabení výkonu (DOV) 
- Rehabilitační péče (Vojtova metoda, BOBATH metoda, cvičení na balónech, synergetická 

reflexní terapie, bazální stimulace, klasické cvičení pro vadné držení těla) 
- Kraniosakrální masáž (relaxační metoda typu jemná energetická masáž pro děti) 
- Program Portage (program rané intervence určený dětem s mentálním a kombinovaným 

postižením 
- PAC (hodnotící škála pro psychopedickou diagnostiku) 

 
Specifické programy pro děti a žáky s poruchami autistického spektra (PAS): 
 

- metodika strukturovaného vyučování - princip strukturalizace, vizualizace a individualizace 
ve výuce (východiskem je tzv. TEACCH program) 

- stanovení vývojové úrovně v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte/žáka k stanovení 
individuálního vzdělávacího plánu (východiskem je Psychoedukační profil pro děti 
s autismem a Psychoedukační profil pro dospívající a dospělé, tzv. PEP-R) 

- alternativní a augmentativní formy komunikace (AAK), v naší škole je nejvíce používaný 
výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)  

- zvládání problémového chování pomocí behaviorálních postupů  
 

Integrace terapií do speciálního vzdělávání 
Terapie začleňujeme do vzdělávání podle individuálních potřeb a možností dětí a žáků na 
základě doporučení dětského lékaře, odborného lékaře nebo školského poradenského 
zařízení. Terapie jsou součástí školních vzdělávacích programů. Na organizaci terapií se 
významně podílí „Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice“, které funguje při 
škole. Terapie patří mezi alternativní formy vzdělávání či podpůrné rehabilitační metody 
ucelené rehabilitace, které významným způsobem zkvalitňují kvalitu vzdělávání v naší 
škole.  
 

1)    Terapie na podporu a rozvoj pohybového vývoje a vnímání tělesného schématu 
- trampoterapie 
- koncept Snoezelen 
- senzorická integrace (senzormotorická cvičení) 



- psychomotorická cvičení 
- speciální cvičení na skateboardech 
- speciální cvičení na motomedech 
- aquaterapie a vodoléčba 
- solná jeskyně a saunování 

Integrace do vyučovacích předmětů v ZŠ: tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, 
smyslová výchova 
 
2)    Terapie s využitím uměleckých prostředků (expresivní terapie) 

- arteterapie 
- muzikoterapie 
- a další  

Integrace do vyučovacích předmětů v ZŠ: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná 
výchova 
 
3)    Terapie s účasti zvířete (zooterapie) 

- canisterapie 
- hipoterapie a činnostní terapie - používáme pojem „aktivity s využitím koní“ 

(AVK) 
Integrace do vyučovacích předmětů v ZŠ: tělesná výchova, pracovní vyučování, smyslová 
výchova 
 
 
  
 
VZDĚLÁVACÍ OBSAH MŠ 
 
 
Vzdělávací obsah vychází z názvu a filozofie naší školy „Motýlek.“ 
 
Vzdělávací nabídka je rozvržena do pěti integrovaných bloků,  které jsou společné pro celou 
mateřskou školu (speciální i logopedickou), jsou svým obsahem průřezové a jsou vytvořeny tak, že 
zasahují do všech pěti vzdělávacích oblastí, stanovených RVP PV. 
Tyto integrované bloky pedagogové v jednotlivých třídách dále rozpracovávají do třídních 
vzdělávacích plánů s přihlédnutím na individuální speciální vzdělávací potřeby dětí a na 
charakteristiku třídy. 
                                                  
Integrované bloky byly zpracované na základě podrobného studia Rámcového vzdělávacího programu, 
jsou nastaveny obecně, respektují klíčové kompetence a dílčí cíle kurikula. 
 
V třídním vzdělávacím plánu pedagogové volí a podrobně rozpracovávají integrované bloky do témat, 
rozepisují cíle a záměry, očekávané výstupy a navrhované činnosti. Časový rozsah jednotlivých témat 
je v kompetencí každé třídy. Učitel vychází ze zájmů a potřeb dětí a dále i z nepředvídatelných situací. 
Reaguje na momentální stav a je tvůrčí. Závěrečnou součástí tématu je provedení hodnotící a 
evaluační činnosti učitelem. 
 
 
Učitelé speciálně pedagogické péče (SPP) spolupracují s pedagogy MŠ a v souladu s třídním 
vzdělávacím plánem vypracovávají plány SPP pro každé dítě. 
 

 

 



Integrované bloky: 

 

1. Motýlek vítá děti 

2. Podzimní let s motýlkem 

3. Kam chodí motýl spát 

4. Motýlek budí jaro 

5. Motýlkovo letní putování 

     

 
3.3 Zájmové kroužky 
 
název kroužku počet zařazených žáků 
Jóga pro děti MŠ (1. oddělení)  7 
  
 
 
Komentář ředitele školy 
Základní škola a Mateřská škola Motýlek v Kopřivnici dává možnost přiměřeného vzdělání i 
takovým dětem, které byly od školní docházky osvobozovány a byly považovány za nevzdělavatelné. 
Je to především komplexností a dlouhodobostí výchovy a vzdělávání tímto způsobem postižených 
dětí. Z jedné strany znalost dítěte a rodičů umožňuje v té nejvyšší možné míře učitelům prohlubovat 
individuální péči každému dítěti a využívat potencionál odborných speciálních pracovišť, na druhé 
straně znalost prostředí a důvěra nejen u dětí, ale i u rodičů nesrovnatelně rozšiřuje kvalitu všech 
činností v takto strukturované speciální škole.  
 



 
UČEBNÍ PLÁNY    

2014/2015 
 
 
ŠVP ZV: „Motýlek nás učí“, 79-01-C/01 Základní škola 
 
1. stupeň 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY 1.stupeň       
  1. 2. 3. 4. 5. 
Český jazyk 8 7 7 7 6 
Anglický jazyk - - 3 3 3 
Matematika 4 4 4 4 4 
Informatika - - - - 1 
Prvouka 2 2 2 - - 
Vlastivěda - - - 2 1 
Přírodověda - - - 1 2 
Hudební výchova 1 1 2 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 2 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 
Sociální učení * 1 1 1 1 1 
Disponibilní hodina  1 2 2 2 2 
  21 21 25 25 26 
 
* Sociální učení – samostatný vyučovací předmět pro realizaci průřezových témat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UČEBNÍ PLÁNY    

2014/2015 
 
ŠVP ZV-LMP: „Motýlek pro život“, 79-01-C/001 Základní škola 
 
1. stupeň 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY 1.stupeň       
  1. 2. 3. 4. 5. 
Český jazyk 6 6 7 7 7 
Matematika 4 4 4 5 5 
 Informatika            -  -  - 1 1 
Prvouka 2 2 2  -  - 
Přírodověda  -  -  - 2 1 
Vlastivěda  -  -  - 1 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 
Tělesná výchova 3 3 3 3 3 
Pracovní vyučování 3 3 3 3 3 
Disponibilní hodina  1 2 2 2 2 
  21 22 23 26 26 
 
2. stupeň 
 VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY 2.stupeň     

  6. 7. 8. 9. 
Český jazyk 5 5 5 4 
Anglický jazyk 1 1 1 1 
Matematika 5 5 5 5 
 Informatika 1 1 1 1 
Dějepis 1 1 1 1 
Výchova k občanství 0 1 2 1 
Fyzika  - 1 1 1 
Chemie  -  -  - 1 
Přírodopis 2 1 1 1 
Zeměpis 0 1 1 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 
Výchova ke zdraví  -  - 1 1 
Tělesná výchova 3 3 3 3 
Pracovní vyučování 5 5 5 5 
Disponibilní hodina  3 3 3 3 
 28 30 32 32 
 
Disponibilní hodina je využívána na posílení speciálně pedagogické péče nebo speciálně pedagogické 
terapie (prožitkové učení) v rámci příslušných vyučovacích předmětů. 
 
Např. LPPJ v rámci Tv, Pv, Muzikoterapie v rámci Hv atd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UČEBNÍ PLÁNY    

2014/2015 
 
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“ – A., 79-01-B/01, Základní škola speciální 
 

 vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením 
 6. ročník (dobíhající pomocná škola) 

 
Tabulka učebního plánu pro 1. stupeň 
Vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Čtení 3 3 3 2 2 2 
Psaní 1 1 2 2 2 2 
Komunikační výchova 2 2 2 2 2 2 
Matematika 2 2 2 2 2 2 
Informatika 0 0 0 0 1 1 
Věcné učení 2 2 3 3 3 3 
Hudební výchova 2 2 2 2 2 2 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 
Tělesná výchova nebo ZTV 4 4 4 4 4 4 
Pracovní výchova 3 3 3 4 4  4 

Disponibilní hodina  0 1 1 1 1  1 

 Týdenní časová dotace 20 21 23 23 24 
 
24       

 
 
Tabulka učebního plánu pro 2. stupeň 
 Vyučovací předměty 7. 8. 9. 10. 
Čtení 3 3 3 3 
Psaní 2 2 2 1 
Komunikační výchova 1 1 1 1 
Matematika 3 3 3 3 
Informatika 1 1 1 1 
Vlastivěda 2 2 2 2 
Přírodověda 3 3 3 3 
Hudební výchova 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 
Výchova ke zdraví 0 0 1 1 
Tělesná výchova nebo ZTV 4 4 4 4 
Pracovní výchova 5 5 6 6 
Disponibilní hodina  1 1 2 3 
  
Týdenní časová dotace 27 27 30 30 
 
 

Disponibilní hodina je využívána na posílení speciálně pedagogické péče nebo speciálně pedagogické 
terapie (prožitkové učení) v rámci příslušných vyučovacích předmětů. 
 
Např. LPPJ v rámci Tv, Pv, Muzikoterapie v rámci Hv atd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UČEBNÍ PLÁNY    

2014/2015 
ŠVP ZŠS:  „Motýlek a já“ – B., 79-01-B/01 Základní škola speciální 
 

 vzdělávání žáků s těžkým MP a souběžným postižením více vadami 
 6. ročník (dobíhající pomocná škola) 

 
Učební plán 
Vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Komunikační  výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pohybová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Zdravotní tělesná výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Pracovní výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Disponibilní hodina  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Týdenní časová dotace 21 21 21 21 21 
 
21 

 
21 21 21 21 

 
 
Disponibilní hodina je využívána na posílení speciálně pedagogické péče a speciálně pedagogické 
terapie (prožitkové učení) v rámci příslušných předmětů a dále k realizaci průřezových témat. 
 
Např. LPPJ v rámci Tv, Pv, Muzikoterapie v rámci Hv atd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UČEBNÍ PLÁNY    

2014/2015 
 
Vzdělávací program pomocná škola, č.j. 24 035/97-22 
 
(DOBÍHAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM) 
 

 6. ročník 
 
Učební plán 
 
Vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Čtení - - - - - 2 - - - - 
Psaní - - - - - 2 - - - - 
Počty - - - - - 3 - - - - 
Věcné učení - - - - - 2 - - - - 
Smyslová výchova - - - - - - - - - - 
Pracovní a výtvarná výchova - - - - - 5 - - - - 
Tělesná výchova - - - - - 5 - - - - 
Hudební výchova - - - - - 2 - - -  
Řečová výchova (neklasifikujeme) - - - - - 1 - - - - 
Disponibilní hodina  - - - - - 1 - - - - 
Volitelné předměty - - - - - 2 - - - - 

Týdenní časová dotace - - - - - 
 
25 

 
- - - - 

 
 
Disponibilní hodina je využívána na posílení speciálně pedagogické péče nebo speciálně pedagogické 
terapie (prožitkové učení) v rámci příslušných vyučovacích předmětů.  
 
