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Úvod 

Koncepce rozvoje školství statutárního města Frýdku-Místku na období 2021–2025 (dále 

„KRŠ SMFM 2021–2025“) informuje o současném stavu předškolního vzdělávání 

a základního vzdělávání a stanovení záměrů a cílů do roku 2025 s ohledem na demografický 

vývoj a připravované změny ve školství. Výchozím bodem pro tvorbu KRŠ SMFM 2021–

2025 je vyhodnocení naplnění koncepčních cílů stanovených v předchozí Koncepci rozvoje 

školství statutárního města Frýdku-Místku na období 2016–2020. 

 

KRŠ SMFM 2021–2025 je zpracována v souladu se střednědobým strategickým dokumentem 

kraje v oblasti vzdělávání, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Moravskoslezského kraje 2020 (dále „DZ MSK 2020“). DZ MSK 2020 je zpracován 

pro následující období – do roku 2024. 

 

KRŠ SMFM 2021–2025 rovněž vychází z dokumentu Strategie vzdělávací politiky České 

republiky do roku 2030+ (dále „Strategie 2030+“), který má obecnou, zastřešující povahu 

a popisuje priority, které je třeba ve stanoveném období řešit, zejména v oblasti regionálního 

školství.  

 

KRŠ SMFM 2021–2025 je současně zpracována v souladu se strategickým dokumentem 

Akční plán 2019–2020, jenž stanovuje aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé 

strategie rozvoje města, a s Programovým prohlášením Rady města Frýdku-Místku pro 

volební období 2018–2022. 

 

KRŠ SMFM 2021–2025 je členěna do čtyř oblastí: 

- Analýza současného stavu předškolního a základního vzdělávání ve městě. 

- Financování mateřských škol a základních škol zřizovaných SMFM. 

- Prognóza vývoje předškolního a základního vzdělávání na území SMFM. 

- Koncepční záměry a cíle. 

 

Při zpracování KRŠ SMFM 2021–2025 byla využita zejména data a údaje z výkonových 

statistických výkazů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“), Českého 

statistického úřadu (dále „ČSÚ“) a odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města 

Frýdku-Místku (dále „OŠKMaT“).  

 

Koncepci rozvoje školství města vypracoval OŠKMaT ve spolupráci s řediteli škol, garantem 

je náměstek primátora města pro oblast školství.  

 

 

https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/dlouhodoby_zamer_08_2020_web.pdf
https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/dlouhodoby_zamer_08_2020_web.pdf
https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/dlouhodoby_zamer_08_2020_web.pdf
https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/dlouhodoby_zamer_08_2020_web.pdf
https://www.msmt.cz/file/54104/
https://www.msmt.cz/file/54104/
https://www.msmt.cz/file/54104/
https://www.frydekmistek.cz/prilohy/Texty/5251/1559738384_akcni_plan_2019_2020_final.pdf
https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/0699779-programove-prohlaseni-rady-mesta-frydku-mistku-na-volebni-obdobi-2018-2022.html
https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/0699779-programove-prohlaseni-rady-mesta-frydku-mistku-na-volebni-obdobi-2018-2022.html
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1. Analýza současného stavu předškolního a základního 

vzdělávání ve městě 

Předškolní vzdělávání a základní vzdělávání je poskytováno podle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 

Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku. 

V souladu s ustanovením § 177 odst. 2 školského zákona obec při zajišťování vzdělávání 

a školských služeb, zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, dbá zejména 

o soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce, s potřebami trhu práce, 

s demografickým vývojem a rozvojem svého území. 

Pro dosažení cílů Strategie 2030+ je nutné, aby naše školy byly vedeny jako učící 

se organizace, které jsou schopny naplňovat potřeby svých žáků a komunit. A to zejména 

proto, aby všichni žáci měli stejný přístup ke kvalitní výuce, abychom snižovali nerovnosti 

v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnili maximální rozvoj potenciálu žáků. Je potřeba, 

aby pedagogické týmy škol dokázaly zaměřit vzdělávání svých žáků více na získávání 

kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Takové školy potřebují 

schopné ředitele a jejich kvalitní pedagogické vedení a dobře připravené a motivované učitele, 

kteří jsou v profesi spokojeni a dovedou vytvářet kvalitní a spravedlivé učební prostředí 

pro své žáky. Bez kvalitních učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání a bez jejich 

dobré spolupráce je efektivní a spravedlivé vzdělávání nemyslitelné.  

Spolupráce škol i jednotlivých učitelů, stejně jako vzájemné sdílení zkušeností, pozitivních 

i negativních, pomáhá překonávat překážky a přispívá k rovnoměrnějšímu zvyšování kvality 

ve školách.1 

Osobnost ředitele, jeho odborné znalosti a dovednosti, efektivní komunikace jsou důležitým 

faktorem úspěšnosti školy i kvality vzdělávání. Kompetence jmenování ředitele školy 

a školského zařízení náleží zřizovateli školy. Všichni ředitelé mateřských škol (dále „MŠ“) 

a základních škol (dále „ZŠ“) zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek (dále 

„SMFM“) splňují předpoklady pro výkon funkce, do které byli jmenováni Radou města 

Frýdku-Místku na základě konkursního řízení. Konkursní řízení organizuje zřizovatel školy. 

Od května 2019 platí novela vyhlášky o náležitostech konkursního řízení a konkursních 

komisí. Při posuzování uchazečů o místo ředitele je posíleno odborné hledisko při výběru, a to 

tak, že Česká školní inspekce (dále „ČŠI“) nyní nově určuje 2 členy komise, kterými jsou 

odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné 

školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog. Beze změn zůstalo složení/určení 

zbývajících členů komise. Dalšími členy komise jsou 2 členové určeni zřizovatelem, 1 člen 

určený krajským úřadem, 1 člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné školy, určený 

tajnou volbou pedagogické rady, 1 člen, kterým je školní inspektor ČŠI a 1 člen školské rady 

zvolený zákonnými zástupci žáků, určený volbou školské rady.  

 

Každá škola si hledá svou vzdělávací cestu, každá škola je něčím originální a výjimečná. 

                                                 
1 Zdroj: Strategie 2030+ 

https://www.msmt.cz/file/54104/
https://www.msmt.cz/file/54104/
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1.1. Předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání se organizuje v MŠ v souladu se školským zákonem pro děti ve věku 

zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Dítě mladší tří let nemá 

na přijetí do MŠ právní nárok. Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání 

přednostně přijímaných dětí, nárok na přednostní přijetí mají děti, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. Za účelem přijetí těchto dětí SMFM 

zřizuje MŠ.  

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání v posledním ročníku před 

zahájením povinné školní docházky (s účinností od školního roku 2017/2018) Zastupitelstvo 

města Frýdku-Místku stanovilo podle školského zákona obecně závaznou vyhláškou školské 

obvody spádových MŠ, a to obdobně jako u vymezení školských obvodů ZŠ. Spádová MŠ2 

musí při zápisu v souladu se školským zákonem přijmout přednostně děti ze svého školského 

obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do výše 

povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.3  

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové MŠ formou 

pravidelné denní docházky v pracovních dnech, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě 

jinou MŠ zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného 

předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové MŠ má při přijímání 

přednost před dítětem z jiného školského obvodu.  

Zákonný zástupce může pro své dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolit jiný 

způsob plnění povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání dítěte – bez 

pravidelné denní docházky dítěte do MŠ/vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě 

přípravného stupně základní školy speciální/vzdělávání v zahraniční škole na území ČR).  

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu 

školního roku je možné v případě, že má MŠ volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje 

v průběhu roku samostatný zápis. 

V MŠ se vzdělává podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále 

„RVP PV“), ke kterému jsou vydány Konkretizované očekávané výstupy RVP PV. Školy 

poskytující předškolní vzdělávání uvádějí své školní vzdělávací programy (dále „ŠVP“) 

do souladu s RVP PV. Dále existuje Desatero pro rodiče. Jedná se o materiál, který dává 

možnost získat informace o dovednostech, znalostech a schopnostech, kterých by mělo dítě 

dosahovat před vstupem do ZŠ. Tyto materiály jsou zásadní pro rodiče dětí, které plní 

povinné předškolní vzdělávání individuální formou. 

V rámci poskytování předškolního vzdělávání je v organizaci ZŠ Frýdek-Místek, 

Komenského 402, zřízena od 1. 9. 2012 (s přerušením ve školním roce 2019/2020 pro 

nesplnění podmínky naplnění nejnižšího počtu žáků) přípravná třída základní školy pro děti 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, 

že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávací program, který děti absolvují 

v přípravné třídě, jim umožňuje snadnější začlenění do povinného vzdělávacího procesu v ZŠ. 

                                                 
2 Spádová MŠ je MŠ zřízená obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, 

v případě cizince místo pobytu. 

3 Rejstřík škol a školských zařízení vede KÚ a MŠMT. 
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1.1.1. Přehled mateřských škol 

SMFM zřizuje MŠ na 21 pracovištích. Z toho 6 samostatných MŠ nabízí předškolní 

vzdělávání na 13 pracovištích, zbývajících 8 pracovišť je součástí ZŠ. Každá MŠ má zařízení 

školního stravování (školní jídelnu nebo školní jídelnu – výdejnu).  

Mimo běžných tříd jsou v některých MŠ zřízeny speciální třídy (MŠ K Hájku 2972, MŠ 

Josefa Myslivečka 1883, MŠ F. Čejky 420). Od školního roku 2016/2017 je v MŠ Pohádka 

na pracovišti Třanovského 404 zřízena třída firemní školky pro zaměstnance Nemocnice 

ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace. 

Na území SMFM poskytují předškolní vzdělávání také MŠ jiných zřizovatelů: 

MŠ pro děti se zdravotním postižením zřizovaná Moravskoslezským krajem 

- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace – na ulici Pionýrů 2352, web: www.ruzovka.eu. 

Soukromé mateřské školy 

- GALILEO SCHOOL – bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o. – na ulici 

8. pěšího pluku 821, web: www.galileoschool.cz, 

- Mateřská škola Kouzelný svět – na ulici Nad Rybníkem 3019, 

web: www.mskouzelnysvet.eu, 

- Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o. – na ulici Ke Splavu 1568, 

web: www.mskesplavu.cz,  

- Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o. – 

na ulici Prokopa Holého 400, web: www. https://www.skolacampana.cz/. 

Mateřské školy zřizované SMFM v městské části Frýdek 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 

pracoviště Slezská 2011, web: https://ms-pastelka5.webnode.cz/ 

MŠ má sice malou budovu s menší zahrádkou, o to větší je prostor pro rodinné zázemí. Děti 

se znají navzájem. MŠ se snaží vychovat děti tak, aby se uměly samostatně vyjadřovat 

a obhajovat své názory, aby spolupracovaly s ostatními a přicházely na různá řešení 

problémů.  

pracoviště Slezská 770 a Bavlnářská 455, web: https://msskrivanek.webnode.cz/  

Cílem MŠ je, aby děti odcházely do ZŠ samostatné, sebevědomé, s odpovídajícími 

dovednostmi a znalostmi. U dětí podporují vzdělávání pomocí výtvarných a pracovních 

činností, samostatného zkoumání. Učí je domluvit se v kolektivu stejně starých dětí. MŠ 

se zaměřuje na výchovu k ekologickému cítění, celoroční seznamování s přírodou, podporu 

fyzického zdraví a zdatnosti a vytvoření podmínek pro rozvoj zdravého životního stylu, 

na četbu a práci s knihou. Na pracovišti Bavlnářská 455 je rozlehlá zahrada, kterou děti 

maximálně využívají.  

ŠVP „Okolo školky cestička“ je společný pro všechna tři pracoviště. MŠ se hlásí k programu 

„Zdravá pětka“ (zdravý životní styl, mezilidské vztahy). Ve spolupráci s rodiči často pořádají 

sportovní, kulturní a ekologické akce.  

http://www.ruzovka.eu/
http://www.galileoschool.cz/
http://www.mskouzelnysvet.eu/
http://www.mskesplavu.cz/
https://www.skolacampana.cz/
https://ms-pastelka5.webnode.cz/
https://msskrivanek.webnode.cz/
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Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254  

pracoviště Lískovecká 2850, web: www.5zsfm.cz/materska-skola  

MŠ se přizpůsobuje vývojovým, sociálním a emociálním potřebám dětí. Vzdělávací činnost je 

založena na přímých zážitcích a aktivní účasti. Hlavní ideou ŠVP je upevňovat zdraví dítěte, 

jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu, která je postavena na správných 

lidských hodnotách a postojích. 

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404,  

pracoviště Třanovského 404 a Gogolova 239, web: www.mspohadkafm.cz 

Pohádka je nejenom název MŠ, ale právě ona pomáhá naplňovat rámcové i dílčí vzdělávací 

cíle a záměry předškolního vzdělávání. „Za pohádkou do Pohádky“ je název ŠVP MŠ. 

Pohádka poskytuje možnost učit děti vciťovat se do druhých, pomáhat slabším a potřebným, 

bojovat za pravdu, nepodvádět, nezrazovat, ... Díky pohádkovému příběhu pak dítě dokáže 

pochopit samotný život, setkává se s lidskými vlastnostmi, charaktery. Láska, kamarádství, 

poslušnost, moudrost, vztah k přírodě, ale i hloupost, zvědavost, lež, závist a zloba jsou 

v pohádkách jednoznačně určeny a dětem předloženy formou, která je srozumitelná, konkrétní 

a názorná. Pohádka uvádí děti do světa fantazie. Prostřednictvím výtvarných, hudebních, 

pohybových a dramatických činností je rozvíjena jejich kreativita a představivost. MŠ se snaží 

děti vést k myšlení mimo zaběhnuté rámce. Pracovníci MŠ jsou přesvědčeni, že pohádka 

funguje jako „pilulka šťastného dětství“ a těch chtějí dětem dopřát co nejvíc. 

Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318  

pracoviště Nad Lipinou 2318 a Olbrachtova 1421, web: www.msberuska.cz  

MŠ je od roku 1995 zapojena do mezinárodního programu Step by Step, který je v ČR známý 

pod názvem Začít spolu. MŠ působí jako modelová škola programu Začít spolu 

(je „vlajkovou lodí“ pro Moravskoslezský kraj), s tím jsou spjaty stáže a praxe kolegů z celé 

republiky. MŠ klade důraz především na individualitu dítěte, na spolupráci s rodinou. Děti 

se učí základům správných životních postojů a hodnot, které jsou důležité pro jejich 

sebepřijetí a sebevědomí. Tyto hodnoty děti získávají velmi důsledným vedením špičkovými 

pedagogy, promyšlenými metodickými postupy, vzájemnou spoluprací a především láskou. 

Dítě, které si osvojí základy zdravého pohledu na sama sebe, mnohem méně podléhá šikaně, 

manipulaci a jiným nežádoucím jevům. Každé dítě je jedinečné, pro rodiče to nejdůležitější. 

Pracovníci MŠ to vědí, uvědomují si to a snaží se podle toho pracovat. Věří, že se jim to daří. 

Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141  

pracoviště J. Božana 3141, web: www.msmateridouska.cz  

MŠ pracuje podle alternativního programu Začít spolu. Vzdělávací program nabízí prostor, 

ve kterém se děti učí samostatně myslet, v procesu učení mají zodpovědnost za sebe sama 

a svoji práci. V respektujícím a bezpečném prostředí děti přirozeně zkoumají svět takový, 

jaký je, učí se nezávisle na sobě, spolu a od sebe navzájem. Děti svobodně vyjadřují své 

potřeby, přání a představy v prostředí, které jim přináší výzvy, podporuje jejich přirozené 

učení a kreativitu. Vzdělávání v MŠ podporuje environmentální vzdělávání a zdravý životní 

styl.  

http://www.5zsfm.cz/materska-skola
http://www.mspohadkafm.cz/
http://www.msberuska.cz/
http://www.msmateridouska.cz/
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Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562  

pracoviště K Hájku 2972, web: http://nadejems.webnode.cz/ 

MŠ je zapojena v programu Škola podporující zdraví, vytváří podmínky pro tělesnou, duševní 

a společenskou pohodu dítěte. Hlavním prostředkem vzdělávání je spontánní hra a prožitkové 

učení. Jsou využívány speciální pedagogické metody: TEACCH program, alternativní 

komunikace VOKS, MAKATON, bazální a senzomotorická stimulace. MŠ má také dvě 

speciální třídy (pro děti s různými druhy těžkých zdravotních postižení a pro děti s poruchami 

autistického spektra). 

Mateřské školy zřizované SMFM v městské části Místek 

Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790  

pracoviště Josefa Lady 1790, 8. pěšího pluku 821 a Svatopluka Čecha 170, 

web: www.mssnezenka.cz 

Výchovně vzdělávací proces je uskutečňován podle ŠVP „Poznáváme svět“. Děti jsou vedeny 

k zájmu poznávat nové věci, získávat informace o ochraně zdraví a bezpečnosti v rámci 

dopravní výchovy, upevňovat zkušenosti prožitkem a uplatňovat je v běžném životě. Kvalitní 

vzdělávání je také zaměřeno na zdravý životní styl a zachování lidových tradic a zvyků. MŠ 

respektuje individuální potřeby dětí a podporuje všestranný rozvoj jejich osobnosti. 

Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883  

pracoviště Josefa Myslivečka 1883, F. Čejky 420 a Lysůvky, Příborská 37, 

web: www.jmyslivecka.cz 

Prioritou MŠ je zajistit dítěti podporu ve všech oblastech jeho rozvoje. Zábavnou formou 

dětem poskytují prostředí bohaté na podněty podporující zdravý, citový, rozumový a tělesný 

vývoj, a také podněty podílející se na osvojení si základních pravidel chování, životních 

a morálních hodnot a mezilidských vztahů. Zaměstnanci MŠ společně s rodiči se snaží o to, 

aby prostředí MŠ bylo pohodové, harmonické a podnětné.  

Součástí MŠ jsou tři speciální (logopedické) třídy, kde se zaměřují na individuální přístup 

k dítěti v úzké spolupráci se SPC a logopedy. 

Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace  

pracoviště Anenská 656 a Jiřího Trnky 63, web: www.msanenska.cz 

MŠ s environmentální profilací a s třídami pracujícími v programu Začít spolu. Prostředí tříd 

je podnětné, zajímavé, uzpůsobené učení prožitkem (dílny, koutky živé přírody, kuchyňky), 

při kterém se děti učí samostatnosti. Pro potřeby budoucího života i pro přípravu na školní 

docházku dětí, využívají při vzdělávání inovativních metod, inspirují se různými 

alternativními směry s důrazem na respektující přístup k dětem a spolupráci s rodinou. 

Využívají moderní technologie se zaměřením na předčtenářskou i předmatematickou 

gramotnost (interaktivní technologie). Věnují se polytechnickým činnostem, děti mají 

možnost pracovat s nářadím v dílnách, připravují různé pokrmy, potkávají se ve třídách 

s živými zvířaty. 

http://nadejems.webnode.cz/
http://www.mssnezenka.cz/
http://www.jmyslivecka.cz/
http://www.msanenska.cz/
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Mateřské školy zřizované SMFM v okrajových částech města 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320  

pracoviště Lískovec, K Sedlištím 182, web: info.skola.liskovec.cz 

Děti jsou vedeny k estetickému vnímání přírody v každém ročním období a ke schopnosti 

vyjádřit své prožitky, emoce a postoje – slovně, výtvarně, hudebně a pohybem. Zajímavé 

a netradiční experimentální činnosti jsou využívány k získání praktických zkušeností, nových 

poznatků a k jejich prohlubování. Na vycházkách a výletech pozorují přírodu, je podporována 

citlivost dětí k prostředí, které poznávají všemi smysly. Děti jsou seznamovány s příběhy 

a poezií o přírodě.  

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 

příspěvková organizace  

pracoviště Chlebovice, Pod Kabáticí 193, web: www.zschlebovice.cz 

MŠ se zaměřuje na vytváření základu integrovaného pohledu dětí na svět. Směřují děti 

ke zdravému chování a jednání k sobě, druhým i přírodě. Dětem je nabízeno aktivní 

poznávání přírody a jsou vedeny k odpovědnému, aktivnímu, tvořivému a ekologickému 

chování.  

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace 

pracoviště Skalice 192, web: www.skolaskalice.cz 

Škola má nejlepší podmínky pro spojení života dětí s přírodou, pracuje podle vlastního 

motivačního programu „Poznáváme svět kolem nás“, který učí děti chápat vztahy v přírodě, 

využívá prvků ekologické výchovy a Zdravé MŠ. Škola při své práci využívá metody 

aktivního a prožitkového poznávání, experimentování a objevování.  

 

1.1.2. Vývoj počtu dětí v mateřských školách zřizovaných SMFM 

Z níže uvedené tabulky 1 a grafu 1vyplývá, že od školního roku 2011/2012 do školního roku 

2014/2015 navštěvovalo ročně MŠ zřizované SMFM přes 1 800 dětí.  

Od školního roku 2015/2016, kdy do MŠ docházelo 1 776 dětí, měl vývoj počtu dětí v MŠ 

klesající, případně stagnující tendenci. K 30. 9. 2020 se v MŠ vzdělávalo 1 601 dětí, což značí 

celkový pokles dětí v MŠ od školního roku 2015/2016 o 175 dětí.  

 

 

http://info.skola.liskovec.cz/
http://www.zschlebovice.cz/
http://www.skolaskalice.cz/
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Tabulka 1 - Počet dětí v MŠ zřizovaných SMFM od školního roku 2011/2012 do školního roku 2020/2021 

Název školy 

Počet dětí v MŠ k 30. 9. – MŠMT/výkaz o mateřské škole 

2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

2014 
- 

2015 

2015 
- 

2016 

2016 
- 

2017 

2017 
- 

2018 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555                     

MŠ Slezská 770 83 84 84 83 82 79 68 75 68 64 

MŠ Slezská 2011 48 48 48 48 48 48 45 46 37 36 

MŠ Bavlnářská 455 67 67 67 67 67 65 65 66 64 64 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254                     

MŠ Lískovecká 2850 106 106 106 106 100 106 90 81 81 85 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320                     

MŠ Lískovec, K Sedlištím 182 24 24 25 24 23 24 21 20 20 20 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace                     

MŠ Chlebovice, Pod Kabáticí 193 26 28 28 28 28 26 28 25 28 25 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace 28 28 28 42 43 39 38 36 36 40 

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 168 168 168 166 165 158 152 164 156 156 

MŠ Gogolova 239 140 140 140 132 135 131 125 109 126 126 

Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 112 112 112 112 112 112 112 109 109 92 

MŠ Olbrachtova 1421 68 68 68 68 68 68 81 80 80 80 

Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790 110 110 110 110 110 110 109 110 105 98 

MŠ Svatopluka Čecha 170 84 112 112 105 111 84 84 82 74 71 

MŠ 8. pěšího pluku 821 100 100 100 100 98 84 84 84 79 75 

Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141 112 112 112 112 112 110 112 112 112 112 

Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883 112 112 112 112 112 111 108 109 112 103 

MŠ F. Čejky 420 84 84 84 84 56 67 70 70 68 59 

MŠ Lysůvky, Příborská 37 28 28 28 28 25 25 26 28 28 26 

Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace 140 140 140 140 126 126 110 110 129 118 

MŠ Jiřího Trnky 63 112 112 112 112 98 84 84 84 98 97 

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MŠ K Hájku 2972 59 58 58 54 57 54 55 52 55 54 

Celkem 1 811 1 841 1 842 1 833 1 776 1 711 1 667 1 652 1 665 1 601 
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Graf 1 - Počet dětí v MŠ zřizovaných SMFM od školního roku 2011/2012 do školního roku 2020/2021 
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1.1.3. Kapacity mateřských škol a jejich naplněnost 

V posledních pěti letech došlo ke snížení cílové kapacity MŠ v rejstříku škol a školských 

zařízení celkem o 20 dětí. U jednotlivých MŠ byly provedeny následující změny v rejstříku 

škol a školských zařízení:  

- Navýšení kapacity MŠ Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 z původních 180 dětí 

na 193 dětí s účinností od září 2017 v souvislosti s realizovanou rekonstrukcí interiéru 

budovy na pracovišti Olbrachtova 1421.  

Snížení kapacity MŠ Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 z původních 193 dětí na 177 dětí 

s účinností od 1. 9. 2020. Důvodem snížení kapacity MŠ bylo kontrolní zjištění KHS 

MSK – nesplnění hygienických požadavků/nedostatečný prostor pro vybudování dalších 

toalet na pracovišti Nad Lipinou 2318.  

Celkově došlo za sledované období ke snížení kapacity MŠ o 3 děti.  

- Snížení kapacity MŠ Lískovec, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola 

a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, z původních 25 dětí 

na 20 dětí s účinností od 1. 9. 2019. Důvodem snížení kapacity MŠ bylo požárně 

bezpečnostní řešení budovy, která je zkolaudována na maximální počet 20 dětí. Kapacita 

MŠ byla snížena o 5 dětí. 

- Snížení kapacity MŠ, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, z původních 199 dětí na 187 dětí s účinností 

od 1. 9. 2020. Dle současně platných předpisů maximální kapacita MŠ na pracovišti 

Slezská 2011 činí 36 dětí. Kapacita MŠ byla snížena o 12 dětí.  

V současné době je celková kapacita MŠ dostatečná a je využita na 85 % (viz tabulka 2). 

K 30. 9. 2020 nebyly naplněny/otevřeny 3 třídy MŠ v Místku.  
 

 

Tabulka 2 – Kapacity MŠ – rejstřík škol a školských zařízení  

Úplný název školy 
Kapacita  

MŠ 

Počet dětí  
v MŠ  

k 30. 9. 2020 

Využití 
kapacity 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 187  164  88 % 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 106  85  80 % 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 20  20  100 % 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organizace 

28  25  89 % 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková 
organizace 

45  40  89 % 

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 308  282  92 % 

Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 177  172  97 % 

Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790 322  244  76 % 

Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141 112  112  100 % 

Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883 234  188  80 % 

Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace 252  215  85 % 

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 84  54  64 % 

Celkem 1 875  1 601  85 % 
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1.2. Základní vzdělávání 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Žák plní povinnou školní 

docházku v ZŠ. Někteří žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí. Rodiče, kteří odešli 

nebo odcházejí do zahraničí, mají povinnost oznamovat do ČR, kde bylo jejich dítě přihlášeno 

k povinné školní docházce a jakým způsobem dítě plní povinnou školní docházku. Školský 

zákon stanoví, jakým způsobem mají rodiče svou oznamovací povinnost splnit: 

- přihlášením dítěte do kmenové školy a následným oznamováním kmenové škole, nebo 

- oznamováním MŠMT (do 31. 8. 2017 tato možnost neexistovala a všichni žáci museli být 

povinně zapsáni do kmenové školy). 

Základní vzdělávání lze uskutečňovat také formou individuálního vzdělávání (domácí 

vzdělávání).  

Stupeň základního vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu 

základního vzdělávání v ZŠ, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo 

v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.  

Stupeň základního vzdělání se získá po splnění povinné školní docházky rovněž úspěšným 

ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední 

škole. Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v ZŠ speciální získá žák 

základy vzdělání.  

 

Základní vzdělávání v ZŠ má 9 ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První 

stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. 

V místech, kde nejsou podmínky pro zřízení všech 9 ročníků, lze zřídit základní školu, která 

nemá všechny ročníky. Vzdělávání v ZŠ speciální ve třídách s upraveným vzdělávacím 

programem může s předchozím souhlasem MŠMT trvat deset ročníků a člení se na první 

stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem, druhý stupeň 

sedmým až desátým ročníkem.  