Např. LPPJ v rámci Tv, Pv, Muzikoterapie v rámci Hv atd. 
 
 
 
Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j. 15 988/2003-24 
 
(DOBÍHAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM) 

 
 6. ročník  

 
Učební plán 
 
Vyučovací předměty 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Rozumová výchova - - - - - 5 - - - - 
Smyslová výchova - - - - - 4 - - - - 
Pracovní a výtvarná výchova - - - - - 3 - - - - 
Hudební a pohybová výchova - - - - - 3 - - - - 
Rehabilitační  tělesná výchova - - - - - 5 - - - - 
Disponibilní hodina  - - - - - 1 - - - - 

Týdenní časová dotace - - - - - 
 
21 

 
- - - - 

 
 
 



 
 
PROJEKTY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A ŠKOLNÍ PROJEKTY          2014/2015 

 
Seznam projektů podle časového 
harmonogramu: 
 
 

ŠVP PV: „Motýlek 
pro děti“ 

ŠVP ZV:  
 
„Motýlek pro život“,  
79-01-C/001 Základní 
škola 
 
(1. – 9. roč.) 

ŠVP ZŠS: 
 
„Motýlek a já“ -  I., 
79-01-B/01 Základní 
škola speciální 
 
(1. – 3. a  7. – 9. roč.)  

ŠVP ZŠS: 
 
 „Motýlek a já“ – II.,  
79-01-01-B/01, 
Základní škola 
speciální 
(1. – 3. a  7. – 9. roč.) 

24035/97-22, 
 
 Pomocná škola 
 
 
 
(4. – 6. roč., 10. roč.) 

15988/2003-24,  
 
Rehabilitační 
vzdělávací program 
pomocná škola 
 
(4. – 6. roč., 10. roč.) 

Cesta k Motýlkovi (říjen – listopad) 
 

povinný povinný povinný doporučený doporučený doporučený 

Vánoční setkávání (prosinec) 
 

povinný povinný povinný doporučený doporučený doporučený 

Barevná planeta (únor) 
 

nepovinný povinný povinný nepovinný doporučený nepovinný 

Vítáme jaro, slavíme Velikonoce (březen – 
duben) 

povinný povinný povinný doporučený doporučený doporučený 

Zachraňme Zemi! (duben) 
 

povinný povinný povinný nepovinný doporučený nepovinný 

Srdce Evropy (květen) 
 

nepovinný povinný povinný nepovinný doporučený nepovinný 

Hry ber hranic „Rančerský den“ (červen) 
 

nepovinný povinný povinný nepovinný doporučený nepovinný 

Hry bez hranic „Vodní svět“ (červen) 
 

nepovinný povinný povinný nepovinný doporučený nepovinný 

Hry bez hranic „Zahrada fantazie“ (červen) 
 

nepovinný povinný povinný nepovinný doporučený nepovinný 

Letní hry na zahradě (aquazorbing nebo 
trampoterapie…) 

povinný povinný povinný doporučený doporučený doporučený 

Jsme a nejsme jiní (průběžně) / Umíme také 
pomáhat / Máme kamarády  
 

nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný nepovinný 

 
Poznámky: 

Povinný – je součástí Školního vzdělávacího programu. Nepovinný – o zařazení projektu rozhoduje třídní učitel podle možností celkové skladby třídy. 

Délka trvání projektu může být denní, týdenní, měsíční. Forma pobytového projektu (mimo školu s noclehem) je možná pouze se schválením ředitelky školy. 

Projekty se zapisují do třídní knihy (délka projektu, název projektu, činnosti). 

Každý školní projekt má svého koordinátora, který zajišťuje organizaci a podklady pro vyhodnocení projektu, které je součástí Autoevaluace školy. 

 

 



 

 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
Jednotlivá průřezová témata do vzdělávání plánuje, zařazuje a sleduje třídní učitel podle příslušných školních vzdělávacích programů. 

 

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (ŠVP ZV-LMP) 
Povinné zařazení průřezových témat: 

1) Osobnostní a sociální výchova 

2) Výchova demokratického občana  

3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

4) Multikulturní výchova 

5) Enviromentální výchova 

6) Mediální výchova 

 

Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením (ŠVP ZŠS - I.) 
Povinné zařazení průřezových témat: 

1) Osobnostní a sociální výchova 

2) Výchova demokratického občana  

3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

4) Multikulturní výchova 



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
 
4. Počty žáků 
 
4.1 Počty žáků školy 
 

třída počet žáků z toho 
chlapců 

z toho dívek 

1. 9 5 4 
2. 9 6 3 
3. 5 3 2 
4. 1 0 1 
5. 2 2 0 
6. 3 2 1 
7. 1 1 0 
8. 1 0 1 
9. 8 5 3 
10. 5 4 1 

celkem 44 28 16 
 
4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  
2 9 6 

 
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/2016 proběhl dne 5. 2. 
2015. 
  
4.3 Mateřská škola – počty dětí 
 

třída počet dětí z toho 
chlapců 

z toho dívek 

SMŠ 2. 8 6 2 
SMŠ 3. 10 8 2 
SMŠ 4. 7 2 5 
SMŠ 7. 8 8 0 

LOGO 1. 12 6 6 
LOGO 5. 13 11 2 
LOGO 6. 12 9 3 
celkem 70 50 20 

 
4.4 Mateřská škola – rozdělení oddělení podle vad 
 
vady dětí oddělení 
logo 3 
mentální retardace + TP 1 
více vad 1 
autisté 2 

  



4.5 Mateřská škola – odklady školní docházky, předškolní děti 
 
odklady školní docházky počet dětí 
MŠ speciální 9 
MŠ logo 9 
předškolní děti počet dětí 
MŠ speciální 7 
MŠ logo 4 

  
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 proběhl dne 31. 3. 2015.  
 
Děti do mateřské školy jsou přijímány na doporučení: 
 

- dětských lékařů 
- klinických logopedů a klinických psychologů 
- pedopsychiatrů 
- SPC Nový Jičín, SPC Ostrava-Zábřeh 

 
 
Komentář ředitele školy 
Na základě vyšetření vystaví příslušné SPC návrh na vřazení dítěte do MŠ. Stav dětí je 
uveden k 31. 3. 2015. 

 



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
 
5. Hodnocení žáků 
 
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 

počet žáků prospěli  neprospěli z toho 
opakování 

ročníku 
44 40 2 2 

 
5.2 Počet omluvených / neomluvených hodin 
  

počet žáků počet 
omluvených 

hodin 

průměr na 
žáka 

počet 
neomluvených 

hodin 

průměr na 
žáka 

44 5 075 115,3 0 0 
 
5.3 Individuální vzdělávání 
 

Počet žáků Počet žáků s 
IVP 

44 4 
 
 
 
 
 

Komentář ředitele školy: 
Vzhledem k druhu školy výchovné problémy jsou ojedinělou záležitostí. Ve školním roce 
2014/2015 výchovné problémy nebyly řešeny.  
Počet omluvených hodin na žáka je v naší škole vyšší, než je běžný průměr z důvodu zdravotního 
stavu dětí a častého pobytu ve zdravotnických zařízeních. 

 



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
  
6. Průběh a výsledky vzdělávání 
 
6.1 Hospitační činnost 
 
pracovník počet hospitací 
Ředitel školy 15 
Zástupce ředitele školy 6 
Ostatní pracovníci 6 
celkem 31 
 
6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 
 
 +  

(objevuje se 
ve všech 
hodinách) 

+ - 
(objevuje se 
pouze 
v některých 
hodinách) 

-  
(v hodinách se 
neobjevuje) 

Plnění cílů vzdělávání    
soulad výuky s cíli základního vzdělávání 
(školním vzdělávacím programem) +   

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů 
výuky k aktuálnímu stavu třídy,  
respektování individuálních vzdělávacích 
potřeb žáků 

+   

konkretizace cílů ve sledované výuce +   
návaznost probíraného učiva na předcházející 
témata +   

Materiální podpora výuky    
vhodnost vybavení a uspořádání učeben 
vzhledem k cílům výuky a k činnostem +   

účelnost využití pomůcek, učebnic, 
didaktické techniky +   

Vyučovací formy a metody    
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin +   
sledování a plnění stanovených cílů +   
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a 
emočního zapojení do činností, uplatnění 
individuálních možností, potřeb a zkušeností 

 + - 1*  

využívání metod aktivního, prožitkového 
učení, experimentování, manipulování, 
objevování, práce s chybou 

+   

účelnost výuky frontální, skupinové a 
individuální + 2*   

vyváženost rolí učitele jako organizátora 
výuky a jako zdroje informací +   

účelnost aplikovaných metod +   
respekt.indiv.tempa, možnost relax.žáků +   



vhodná forma kladení otázek +   
Motivace žáků    
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku  + - 3*  
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)  + -  
vliv hodnocení na motivaci žáků +   
osobní příklad pedagoga +   
Interakce a komunikace    
klima třídy +   
akceptování stanovených pravidel 
komunikace mezi učitelem a žáky i mezi 
žáky navzájem 

+ 
  

možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, 
argumentace, diskuse + 4*   

vzájemné respektování, výchova k toleranci +   
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, 
příležitosti k samostatným řečovým 
projevům dětí, rozvoj komunikativních 
dovedností žáků 

+ 

  

Hodnocení žáků    
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení  + -  
respektování individuálních schopností žáků +   
využívání vzájemného hodnocení a 
sebehodnocení žáků 

 + - 5*  

ocenění pokroku +   
vhodnost využitých metod hodnocení žáků 
učitelem +   

využití klasifikačního řádu +   
 
6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků 
 
Úroveň klíčových kompetencí žáků 
(na konci základního vzdělávání) 

vysoká střední nízká 

1. Kompetence k učení    
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné 
způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje 
a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se 
dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

  

- 6* 

vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě 

  

- 6* 

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a 
symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a 
kulturní jevy 

  

- 6* 

samostatně pozoruje experiment.získané 
vysled.porov.kriticky posuzuje a vyvoz.závěry  

  - 6* 



poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k 
učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

  

- 6* 

2. Kompetence k řešení problémů    
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i 
mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a 
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k 
tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 

+ - 6* 

 

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a 
osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 
pokrok při zdolávání problémů 

  

- 6* 

3. Kompetence komunikativní     
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v 
logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 
a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 
+ - 7* 

 

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, 
vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 
+ - 7* 

 

rozumí různým typům textů a záznamů, 
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 
zvuků a jiných informačních a komunikačních 
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu 
zapojení se do společenského dění  

 

+ - 7* 

 

využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 
s okolním světem 

+ 
  

využívá získané komunikativní dovednosti k 
vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 
+ - 7* 

 

4. Kompetence sociální a personální    
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně 
s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 

+ - 7* 

 

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, 
na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá 

+ 

  

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 
dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  

 

+ - 7* 

 

    
    



5. Kompetence občanské    
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich 
vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti 
fyzickému i psychickému násilí  

 

+ - 8* 

 

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony 
a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu 

 
+ - 

 

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, 
poskytne dle svých možností účinnou pomoc 
a chová se zodpovědně v krizových situacích i v 
situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

  

- 

chápe základní ekologické souvislosti a 
environmentální problémy, respektuje požadavky 
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti 

+ 

  

6. Kompetence pracovní    
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 
vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné 
nebo nové pracovní podmínky 

 

+ - 

 

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z 
hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany 
svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských 
hodnot 

 

+ - 

 

využívá znalosti a zkušenosti získané v 
jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, 
činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání 
a profesním zaměření 

 

+ - 

 

orientuje se v základních aktivitách potřebných k 
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, 
rozvíjí své podnikatelské myšlení. 

  

- 

 
Komentář ředitele školy 1 – 8*: 

1. Vzhledem k závažnosti postižení dětí a žáků je tato aktivita omezená. 
2. Učitel volí metodu dle složení třídy. 
3. Je nutno volit motivaci dle složení žáků ve třídě. 
4. Dle individuální úrovně a možnostem žáka, vzhledem k dg.. 
5. Nelze uplatnit vždy a u všech žáků. 
6. Žáci těžce zdravotně postižení. 
7. Úroveň komunikace odpovídá mentální úrovni žáků. 
8. Schopnosti (kompetence) žáků odpovídají jejich mentální úrovni a stupni postižení. 

 



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
 
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
7.1 Výchozí stav 
 
Pojmenování výchozího stavu 
Vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců je na vysoké úrovni. 
 
 
7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 
Druh studia Pracovník 
a) Studium v oblasti pedagogických věd 1 
b) Studium speciální pedagogiky 5 
c) Studium pro asistenta pedagoga 0 
d) Studium pro ředitele škol 0 
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 

 
7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Název kurzu 
Počet 
účastníků 

Hygienické minimum a zásady aplikace výživových norem 1 
Krajská konference hromadného stravování 1 
Problematika péče o dítě se zdravotnických zařízeních multidisciplinárním 
pohledem 

1 

Spirála-Emoční a sociální rozvoj osobnosti 3 
Krajská digitální spisovna-digitalizace a ukládání dat 1 
Efektivní managament školy 1 
Spirála-Okno do světa dětí 3 
Konference zaměřena na práci a podporu osob s PAS  1 
Schválená školení partnerství KA2 Erasmus+: Comenius 1 
Plavání 2 
ČŠI 2 
Konference každý den s autismem 1 
Znak do řeči 2 
Využití a úprava speciálních pomůcek umožňujících mobilitu a komunikaci 2 
Zvládání stresu a obnova sil 1 
Česká národní konference APA 2 
Konference Psychopedické a Somatopedické spol. 1 
Fonematické a fonologické uvědomování 2 
Hygienické požadavky ve stravovacích službách  1 
Spirála-Týmová práce a komunikace 2 
Spirála-Kompetentní učitelka MŠ  3 



Správní řízení 2 
Evaluace v environmentální výchově 1 
Instruktor lyžování-MONOSKI 1 
Spirála-Využití typologie MBTI v MŠ 1 
Spirála-Kompetentní učitelka MŠ II.  3 
Spirála-Komunikace pro učitelky MŠ I. 1 
Nové trendy v moderním vaření 1 
Zákon o pedagog.pracovnících a související právní předpisy 1 
Supervizní setkání PORTAGE Praha 1 
ČŠI-Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR 1 
Spirála-Komunikace pro učitelky MŠ II 1 
Konference pro učitele 1.stupeň-Nápady do každé třídy 2 
Diagnostické dny JUŠ 2015 1 
Počítač ve škole 1 
Učitelský summit 2015 1 
Spirála-Komunikace pro učitelky MŠ III. 1 
Spirála-Rozvoj pedagog.dovedností v souladu s RVP PV 3 
Spirála-Komunikace pro učitelky MŠ IV. 1 
Konference FISAF – Česko se hýbe 1 
Supervizní setkání PORTAGE Praha  1 
MSK KÚ Ostrava Workshop Vnitřní kontrolní systém 3 
Tematický monitoring IT PRO ŽIVOT 1 
MSK KÚ Ostrava Workshop Optimalizace řídicích a kontrolních systémů 1 
Spirála-Komunikace s rodiči v MŠ 2 

 
7.4 Samostudium 
 
Prázdniny Počet dnů Samostudium 
Podzimní prázdniny 2 2 
Vánoční prázdniny 2 2 
Jednodenní pololetní 
prázdniny 1 1 

Jarní prázdniny 5 5 
Velikonoční prázdniny 2 2 
Celkem 12 12 
 
Komentář ředitele školy: 
Další vzdělání pedagogických pracovníků 
- vzdělávací akce KVIC - dle aktuální nabídky pro odborné pracovníky 
- odborné semináře MŠMT Praha a Logopedické spol. M. Sováka 
- odborné exkurze do speciálních zařízení stejného typu v okrese i mimo okres Nový Jičín 
- akreditace autismus 
- akreditace Portage 
- Pedagogické centrum Ostrava 
-  Somatopedická společnost 
 



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
 
8. ICT – standard a plán 
 
8.1 Pracovní stanice – počet 
 
Počet standard 

ICT 
skutečnost plán 

Počet žáků - 113 - 
Počet pedagogických pracovníků - 39 - 
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 30 4 8 
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 
učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 12 22 28 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 24 12 12 

Počet pracovních stanic celkem - 22 30 
Počet pracovních stanic na 100 žáků 11 14 - 
 
8.2 Pracovní stanice – technické parametry 
 
Technické parametry stanic počet 
Starší 5 let 14 
Novější – nevyhovuje standardu ICT 0 
Novější – vyhovuje standardu ICT 12 
 
8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy 
 
Lokální počítačová síť standard 

ICT 
skutečnost plán 

Počet přípojných míst - 14  
Sdílení dat Ano Ne  
Sdílení prostředků Ano Ne  
Připojení do internetu Ano Ano  
Komunikace mezi uživateli Ano Ano  
Bezpečnost dat Ano Ano  
Personifikovaný přístup k datům Ano Ano  
 
8.4 Připojení k internetu 
 
služba hodnota standard 

ICT 
skutečnost plán 

Rychlost 10 Mbps/4Mbps Ano Ano  
Agregace Nejvýše 1:10 Ano Ano  
Veřejné IP adresy ANO Ano Ano  
Neomezený přístup na 
internet ANO Ano Ano  

Oddělení VLAN (pedagog, 
žák) ANO Ano Ne  

QoS (vzdálená správa) ANO Ano Ano  



Filtrace obsahu ANO Ano Ano  
Antispam ANO Ano Ano  
Antivir ANO Ano Ano  
Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera 
 
8.5 Prezentační a grafická technika 
technika standard 

ICT 
skutečnost plán 

Druh - - - 
Datový projektor - 3 - 
Dotyková tabule - Ne Ne 
Tiskárny  - 5 - 
Kopírovací stroj - 1 - 
 
8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 
programové vybavení standard 

ICT 
skutečnost plán 

Operační systém Ano Ano Ano 
Antivirový program Ano Ano Ano 
Textový editor Ano Ano Ano 
Tabulkový editor Ano Ano Ano 
Editor prezentací Ano Ano Ano 
Grafický editor - rastrová grafika Ano Ne Ano 
Grafický editor - vektorová grafika Ano Ne Ne 
Webový prohlížeč Ano Ano Ano 
Editor webových stránek Ano Ano Ano 
Klient elektronické pošty Ano Ano Ano 
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 
klávesnici Ano Ne Ne 

Programy odborného zaměření Ano Ano Ano 
 
8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Typ vzdělávání standard 

ICT 
skutečnost plán 

Z – Základní uživatelské znalosti 75% 80% 100% 
P – Vzdělávání poučených uživatelů 25% 25% 50% 
S – Specifické vzdělávání - 1% 10% 
M - Vzdělávání ICT koordinátorů  - 1% 1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.8 Další ukazatele 
 
 standard 

ICT 
skutečnost plán 

Diskový prostor na uložení dat pro žáky Ano Ano Ano 
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…) Ano Ano Ano 
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Ano Ano Ano 
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové 
prezentace Ano Ne Ano 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a 
službu internetu, které škola určí Ano Ano Ano 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ano Ne Ne 
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo 
notebooku v učebnách - 8 10 

 
 



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
 
9. Zájmové vzdělávání: školní družina  
 
9.1 Školní družina 
 

oddělení počet žáků 
pravidelná 
docházka 

počet vychovatelů přepočtený počet 
vychovatelů 

3 30 10 3,03 
 
9.2 Materiálně technické vybavení 
 
Školní družina je jednou ze součástí Základní školy a Mateřské školy Motýlek Kopřivnice. 
Její kapacita je 30 dětí. Družina je otevřena denně od 6.00 hod do 7.30 hod a od 12.00 hod do 
16.00 hod. Činnosti školní družiny probíhají dle školního vzdělávacího programu ZV – ŠD 
„Hnízdečko pro volný čas“. Školní družina se uskutečňuje ve třech třídách, vybavení je 
přiměřené vzhledem k potřebám dětí – hry, skládanky, doplňovačky, stavebnice, výtvarný a 
sportovní materiál, rehabilitační pomůcky, PC i tablety. Všechny třídy dopoledne slouží 
k výuce, ale zároveň jsou přizpůsobeny aktivitám školní družiny. Školní družina při svých 
aktivitách využívá i další prostory školy – odborné učebny a zahradu. Program zajišťují 
vychovatelé. Snažíme se o vytvoření nových prostor pro školní družinu, aby pedagogové a 
děti mohli čas strávený ve školní družině plnohodnotně naplňovat.   
 
Komentář ředitele školy: 
Již 2 roky se snažíme (podaná studie) o rozšíření kapacity školní družiny. 
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10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 
 
10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
speciální vzdělávací 
potřeby 

počet žáků forma vzdělávání 
(individuální nebo 
skupinová integrace) 

individuální 
vzdělávací plán 

zdravotní postižení 45 45 4 
zdravotní znevýhodnění 0 0 0 
sociální znevýhodnění 0 0 0 
 
 
Komentář ředitele školy: 
Jsme speciální škola. Všichni žáci potřebují nižší či vyšší míru podpůrných opatření a jsou se 
speciálními vzdělávacími potřebami.  
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11. Akce a prezentace školy, zahraniční spolupráce 
 
11.1 Akce školy, projekty školy 
 
Název akce Popis akce 
Motýlek 2014 – „SPORTOVNÍ“ Dvoudenní mezinárodní přehlídka tvorby 

handicapovaných dětí v oblasti pěvecké, 
taneční a dramatické, výstava fotografií a 
výtvarných prací. Společné sportovní 
odpoledne ve Sportovní hale Kopřivnice 
našich dětí s dětmi se sportovních klubů 
a jejich trenéry.  

Prezentace školy pro ZŠ a MŠ 
Kopřivnice 

Vystoupení dětí a žáků naší školy pro 
MŠ a I. stupeň ZŠ Kopřivnice (cca 350 
dětí).  

Město je naše společné hřiště Společné tvoření dětí MŠ Kopřivnice a 
našich dětí – jedna z akcí projektu „Jsme 
a nejsme jiní“. 

Mikulášské dopoledne Besídka pro děti a žáky s Mikulášem a 
čertem, rozdání mikulášských balíčků 
pro děti a žáky.  