 

ZŠ vyučují podle svých ŠVP připravených podle Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání (RVP ZV), který vymezuje závazné rámce vzdělávání. RVP ZV 

navazuje svým pojetím a obsahem na RVP PV a je východiskem pro koncepci rámcových 

vzdělávacích programů pro střední vzdělávání. Vymezuje vše, co je společné a nezbytné 

v povinném základním vzdělávání žáků, včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících 

víceletých středních škol. Specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci 

dosáhnout na konci základního vzdělávání. Vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy 

a učivo. Zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně 

formativními funkcemi. Stanovuje standardy pro základní vzdělávání, jejichž smyslem je 

účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. Podporuje komplexní přístup 

k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá 

volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech 

podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků. Umožňuje modifikaci 

vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření výuky, metod práce a zařazení dalších podpůrných 

opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných 

a mimořádně nadaných. RVP ZV je otevřený dokument, který bude v určitých časových 

etapách inovován podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle 

měnících se potřeb a zájmů žáků. 
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1.2.1. Přehled základních škol 

SMFM zřizuje 12 ZŠ, z toho 2 malotřídní ZŠ pouze s prvním stupněm. Součástí 6 ZŠ je MŠ. 

Každá ZŠ má školní družinu (dále ŠD“) a zařízení školního stravování (školní jídelnu nebo 

školní jídelnu – výdejnu). Přípravná třída ZŠ je zřízena v organizaci ZŠ Frýdek-Místek, 

Komenského 402, kde jsou rovněž zřízeny speciální třídy pro žáky s vývojovými poruchami 

učení. ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 poskytuje vzdělávání žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Historie vzniku ZŠ a MŠ Naděje je bohatá. První zmínky jsou o MŠ na Kostikově náměstí 

ve Frýdku-Místku, která se ve školním roce 1989/1990 přestěhovala na ulici Škarabelova 562, 

ve školním roce 1991/1992 zde začala výstavba rehabilitačního oddělení jako součásti MŠ. 

Nejdříve byla vybudována vodoléčba. Ve školním roce 1992/1993 byla otevřena první třída 

MŠ pro děti s tělesným postižením a pokračovala další výstavba a rozvoj rehabilitace – 

magnetoterapie, laseroterapie a poté léčba parafínem. Otevření třídy ZŠ pro zdravotně 

postižené děti spadá do následujícího školního roku 1993/1994, kdy byli v jedné třídě žáci 

různých ročníků společně s dětmi přípravného ročníku ZŠ. Tento školní rok rovněž datuje 

vznik právní subjektivity školy – 1. 1. 1994 a název školy Naděje. Již v příštím školním roce 

byly otevřeny 2 třídy ZŠ a 4 třídy MŠ pro děti s postižením.4 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku stanovilo podle školského zákona obecně závaznou 

vyhláškou školské obvody spádových ZŠ. Do spádové školy5 jsou přednostně přijímáni žáci 

s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu žáka v příslušném školském 

obvodu a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Zákonný 

zástupce může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Velkou výhodou při výběru jiné než 

spádové školy je projekt SMFM městská hromadná doprava zdarma. 

 

Na území SMFM poskytují základní vzdělávání také ZŠ jiných zřizovatelů: 

ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – s mentálním postižením různého stupně 

a v kombinaci s více vadami a žáky s poruchami autistického spektra, zřizovaná MSK 

- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace, na ulici Pionýrů 2352 a 28. října 1884, web: www.ruzovka.eu. 

Soukromé základní školy 

- GALILEO SCHOOL – bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o. – na ulici 

Jana Čapka 2555, web: www.galileoschool.cz, 

- ScioŠkola Frýdek-Místek - základní škola, s.r.o. – na ulici Cihelní 410, 

web: https://frydek.scioskola.cz/,  

- PLANETA - Montessori základní škola s.r.o. – na ulici Hálkova 927, 

web: www.skolaplaneta.cz. 

Povinnou školní docházku mohou žáci plnit také na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého 

gymnázia (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 

web: www.gpbfm.cz, Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, 

příspěvková organizace, web: www.gsos.cz).  

                                                 
4 Zdroj: https://www.specskolynadeje.cz/zakladni-skola/  

5 Spádová ZŠ je ZŠ zřízená obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, 
v případě cizince místo pobytu. 

http://www.ruzovka.eu/
http://www.galileoschool.cz/
https://frydek.scioskola.cz/
https://www.skolaplaneta.cz/
http://www.gpbfm.cz/
http://www.gsos.cz/
https://www.specskolynadeje.cz/zakladni-skola/
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Základní školy zřizované SMFM v městské části Frýdek 

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 

454, web: www.1zsfm.cz 

Jedná se o moderní školu, a to nejen vybavením, využíváním technologií, výukou etiky, 

informatiky, robotiky, ale také dlouhodobou realizací alternativních metod práce zaměřených 

na vytváření sociálních dovedností a zejména na kooperaci dětí, rodičů, pedagogů. 

K prioritám školy patří snaha, aby každý žák zažil úspěch, radoval se ze svého vědomostního 

či dovednostního posunu a měl možnost prezentovat své výsledky. 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, součástí základní 

školy jsou mateřské školy na ulici Slezská 2011, Slezská 770 a Bavlnářská 455, 

web: www.2zsfm.cz 

Na ZŠ probíhá výuka podle ŠVP „Cesta abecedou života“, ve kterém jsou stanoveny tři 

priority – jazyková vybavenost, gramotnost v oblasti informačních a komunikačních 

technologií a zdravý životní styl. Různorodost zájmů dětí pokrývají širokou nabídkou 

zájmových kroužků. Od roku 2002 funguje na škole speciální tréninkové pracoviště EEG – 

Biofeedback pro podporu náprav specifických poruch učení a pozornosti. Významné je 

pro školu partnerství s rodičovskou veřejností i se Spolkem rodičů při 2. ZŠ Frýdek-Místek. 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, součástí 

základní školy je mateřská škola na ulici Lískovecká 2850, web: www.5zsfm.cz 

Škola nabízí příjemnou atmosféru a kvalitní výuku v moderně vybavených třídách 

a odborných učebnách. Od 6. ročníku otevírá třídy s rozšířenou výukou sportovní výchovy. 

Hlavním cílem je nejen poskytnout kvalitní vzdělání a rozvíjet kritické myšlení, ale i vytvářet 

pocit bezpečí a pozitivního prožívání a získávat důležité kompetence pro běžný život. 

V souladu s cílem ŠVP vytváří místo, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími 

potřebami dostává kvalitní a kvalifikované péče. 

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, web: www.11zsfm.cz 

ZŠ poskytující základní vzdělávání podle ŠVP „Zelená do života“ vycházející z rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělání s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

a sportu specializující se na volejbal dívek, házenou chlapců a sportovní gymnastiku. 

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, součástí 

základní školy je mateřská škola na ulici K Hájku 2972, web: www.specskolynadeje.cz 

Škola poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – s vývojovými 

poruchami učení a chování, s tělesným postižením, s mentálním postižením  různého 

stupně nebo v kombinaci s více vadami a autismem. Vzdělávání probíhá podle ŠVP 

pro základní vzdělávání, ŠVP pro základní vzdělávání s minimálními výstupy, ŠVP podle 

RVP ZŠ speciální – díl I. a díl II. Při vzdělávání je uplatňován individuální přístup k žákům, 

který má minimalizovat problémy žáků ve vzdělávání a začlenění se do běžného života 

ve společnosti. 

http://www.1zsfm.cz/
http://www.2zsfm.cz/
http://www.5zsfm.cz/
http://www.11zsfm.cz/
http://www.specskolynadeje.cz/
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Základní školy zřizované SMFM v městské části Místek 

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402, web: www.4zsfm.cz 

je běžná škola, poskytuje základní vzdělávání, vychází z tradic a dlouhodobé praxe v oblasti 

péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zřizuje třídy podle § 16 odst. 9 školského 

zákona a přípravnou třídu základní školy. Samozřejmostí je péče o rozvoj talentovaných žáků, 

individuální přístup. Má také dobrou zkušenost s organizací vzdělávání žáků mimořádně 

nadaných a nadaných, ale i se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem. Je jednou 

z mnoha škol z celé ČR, která je zapojena do projektu Tvořivá škola, využívá metod 

činnostního učení. Škola disponuje učiteli, kteří se věnují lektorské činnosti. 

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, web: www.sestka-fm.cz 

Hlavním cílem školy je poskytnout žákům kvalitní základní vzdělávání s důrazem 

na praktické využití a uplatnění v běžném životě. Vedle tří hlavních pilířů (zdravé učení, 

pohoda prostředí, otevřené partnerství) má vytyčeny další priority, které navazují 

na dlouholetou tradici: poskytování kvalitního základního vzdělávání se zaměřením na aktivní 

dovednosti žáků, rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, cizím jazyce, 

informačních a komunikačních technologiích a sociálních vztazích. Od 2. stupně nabízí škola 

rovněž třídy s rozšířenou výukou matematiky a tělesné výchovy. 

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700, web: www.7zsfm.cz 

Moderní škola, otevřená k inovativním a efektivním metodám, které aplikuje v rámci 

základního  vzdělávání. Klade důraz na vytváření  a udržitelnost příjemného klimatu školního 

prostředí. Je školou pro všechny, otevřenou a komunikující. Pro všechny – to znamená 

pro všechny děti, nadané i se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Otevřenou – nejen 

pro všechny žáky, ale i pro rodiče a veřejnost. Komunikující – znamená umět se domluvit. 

Poskytuje kvalitní a kvalifikované vzdělání, které žáky vybaví základními znalostmi 

a dovednostmi, rozvine jejich schopnosti a kultivuje jejich charakter a postoje. 

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, web: www.osmicka.cz 

Škola nabízí bezpečné, příjemné, podnětné a vstřícné prostředí s konstruktivním přístupem 

k žákům a rodičům. Přizpůsobuje výuku individuálním potřebám žáků a využívá podpůrná 

opatření, aby se všichni optimálně vyvíjeli a dosahovali svého osobního maxima. Specializuje 

se na rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií, cizích jazyků, volitelných 

i nepovinných předmětů. Klade důraz na širokou nabídku zájmových útvarů a na systémové 

zjišťování úrovně znalostí. Zajišťuje výuku žáků – cizích státních příslušníků. Věnuje 

pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaným i handicapovaným, těm 

umožňuje bezbariérový přístup a pohyb. 

http://www.4zsfm.cz/
http://www.sestka-fm.cz/
http://www.7zsfm.cz/
http://www.osmicka.cz/
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Základní školy zřizované SMFM v okrajových částech města 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, součástí 

základní školy je mateřská škola na ulici K Sedlištím 182, web: info.skola.liskovec.cz 

Environmentální zaměření školy, oceněno několikrát titulem Ekoškola, se rozvíjí v hodinách 

přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy i při pracovních činnostech. Velká školní zahrada 

s altánem pro výuku tvoří klidné zázemí pro aktivity v přírodě, sportovní i ekologické 

projekty. Škola se snaží o kvalitní přípravu žáků na jejich život v prostředí digitálních 

technologií. Věnuje se robotice. Přibližuje žákům problematiku fungování programovatelných 

strojů tak, aby je dokázali dobře ovládat a vhodně využívat. Ve výuce matematiky využívají 

konstruktivního postupu řešení. Dovednosti v cizích jazycích upevňují např. prostřednictvím 

eTwinningu. Informační technologie i jazykové kompetence propojují mezipředmětové 

vztahy a splňují cíl využití nabytých dovedností v praktickém životě. 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 

příspěvková organizace, součástí základní školy je mateřská škola na ulici Pod Kabáticí 193, 

web: www.zschlebovice.cz, 

Zaměření malotřídní školy s 1.–5. ročníkem vychází z potřeby poskytovat kvalitní základní 

vzdělání orientované na aktivní dovednosti žáků využitelné v praktickém životě a připravit 

žáky na další stupeň vzdělávání. Škola podporuje individuální potřeby žáků. Zaměřuje se 

na vzdělávání žáků pro udržitelnost, kde nabízí žákům příležitosti k uvědomění si systému 

života, vlastních vztahů, rozvíjí vědomí vlastního zapojení do života školy. 

Na demokratickém principu a vzájemném respektu tvoří základy ekologického chování 

a jednání. 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace, 

součástí základní školy je mateřská škola, web: www.skolaskalice.cz 

Malotřídní škola s 1.–5. ročníkem. Výuka ve škole je propojena s praktickým životem, učitelé 

vedou žáky k učení se prožitkem, zkušeností a ke vzájemnému učení. Učí se nejen ve třídách, 

ale také na školní zahradě, v lese, či ve městě. Vzhledem k organizaci školy, kdy mají spojeny 

některé ročníky, zařazují do výuky převážně formu kooperace, využívají i metodou CLIL. 

Škola klade velký důraz na vzájemnou spolupráci napříč ročníky s přesahem do MŠ, 

například čtení pohádek před spaním žáky 4. a 5. ročníku, společné akce dětí, žáků a rodičů, 

což dětem z MŠ usnadňuje vstup do první třídy. 

 

1.2.2. Vývoj počtu žáků v základních školách zřizovaných SMFM 

Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky 3 a grafu 2, od školního roku 2011/2012 do školního 

roku 2016/2017 docházelo k postupnému nárůstu počtu žáků ZŠ (celkově o 372 žáků). 

Naopak v období od školního roku 2017/2018 do školního roku 2020/2021 počet žáků ZŠ 

postupně klesal a přiblížil se hodnotám ze školního roku 2011/2012. Došlo k postupnému 

přesunu početnějších ročníků prvního stupně do úrovně druhého stupně.  