Výstava vánočních svícnů a ozdob Konala se v prostorách školy. 
Výstava betlémů Konala se v Katolickém domě 

v Kopřivnici. 
Léčebna dlouhodobě nemocných v 
Kopřivnici 

Návštěva žáků v LDN v Kopřivnici, 
předání vánočních dárečků, krátké 
vystoupení žáků pro pacienty.  

Sladká chuť vánoc Pečení Mikulášů a čertů, výroba masek, 
společné odpoledne pro rodiče a děti.  

Vůně vánoc Vernisáž výstavy. 
Vánoční zvyky a obyčeje Předvánoční setkání s rodiči, sponzory a 

představiteli města, kde se uskutečnil 
Vánoční koncert učitelů naší školy pro 
žáky a hosty, přítomni si mohli 
vyzkoušet vánoční zvyky. 
Vánoční tvoření, výroba vánočních 
ozdob a dárečků. 

Školní karneval Každoročně tradiční akce školy. 
Projekty školy  
„Proč uklízet odpadky“ Zapojení školy do ekologického projektu 
„Projekt na podporu integrace“ Mezi ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, ZŠ 

Lichnov a ZŠ Alšova Kopřivnice. 
„Jsme a nejsme jiní“ Každoročně opakující se projekt naší MŠ 

a MŠ Kopřivnice. 
„Hry bez hranic“ Na krytém bazénu v Kopřivnici, 

integrace dětí a žáků naší školy a 
obdobných zařízení z regionu a žáků a 



studentů základních a středních škol při  
společných soutěžích ve vodě. 

„Hry bez hranic“ Na ranči Hermelín v Novém Jičíně, 
vzájemná spolupráce mezi dětmi a žáky 
s postižením z regionu a studenty škol 
zaměřených na zemědělství a přírodní 
vědy. 

„Hry bez hranic – Dinopark na 
zahradě ZŠ a MŠ Motýlek“ 

Společná tvorba žáků ZUŠ Zd. Buriana 
Kopřivnice s našimi dětmi a žáky na 
zahradě naší školy. 

Kulatý stůl v ZŠ a MŠ Motýlek Nabídka a možnosti služeb pro děti a 
dospělé se zdravotním postižením 
(určeno pro děti a veřejnost.  

Ozdravný pobyt Itálie San Benedetto Ozdravný pobyt pro děti a žáky ZŠ a MŠ 
Motýlek, pedagogy a rodiče. 

 
 
11.2 Prezentace školy 
 
Název akce Popis prezentace 
Jezdecká olympiáda Účast na ranči Hermelín v Novém Jičíně. 
Moje Trdlování Účast na soutěži MŠ v kulturním domě 

v Kopřivnici, cena za nejoriginálnější 
kostýmy. 

Studenecký kapřík Účast žáků ZŠ na tradiční akci 
s prezentací školy. 

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ 
Motýlek Kopřivnice 

Prohlídka ZŠ a MŠ pro rodiče, sponzory. 

Ples „KOPRETINY“ Taneční vystoupení žáků školy 
v Katolickém domě v Kopřivnici.  

DPS Kamenec – Slezská Ostrava Taneční vystoupení žáků školy. 
Česko se hýbe Taneční vystoupení žáků školy 

v Ostravě. 
Dopravní soutěž ve Frenštátě p.R. Reprezentace žáků školy na soutěži. 
Taneční přehlídka Opava Vystoupení žáků školy na přehlídce. 
Děti fitness MIA Dvoudenní účast 8 žáků a 2 pedagogů na 

mistrovství republiky v tanečních 
formacích ve velkém sálu LUCERNA 
Praha. 

Olympiáda tělesně postižených v 
Opavě 

Účast 6 žáků na sportovní olympiádě. 

Začarovaná písnička – ROTARY 
CLUB OPAVA 

Účast 5 žáků ve zpěvu. 

Kulatý stůl v ZŠ a MŠ Motýlek 
Kopřivnice 

Nabídka a možnost služeb pro děti a 
dospělé se zdravotním postižením 
(určeno pro rodiče a veřejnost 
s představením školy a všech možností, 
které nabízí a dalších institucí, které 
pomáhají lidem se zdrav. postižením   



Memoriál Petra Douska Zapojení celé školy na celostátních 
sportovních hrách zdravotně postižených 
dětí a dospělých. 

Víte kde a jak pomáhat? Pomáhejte 
také 

Vystoupení žáků školy na Dnu sociálních 
služeb v Kopřivnici, prezentace nově 
vyvinutých pomůcek VOKS. 

Podpora vzdělávání v sociální oblasti 
v Moravskoslezském kraji III. 

Účast ředitelky školy na „Kulatém stolu“ 
v Novém Jičíně se zaměřením na další 
vzdělávání. 

 
 
11.3 Mezinárodní spolupráce 
 
Název spolupráce Popis spolupráce 
Zespol Szkol Publicznych Nr.3 
Myszkov Polsko 

Návštěva a vystoupení žáků na akci 
Motýlek a 20. tého výročí založení školy. 

Zespol Szkol Publicznych Nr.5 
Myszkow Polsko 

Návštěva a vystoupení žáků na akci 
Motýlek a 20. tého výročí založení školy. 

Francie - Trapes Návštěva a vystoupení žáků na akci 
Motýlek a 20. tého výročí založení školy. 

Anglie – PHOENIX SCHOOL 
LONDON 

- Návštěva vedení školy PHOENIX 
SCHOOL LONDON a prezentace 
na akci Motýlek. 

- Účast na 20. výročí založení 
školy. 

- Videokonference – pozdravy 
obou škol spojená s prezentací 
každé školy. 

- 7 denní setkání 2 pedagogů naší 
školy v PHOENIX SCHOOL 
LONDON. 

- 7 denní setkání 2 pedagogů 
PHOENIX SCHOOL LONDON 
v naší škole. 

- 6 denní setkání vedení naší školy 
v  PHOENIX  SCHOOL 
LONDON. 
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12. Prevence sociálně patologických jevů 
 
12.1 Prevence sociálně patologických jevů 
Škola má metodika prevence. Pracovníci školy jsou seznámeni s minimálním preventivním 
programem. 
12.2 Vzdělávání 
Prevence sociopatologických jevů je zařazena a pravidelně realizována ve Školním vzdělávacím 
programu MŠ, ŠD, IVP a vzdělávacích plánech pomocné školy a rehabilitačních tříd. 
12.3 Cílem sociopatologické prevence je výchova žáků tak, aby v rámci možností: 

- se byli schopni sami rozhodnout na základě dostupných informací, co je v konkrétní situaci 
pro ně nejvhodnější pro jejich zdraví, životní styl a další život 

- chápali, že lidé jsou různí a chovají se různě 
- vnímali lidi s jejich odlišnostmi tělesnými, rasovými, kulturními a povahovými jako 

přirozený stav 
- uznávali práva druhých 
- znali dohodnutá pravidla ve skupině 
- věděli, že když problém přesahuje jejich síly, mají požádat o pomoc 
- věděli, že kontakty s některými dospělými mohou být nebezpečné 
- zaměřit se na vytváření dovedností v sociální komunikaci 
- formovat pozitivní charakterové vlastnosti 
- rozvíjet schopnosti empatie 
- zlepšovat klima třídy 

12.4. Příklady činností dětí a žáků využívané k prevenci sociopatologických jevů: 
- v jednotlivých předmětech jsou probírána a diskutována témata týkající se problému 

sociopatologických jevů 
- podávání informací o zdravotních a sociálních důsledcích 
- obeznámení s platnou legislativou 
- nabízet alternativy k využití volného času 
- spolupráce s rodiči 
- metoda práce s materiálem 
- práce s literárními texty 
- práce s obrazovým materiálem 
- komunitní kruh 
- řešení modelových situací 
- vyprávění vlastních zážitků 
- dramatické cvičení 
- řešení konfliktů vzniklých v přirozených situacích podle dohodnutých pravidel soužití 
- školní akce, soutěže 

12.5 Příklady pravidelných akcí 
- v rámci třídních schůzek je podávána informace o kontaktech na příslušná odborná 

pracoviště 
- pravidelné informace o docházce dětí – prevence záškoláctví 
- problematika je pravidelně zařazována do jednotlivých předmětů v rámci výuky 
- učitelé se zúčastňují odborných školení k dané problematice 
- přednáška pro pedagogy  – „Sexuální výchova u dětí s postižením“ 
- přednáška pro rodiče – „Sexuální výchova u dětí s postižením“    

12.6  Organizace prevence 
- škola má vypracovaný minimální preventivní program 
- ve škole jsou průběžně sledovány podmínky a situace z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů 



- škola uplatňuje formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí spoluprací 
s komisí Sociálně právní ochrany dětí a odborem sociálních věcí-oddělení sociálně právní 
ochrany dětí města Kopřivnice 

- škole zajišťují poradenské služby speciální pracoviště 
- škola nakupuje odborné a metodické materiály 
- prevencí se zabývá školní řád 

12.7 Rizikové chování 
- drogová závislost                           0                           
- alkohol                                           0 
- kouření                                           0 
- kriminalita a delikvence                 0 
- virtuální drogy                                0 
- patologické hráčství                        0 
- záškoláctví                                      0  
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13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
  
 
13.1 Vzdělávání 
Škola má metodika environmentálního vzdělávání. Všichni pedagogové pravidelně zařazují 
do svých hodin tuto problematiku a jsou seznámeni s plánem environmentálního vzdělávání. 
Enviromentální výchova je zajišťována pomocí Školního vzdělávacího programu MŠ, ŠD, 
vzdělávacích plánů a osnov žáků pomocné školy a rehabilitačních tříd. Škola má zpracovaný plán 
environmentálního vzdělávání. 
 
Příklady činností dětí a žáků využívané při environmentální výchově: 

- ekohry, třídění odpadu ve třídách do samostatných nádob 
- dramatické hry 
- pravidelné posuzování činností dětí i dospělých z různých pohledů 
- péče o školní zahradu 
- vycházky, výlety 
- práce s literárními texty 
- poznávací činnosti v různých životních prostředích 
- vyprávění zážitků z cest 
- pozorování stavu životního prostředí 
- kladení otázek a hledání odpovědí 
- pozorování a třídění 
- pozorování lidí v různých oblastech života 
- manipulace s přírodními materiály a surovinami, sběr, třídění 
- třídní a školní projekty 
- účast na soutěžích 
- třídění odpadů 
- úklidové činnosti 
- environmentální vzdělávání je zařazeno do činnosti ŠD 

13.2 Pravidelné akce – organizace environmentálního vzdělávání 
Den Země 

-  pravidelné zapojování do každoroční výstavy ke Dni země 
-  projektový den ke Dni země ve škole 
-  projektový den ke Dni země v městě Kopřivnici „Proč uklízet odpadky“ 

Den světového zdraví 
- Školní projekt „Zdravý talíř“ 
- Téma roku 2015 – bezpečné potraviny 

 
Ekologická výchova je zařazena a vyučována v rámci jednotlivých předmětů. Škola byla vybavena 
učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání. 
 
Účast v projektech města Kopřivnice a dalších projektech: 

- „Sbírání plastových vršků“ 
-  „Třídění odpadu“ 
- „Zdravé město – Město je naše společné hřiště“ 

 
13.3 Projekty 
Ekologický projekt: „Cesta za poznáním“  
13.4. Organizace environmentálního vzdělávání 

- škola má zpracovaný program, enviromentálního vzdělávání 
- škola spolupracuje s rodiči, městem Kopřivnice a jinými neziskovými organizacemi 



zaměřenými na ekologickou výchovu 
škola pravidelně organizuje celoškolní aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání 
 
Komentář ředitele školy: 
Enviromentálnímu vzdělávání se věnuje samostatně projekt průřezových témat školy 
„ZACHRAŇME ZEMI“.  
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14. Prevence rizik a školní úrazy 
 
14.1 Počet úrazů 
 
Počet záznamů v knize úrazů 16 
Počet odeslaných záznamů o úrazech 0 
 
14.2 Vyhodnocení úrazů 
 
Místo úrazu Počet úrazů 
V hodinách tělesné výchovy 0 
V ostatních vyučovacích předmětech 12 
Výlety a exkurze 0 
Lyžařské kurzy 0 
Výuka plavání 1 
Přestávky ve škole 1 
Školní družina  2 
 
14.3 Prevence rizik 
 
Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 
směrnice 
 
Komentář ředitele školy: 
Prevence rizik, které má škola, jsou stanoveny ve Vnitřních směrnicích školy.  
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15. Spolupráce školy s rodiči 
 
15.1 Formy spolupráce 
 
Formy spolupráce komentář 
Školská rada proběhla 3x ve školním roce 
Občanské sdružení při škole celoroční spolupráce 
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče proběhly 3x ve školním roce 
Školní akce pro rodiče probíhají průběžně po celý školní rok 
 
Komentář ředitele školy: 
Spolupráce s rodiči: 

- hipoterapie – ranč HERMELÍN Nový Jičín 
- plavání – krytý bazén Kopřivnice, rehabilitační bazén THÉRAPON 98 
- besídky pro rodiče 
- pracovní dílny pro rodiče a sponzory (vánoce, velikonoce) 
- dětský karneval s rodiči 
- den otevřených dveří 
- individuální konzultace pro rodiče a veřejnost 
- arteterapie 
- muzikoterapie 
- školská rada, třídní schůzky 
- škola v přírodě s návštěvou rodičů 
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16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 
 
16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 
 
Ve školním roce 2014/2015 nebyla podána žádná stížnost 
 

- proti rozhodnutí ředitelky školy podle správního řízení 
- proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 
- v oblasti pracovněprávních vztahů    

 



Rok: 2014  Zpracovatel: ing. Ivana Némethová  
 
17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
 
17.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 

v tis. Kč 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 
úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Záva
zné 
ukaz
atele 

Přímé NIV celkem 15.976 15.976 

z toho 
- Platy 11.666 11.666 

- OON 30 30 

Limit počtu zaměstnanců 44,14 43,095 
Orie
ntačn
í 
ukaz
atele 

Odvody 3.977 3.968 

FKSP 117 117 

ONIV 186 195 

Prostředky poskytnuté a stanovené 
zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po 

úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Záva
zné 
ukaz
atele 

Příspěvek NIV 1.285,50 1.285,50 

Příspěvek na investice 0 0 

Příjmy    
 
17.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 

v tis. Kč 

Prostředky 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 
úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn  0 

Fond rezervní  22,54 

Fond investiční  1.397,29 
Účelové prostředky kapitoly MŠMT 

Prostředky na SIPVZ   

Rozvojový program „Zvýšení platů PP....“  126,72 

   
Další zdroje 

   

   



 
Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována 
výroční zpráva školy.   
V případě odchylky skutečného plnění od rozpočtových ukazatelů je třeba uvést v komentáři 
ředitele školy okolnosti, jimiž byla odchylka způsobena. 
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18. Inspekční a kontrolní činnost 
 
18.1 Inspekční a kontrolní činnost 
 
Druh kontrolní činnosti  Předmět a účel kontroly 
Finanční úřad pro Moravskoslezský 
kraj, oddělení dotací a finanční 
kontroly  

Protokol o místním šetření čj. 2852308/14/3200-04707-
806763 ze dne 20. 10. 2014  podle § 80  až § 84 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „DŘ“), sepsaný podle ustanovení § 60 
až § 62 DŔ,  ve věci zjištění informací o dotacích 
poskytnutých daňovému subjektu Základní škola a 
Mateřská škola Motýlek IČ: 64125912 (dříve Speciální 
škola pro žáky s více vadami, IČ: 64125912) v letech 
2007-2013. 

Finanční úřad pro Moravskoslezský 
kraj, oddělení dotací II  

Protokol o zahájení daňové kontroly čj. 
3229957/14/3200-31472-806763  ze dne 11. 12. 2014 
podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), sepsaný 
podle ustanovení § 60 až § 62 DŘ. Zahájení daňové 
kontroly podle § 87 odst. 1 DŘ ve věci zjištění 
skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za 
porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 zákona č. 
218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
v platném znění. Předmětem kontroly jsou prostředky 
poskytnuté daňovému subjektu Základní škola a 
Mateřská škola Motýlek, IČ: 64125912 na základě 
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
čj. MŠMT-31433/2013 o poskytnutí neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 (čj. MŠMT-
11989/2013-210).         

Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
Republiky 
Regionální pobočka Ostrava 
Regionální pobočka pro 
Moravskoslezský, Olomoucký a 
Zlínský kraj 
Klientské pracoviště VZP ČR Nový 
Jičín  
 

Protokol o kontrole č.j. 662/2014 ze dne 2. 10. 2014 
Dodržování ustanovení vyplývající ze zákona č.48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 
doplnění souvisejících zákonů ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších 
předpisů – plnění oznamovací povinnosti, správnost 
stanovení vyměřovacích základů, výše pojistného se 
zaměřením na minimální a maximální vyměřovací 
základ, dodržování termínů splatnosti pojistného, 
průkaznost vedení evidence o platbách pojistného, 
dodržování povinnosti zaměstnavatelů zasílat VZP kopie 
záznamu o pracovním úrazu.   

Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v 
Ostravě 

Protokol o kontrole čj. KHSMS 000461/2014/NJ/EPID-
192 ze dne 12. 12. 2014 -   plnění povinností 
stanovených v zákoně č.258/2000 Sb., vyhlášce č. 
306/2012 Sb. O podmínkách předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích 
na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální 
péče, ve znění pozdějších předpisů. 

 



Název organizace: ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, 742 21 Kopřivnice

IČ: 64125912

Číslo organizace: 1518

2. PŘEHLED O PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ K 31.12.2014
 

v tis. Kč

Název položky Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
Celkem Hlavní činnost

Doplňková 

činnost
Celkem Hlavní činnost

Doplňková 

činnost
Index celkem

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 + 5 7 = 4  - 1 8 = 5 - 2 9 =( 6-3) /3

A. Náklady celkem (účtová třída 5xx) 18 528,96 283,52 18 812,48 18 919,33 291,87 19 211,20 390,37 8,35 2,12%

I. Náklady z činnosti 18 528,96 283,52 18 812,48 18 916,94 291,87 19 208,81 387,98 8,35 2,11%

1. Spotřeba materiálu 501 861,53 160,00 1 021,53 834,19 156,13 990,32 -27,34 -3,87 -3,06%

2. Spotřeba energie 502 750,00 15,00 765,00 529,82 30,92 560,74 -220,18 15,92 -26,70%

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 -3,11 -3,11 -3,11 0,00 100,00%

8. Opravy a udržování 511 21,97 21,97 117,88 117,88 95,91 0,00 436,55%

9. Cestovné 512 20,00 20,00 18,77 18,77 -1,23 0,00 -6,15%

10 Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

11 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

12 Ostatní služby 518 313,00 313,00 375,52 375,52 62,52 0,00 19,97%

13 Mzdové náklady 521 11 688,00 78,00 11 766,00 11 971,43 75,05 12 046,48 283,43 -2,95 2,38%

14 Zákonné sociální pojištění 524 3 958,00 26,52 3 984,52 4 038,55 25,51 4 064,06 80,55 -1,01 2,00%

15 Jiné sociální pojištění 525 44,00 44,00 49,51 0,29 49,80 5,51 0,29 13,18%

16 Zákonné sociální náklady 527 141,00 0,78 141,78 166,70 0,75 167,45 25,70 5,00 18,11%

17 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

18 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

19 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

20 Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,32 0,32 0,32 0,00 100,00%

22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

23 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

25 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

26 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

27 Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

28 Odpisy dlouhodobého majetku 551 701,46 3,22 704,68 698,38 3,22 701,60 -3,08 0,00 -0,44%

29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

31 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

32 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

33 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

34 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 30,00 30,00 118,98 118,98 88,98 0,00 296,60%

36 Ostatní náklady z činnosti 549 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 2,39 2,39 0,00 100

1. Daň z příjmů 591 0,00 2,39 2,39 2,39 0,00 100

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

B. Výnosy celkem (účtová třída 6xx) 18 528,96 294,00 18 822,96 19 050,20 298,52 19 348,72 521,24 4,52 2,79%

I. Výnosy z činnosti 775,00 294,00 1 069,00 1 056,60 298,52 1 355,12 281,60 4,52 26,77%

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2. Výnosy z prodeje služeb 602 775,00 294,00 1 069,00 799,94 298,52 1 098,46 24,94 4,52 2,76%

3. Výnosy z pronájmů 603 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

13. Výnosy z prodeje DDNM 645 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

14. Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

16. Čerpání fondů 648 0,00 82,86 82,86 82,86 0,00 100,00%

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 173,80 173,80 173,80 0,00 100,00%

II. Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 14,01 0,00 14,01 14,01 0,00 100,00%

1. Výnosy z prodeje cenných papírů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2. Úroky 662 0,00 14,01 14,01 14,01 0,00 100,00%

3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

IV. Výnosy z transferů 17 753,96 0,00 17 753,96 17 979,59 0,00 17 979,59 225,63 0,00 1,27%

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 17 753,96 17 753,96 17 979,59 17 979,59 225,63 0,00 1,27%

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 10,48 10,48 133,26 6,65 139,91 133,26 -3,83 1235,02%

2. Výdledek hospodaření běžného účetního období 0,00 10,48 10,48 130,87 6,65 137,52 130,87 -3,83 1212,21%

Datum: 25.2.2015

Zpracoval: Ing. Ivana Némethová

Schválil (a): Mgr. Dagmar Jančálková

*)  v případě, že rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností bude činit více/méně než 10% bude zpráva o činnosti doplněna o komentář

Komentář k rozdílům +- 10%:          502 – energie: Od listopadu 2013 změnila škola systém vytápění z centrálního zásobování na místní plynovou kotelnu. Ke kvalifikovanému odhadu  tedy nebyla k dispozici data za celé účetní období. Navíc došlo k 

úspoře vlivem příznivého počasí. 511 – opravy a údržba: v druhé polovině roku škola přistoupila na základě vzniklých úspor  k údržbě nemovitosti (údržba podlah, malování) v celkové výši cca 85 tis. Kč. 558 – DDHM: v roce 2014 došlo v porovnání s 

rokem 2013 k úspoře  ve skutečných a potažmo plánovaných náhradách za nemoc. Vznikla tak rezerva v ONIV, které byly v posledním čtvrtletí sledovaného roku použity na nákup učebních pomůcek.