Také změny v síti škol měly vliv na výraznější snížení počtu žáků v ZŠ za poslední dva školní 

roky. Od školního roku 2019/2020 se ve Frýdku-Místku nově otevřela první třída osmiletého 

gymnázia v Gymnáziu a Střední odborné škole na ulici Cihelní. Ve stejném školním roce obec 

Baška otevřela nově vybudovaný 2. stupeň ZŠ, aby umožnila žákům do 15 let docházet do ZŠ 

v místě bydliště a nemuset dojíždět nejčastěji do 6 km vzdáleného Frýdku-Místku.  

 

http://info.skola.liskovec.cz/
http://www.zschlebovice.cz/
http://www.skolaskalice.cz/
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Tabulka 3 – Počet žáků v ZŠ zřizovaných SMFM od školního roku 2011/2012 do školního roku 2020/2021 

Název školy 

Počet žáků v ZŠ ve školním roce – MŠMT/výkaz o základní škole 

2011 
- 

2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

2014 
- 

2015 

2015 
- 

2016 

2016 
- 

2017 

2017 
- 

2018 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 679 678 677 719 729 728 720 702 711 716 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 317 303 325 331 343 385 392 383 381 378 

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402 415 444 449 454 456 456 462 468 449 452 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 488 780 761 793 794 777 772 777 724 696 

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 408 434 484 508 563 586 615 622 619 589 

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700 400 405 440 451 456 471 467 487 488 479 

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570 907 934 929 928 895 907 859 791 720 641 

Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 1396 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 479 460 453 455 435 427 451 454 452 458 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 225 230 227 239 246 239 232 228 225 218 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace 

51 55 56 58 59 61 55 55 62 55 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace 36 45 41 39 37 47 44 56 56 61 

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 117 117 118 119 114 114 109 110 110 108 

Celkem 4 826 4 885 4 960 5 094 5 127 5 198 5 178 5 133 4 997 4 851 

 

                                                 
6 Od školního roku 2005/2006 do školního roku 2011/2012 docházelo k postupnému snižování počtu žáků ZŠ (celkově o 1 135 žáků). Pokles žáků vedl k optimalizaci sítě 

ZŠ. Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 3. zasedání dne 7. 3. 2011 rozhodlo o sloučení příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 
a ZŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139, s účinností od 1. 1. 2012. Přejímající organizací se stala ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254. Sloučením zanikla 
organizace ZŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139. 
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Graf 2 – Počet žáků v ZŠ zřizovaných SMFM od školního roku 2011/2012 do školního roku 2020/2021 
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1.2.3. Kapacity základních škol a jejich naplněnost 

V posledních pěti letech došlo ke snížení cílové kapacity ZŠ v rejstříku škol a školských 

zařízení celkem o 49 žáků. U jednotlivých ZŠ byly provedeny následující změny v rejstříku 

škol a školských zařízení:  

- Snížení kapacity Základní školy Frýdek-Místek, Československé armády 570 

z původních 950 žáků na 900 žáků s účinností od 1. 9. 2017, aby mohly být zlepšeny 

podmínky pro vzdělávání žáků. Z důvodu vysokého počtu žáků ZŠ v minulých letech 

musely být i kmenové třídy umístěny v odborných učebnách. Rovněž oddělení ŠD byla 

umístěna v kmenových třídách. Kapacita ZŠ byla snížena o 50 žáků. 

- Zvýšení kapacity ZŠ, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace, z původních 60 žáků 

na 61 žáků s účinností od 1. 9. 2020. Důvodem navýšení kapacity ZŠ byl příchod 

sourozenců, pro které je škola ve Skalici spádová. Toto navýšení bylo mimořádné 

a konečné z důvodu nedostatečného prostoru pro další učebny. Ani z hlediska počtu žáků 

se nepředpokládá potřeba dalšího navyšování kapacity, protože v nadcházejících třech 

letech budou odcházet populačně silné ročníky a nebudou nahrazeny stejným počtem 

příchozích žáků. Kapacita ZŠ byla zvýšena o 1 žáka.  

V současné době je celková kapacita ZŠ dostačující a je využita na 73 % (viz tabulka 4).  

 
Tabulka 4 – Kapacity ZŠ – rejstřík škol a školských zařízení 

Úplný název školy 
Kapacita  

ZŠ 
Počet žáků ZŠ  
k 30. 9. 2020 

Využití 
kapacity 

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. 
Masaryka 454 

900  716  80 % 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 540  378  70 % 

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402 590  452  77 % 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 1 020  696  68 % 

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 720  589  82 % 

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700 730  479  66 % 

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570 900  641  71 % 

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 720  458  64 % 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 255  218  85 % 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organizace 

80  55  69 % 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková 
organizace 

61  61  100 % 

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 140  108  77 % 

Celkem 6 656  4 851  73 % 
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2. Financování mateřských škol a základních škol zřizovaných 

SMFM 

Financování MŠ a ZŠ je vícezdrojové, především ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele 

a také z dalších zdrojů.  

2.1. Ze státního rozpočtu 

Ze státního rozpočtu kapitoly 333 resortu MŠMT se poskytují finanční prostředky vyčleněné 

na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi podle § 160 odst. 1 písm. c) 

školského zákona. Tyto finanční prostředky jsou určeny na platy, náhrady platů, nebo mzdy 

a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonanou na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na úhradu pojistného 

na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní 

náklady vyplývající ze základních pracovněprávních vztahů. Dále se z těchto prostředků 

realizují výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí a žáků se speciálně 

vzdělávacími potřebami, na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného 

rámcového vzdělávacího programu, na učební pomůcky, školní potřeby a učebnice, pokud 

jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, a rovněž na výdaje na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou 

vzdělávání.  

MŠ, ZŠ a pedagogickým pracovníkům ŠD jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu 

stanoveny MŠMT normativem v souladu s § 161 odst. 1 písm. a), b) a e) školského zákona 

a skutečným objemem platových tarifů pedagogických pracovníků. Finanční prostředky 

pro školní jídelny, nepedagogické pracovníky i ostatní neinvestiční výdaje ŠD jsou stanoveny 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dále „KÚ MSK“) v souladu s vyhláškou 

č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí MŠMT 

č. j. MSMT-14281/2018, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím krajských normativů. 

Výše těchto prostředků pro jednotlivé školy a školská zařízení je závislá na několika 

faktorech, např. evidenčním počtu pedagogických pracovníků, jejich zařazení do příslušného 

platového tarifu, počtu odloučených pracovišť, počtu tříd a jejich naplněnosti, počtu dětí, 

žáků, strávníků, účastníků ve ŠD, počtu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

atd. Tyto všechny údaje školy a školská zařízení předávají MŠMT prostřednictvím sběru 

statistických dat.  

MŠMT může v průběhu roku stanovit MŠ, ZŠ a ŠD další finanční prostředky na výdaje 

stanovené v § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona za splnění podmínek, kritérií a účelu 

pro poskytnutí těchto finančních prostředků zveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR.  

Všechny finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou rozepisovány a poskytovány školám 

a školským zařízením zřizovaných obcemi KÚ MSK, a to ve struktuře závazných ukazatelů, 

které podléhají vyúčtování a následné kontrole.  

Magistrát města Frýdku-Místku, jež vykonává funkci obecního úřadu s rozšířenou působností, 

zpracovává na základě požadavků škol a školských zařízení ve své působnosti návrhy rozpisů 

rozpočtů přímých výdajů za jednotlivé školy, školská zařízení a předává je KÚ MSK. 

Následující tabulka 5 a graf 3 ukazují, že v  posledních letech se celkový objem finančních 

prostředků – neinvestičních výdajů (dále „NIV“) zvyšuje, a to převážně díky nárůstu 

prostředků na platy. Ostatní neinvestiční výdaje zůstávají převážně stejné.  
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Tabulka 5 – Vývoj NIV státního rozpočtu (v tis. Kč)  

 

Vývoj NIV státního rozpočtu 

Škola/školské 
zařízení 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mateřská 
škola 

56 960 66 505 66 134 66 803 66 051 65 695 69 125 77 010 89 099 109 696 

Základní 
škola 

155 217 163 529 165 249 169 924 173 624 188 191 202 478 222 300 248 741 339 006 

Školní 
družina 

13 049 16 340 17 318 18 033 18 718 19 941 21 095 23 120 26 106 30 326 

Školní 
jídelna 

22 951 24 133 24 120 24 682 24 852 26 673 27 735 32 961 36 860 39 793 

Celkem 248 177 270 507 272 820 279 442 283 246 300 500 320 433 355 391 400 806 518 821 

 

 

Graf 3 – Vývoj NIV státního rozpočtu (v tis. Kč) 
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2.2. Z rozpočtu zřizovatele 

Z rozpočtu zřizovatele dostávají ZŠ, MŠ, základní umělecká škola (dále „ZUŠ“) a středisko 

volného času (dále „SVČ“) finanční příspěvek na provoz, který je určen k úhradě nákladů 

souvisejících s jejich hlavní činností, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který jim zřizovatel předal k hospodaření. 

Pro zlepšení podmínek může zřizovatel školám poskytnout účelový neinvestiční příspěvek 

a účelový investiční příspěvek, který slouží k financování výdajů neinvestičního 

a investičního charakteru jako pořízení nebo obnova dlouhodobého majetku (movitého 

i nemovitého), případně na jeho technické zhodnocení. 

Příspěvkové organizace hradí z příspěvku na provoz od zřizovatele především náklady 

na energie, drobnou a havarijní údržbu a opravy, nákup nového vybavení a další náklady 

spojené s provozem školy. Na základě souhlasu zřizovatele hradí některé školy z příspěvku 

na provoz také mzdové náklady nepokryté ze státního rozpočtu, např. v MŠ pradleny, v ZŠ 

správce hřišť, údržbáře, administrativní zaměstnance. Průměrná výše nákladů na provoz činí 

ročně cca 9,20 tis. Kč na žáka/dítě. 

V tabulkách 6 a 7 je neinvestiční příspěvek na provoz v letech 2011 a 2012 uveden včetně 

příspěvku na odpisy z nemovitého majetku. Od roku 2013, za účelem zjednodušení agendy 

odvodů z odpisů, není školám poskytován příspěvek na odpisy z nemovitého majetku 

a zároveň jim není ukládán odvod odpisů z nemovitého majetku. 

 

Tabulka 6 – Přehled výše provozních příspěvků mateřských škol v letech 2011–2019 (v tis. Kč)  

Rok 

Mateřské školy 

Neinvestiční 
příspěvek  
na provoz 

Účelový 
neinvestiční 

příspěvek  
na provoz 

Účelový 
investiční 
příspěvek 

Celkem 
poskytnuto 

zřizovatelem 

2011 15 223,00 261,00 40,00 15 524,00 

2012 15 831,00 40,00 377,00 16 248,00 

2013 13 267,90 1 055,00 0,00 14 322,90 

2014 13 037,00 1 716,00 90,00 14 843,00 

2015 13 763,12 832,00 340,00 14 935,12 

2016 14 132,00 2 503,00 2 897,00 19 532,00 

2017 15 125,50 2 154,00 7 331,00 24 610,50 

2018 15 574,00 1 275,00 90,00 16 939,00 

2019 16 741,00 1 245,00 390,00 18 376,00 

 

V provozních příspěvcích nejsou zahrnuty náklady na údržbu a investice realizované 

prostřednictvím zřizovatele – SMFM.  
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Tabulka 7 – Přehled výše provozních příspěvků základních škol v letech 2011–2019 (v tis. Kč)  

Rok 

Základní školy 

Neinvestiční 
příspěvek  
na provoz 

Účelový 
neinvestiční 

příspěvek  
na provoz 

Účelový 
investiční 
příspěvek 

Celkem 
poskytnuto 

zřizovatelem 

2011 55 892,00 3 226,00 351,00 59 469,00 

2012 58 879,00 1 689,00 1 100,00 61 668,00 

2013 32 600,30 4 155,60 640,00 37 395,90 

2014 32 975,00 2 617,64 2 634,00 38 226,64 

2015 34 003,75 4 758,65 2 200,00 40 962,40 

2016 33 757,90 7 896,10 2 701,00 44 355,00 

2017 35 671,50 4 878,10 925,00 41 474,60 

2018 36 190,00 9 407,80 1 250,00 46 847,80 

2019 39 344,00 3 700,00 615,00 43 659,00 

 

V provozních příspěvcích nejsou zahrnuty náklady na údržbu a investice realizované 

prostřednictvím zřizovatele – SMFM. 

 

Účelové neinvestiční a investiční příspěvky jsou schvalovány jako jmenovité akce a podléhají 

vyúčtování. Zřizovatel individuálně posuzuje jejich nutnost a to s přihlédnutím k aktuálnímu 

stavu finančních prostředků a skutečné potřebě školy. 

 

Rozpočet je základním finančním plánem každé školy, která má povinnost hospodařit podle 

rozpočtu schváleného zřizovatelem. Příjmy, které ze své činnosti školy získávají, 

si ponechávají pro financování svých výdajů. Poněvadž zabezpečují veřejné statky 

na neziskovém principu, uživatelské poplatky často nepokrývají ekonomicky nutné náklady 

a příspěvkové organizace nejsou soběstačné. Z těchto důvodů dostávají z veřejných rozpočtů 

finanční prostředky a na rozpočet svého zřizovatele jsou napojeny finančním vztahem. 

2.3. Z dalších zdrojů 

Dalším zdrojem financování škol jsou prostředky získané z jejich vlastní činnosti a pronájmů, 

z vlastních fondů, darů, grantů a dotací z EU. V případě MŠ je to také výše úplaty 

za předškolní vzdělávání a v případě ZŠ výše úplaty za ŠD.  

Školy vyvíjejí snahu získat další finanční prostředky pro rozvoj své činnosti a zlepšení 

podmínek dětí a žáků při vzdělávání. 

 
Tabulka 8 – Výše financování MŠ a ZŠ z dalších zdrojů v letech 2011–2019 (v tis. Kč) 

Dotace, 
granty z EU, 
KÚ MSK  
a ostatní 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10 311 12 464 7 599 7 342 10 081 89 8 261 15 536 15 021 
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3. Prognóza vývoje předškolního a základního vzdělávání 

na území SMFM 

Východiskem pro stanovení předpokládaného vývoje počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ je počet 

narozených dětí ve Frýdku-Místku v jednotlivých letech. Tyto děti většinou po třech letech 

nastupují do MŠ a po šesti letech do ZŠ. 

Nízká porodnost je výrazným rysem současné populační situace nejen v MSK, ale v rámci 

celé ČR. Kromě pokračujícího přirozeného úbytku obyvatel dochází navíc v MSK již od roku 

1993 (s výjimkou let 2007 a 2008) k nepřetržitému poklesu počtu obyvatel způsobenému 

migrací.7 

3.1. Vývoj počtu narozených dětí 

Jak je patrné z následující tabulky 9 a grafu 4 počet narozených dětí ve Frýdku-Místku 

v posledních pěti letech osciluje mezi hodnotami 566–608. Předpokládaný vývoj počtu 

narozených dětí ve Frýdku-Místku má stagnující tendenci. To dává předpoklad, 

že v následujících letech počet dětí v MŠ a žáků v ZŠ bude klesat. 

Tabulka 9 – Počet narozených dětí ve FM (zdroj ČSÚ) 

Počet 

narozených 

dětí ve FM 

Skutečnost Předpoklad 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

570 584 547 591 608 603 592 591 566 591 593 594 596 597 599 

Graf 4 – Počet narozených dětí ve FM 

 

 

                                                 
7 Zdroj: DZ MSK 2020  

https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/dlouhodoby_zamer_08_2020_web.pdf
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3.2. Demografické údaje o počtu dětí a žáků 

Tabulka 10 a graf 5 znázorňují vývoj počtu dětí v MŠ. Od školního roku 2011/2012 do školního roku 2014/2015 navštěvovalo ročně MŠ zřizované SMFM 

přes 1 800 dětí. Od školního roku 2015/2016, kdy do MŠ docházelo 1 776 dětí, měl vývoj počtu dětí v MŠ klesající, případně stagnující tendenci. Také 

do roku 2025 očekáváme klesající vývoj v počtu dětí MŠ, který může ovlivnit např. vyšší počet dětí s odkladem školní docházky a vyšší počet přijatých dětí 

do MŠ mladších tří let. Předpokládaný počet dětí v MŠ v letech 2021–2025 vychází z počtu docházejících dětí v uplynulém období a její predikce.  

Tabulka 10 – Vývoj počtu dětí v MŠ zřizovaných SMFM 

 
 

Školní rok 

Vývoj počtu dětí v MŠ  

Skutečnost Předpoklad 
2011 

- 
2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

2014 
- 

2015 

2015 
- 

2016 

2016 
- 

2017 

2017 
- 

2018 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

2023 
- 

2024 

2024 
- 

2025 

2025 
- 

2026 

Počet dětí 1 811 1 841 1 842 1 833 1 776 1 711 1 667 1 652 1 665 1 601 1 576 1 546 1 517 1 488 1 458 

Graf 5 – Vývoj počtu dětí v MŠ zřizovaných SMFM 

 

Zdroj: skutečnost – MŠMT/výkaz o mateřské škole, předpoklad – OŠKMaT  
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Tabulka 11 a graf 6 znázorňují vývoj počtu dětí v ZŠ. Od školního roku 2011/2012 do školního roku 2016/2017 docházelo k postupnému zvyšování počtu 

žáků ZŠ (celkově o 372 žáků). Naopak v období od školního roku 2017/2018 do školního roku 2020/2021 počet žáků ZŠ postupně klesal. Také do roku 2025 

očekáváme klesající vývoj v počtu žáků ZŠ. Předpokládaný počet žáků v ZŠ v letech 2021–2025 vychází z počtu docházejících žáků v uplynulém období 

a její predikce.  

Tabulka 11 – Vývoj počtu žáků v ZŠ zřizovaných SMFM 

Školní rok 

Vývoj počtu žáků v ZŠ 

Skutečnost Předpoklad 
2011 

- 
2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

2014 
- 

2015 

2015 
- 

2016 

2016 
- 

2017 

2017 
- 

2018 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

2023 
- 

2024 

2024 
- 

2025 

2025 
- 

2026 

Počet žáků 4 826 4 885 4 960 5 094 5 127 5 198 5 178 5 133 4 997 4 851 4 878 4 820 4 762 4 704 4 646 

Graf 6 – Vývoj počtu žáků v ZŠ zřizovaných SMFM 

 

Zdroj: skutečnost – MŠMT/výkaz o základní škole, předpoklad – OŠKMaT  



29 

4. Koncepční záměry a cíle 

Jak je zmíněno v úvodu, KRŠ SMFM 2021–2025 je zpracována v souladu s DZ MSK 2020 

a Strategií 2030+.  

V DZ MSK 2020 jsou formulovány tři prioritní směry, na které klade MSK v oblasti školství 

důraz.  

Prioritní směr 1 – Zvyšování kvality vzdělávání (s důrazem na rozvoj potenciálu každého 

dítěte, žáka, studenta, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, podporu polytechnického 

vzdělávání, kariérové poradenství apod.).  

Prioritní směr 2 – Rozvoj technického a  odborného školství (s  důrazem na rozvoj spolupráce 

škol se zaměstnavateli, podporu řemesel, vzdělávání učitelů odborných předmětů 

a praktického vyučování, rozvoj a modernizaci infrastruktury pro vzdělávání).  

Prioritní směr 3 – Rozvoj dovedností pro 21. století (s důrazem na rozvoj jazykových, 

digitálních a měkkých kompetencí, podporu prevence rizikových forem chování dětí 

a mládeže).8 

Cílem Strategie 2030+ je modernizovat vzdělávání tak, aby děti i dospělí obstáli 

v dynamickém a neustále se měnícím světě 21. století. Má dva hlavní strategické cíle, které se 

zaměřují na proměnu obsahu vzdělávání a na snižování sociálních nerovností ve vzdělávání. 

Tyto cíle jsou rozvedené ve strategických liniích, jež se zaměřují na proměnu samotného 

vzdělávání, řešení nerovností, podporu pedagogů, zvýšení odborných kapacit, důvěry 

a vzájemné spolupráce a zajištění stabilního financování.9 

Záměrem SMFM je zajistit dostupnost předškolního vzdělávání a základního 

vzdělávání, podporovat rovné příležitosti ve vzdělávání, vytvořit ve školách co nejlepší 

podmínky pro zvyšování kvality vzdělávání a podílet se na vytvoření prostředí, kde se 

děti a žáci budou cítit bezpečně. 

Níže stanovené cíle KRŠ SMFM 2021–2025 v oblastech  

- Dostupnost a kvalita vzdělávání,  

- Technický stav budov, venkovní areály, zahrady,  

- Financování škol, 

- Optimalizace sítě škol,  

- Další vzdělávání, 

- Spolupráce škol s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

budou naplňovány po celou dobu platnosti dokumentu. 

                                                 
8 Zdroj: DZ MSK 2020 

9 Zdroj: Strategie 2030+ 

https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/dlouhodoby_zamer_08_2020_web.pdf
https://www.msmt.cz/file/54104/
https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/dlouhodoby_zamer_08_2020_web.pdf
https://www.msmt.cz/file/54104/
https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/dlouhodoby_zamer_08_2020_web.pdf
https://www.msmt.cz/file/54104/


30 

4.1. Dostupnost a kvalita vzdělávání 

Od září 2016 je ve školách zavedena inkluze (společné vzdělávání), což je proces, jehož 

snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který dbá na maximální rozvoj každého 

dítěte a žáka s ohledem na jeho individuální potřeby, specifika. Cílem inkluze je podporovat 

rovné šance dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání.  

Dítětem a žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí 

nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte nebo žáka. Děti a žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných 

opatření školou a školským zařízením.  

Podpůrná opatření spočívají v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně 

zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, úpravě podmínek přijímání 

ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic 

a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících 

a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních 

systémů, úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými 

vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy, vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu, využití asistenta pedagoga, využití dalšího pedagogického 

pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti 

působení osob poskytujících dítěti nebo žákovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském 

zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, nebo poskytování vzdělávání nebo 

školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených. Podpůrná opatření 

se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná 

opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. 

Pro děti a žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými 

vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami 

chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze i nadále podle § 16 odst. 9 

školského zákona zřizovat školy nebo ve školách třídy. Podmínkou pro zařazení do takové 

třídy nebo školy je písemná žádost zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení 

školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 

pedagogického centra) a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte nebo žáka.  

K 30. 9. 2020 se v běžných třídách ZŠ zřizovaných SMFM vzdělávalo 546 žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 406 žákům bylo školským poradenským 

zařízením (dále „ŠPZ“) diagnostikováno zdravotní postižení.  

Ve škole (ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562) a třídách (ZŠ Frýdek-Místek, 

Komenského 402) zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona bylo zařazeno 171 žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, kromě 3 žáků bylo všem diagnostikováno zdravotní 

postižení.  

Celkem 185 žáků se vzdělávalo na základě ŠPZ doporučeného individuálního 

vzdělávacího plánu. Ve školách se rovněž vzdělávalo 6 nadaných žáků, z toho jeden podle 

individuálního vzdělávacího plánu. Celkem 380 žákům byla přiznána podpůrná opatření 

s kódem normované finanční náročnosti, což znamená, že za určitých podmínek škola 

obdrží na tato poskytována podpůrná opatření finanční prostředky ze státního rozpočtu. 

Školní psycholog působil na šesti ZŠ (5 úvazků), speciální pedagog rovněž na šesti ZŠ 
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(5,25 úvazků) a v jedenácti ZŠ zajišťoval vzdělávání asistenti pedagoga (67,29 úvazků), 

z toho v přípravné třídě (0,5 úvazku). Tyto funkce převážně doporučují jako podpůrná 

opatření ŠPZ. Jen ve výjimečných případech školního psychologa nebo speciálního pedagoga 

škola financuje z ESF v rámci projektu Šablony10 nebo z příspěvku zřizovatele.  

Ke zlepšení dostupnosti a kvality vzdělávání přispívá rovněž využívání funkcí školního 

asistenta v ZŠ a ŠD. Jedná se o nepedagogické pracovníky hrazené z projektu Šablony, 

popřípadě z příspěvku zřizovatele.  

K 30. 9. 2020 v zahraničí plnilo povinnou školní docházku 25 žáků, kteří byli zároveň 

žáky některé ze ZŠ zřizovaných SMFM. Tito žáci mají možnost konat na žádost zákonného 

zástupce zkoušky z vybraných předmětů. Nekoná-li žák tyto zkoušky, doloží zákonný 

zástupce plnění povinné školní docházky žáka škole, jíž je žákem. Počátek povinné školní 

docházky je daný školským zákonem. Konec povinné školní docházky nastává splněním 

devíti let vzdělávání. 

V MŠ zřizovaných SMFM se vzdělávalo k 30. 9. 2020 v běžných třídách 39 dětí 

se speciálně vzdělávacími potřebami, z toho 18 dětí se zdravotním postižením.  

Ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (MŠ K Hájku 2972, MŠ Josefa 

Myslivečka 1883, MŠ F. Čejky 420) bylo zařazeno 53 dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami, všechny tyto děti měly diagnostikováno ŠPZ zdravotní postižení. Celkem 

20 dětem byla poskytována podpůrná opatření s kódem normované finanční náročnosti. 
V jedné MŠ působil speciální pedagog (0,4 úvazku), v sedmi MŠ zajišťovali vzdělávání 

asistenti pedagoga (16,9 úvazků). Asistenti pedagoga působí na školách jako podpůrná 

opatření doporučená ŠPZ. Speciální pedagog je financován z ESF v rámci projektu Šablony.  

Do MŠ jsou rovněž přijímány děti mladší tří let (viz tabulka 12), přestože tyto děti nemají 

na přijetí do MŠ právní nárok. Důvodem je volná kapacita MŠ a zájem z řad zákonných 

zástupců. MŠMT zrušilo povinnost, která měla platit od 1. 9. 2020, a to zajistit ve třídě, kde 

se vzdělávají pouze děti ve věku od dvou do tří let nebo kde jsou čtyři a více těchto dětí, 

pracovní činnost souběžně nepedagogickým pracovníkem s odbornou způsobilostí. Přesto MŠ 

se v těchto případech bez personální podpory nepedagogického pracovníka jako je funkce 

chůvy nebo školního asistenta neobejdou. K zajištění těchto funkcí využívají rovněž projekt 

Šablony. 

Tabulka 12 – Počty dětí v MŠ, které k počátku školního roku nedovršily tří let, od školního roku 

2011/2012 do školního roku 2020/2021 

Školní rok 
2011 

- 
2012 

2012 
- 

2013 

2013 
- 

2014 

2014 
- 

2015 

2015 
- 

2016 

2016 
- 

2017 

2017 
- 

2018 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

Počet dětí v MŠ, které k počátku 
školního roku nedovršily tří let 

133  170 176 208 209 213 232 221 185 168 

Podíl k celkovému počtu dětí  
(v %) 

7,34 9,23 9,55 11,35 11,77 12,45 13,92 13,38 11,11 10,49 

 

                                                 
10 Projekt Šablony (podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání). 
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S účinností od školního roku 2017/2018 bylo zavedeno povinné předškolní vzdělávání dětí 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud ještě dítě do MŠ 

nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové MŠ11, nebo v jiné vybrané MŠ 

v termínu zápisu. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek. OŠKMaT na tuto 

povinnost upozorňuje zákonné zástupce dětí před zápisem do MŠ na webu města 

a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku. Rovněž v této záležitosti spolupracuje 

s Odborem sociálních služeb.  