                   Příloha č.19

Číslo 

položky

Syntetický 

účet

Plán 2014 Skutečnost 2014 Vývojový ukazatel



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

28. října 117, 702 18 Ostrava
Odbor školství, mládeže a sportu

Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti
ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

RED IZO: 600026507 IČ: 64125912

Název: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

Ulice Smetanova Č. p.: 1122 Č. or.:          

Obec: Kopřivnice PSČ: 74221

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno: Dagmar Příjmení: Jančálková

Tel./mob.: 556 810 242 E-mail: info@detske-centrum.cz

v tis. Kč

Rok 2013 (předchozí) Rok 2014 (hodnocený) Vývojový 
ukazatel

Vývojový 
ukazatel

Ukazatel Hlavní 
činnost

Doplňková 
činnost Celkem Hlavní 

činnost
Doplňková 

činnost Celkem (hlavní 
činnost)

(doplňková 
činnost) Index

Prodané zboží (504) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spotřeba materiálu (501) 876,42 143,79 1 020,21 834,19 156,13 990,32 -42,23 12,34 0,97

z toho
Učebnice (501 033x a 034x) a učební pomůcky 
(501 038x) 32,45 0,00 32,45 39,57 0,00 39,57 7,12 0,00 1,22

Potraviny (501 030x) 684,90 143,79 828,69 657,92 156,13 814,05 -26,98 12,34 0,98

Spotřeba energie (502) 792,17 29,22 821,39 529,82 30,92 560,74 -262,35 1,70 0,68

Opravy a udržování (511) 46,58 0,00 46,58 117,88 0,00 117,88 71,30 0,00 2,53

Cestovné (512) 17,53 0,00 17,53 18,77 0,00 18,77 1,24 0,00 1,07

Aktivace majetku, vnitroorganizačních služeb a 
změny stavu zásob (506, 507, 508, 516) 0,00 0,00 0,00 -3,11 0,00 -3,11 -3,11 0,00 0,00

Ostatní služby (518) 312,73 0,00 312,73 375,52 0,00 375,52 62,79 0,00 1,20



z toho
Nájemné (518 038x) 10,92 0,00 10,92 9,96 0,00 9,96 -0,96 0,00 0,91

Telekomunikace (518 031x-033x) 30,14 0,00 30,14 26,06 0,00 26,06 -4,08 0,00 0,86

Věcná režie stravování žáků (518 043x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mzdové náklady (521) 10 785,62 87,60 10 873,22 11 971,43 75,05 12 046,48 1 185,81 -12,55 1,11

z toho
Mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) 10 662,00 87,60 10 749,60 11 696,00 75,05 11 771,05 1 034,00 -12,55 1,10

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 
(521 06xx) 68,56 0,00 68,56 42,52 0,00 42,52 -26,04 0,00 0,62

Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524, 
525, 527, 528) 3 823,84 30,66 3 854,50 4 254,76 26,55 4 281,31 430,92 -4,11 1,11

z toho
Zákonné sociální pojištění (524) 3 634,65 29,78 3 664,43 4 038,55 25,51 4 064,06 403,90 -4,27 1,11

Náklady na stravování zaměstnanců (527 032x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Služby školení a vzdělávání (527 036x-038x) 35,98 0,00 35,98 27,43 0,00 27,43 -8,55 0,00 0,76

Daně a poplatky (531, 532, 538) 0,10 0,00 0,10 0,32 0,00 0,32 0,22 0,00 3,20

Odpisy (551) 691,30 3,22 694,52 698,38 3,22 701,60 7,08 0,00 1,01

z toho
Odpisy majetku pořízeného z investičního 
transferu (551 06xx a 551 07xx) 535,16 0,00 535,16 547,12 0,00 547,12 11,96 0,00 1,02

Snížení odpisů z důvodu nekrytí investičního 
fondu (551 05xx) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prodaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
(552, 553) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek 
(555, 556) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady z odepsaných pohledávek (557) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 278,54 0,00 278,54 118,98 0,00 118,98 -159,56 0,00 0,43

z toho
Učební pomůcky (558 05xx-06xx) 209,41 0,00 209,41 44,82 0,00 44,82 -164,59 0,00 0,21

Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů 
(503, 513, 54x, 56x) 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,00 0,00

z toho
Výdaje na pojištění (549 031x a 549 032x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Technické zhodnocení (549 030x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manka a škody (547 03xx) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním omezením (549 042x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Daň z příjmů (591, 595) 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 2,39 2,39 0,00 0,00

z toho
Daň z příjmů vybíraná srážkovou daní (úrokový 
příjem z BÚ) (591 031x) 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 2,39 2,39 0,00 0,00

Náklady celkem 17 624,92 294,49 17 919,41 18 919,33 291,87 19 211,20 1 294,41 -2,62 1,07

15. 3. 2015 Mgr. Dagmar Jančálková

datum za správnost vyhotovení odpovídá

Vyjádření zaměstnance úřadu:          

25. 2. 2015 Ing. Michaela Tataláková
datum za odbor školství, mládeže a sportu



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

28. října 117, 702 18 Ostrava
Odbor školství, mládeže a sportu

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti
ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

RED IZO: 600026507 IČ: 64125912

Název: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

Ulice Smetanova Č. p.: 1122 Č. or.:          

Obec: Kopřivnice PSČ: 74221

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno: Dagmar Příjmení: Jančálková

Tel./mob.: 556 810 242 E-mail: info@detske-centrum.cz

v tis. Kč

Rok 2013 (předchozí) Rok 2014 (hodnocený) Vývoj. 
ukazatel

Vývoj. 
ukazatel

Ukazatel Hlavní 
činnost

Doplň. 
činnost Celkem Hlavní 

činnost
Doplň. 
činnost Celkem (hlavní 

činnost)
(doplň. 
činnost) Index

Výnosy z prodaného 
zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy z prodeje 
vlastních výrobků 
a služeb (601, 602) 770,31 382,29 1 152,60 799,94 298,52 1 098,46 29,63 -83,77 0,95

z toho
Výnosy za 
produktivní práci 
žáků (602 037x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy ze školného 
(602 030x) 137,00 0,00 137,00 142,60 0,00 142,60 5,60 0,00 1,04

Výnosy ze stravování 
(602 050x) 633,31 0,00 633,31 657,34 0,00 657,34 24,03 0,00 1,04

Výnosy za ubytování 
(602 051x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy za úhradu 
neinv. nákladů v ZUŠ 
(602 031x-032x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy z pronájmu 
(603) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho
Čistý zisk z pronájmu 
bez služeb (603 
0001-0004 a 603 
0010-0014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiné výnosy z vlastních 
výkonů (609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výnosy z transferů 
(672)* 16 653,83 0,00 16 653,83 17 979,59 0,00 17 979,59 1325,76 0,00 1,08

z toho
Od zřizovatele (zdroj 
rozpočet MSK) 1 285,00 0,00 1 285,00 1 285,50 0,00 1 285,50 0,50 0,00 1,00

Ze státního rozpočtu 
(např. MŠMT, MK) 14 810,00 0,00 14 810,00 16 102,72 0,00 16 102,72 1 292,72 0,00 1,09

Projekty neinvestiční 
(z ESF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Časové rozpuštění 
investičních transferů 
ve věcné a časové 
souvislosti (672 
03xx) 536,83 0,00 536,83 547,12 0,00 547,12 10,29 0,00 1,02

Výnosy z prodeje dl. 
majetku, pozemků 
a materiálu (644, 645, 
646, 647) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Čerpání fondů (648) 23,16 0,00 23,16 82,86 0,00 82,86 59,70 0,00 3,58

Ostatní výnosy (64x) 129,09 0,00 129,09 173,61 0,00 173,61 44,52 0,00 1,34

z toho
Náhrady škod od 
pojišťoven (649 
031x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Úroky, kurzové zisky 
a ostatní finanční 
výnosy (66x) 5,68 0,00 5,68 14,01 0,00 14,01 8,33 0,00 2,47

Výnosy celkem 17 
582,07 382,29

17 
964,36

19 
050,01 298,52

19 
348,53 1 467,94 -83,77 1,08

15. 3. 2015 Mgr. Dagmar Jančálková

datum za správnost vyhotovení odpovídá

Vyjádření zaměstnance úřadu:          

25. 2. 2015 Ing. Michaela Tataláková
datum za odbor školství, mládeže a sportu



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

28. října 117, 702 18 Ostrava
Odbor školství, mládeže a sportu

Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje

ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

RED IZO: 600026507 IČ: 64125912 ORG: 1518

Název: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

Ulice Smetanova Č. p.: 1122 Č. or.:          

Obec: Kopřivnice PSČ: 74221

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno: Dagmar Příjmení: Jančálková

Tel./mob.: 556 810 242 E-mail: info@detske-centrum.cz

a) Účelové dotace poskytnuté v roce 2014 v Kč

K 31. 12. 2014

Účelový 
znak Ukazatel Poskytnuto 

v r. 2014 čerpáno vráceno
Povoleno 

použití v r. 
2015

K vrácení za 
r. 2014

Účelové neinvestiční dotace celkem 160 500,00 160 500,00 0,00 0,00 0,00

131 Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 Podpora soutěží a přehlídek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 Podpora talentů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135 Významné akce kraje - využití volného času dětí a mládeže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 Školní psychologové/ školní spec. pedagogové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142 Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - konference 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku" 147 000,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00

333 DP-Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335 Kvalita vzdělávání na středních školách - přijímací zkoušky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



203 Mimořádná účelová dotace PO celkem 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00

z toho (zkráceně účel vypsat):

FaMa+ 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00

206 Účelová neinvestiční dotace na reprodukci majetku celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho (zkráceně účel vypsat):

         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 Účelová investiční dotace (jen z ORJ 13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho (zkráceně účel vypsat):

         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Účelové dotace poskytnuté v roce 2013 s termínem použití a vyúčtování v roce 2014 v Kč

Účelový 
znak Ukazatel Poskytnuto 

v r. 2013
Čerpáno do 

31. 12. 2013
Čerpáno do 

31. 12. 2014
Čerpáno 
celkem K vrácení

Mimořádná účelová dotace PO celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho (zkráceně účel vypsat):

              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

15. 3. 2015 Mgr. Dagmar Jančálková

datum za správnost vyhotovení odpovídá

Vyjádření zaměstnance úřadu:          

30. 1. 2015 Ing. Michaela Tataláková
datum za odbor školství, mládeže a sportu



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

28. října 117, 702 18 Ostrava
Odbor školství, mládeže a sportu

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního 
rozpočtu v roce 2014

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské 
unie a z prostředků finančních mechanismů

ŠKOLA / ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

RED IZO: 600026507 IČ: 64125912 ORG: 1518

Název: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

Ulice Smetanova Č. p.: 1122 Č. or.:          

Obec: Kopřivnice PSČ: 74221

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno: Dagmar Příjmení: Jančálková

Tel./mob.: 556 810 242 E-mail: info@detske-centrum.cz

v Kč

Účelový 
znak Ukazatel Poskytnuto 

k 31. 12. 2014

Vráceno 
v průběhu roku 

zpět na účet 
poskytovatele

Skutečně 
použito 

k 31. 12. 2014

Vratka dotace 
při finančním 
vypořádání

Neinvestiční dotace celkem 16 102 723,00 0,00 16 102 723,00 0,00

v tom:

33353 Přímé výdaje na vzdělávání (NIV celkem) 15 976 000,00 0,00 15 976 000,00 0,00

z toho:

a) Platy 11 666 000,00 0,00 11 666 000,00 0,00

b) OON 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

c) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 4 280 000,00 0,00 4 280 000,00 0,00