Povinné předškolní vzdělávání mohou děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné 

třídy vyrovná jejich vývoj, plnit v přípravné třídě základní školy v organizaci ZŠ Frýdek- 

-Místek, Komenského 402. K 30. 9. 2020 přípravnou třídu ZŠ navštěvovalo 13 dětí. 

Od školního roku 2016/2017 je v MŠ Pohádka na pracovišti Třanovského 404 zřízena třída 

firemní školky pro zaměstnance Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, 

s rozšířenou provozní dobou. Tato služba pomáhá zaměstnancům nemocnice sladit pracovní 

a rodinný život při péči o dítě v předškolním věku. 

Podpora jazykové přípravy pro žáky-cizince – ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 

570 patří mezi určené školy na území MSK, které poskytují bezplatnou přípravu k začlenění 

do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků pro 

cizince, kteří na území MSK plní povinnou školní docházku. 

Se zavedením distanční výuky v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 vyvstala 

potřeba dovybavení škol výpočetní technikou, softwarem nebo výukovými programy. 

Na laptopy a licence pro vzdělávání na dálku poslalo MŠMT školám v říjnu 2020 peníze 

podle počtu učitelů, konkrétně 20 tisíc korun na jednoho. Cílem bylo zajistit digitální učební 

pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky 

z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby ICT vybavení zapůjčit. 

Také SMFM finančně podporuje obnovu ICT ve školách. 

SMFM podporuje školy při rozvoji polytechnického, přírodovědného a ekologického 

vzdělávání.12  
SVČ Klíč intenzivně, ve spolupráci se SMFM a dalšími subjekty, pracuje na rozvoji 

polytechniky nejen v organizaci samotné, ale v celém městě. Při organizaci vzniká nové 

Polytechnické centrum.  

Na základě uzavření smlouvy mezi SMFM a Dolní oblastí Vítkovic, z. s. byly realizovány pro 

žáky ZŠ výukové moduly ve „Světě techniky“.  

SMFM finančně podporuje ve školách pohybové aktivity,13 výtvarné a pěvecké soutěže.14  

SMFM finančně podporuje projekt Šachy – gymnastika mozku. 

SMFM financuje hromadnou dopravu dětí MŠ na ozdravný pobyt v Odborném léčebném 

ústavu Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, p. o.  

                                                 
11 MŠ ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. 

12 Přírodní zahrady, odborné učebny, robotika aj. 

13 Sportovní kroužky v ZŠ, plavání, bruslení v ZŠ a nově i v MŠ od roku 2020. 

14 Loutnička, soutěže školních družin. 
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SMFM každoročně oceňuje nejlepší pedagogické pracovníky u příležitosti Dne učitelů. 

Oceňování jsou rovněž každoročně nejlepší žáci ZŠ za výborné výsledky v nejrůznějších 

oborech. 

SMFM reagovalo na zvyšující se poptávku zákonných zástupců po jiných formách vzdělávání 

dětí a žáků na území města a opakovaně podpořilo svými stanovisky vznik nových 

alternativních škol ve městě. Do rejstříku škol a školských zařízení byly zapsány nové 

soukromé školy, působící na území SMFM:  

- Campana - Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o. (od 1. 9. 

2017), 

- ScioŠkola Frýdek-Místek – základní škola, s.r.o. (od 1. 9. 2019), 

- PLANETA - Montessori základní škola s.r.o. (od 1. 9. 2019). 

 

SMFM i nadále aktivně spolupracuje s MAS Pobeskydí, z. s., a MAS Slezská brána, z. s., 

na realizaci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek (MAP).  

Současný projekt MAP II navazuje na předchozí projekt MAP, který byl ukončen k 31. 12. 

2017. Projekt MAP II probíhá od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Stejně jako předchozí, je 

i navazující projekt podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616). Projekt svým zaměřením 

a konkrétními aktivitami řeší prakticky totéž co předchozí projekt s tím, že je výrazně posílen 

důraz na realizaci (implementaci) konkrétních aktivit, které by mohly vzdělávání, výchovu 

a související oblasti posunout směrem k žádoucímu cíli. Rozvoj spolupráce mezi regionálními 

aktéry a plánování zůstávají nadále klíčovými součástmi projektu.  

Hlavními výstupy projektu je strategický rámec MAP a návazný místní akční plán. 

Dokumenty budou rámcem pro dlouhodobý rozvoj vzdělávání na území správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek. 

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků 

do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního vzdělávání a základního vzdělávání, 

zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr 

partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.  

V rámci činností MAP se jednotlivé školy mohou zapojit do těchto pracovních skupin (dále 

„PS“): 

- PS Mateřinka je vymezena jako specifická podle své cílové skupiny (děti předškolního 

věku) a zabývá se předškolním vzděláváním a péčí, jeho dostupností, inkluzí a kvalitou.  

- PS Čtenářská gramotnost je vymezena jako tematická podle základních kompetencí 

(ve smyslu znalostí a dovedností), které dosahování cílů v dalších tematicky zaměřených 

oblastech MAP přinejmenším usnadňují. Zabývá se především čtenářskou gramotností, 

rozvojem kompetencí dětí pro aktivní používání cizího jazyka a komunikačními 

schopnostmi u dětí. 

- PS Matematická gramotnost je vymezena jako tematická podle základních kompetencí 

(ve smyslu znalostí a dovedností), které dosahování cílů v dalších tematicky zaměřených 

oblastech MAP přinejmenším usnadňují. Zabývá se především matematickou gramotností. 

- PS Region je vymezena jako tematická a zabývá se environmentální výchovou, místními 

a regionálními tématy, civilní výchovou, rozvojem kulturního povědomí a vyjádření 

a sociálních a občanských kompetencí dětí. Společným jmenovatelem zahrnutých oblastí 

jsou „sociální kompetence“ nezbytné k tomu, aby se jedinec stal integrální součástí 

komunity.  

- PS Profese je vymezena jako tematická a zabývá se rozvojem podnikavosti a iniciativy 

dětí, jejich kompetencemi v polytechnickém vzdělávání, kariérovým poradenstvím 

https://www.skolacampana.cz/
https://frydek.scioskola.cz/
https://www.skolaplaneta.cz/
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a rozvojem digitálních kompetencí u dětí a vyučujících. Společným jmenovatelem 

zahrnutých opatření jsou „profesní kompetence“, nezbytné k pozdějšímu, skutečně 

úspěšnému uplatnění dítěte na trhu práce.  

- PS Šance je vymezena jako průřezová s ohledem na potřebu zajištění rovných příležitostí 

pro každé dítě v kterékoli z výše uvedených oblastí zájmu specificky a tematicky 

vymezených PS. Zabývá se inkluzivním vzděláváním a podporou dětí ohrožených 

školním neúspěchem, podporou práce s rodinou, osvětou veřejnosti a podporou 

zaměstnavatele ve vztahu k inkluzi. 

- PS Zázemí je vymezena jako průřezová s ohledem na potřebu zajištění odpovídajícího 

materiálního a organizačního zázemí na úrovni jednotlivých organizací a v sítích jejich 

spolupráce. PS se zabývá investicemi do rozvoje kapacit škol, manažerským vzděláváním 

a administrativním prostředím a spoluprací. 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce 

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné 

informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických 

problémů a potřeb. 

MAP je zpracován pro správní obvod obce s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek, do kterého 

je zahrnuto 37 obcí (Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, 

Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, 

Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, 

Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, 

Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice).15 

 Cíle pro následující období: 
- podporovat rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků (podpora inkluzivního vzdělávání, 

podpora dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a dětí a žáků nadaných),  

- zřídit v případě potřeby další přípravnou třídu základní školy, 

- spolupracovat s Odborem sociálních služeb v souvislosti se zavedením povinného 

předškolního vzdělávání, 

- podporovat pracovní a rodinný život zákonných zástupců dětí v předškolním věku, 

- podporovat jazykovou přípravu pro žáky-cizince, kteří na území SMFM plní povinnou 

školní docházku,  

- podporovat obnovu ICT ve školách, 

- podporovat polytechnické, přírodovědné a ekologické vzdělávání ve školách, 

- podporovat pohybové aktivity ve školách (sportovní kroužky, bruslení, plavání), 

- podporovat výtvarné a pěvecké soutěže ve školách,  

- podporovat ozdravné pobyty dětí MŠ, 

- oceňovat nejlepší pedagogické pracovníky u příležitosti Dne učitelů, 

- oceňovat nejlepší žáky ZŠ za výborné výsledky v nejrůznějších oborech, 

- podporovat alternativní vzdělávání ve městě, poskytované jinými subjekty, 

- spolupracovat s MAS Pobeskydí, z. s., a MAS Slezská brána, z. s., při realizaci projektu 

MAP s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ. 

                                                 
15 Zdroj: https://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/  

https://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/


35 

4.2. Technický stav budov, venkovní areály, zahrady 

Školy a školská zařízení na území SMFM mají ve správě 40 objektů. Základní údržbu a dílčí 

opravy si zajišťují samotné příspěvkové organizace. Rozsáhlé opravy a rekonstrukce jsou 

realizovány prostřednictvím investičního odboru a OŠKMaT. 

Prostorové a materiální podmínky škol jsou na velmi dobré úrovni. Modernizace škol probíhá 

průběžně jak z prostředků škol a zřizovatele, tak z národních fondů a dotačních titulů EU. 

V minulém období pokračovaly investice do obnovy infrastruktury budov a jejich zateplení. 

Snížení energetických ztrát budov a zlepšení hygienických podmínek pro vzdělávání (řešením 

koncentrace oxidu uhličitého, klimatizace) ve školách je dlouhodobou prioritou města. 

MŠ obnovují vnitřní vybavení tříd, které přispívá ke zlepšení podnětnosti podmínek 

pro vzdělávání. Investuje se do obnovy sociálních zařízení v souladu s platnými hygienickými 

normami. Školní zahrady MŠ jsou postupně rekonstruovány a vybavovány novými herními 

prvky. Většinou se jedná o přírodní zahrady zaměřené na environmentální vzdělávání. 

V následujícím období je u MŠ prioritou úprava dispozic vnitřních prostor v souladu s platnou 

legislativou a dle potřeb MŠ. Dále pokračování v revitalizaci venkovních areálů MŠ od oprav 

oplocení, rekonstrukce a přeměny zpevněných ploch po úpravy zahrad se zaměřením 

na environmentální vzdělávání. 

ZŠ k výuce využívají standardní kmenové třídy, které jsou ve většině případů vybaveny 

výškově stavitelným nábytkem. Třídy druhého stupně jsou standardně vybaveny 

dataprojektorem a projekčním plátnem. Rovněž i mnohé třídy prvního stupně jsou vybaveny 

dataprojektorem a interaktivní tabulí. Dále jsou k výuce využívány modernizované odborné 

učebny, dílny, cvičné kuchyňky, tělocvičny a nové venkovní sportovní areály.  

U ZŠ je i v dalším období prioritou, mimo zajištění běžné údržby, pokračování 

v energetických úsporách a v rekonstrukci technického zařízení budov. 

S ohledem na potřeby škol a podporu sportovních klubů ve městě je připravována výstavba 

nových tělocvičen při školách. V následujícím období je připravována výstavba nové 

tělocvičny při ZŠ a MŠ Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107 a při ZŠ a MŠ 

Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555. U sportovní haly při ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 je 

připraveno rozšíření zázemí pro sportovce. V minulém období byla vypracována projektová 

dokumentace sportovní haly Krystal při ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 

a zpracována studie proveditelnosti nové tělocvičny při ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 402. 

Tyto akce byly odloženy z důvodu vysoké finanční náročnosti a případná realizace bude 

vázána na vhodné dotační tituly. 

Každá MŠ a ZŠ má zařízení školního stravování (školní jídelnu nebo školní jídelnu – 

výdejnu), které jsou postupně modernizovány a rekonstruovány. 

V souvislosti s novelou vyhlášky o školním stravování od roku 2015 financuje SMFM rozvoz 

dietního stravování do základních škol, které diety nevaří. Dietní stravování těmto školám 

připravuje ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109. 

Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání 

a při poskytování školských služeb. Ředitelé škol ve spolupráci se zřizovatelem učinili další 

kroky k posílení bezpečnosti a zamezení vstupu neoprávněných osob do školy modernizací 

zabezpečovacích systémů.  
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 Cíle pro následující období: 
- modernizovat školy, 

- revitalizovat zahrady a venkovní areály MŠ a ZŠ, 

- zajistit nezbytné opravy a rekonstrukce budov související zejména se stářím objektů, 

z toho především: 

- postupná rekonstrukce zastaralých vnitřních rozvodů, 

- hydroizolace historických budov, 

- rekonstrukce sociálních zařízení dle aktuální legislativy a potřeb, 

- rekonstrukce a modernizace školních jídelen – kuchyní, 

- realizovat akce zaměřené na úsporu energií a zlepšení klimatu ve školních budovách, a to 

zejména: 

- zateplení přístaveb ZŠ národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. 

Masaryka 454, 

- zateplení budovy bazénu při ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, 

- zateplení budovy ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Skalice 192, 

- výměna oken v historické budově ZUŠ Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, 

- připravit výstavbu nových tělocvičen u vybraných škol:  

- ZŠ a MŠ Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 

- ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, 

- ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400 (rozšíření zázemí tělocvičny), 

- zajistit údržbu tělocvičen a sportovišť u škol a jejich rozvoj, 

- financovat rozvoz dietního stravování do základních škol, 

- zlepšovat zabezpečení škol včetně oprav oplocení areálů škol. 
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4.3. Financování škol 

V roce 2020 prošlo financování regionální školství dlouhodobě připravovanou reformou. 