33018 Rozvojový program (RP) na podporu škol, 
které realizují inkluzivní vzdělávání a 
vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním 
znevýhodněním 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Pojistné + FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00

33024 RP "Bezplatná výuka českého jazyka 
přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z 
třetích zemí" 0,00 0,00 0,00 0,00

33025 RP "Kompenzační učební pomůcky pro 
žáky se zdravotním postižením" 0,00 0,00 0,00 0,00

33034 RP "Podpora organizace a ukončování 
středního vzdělávání maturitní zkouškou 
na vybraných školách v podzimním 
zkušebním období" 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33038 RP "Hodnocení žáků a škol podle výsledků 
v soutěžích v roce 2013 - Excelence 
středních škol 2013" 0,00 0,00 0,00 0,00



z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33040 RP "Vybavení školských poradenských 
zařízení diagnostickými nástroji" 0,00 0,00 0,00 0,00

33042 RP "Podpora dalšího vzdělávaní učitelů 
odborných předmětů v prostředí reálné 
praxe" 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33043 RP "Podpora implementace Etické výchovy 
do vzdělávání v základních školách a v 
nižších ročnících víceletých gymnázií" 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33044 RP "Podpora logopedické prevence v 
předškolním vzdělávání" 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33047 RP "Podpora výuky vzdělávacího oboru 
Další cizí jazyk rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání" 0,00 0,00 0,00 0,00

33049 RP "Podpora odborného vzdělávání" 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33050 RP "Podpora školních psychologů a 
školních speciálních pedagogů ve školách a 
metodiků - specialistů ve školských 
poradenských zařízeních" 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33051 RP "Zvýšení platů pedagogických 
pracovníků regionálního školství" 29 611,00 0,00 29 611,00 0,00

z toho:

a) Platy 21 934,00 0,00 21 934,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP) 7 677,00 0,00 7 677,00 0,00

33052 RP "Zvýšení platů pracovníků regionálního 
školství" 97 112,00 0,00 97 112,00 0,00

z toho:

a) Platy 71 935,00 0,00 71 935,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP) 25 177,00 0,00 25 177,00 0,00

33155 Dotace pro soukromé školy a školská 
zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00

33215 RP "Financování asistentů pedagoga pro 
děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením v soukromých a církevních 
školách" 0,00 0,00 0,00 0,00



33166 RP "Podpora okresních a krajských kol 
soutěží a přehlídek v zájmovém 
vzdělávání" 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) OON 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33244 Neinvestiční dotace na uhrazení nákladů 
spojených s konáním závěrečné zkoušky 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33354 RP "Podpora přípravy sportovních talentů 
na školách s oborem vzdělávání 
gymnázium a gymnázium se sportovní 
přípravou" 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) OON 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33457 RP "Financování asistentů pedagoga pro 
děti, žáky a studenty se zdravotním 
postižením a pro děti, žáky a studenty se 
sociálním znevýhodněním" 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Část A Vratka celkem na účet ČNB 30090-15826761/0710 0,00

33160 Projekty romské komunity 0,00 0,00 0,00 0,00

33122 Program na podporu aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování - 
sociální prevence a prevence kriminality 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) OON 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33166 "Podpora soutěží a přehlídek" 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) OON 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33163 Program na podporu aktivit v oblasti 
primární prevence rizikového chování - 
program protidrogové politiky 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:

a) OON 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ostatní (ONIV) 0,00 0,00 0,00 0,00

33192 Zajištění ubytování španělských lektorů, 
kteří působí na českých gymnáziích 0,00 0,00 0,00 0,00

Část B Vratka celkem na účet ČNB 40096-15826761/0710 0,00

15340 MŽP - Podpora environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty 0,00 0,00 0,00 0,00

34006 MK - Program podpory významných a 
mimořádných kulturních akcí 0,00 0,00 0,00 0,00

34070 Kulturní aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00



Část C Vratka celkem na účet ČNB 40096-15826761/0710 0,00

Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

15. 3. 2015 Mgr. Dagmar Jančálková

datum za správnost vyhotovení odpovídá

Vyjádření zaměstnance úřadu:          

30. 1. 2015 Ing. Michaela Tataláková
datum za odbor školství, mládeže a sportu



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
 
20. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 
20. 1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 
Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 
budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

Základní škola speciální je pro žáky od 6 
do 16 let (až 20. let). Počet tříd 7. Škola je 
umístěna v severní části ve 2NP a v jižní 
části 1 NP. Učebny jsou zařízeny i pro 
individuální péči. V učebně je do deseti žáků 
a 2 speciální pedagogové. Ve třídách 
pomáhá (dle složení žáků) pedagogický 
asistent. Ve škole pracuje 1 pomocná síla. 
Mateřská škola je pro děti od 2 – 6 let 
s denní péčí. MŠ je umístěna v jižní části ve 
2 NP a 2 třídy ve střední části 2 NP. Má 7 
denních místností po 8 - 10 – 14 dětech . 
V těchto denních místnostech (třídách) 
vyučují vždy 2 učitelky MŠ, v autistických 
odděleních jsou i asistenti pedagoga. Ve 
třídách MŠ logopedické vyučuje vždy jen 
jeden pedagog. Individuální péče je 
v každém oddělení v rozsahu tří hodin 
denně.  V MŠ pracuje 1 pomocná síla. 
Pro odložení oděvů slouží šatny žáků a dětí 
se skříňkou. Šatny jsou umístěny v přízemí, 
ve středu budovy. Zde jsou i lehátka na 
přebalení dětí. Úschovna vozíků se nachází 
v přízemí naproti šatny dětí. Umývárny a 
záchodky pro žáky a děti jsou na chodbách 
vedle tříd. Dle potřeby jsou doplněny WC 
pro tělesně postižené sprchou, bidetem a 
lehátkem. Administrativní místnosti a 
vedení školy  je umístěno ve střední části 2 
NP. Jsou vzájemně propojeny. Denní 
místnost pedagogů, asistentů pedagoga je 
zřízena vedle kanceláře ve střední části  
budovy v 2 NP  včetně čajového koutku. 
Kuchyň je umístěna v přízemí v severní 
části objektu. Tvoří uzavřený provoz se 
samostatným vstupem a rampou. Je 
rozdělena na kuchyň s výdejem a příjmem a 
úseky čistících příprav – hrubá příprava 
brambor a zeleniny, sklad poživatin 
s úsekem denního skladu, chladící skříně, 
příprava várnic k odvozu obědů, sklad 
obalů, sklad kuchyňského odpadu, příjem 
zásob, administrativní místnost, šatna a a 
umývárna zaměstnanců s WC, úklidová 
komora. Stravování je společné. Jídelna je 
dělena na část s malými stolky pro děti MŠ a 
většími stoly pro ZŠ a docházející žáky. Ve 



školní jídelně dochází ke směnnosti 
strávníků. Prádelna  je umístěna 
v podsklepené části (pod zázemím 
stravovacího zařízení) spolu se sušičkou a 
žehlením. Herny a  učebny  dětí jsou 
situovány tak, aby bylo zajištěno dostatečné 
denní osvětlení.  V minulých letech došlo 
k úpravě místnosti garáže na místnost pro 
cvičení. Praxe ukázala, že cvičení dětí a 
žáků je potřeba rozšířit o další místnost, kde 
by probíhaly posilovací cvičení, zdravotní a 
rehabilitační TV.    

členění a využívání prostoru ve školách s více 
součástmi 

Škola je tvořena třemi budovami, které jsou 
vzájemně propojeny a tvoří jeden velký 
celek. 

odborné pracovny, knihovny, studovny, 
multimediální učebny 

Odborné pracovny pro individuální 
činnost jsou zřízeny v přízemí a  prvním 
patře a obsahují 5 pracoven (logopedie, 
speciální pedagog, rehabilitace). 
Keramická a univerzální pracovna jsou 
umístěny v severní části ve 2 NP, 
smyslová místnost v přízemí školy.  

odpočinkový areál, zahrady, hřiště Zahrada je pojítkem mezi stavbou a 
jejím okolím a  je dobře a účelně 
upravená. Dotváří celkový dojem celého 
areálu a zvyšuje jeho estetickou hodnotu. 
V minulém roce jsme podali studii ke 
zvýšení standardu naší školy. 

koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, 
akustické a případné další fyzikální vlastnosti 
prostorů používaných pro výuku 

Základní škola a mateřská škola 
nedisponuje. 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním 
nářadím apod. 

Učební pomůcky pravidelně 
dokupujeme. Vzhledem k tomu, že jsme 
zařízení, které vzdělává děti a žáky 
s různými druhy postižení je míra 
podpůrných opatření vysoká a proto i 
míra didaktických a kompenzační 
pomůcek je vysoká. 

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty Velká část našich žáků se vzdělává podle 
IVP a učebnice pro tyto žáky vyrábí 
sami pedagogové. Využíváme také 
programy výpočetní techniky.   

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Základní škola kabinety a laboratoře 
nemá. Všechny pomůcky jsou rozděleny 
ve třídách tak, jak je pedagogové 
využívají. I několik tříd se dělí o jednu 
učební pomůcku. Kompenzační 
pomůcky se snažíme nakupovat z grantů 
MŠMT. 

dostupnost pomůcek, techniky, informačních 
zdrojů a studijního materiálu 

Je vysoká, téměř celá škola je pokryta 
Wifi signálem, všechny třídy mají 1-3 



PC, ve sborovně školy jsou k dispozici 
všechny materiály také v písemné 
podobě. Školní knihovna pro pedagogy 
je zřízena také ve sborovně.  

 
Komentář ředitele školy: 
V minulém školním roce jsme podali návrh na rozšíření kapacity školy. Požadavek trvá, je 
podán i v letošním školním roce. 

 



Školní rok: 2014 Zpracovatel: Ing. Ivana Némethová 
 
21. Výsledky inventarizace majetku 
  
21.1 Inventarizovaný majetek 
 
Druh majetku  Inventarizace  

ke dni 
31.12.2014 

Celková 
hodnota 
k 31.12.2014 

Nehmotný investiční majetek D   
Hmotný investiční majetek F 1.367.296 1.367.296 
Pozemky D 350.689 350.689 
Drobný nehmotný majetek D 197.988 197.988 
Hmotný majetek v operativní ev.(1000 –3 
000 Kč) 

F 352.711 352.711 

Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 
Kč) 

F 3.946.099 3.946.099 

Materiálové zásoby  F 48.423 48.423 
    
    
    
Stravenky  F   
Ceniny  F   
Pokladní hotovost  F 19.203 19.203 
  
* Způsob provedení inventarizace :  fyzicky (F), dokladově (D). 
 
21.2 Závěry inventarizace 
 
inventarizace komentář 
Inventarizován byl majetek umístěný 
(upřesnění objektu) 
 

 

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý 
majetek a způsob jak by s ním mohlo být 
naloženo 

 

Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), 
návrh na jejich vypořádání, postih 
 

 

Zjištěné nedostatky a závady při 
inventarizaci, zajištění majetku, jeho ochrana 
před poškozením, odcizením 

 

Návrh inventarizační komise na vypořádání 
inventarizačních rozdílů 
 

 

Inventarizační komise 
 
 

 

Datum inventarizace 
 
 

 

 
 
 



B.)