Změna financování regionálního školství odstranila rozdílné financování stejných oborů 

vzdělání v různých krajích, nerovnosti v odměňování pracovníků a negativní dopady 

při snížení počtu dětí a žáků. Významnou změnou je, že financování pedagogické práce 

se neodvíjí od počtu výkonů jako doposud, ale od počtu hodin přímé pedagogické činnosti, 

který je příslušným právním předpisem limitován. Finanční prostředky na kalendářní rok jsou 

přidělovány na základě údajů o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství k 30. 9. 

minulého roku přímo na konkrétní platové tarify pedagogických pracovníků. Ostatní nárokové 

složky jsou řešeny normativem jakožto i nenárokové složky, které jsou ovlivněny naplněností 

tříd a počtem dětí se zdravotním postižením zařazených v běžných třídách. Nepedagogická 

práce ve školách je financována rovněž stanoveným normativem, a to na ředitelství (podle 

počtu tříd), na odloučená pracoviště (podle počtu těchto pracovišť) a na třídu (podle počtu tříd 

a jejich naplněností). Normativy na ředitelství počítají s pracovníky zařazenými ve vyšších 

platových třídách, jako jsou ekonomky, hospodářky, personalistky, účetní. Ostatní normativy 

zase s pracovníky převážně v údržbě a úklidu. Financování nepedagogické práce ve ŠD 

a školních jídelnách se nadále odvíjí od počtu výkonů.  

Za první kalendářní rok v novém financování lze s jistotou říci, že převážná část škol byla 

s objemem finančních prostředků spokojená. Některé školy mohly navýšit počet úvazků 

nepedagogických pracovníků, což ocenily především školy s nižší naplněností tříd, které 

v minulých letech musely snižovat úvazky nepedagogických pracovníků z důvodu úbytku dětí 

a žáků, přestože prostory škol zůstaly stejné. Objem finančních prostředků je rovněž 

dostačující pro odměňování pracovníků v oblasti nenárokových složek, a to jak 

pedagogických, tak i nepedagogických. 

Na základě průzkumu OŠKMaT ke zhodnocení funkčnosti nově zavedeného modelu 

financování na školách byly zjištěny převážně pozitiva, ale zároveň náměty k dalšímu 

vylepšení financování především nepedagogické práce, které vycházejí přímo z potřeb a praxe 

škol. MŠ by uvítaly navýšení normativů nepedagogické práce k zajištění funkcí chův 

a školních asistentů jako personální podporu v případě přijetí dětí mladších tří let. ZŠ zase 

více sazeb podle počtu žáků na třídu v normativu na třídu. Nejvíce reakcí se týkalo školních 

jídelen MŠ. Vzhledem k povinnosti snížení nejvyššího počtu dětí na třídu z důvodu přijetí dětí 

mladších tří let a dětí s přiznaným podpůrným opatřením podle § 2 odst. 5 a 6 vyhlášky 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nepostačuje normativ 

k pokrytí současných úvazků nepedagogických pracovníků školní jídelny MŠ. 

Ve školství dochází v posledních letech k postupnému růstu platů nejen pedagogických, ale 

i nepedagogických pracovníků. MŠMT se snaží plnit závazek programového prohlášení 

vlády, v němž je slib na navýšení průměrného platu pedagogického i nepedagogického 

pracovníka v roce 2021 na 150 % jejich výše v roce 2017.  

Připravovaný kariérní systém, který měl pedagogické pracovníky zařadit do kariérních stupňů 

podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané činnosti, dále podle vykonávané 

specializované činnosti a podle plnění odborné kvalifikace a dalších kvalifikačních 

předpokladů a od kterého se mělo odvíjet odměňování pedagogických pracovníků, nebyl 

doposud zaveden v praxi. MŠMT se k této problematice nevyjadřuje. 

V uplynulém období 2016–2020 byly z rozpočtu zřizovatele hrazeny mzdové náklady 

nepokryté ze státního rozpočtu (např. v MŠ pradleny, v ZŠ správci hřišť, údržbáři, 

administrativní zaměstnanci).  
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Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit 

v neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin. 

K takové situaci došlo v roce 2020, kdy s ohledem na dopady pandemie koronaviru 

do rozpočtu města Frýdku-Místku bylo nutné přistoupit ke krácení příspěvku na provoz 

zřízeným příspěvkovým organizacím.  

Pro školy je i nadále důležité získávání finančních prostředků z programů, dotací, grantů, 

které vyhlašuje MŠMT, EU, KÚ MSK a ostatní. 

 Cíle pro následující období: 
- financovat z rozpočtu zřizovatele mzdové náklady nepokryté ze státního rozpočtu 

(zejména pradleny, správce hřišť),  

- snažit se zachovat, v případě potřeby navýšit, celkový objem finančních prostředků 

pro školy na provoz z rozpočtu zřizovatele, 

- podporovat školy při získávání finančních prostředků z programů, dotací, grantů, 

- provést revizi nastavených pravidel pro stanovení výše finančního příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím. 
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4.4. Optimalizace sítě škol 

Počet narozených dětí v posledních pěti letech dává předpoklad, že v letech 2021–2025 počet 

dětí v MŠ a žáků v ZŠ bude klesat (viz bod 3.).  

V polovině roku 2018 byla zrušena legislativní úprava školského zákona, která měla zajistit 

přednostní přijímání dvouletých dětí do MŠ s účinností od 1. 1. 2020. V praxi to znamená, 

že při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok jsou přijímány děti mladší tří 

let podle kapacitních a organizačních možností MŠ. Od školního roku 2017/2018 bylo 

zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dovrší věku pěti let, do zahájení povinné školní docházky. Tato změna 

nepřinesla zvýšený zájem zákonných zástupců o předškolní vzdělávání dětí.  

V současné době je celková kapacita MŠ dostačující, je využita na 85 % (viz tabulka 2). 

K 30. 9. 2020 nebyly naplněny/otevřeny 3 třídy MŠ v Místku. Neplánuje se navýšení kapacity 

MŠ, s výjimkou MŠ Chlebovice, kde zamýšlejí otevřít další třídu z důvodu zvýšeného zájmu 

zákonných zástupců o předškolní vzdělávání dětí. 

V budoucnu může dojít ke snížení kapacity MŠ v souvislosti s přísnější platnou legislativou 

v oblasti hygienických požadavků.  

Kapacita ZŠ je dostačující, v současné době je využívána na 73 % (viz tabulka 4). 

Neplánuje se navýšení kapacity ZŠ. 

SMFM podporuje zachování malotřídních škol s 1.–5. ročníkem v Chlebovicích a Skalici, 

jejichž součástí je MŠ, ŠD a školní jídelna. Pro děti z těchto okrajových částí města je 

zajištěna dostupnost vzdělávání bez dojíždění. Pro občany Chlebovic a Skalice je malotřídní 

škola významnou součástí občanské vybavenosti zlepšující kvalitu života, centrem kulturního 

a společenského dění a základem pro další rozvoj těchto okrajových částí města. Přínosná je 

úzká spolupráce MŠ se ZŠ.  

Změna systému financování regionálního školství, platná od ledna 2020, přinesla školám 

převážně pozitiva (viz bod 4.3.) a nevyžádala si optimalizaci sítě škol.  

Inkluze nezpůsobila snížení počtu žáků v ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 

562, která je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro žáky s potřebou 

vyšší míry podpůrných opatření je i nadále nutné zachovat školy samostatně zřízené pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zákonní zástupci žáků mají 

v souladu s trendem inkluzivního vzdělávání možnost vybrat pro své dítě vhodný způsob 

vzdělávání. 

Práce ředitele školy je náročná. O to víc je náročnější, pokud se jedná o ZŠ, jejíž součástí 

je/jsou MŠ. Obdobná situace je u MŠ, které poskytují předškolní vzdělávání na více 

pracovištích. Za účelem zlepšení kvality vzdělávání je připravována reorganizace sítě škol. 

V následujícím období bude řešeno rozdělení Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, 

Jana Čapka 2555 s tím, že výkon činnosti mateřské školy a školní jídelny – výdejny bude 

převeden pod novou právnickou osobu. Obdobná situace nastane v Základní škole a mateřské 

škole Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254. 

 Cíle pro následující období: 
- navýšit v případě potřeby kapacitu MŠ, 

- zachovat malotřídní školy s 1.–5. ročníkem v okrajových částech města (Chlebovice, 

Skalice),  

- realizovat změny v síti škol, které povedou ke zkvalitnění vzdělávání. 
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4.5. Další vzdělávání 

4.5.1. Střední vzdělávání 

Na území SMFM je široká síť středních škol (dále „SŠ“), které nabízejí střední vzdělávání 

zacílené na uplatnění absolventů na trhu práce a na pokračování ve studiu na vysokých 

školách. 

V uplynulém období v MSK postupně probíhala optimalizace institucionální a následně 

optimalizace oborová s cílem přizpůsobit oborovou nabídku potřebám trhu práce a udržet 

kvalitu vzdělávání. Mírně pozitivní demografický vývoj počtu žáků v průběhu období 

platnosti DZ MSK 2020 by měl směřovat zejména k lepší naplněnosti tříd a škol s cílem 

zajistit efektivnější využití prostorového, materiálního a personálního vybavení stávajících 

zařízení, bez nutnosti zápisu nových oborů vzdělání či navyšování kapacit SŠ a oborů 

vzdělání.16  

Střední školy zřizované Moravskoslezským krajem 

- Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková 

organizace, web: www.gsos.cz,  

- Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 
web: www.gpbfm.cz, 

- Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, web: www.pojfm.cz, 

- Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 

web: www.zdrskolafm.cz, 

- Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, web: www.sosfm.cz, 

- Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 
web: www.ssremesel.cz, 

- Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace, web: www.ssgos.cz, 

- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace, web: www.ruzovka.eu. 

Střední škola zřizovaná Ministerstvem vnitra 

- Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany 

web: www.sospofm.cz. 

Od školního roku 2011/2012 je zastaveno přijímání žáků do 1. ročníku denního studia 

mládeže oboru Požární ochrana. Důvodem je úspora finančních prostředků vynakládaných 

na toto studium a organizační změny ve vzdělávání.17 

Soukromé střední školy 

- PrimMat – Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., web: www.primmat.cz, 

- Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o., web: www.ssosfm.cz, 

                                                 
16 Zdroj: DZ MSK 2020 

17 Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/studium-sos.aspx  

https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/dlouhodoby_zamer_08_2020_web.pdf
http://www.gsos.cz/
http://www.gpbfm.cz/
http://www.pojfm.cz/
http://www.zdrskolafm.cz/
http://www.sosfm.cz/
http://www.ssremesel.cz/
http://www.ssgos.cz/
http://www.ruzovka.eu/
http://www.sospofm.cz/
http://www.primmat.cz/
http://www.ssosfm.cz/
https://www.msk.cz/assets/temata/skolstvi/dlouhodoby_zamer_08_2020_web.pdf
https://www.hzscr.cz/clanek/studium-sos.aspx
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- Střední škola informačních technologií, s. r. o., web: www.ssinfotech.cz, 

- Střední uměleckoprůmyslová škola s. r. o., web: www.sumprum.cz. 

4.5.2. Vyšší odborné vzdělávání 

Na území SMFM nabízejí vyšší odborné vzdělávání dvě školy. Vyšší odborné vzdělávání 

rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje 

všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností.  

Vyšší odborná škola zřizovaná Ministerstvem vnitra 

- Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany 

web: www.sospofm.cz, 

Soukromá vyšší odborná škola 

- GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., www.vos-goodwill.cz18. 

4.5.3. Základní umělecké vzdělávání 

Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých 

oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Základní umělecké 

vzdělávání se uskutečňuje v ZUŠ, která připravuje také pro vzdělávání ve SŠ uměleckého 

zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo 

pedagogickým zaměřením.  

Na území SMFM působí dvě ZUŠ. 

Základní umělecká škola zřizovaná SMFM 

- Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, web: www.zusfm.cz 

ZUŠ je centrem uměleckého školství ve městě a okolí a výrazně se podílí na formování 

estetického cítění u mladých lidí. Cílem výchovně vzdělávací práce školy je vzbudit 

u žáků zájem o umělecké disciplíny a o kulturu vůbec. Učitelé rozvíjejí talent žáků a snaží 

se, aby dosáhli určitého stupně dokonalosti ve zvoleném oboru.  

Církevní základní umělecká škola 

- Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek, web: www.zusdhfm.wz.cz. 

4.5.4. Zájmové vzdělávání 

Vedle výchovy a vzdělávání poskytují ZŠ a MŠ v rámci doplňkové činnosti nebo 

zprostředkovaně další nadstandardní aktivity – zájmové kroužky.  

Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností 

se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních 

pro zájmové vzdělávání, zejména ve SVČ a ŠD. SVČ se dále podílejí na další péči o nadané 

děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci 

soutěží a přehlídek dětí a žáků.  

Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, web: www.klicfm.cz 

SVČ Klíč patří rozsahem své činnosti k největším organizacím svého druhu v ČR. 

Je významným poskytovatelem zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit ve Frýdku- 

-Místku a jeho okolí. Po celou dobu školního roku nabízí mnoho kroužků, kurzů a dalších 

                                                 
18 VOŠ také nabízí za finanční podpory SMFM pro aktivní seniory studium v Seniorské akademii. 

http://www.ssinfotech.cz/
http://www.sumprum.cz/
http://www.sospofm.cz/
http://www.vos-goodwill.cz/
http://www.zusfm.cz/
http://www.zusdhfm.wz.cz/
http://www.klicfm.cz/
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pravidelných zájmových a vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost, a to pro děti ve věku 

od 1 roku až po seniory. Na víkendové a další volné dny připravuje SVČ Klíč pro zájemce 

mnoho akcí. V nabídce jsou různá programová dopoledne, odpoledne, výlety, kulturní 

aktivity, pobytové akce a mnoho dalšího. Především o všech prázdninách připravuje pobytové 

a příměstské tábory, a to jak se všeobecným, tak s odborným zaměřením. SVČ Klíč je 

organizátorem okresních kol předmětových soutěží pro ZŠ a SŠ, které vyhlašuje MŠMT. 