Pozemky a trvalé porosty - účet 031 - Pozemky

pořizovací, účetní cena pozemků v Kč

údaje uvádějte s přesnosti na dvě desetinná místa

 z toho přírůstky v daném roce 

katastrální území:
**

č. listu vlastvnictví na parcele výměra v m
2

pořizovací cena inv. číslo Poznámka

úbytky v daném roce 

katastrální území:

č. listu vlastvnictví na parcele výměra v m
2

pořizovací cena inv. číslo Poznámka

**
 v případě nabytí nebo úbytku nemovitého majetku na více katastrálních územích, použijte tohoto formuláře

samostatně na každé katastrální území

350 689,00



Stav nemovitého majetku předaného k hospodaření organizaci ke dni 31. 12. 2014

na základě provedené dokladové a fyzické inventarizace. 

Okres: Nový Jičín

Tel.: 732 111 150

A.)

budovy a stavby - účet 021- Stavby /souhrně za organizaci, stav k 31. 12. 2014 uváděný v Rozvaze (Bilanci)/

pořizovací cena v Kč oprávky v Kč zůstatková cena v Kč

49 620 588,92 1 169 974,72 48 450 614,20

údaje uvádějte s přesnosti na dvě desetinná místa

 z toho přírůstky v daném roce 

katastrální území:
**

budova, stavba číslo popisné na parcele pořizovací cena inv. číslo poznámka

1.

2.

3.

4.

5.

* do poznámky uvést zda technické zhodnocení nebo nová nemovitost

úbytky v daném roce 

katastrální území:

budova stavba číslo popisné na parcele pořizovací cena inv. číslo poznámka

1.

2.

3.

4.

5.

**
 v případě nabytí nebo úbytku nemovitého majetku na více katastrálních územích, použijte tohoto formuláře

samostatně na každé katastrální území

Název příspěvkové organizace: ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, 742 21   Kopřivnice

IČ: 64125912

Číslo zřizovací listiny:  ZL/165/2001

Zpracoval(a): Ing. Ivana Némethiová

E-mail: ivana.nemethova@seznam.cz

mailto:ivana.nemethova@seznam.cz


     Stav dlouhodobého movitého majetku předaného k hospodaření organizaci ke dni 31. 12. 2014

     na základě provedené dokladové a fyzické inventarizace. 

okres: Nový Jičín

Tel.: 732 111 150

pořizovací cena v Kč
k 1. 1. 2014 celkové přírůstky v Kč celkové úbytky v Kč pořizovací cena v Kč

k 31. 12. 2014

účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 197 988,30 197 988,30

1 401 943,80 34 648,00 1 367 295,80

0,00

účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 848 904,83 118 977,80 21 784,00 3 946 098,63

údaje uvádějte s přesnosti na dvě desetinná místa

Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Smetanova 1122, 742 21  Kopřivnice

IČ: 64125912

Číslo zřizovací listiny:  ZL/165/2001

Zpracoval(a): Ing. Ivana Némethová

E-mail: ivana.nemethova@seznam.cz

Účet

účet 025 - Pěstitelské celky

účet 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

účet 032 - Umělecká díla a kulturní předměty

účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

účet 013 - Software

účet 014 - Ocenitelná práva

účet 015 - Povolenky na emise

účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

účet 022 - Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí

mailto:ivana.nemethova@seznam.cz






Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
  
22. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
22.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 
 
Název programu Kompenzační učební pomůcky-rozvojový 

program MŠMT   
Stručný popis programu   Cílem programu je poskytnout právnickým 

osobám vykonávajícím činnost školy všech 
zřizovatelů a zapsaných ve školském 
rejstříku neinvestiční finanční prostředky 
účelově určené na nákupu učebních pomůcek 
kompenzačního a rehabilitačního charakteru 
pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí a 
žáků se zdravotním postižením. 

Cíle zapojení školy Kompenzační pomůcka pro cílené snížení 
míry stresu a úzkosti u dětí a žáků 
s narušenou poruchou smyslového vnímání.  

Počty zapojených 45 
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) 35 400,- Kč  
 
22.2 Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 
Název programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost-

Aplikace VOKS do výchovně vzdělávacího 
procesu pro děti a žáky a autismem a 
závažnou poruchou komunikace 

Stručný popis programu Cílem projektu bylo proškolit pracovníky škol a 
2 partnerů v kurzech VOKS (výměnný 
obrázkový komunikační systém) a tuto metodu 
rozšířit a pilotně ověřit u dětí a žáků s poruchou 
autistického spektra (PAS) a těžkými 
komunikačními poruchami na 3 školách. 
Součástí byla tvorba a vydání výukových 
materiálů, které doposud nejsou na trhu 
k dispozici. V rámci projektu byly a stále se 
vyvíjí výukové pomůcky. Pracuje se vývoji 
dalších učebnic. Ve školním roce 2014/2015 
probíhala třetím rokem udržitelnost tohoto 
projektu. 

Cíle zapojení školy 2014/2015 - 
udržitelnost 

Aktivity leden – červen 2015: 
- školící akce „Porozumění otázkám autismu“ –  
Lektoři: Catherine McNerney, Veronika Armson 
- Anglie, školení se zúčastnilo 46 účastníků 
ze ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, Denní stacionář 
Kopretina Vlčovice, Pedagogická fakulta UP 
Olomouc, ZŠ Mniší, ZŠ speciální a MŠ speciální 
Nový Jičín, ZŠ Kpt. Vajdy Ostrava - Zábřeh  
(viz.  příloha) 
- Supervize – představení nově vyvinutých 
pomůcek ve VOKS pro ZŠ a MŠ a zavedení do 



praxe 
- prezentace nově vyvinutých pomůcek ve VOKS 
na Dni sociálních služeb v  Kopřivnici (červen 
2015) 

Počty zapojených 60 
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) 0 
 
 
 
 
 
 
Název programu ERASMUS+: Comenius – KA2 – 

Phoenix/Motylek Schools Strategic 
Partnership   

Stručný popis programu Umožňuje mateřským, základním a středním 
školám zapsaným v rejstříku MŠMT realizovat 
projekty mezinárodní spolupráce s dalšími 
školami z různých evropských zemí. Jedná se o 
nástupnickou aktivitu Partnerství škol a 
Individuální mobility žáků Comenius. V rámci 
projektů plánovaných na 2 nebo na 3 roky, 
mohou školy ze dvou a více zemí spolupracovat 
na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, 
organizovat společné i místní aktivity, pracovat 
na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit i 
mimo zapojené školy. 

Cíle zapojení školy 2014/2015   Aktivity leden – červen 2015: 
13.1. – 20.1.2015 (2 pedagogové z ČR výjezd do 
Anglie) 
7.2. – 14.2.2015 (ART festival, 6 pedagogů + 10 
žáků z ČR výjezd  do Anglie) 
22.2. – 27.2.2015 (2 pedagogové z Anglie výjezd 
do ČR) 
7.3. - 14.3.2015 (2 pedagogové z ČR výjezd do 
Anglie) 
21.4. – 23.4.2015 seminář autismus (2 
pedagogové z Anglie výjezd do ČR) 
9.5. – 16.5.2015 (2 pedagogové z ČR výjezd do 
Anglie) 
18.5. – 23.5.2015 (2 pedagogové z Anglie výjezd 
do ČR) 
 
Návštěva vedení školy ZŚ a MŠ Motýlek 
v partnerské škole Phoenix Anglie 
22.1. – 27.1.2015 
Zásadní výstupy z pracovní cesty: 
- zajištění ubytování, stravy, místní dopravy a 
aktivit pro mobilitu C6 (pro žáky a pedagogy ze 
školy Motýlek, kteří se zúčastní ART festivalu ve 
Phoenix v Anglii 
- ujednání kurzu „Řešení problémového chování“ 
vedené specialisty z Phoenix Anglie v ZŠ a MŠ 
Motýlek Kopřivnice (duben-květen 2015) 



- předběžná domluva podmínek pro účast 
pedagogů Phoenix Anglie na ozdravném pobytu 
v Itálii s pedagogy a žáky ze ZŠ a MŠ Motýlek 
- naplánování témat dalších dvou  třídních 
projektů, období jejich realizace,  
předběžné návrhy pro personální obsazení:  
PECS/VOKS 9/15 – 6/16 
výpočetní technika ve výuce 9/16 - 6/17 

Počty zapojených 20 
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) 40550 EUR 
 
 
 
Název programu Investice do rozvoje vzdělávání – SPIRÁLA 

KA 3, KA 4 
Stručný popis programu Tato aktivita přináší komplexní systémové 

vzdělávání, vzájemné učení se od sebe navzájem 
a získávání inspirace od ostatních učitelek MŠ.  

Cíle zapojení školy  Rozvoj adekvátních kognitivních schopností 
s rozvojem jemné motoriky a následnou 
generalizací 
Zvýšení kvality poskytovaných služeb našim 
dětem 
Možnost realizace seminářů k dané problematice 

Počty zapojených 3 
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast)  
 
 
  



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková  
  
23. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
23.1 Kurzy pořádané školou (bez akreditace) 
 
 
Název kurzu; číslo akreditace Počet účastníků 
Supervize VOKS 14 
První pomoc – Šance pro život 2 36 
Porozumění otázkám autismu 46 
Školení k sexuální výchově pro pedagogy 34 
Školení k sexuální výchově pro rodiče  9 
 
 
 
  
 



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
  
24. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů  
 
24.1 Údaje Projekty a granty ostatních subjektů 
 
Název programu Nadační fond Vítkovice STEEL 
Stručný popis programu První pomoc pro neklidné děti-vybudování nové 

smyslové místnosti ke kompenzaci 
problémového chování neklidných dětí   

Dotace 125 343,- Kč 
Spoluúčast 0 
Název programu Dotační program 2/OŠK/2015/3 Motýlek 2015 
Stručný popis programu Přehlídka pěvecké, taneční a dramatické  tvorby 

handicapovaných dětí a mládeže  
Dotace 59 000,- Kč 
Spoluúčast 100 000,- Kč 
Název programu Podpora logopedické prevence v předškolním 

vzdělávání „Mámo, táto, pojď si se mnou 
povídat“ 

Stručný popis programu Navazujeme na projekt „Celé Česko čte dětem“  
Dotace 30 000,- Kč 
Spoluúčast 0 
Název programu Dotační program 1/OSV/2015-Specializovaná 

doprava „Chceme jezdit do své školy“ 
Stručný popis programu Zajištění dopravy a přepravy handicapovaných 

dětí.  
Dotace 40 000,- Kč 
Spoluúčast 0 
 
 
 
  



Školní rok: 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Dagmar Jančálková 
  
25. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 
25.1 Spolupráce s odborovými organizacemi 
 
Na naší škole není založena odborová organizace. Vedení školy spolupracuje jak s pedagogickým 
sborem, provozními zaměstnanci prostřednictvím pravidelných porad. Zabezpečuje vytváření 
pracovních podmínek, požadavků BOZP a PO dle platných zákonů a předpisů. Spolupracuje a 
pravidelně se účastní Rady školy.  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY 
PHOENIX V LONDÝNĚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTÝLEK 2014 
PÁTEČNÍ SPORTOVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NADAČNÍ FOND VÍTKOVICE STEEL 
CHCEME JEZDIT DO SVÉ ŠKOLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRY BEZ HRANIC 
BAZÉN KOPŘIVNICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRY BEZ HRANIC 
ZAHRADA ŠKOLY - AQUAZORBING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