Veškeré aktivity, které organizace pořádá, se pohybují v mnoha oborech lidské činnosti. 

Nabízí aktivity výtvarné a rukodělné, pohybové a sportovní, technické, hudební, taneční, 

deskové hry a mnoho dalších.  

V poslední době SVČ Klíč intenzivně, ve spolupráci se SMFM a dalšími subjekty, pracuje 

na rozvoji polytechniky nejen v organizaci samotné, ale v celém městě. Při organizaci vzniká 

nové Polytechnické centrum. 

Velké oblibě se těší akce Prázdniny ve městě (soubor programů pro děti, které tráví 

prázdniny nebo jejich část ve městě). Program financuje SMFM. Hlavními organizátory akce 

jsou SMFM a SVČ Klíč ve spolupráci s dalšími subjekty, které se zabývají volným časem dětí 

a mládeže. V roce 2020 proběhl již 15. ročník akce Prázdniny ve městě za zpřísněných 

hygienických opatření z důvodu výskytu koronaviru.  

ŠD při ZŠ zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před 

odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Aby ředitelé ZŠ mohli uspokojit zvýšený 

zájem zákonných zástupců o zájmové vzdělávání žáků ve ŠD, byly jejich kapacity v rejstříku 

škol a školských zařízení u většiny škol navýšeny.  

Trh vzdělávání a uplatnění, který pořádá SMFM s Úřadem práce ČR, se v roce 2020 

neuskutečnil v tradiční podobě za účasti mnoha desítek vystavovatelů, SŠ a firem, 

s praktickými ukázkami. Pořadatelé kvůli koronavirové pandemii připravili náhradní virtuální 

řešení. 

 Cíle pro následující období: 
- podporovat základní umělecké vzdělávání, 

- podporovat spolupráci SVČ Klíč s MŠ, ZŠ, SŠ a neziskovými organizacemi v oblasti 

vzdělávání a volnočasové aktivity, 

- podporovat polytechnické a přírodovědné zájmové vzdělávání, 

- podporovat akci Prázdniny ve městě, 

- zřídit v případě potřeby další oddělení ŠD, 

- podporovat celoživotní vzdělávání, 

- spolupracovat s Úřadem práce ČR v oblasti volby povolání s cílem poskytnout veřejnosti 

širokého rozsahu informaci o možnosti výběru vhodného povolání a uplatnění na trhu 

práce a profesní přípravy především žáků po ukončení povinné školní docházky. 
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4.6. Spolupráce škol s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Je obecně známo, že významnou podmínkou úspěchu školy je dobře nastavená spolupráce 

mezi zřizovatelem a ředitelem školy, neméně důležitá je forma vzájemné komunikace. 

Za tímto účelem OŠKMaT organizuje od roku 2018 dvoudenní výjezdní porady ředitelů škol 

(v roce 2020 se porada neuskutečnila z důvodu koronavirové pandemie). Zároveň je 

podporována spolupráce škol, vzájemné sdílení zkušeností, které přispívá k rovnoměrnějšímu 

zvyšování kvality ve školách.  

Pro školy je důležitá úzká spolupráce s rodiči dětí a žáků. Nepostradatelnými pomocníky 

při plnění úkolů ve vzdělávání jsou spolky rodičů a přátel školy.  

Při všech ZŠ jsou v souladu se školským zákonem zřízeny školské rady (dále „ŠR“) jako 

orgán školy, který se podílí na správě školy. ŠR zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet 

jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní 

zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Naše ŠR mají šest členů. 

Funkční období člena ŠR je tři roky.  

Zvyšuje se počet škol, které mají žákovský parlament.19 Míra jejich aktivity se napříč 

školami značně liší. Nejčastější oblasti, do nichž se žáci mohou zapojit, jsou mimoškolní akce 

a jejich plánování a realizace, řešení vztahových problémů v třídních kolektivech a možnost 

ovlivňovat vzhled a vybavení školy. Zásadní podmínkou pro rozvoj vzdělávací autonomie 

žáků je možnost participovat na volbě metod výuky, a obsazích a cílech výuky. RVP bude 

akcentovat rozvoj sociálních a občanských kompetencí posilujících míru zapojení žáků 

do života školy a obce. Budou podporovány školy, aby rozvíjely žákovské parlamenty jako 

nástroj pro rozvoj participačních schopností žáků.20 

Spolupráce s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace – v rámci projektu 

KPR21 do škol jsou žáci ZŠ seznamováni se základy poskytování první pomoci při úrazech či 

náhle vzniklých onemocněních. 

Mezi tradiční a oblíbené akce, kterých se školy účastní, patří výukové lekce Muzea Beskyd 

Frýdek-Místek, knihovnické besedy a lekce Městské knihovny Frýdek-Místek.  

Školy ve spolupráci s dalšími partnery nabízejí žákům kroužky ve škole a v rámci města, 

organizují ozdravné pobyty v přírodě, jazyková a matematická soustředění, adaptační pobyty, 

plavecký výcvik, lyžařský kurz, bruslení, exkurze, výlety, přednášky, besedy, náslechy 

u soudu, …  

Školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů spolupracují s organizacemi, jejichž 

posláním je vzdělávat mladé lidi v oblasti rizikového chování.  

Nejčastější výchovné problémy žáků ve školách – agresivní chování, vztahové, výukové 

a výchovné problémy, nekázeň, vandalismus, neomluvená absence, nevhodné chování 

k učitelům. Velká pozornost je věnována projevům šikany a kyberšikany, konzumaci 

návykových látek a kouření. Vše je řešeno systematickou činností školy ve spolupráci s rodiči 

a také s institucemi.  

                                                 
19 Žáci mají dle školského zákona právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být 

voleni do nich, pracovat v nich.  

20 Strategie 2030+ 

21 Kardiopulmonální resuscitace 

https://www.msmt.cz/file/54104/
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Ve školách jsou zřizována školní poradenská pracoviště (školní psycholog, speciální 

pedagog, výchovný poradce/kariérový poradce, školní metodik prevence, asistent speciálního 

pedagoga), která slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich 

zákonné zástupce a pedagogy. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům 

ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, SPC a střediska výchovné péče. 

Některé výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s Magistrátem města Frýdku-Místku 

(OSPOD), Státním zastupitelstvím ve Frýdku-Místku, Policií ČR, Střediskem výchovné péče 

ve Frýdku-Místku.  

Strážníci Městské policie Frýdek-Místek dohlížejí na bezpečnost dětí na přechodech 

pro chodce zejména v blízkosti škol. Od roku 2014 je v provozu nově vybudované dětské 

dopravní hřiště na sídlišti Anenská v Místku. V dopoledních hodinách slouží k výuce 

dopravní výchovy žáků 4. tříd ZŠ, poté je volně přístupné široké veřejnosti. Dopravní 

výchovu zajišťují strážníci Městské policie Frýdek-Místek.  

 Cíle pro následující období: 
- zkvalitňovat spolupráci mezi zřizovatelem a řediteli škol, 

- podporovat spolupráci škol a vzájemné sdílení zkušeností, 

- podporovat spolupráci škol s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání, 

- zejména v blízkosti ZŠ dbát na bezpečnost školáků na přechodech pro chodce 

prostřednictvím Městské policie Frýdek-Místek, 

- podporovat dopravní výchovu ve spolupráci s Městskou policií Frýdek-Místek. 
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Závěr 

Koncepční cíle stanovené v Koncepci rozvoje školství statutárního města Frýdku-Místku 

na období 2016–2020 se dařilo plnit.  

Z analýzy současného stavu předškolního vzdělávání a základního vzdělávání ve městě 

vyplývá, že kapacita MŠ a ZŠ je dostačující. Prostorové a materiální podmínky škol jsou 

na velmi dobré úrovni. Modernizace škol včetně tělocvičen, venkovních sportovních areálů 

a zařízení školního stravování probíhá průběžně. Školní zahrady MŠ jsou postupně 

rekonstruovány a vybavovány novými herními prvky. S ohledem na potřeby škol a podporu 

sportovních klubů ve městě je připravována výstavba nových tělocvičen při školách. Patřičná 

pozornost je věnována modernizaci zabezpečovacích systémů škol.  

Vývoj počtu narozených dětí v posledních pěti letech a předpokládaný vývoj počtu 

narozených dětí dává předpoklad, že do roku 2025 počet dětí v MŠ a žáků v ZŠ bude klesat. 

Síť MŠ a ZŠ je stabilní, nabízí kvalitní vzdělávání. Pro následující období je připravována 

reorganizace sítě škol/rozdělení dvou škol za účelem zlepšení kvality vzdělávání.  

Vzdělávací nabídku ve městě rozšiřují MŠ a ZŠ jiných zřizovatelů. Na předškolní a základní 

vzdělávání navazuje základní umělecké vzdělávání, zájmové vzdělávání a široká síť SŠ, které 

nabízejí střední vzdělávání zacílené na uplatnění absolventů na trhu práce a na pokračování 

ve studiu na vysokých školách, případně na vyšších odborných školách.  

Financování škol je vícezdrojové, především ze státního rozpočtu, rozpočtu zřizovatele a také 

z dalších zdrojů. Ve školství dochází v posledních letech k postupnému růstu platů nejen 

pedagogických, ale i nepedagogických pracovníků, financovaných ze státního rozpočtu. 

Z rozpočtu zřizovatele dostávají školy finanční příspěvek na provoz. Některé školy 

se souhlasem zřizovatele hradí z příspěvku na provoz také mzdové náklady nepokryté 

ze státního rozpočtu. V důsledku koronavirové pandemie bylo nutné v roce 2020 přistoupit 

ke krácení příspěvku na provoz. 

KRŠ SMFM 2021–2025 reaguje na připravované změny ve školství. Usiluje o vytvoření co 

nejlepších podmínek pro zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání, podporuje 

rovné příležitosti ve vzdělávání dětí a žáků s cílem umožnit každému jedinci maximálně 

rozvinout svůj potenciál a připravit se pro další studium, na trh práce a život v moderní 

a otevřené společnosti, plné digitálních technologií, automatizace a robotizace. Původní 

definice gramotnosti se v dnešní době postupně ze schopnosti číst, psát a počítat rozšířila 

na další druhy dovedností – sociální, přírodovědné, mediální, finanční a v poslední době 

na polytechnické a digitální. Pro rozvoj společnosti je důležité, aby absolventi uspěli v životě, 

nebáli se ho, orientovali se v něm a byli schopni se později uplatnit v zaměstnání, žili 

bez závislosti na sociálních dávkách a vytvořili si funkční rodinu. 

Rolí vzdělávacího systému je mj. vytvářet u žáků pozitivní vztah k učení a připravit je na to, 

že se budou kontinuálně učit v průběhu celého života novým věcem. Celoživotní učení 

se stává nevyhnutelným požadavkem na jednotlivce v rámci společnosti. Dle studií OECD 

dojde k transformaci většiny stávajících pozic, vzniknou nové pozice a některé stávající zcela 

zaniknou. Bude více než dříve nutné rozvíjet jak všeobecné, tak i odborné dovednosti po celý 

život. Z toho důvodu musí být budován a podporován pružný systém celoživotního učení, 

umožňující do něj kdykoliv vstoupit, mít možnost identifikovat potřebné znalosti 

a dovednosti, tyto si doplnit podle individuálních požadavků a získané dovednosti a znalosti 

mít možnost potvrdit v celostátně uznávaném systému. Mladí lidé dnes prožívají, v porovnání 

s předcházejícími generacemi, poměrně dlouhé období přechodu do plné dospělosti, které je 
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velmi komplexní, plné výzev a voleb, ve kterých se musí orientovat a reagovat na ně, aby 

mohli obstát v životě.22 

Události spojené s koronavirovou pandemií přinesly pro vzdělávací systém velké změny 

a potvrdily nutnost celoživotního učení každého jednotlivce v rámci společnosti. Zákaz 

přítomnosti žáků ve školách od poloviny března 2019 ze dne na den proměnil tradiční podobu 

výuky. V té souvislosti se novým věcem museli učit ředitelé/učitelé/žáci/rodiče. Zavedením 

distanční výuky byli rodiče mnohem více vtaženi do vzdělávání svých dětí. Školy musely 

velmi rychle hledat způsoby, jak vzdělávání organizovat. Zjišťovaly, kolik žáků má podmínky 

pro on-line komunikaci, musely se rozhodnout, jaký způsob komunikace s nimi zvolí, jak 

budou komunikovat s žáky, kteří on-line připojeni nejsou, co bude obsahem vzdělávání 

na dálku, jak bude výuka probíhat a jakým způsobem budou žáky hodnotit.  

Většina škol a učitelů v této nelehké zkoušce obstála a patří jim poděkování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku schválilo dokument „Koncepce rozvoje školství 

statutárního města Frýdku-Místku na období 2021–2025“ svým usnesením ze 14. zasedání 

zastupitelstva města č. VI./6.1. ze dne 16. 3. 2021. 

 

                                                 
22 Zdroj: Strategie 2030+ 

https://www.msmt.cz/file/54104/
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Tabulka 13 – Použité zkratky 

Zkratka Význam 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČŠI Česká školní inspekce 

DZ MSK Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Moravskoslezského kraje 2020 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FM Frýdek-Místek 

ICT Informační a komunikační technologie 

KRŠ SMFM 2021–2025 Koncepce rozvoje školství statutárního města Frýdku- 

-Místku na období 2021–2025 

KÚ MSK Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

MAP Místní akční plán Frýdek-Místek 

MAS Místní akční skupina 

MSK Moravskoslezský kraj 

MŠ Mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NIV Neinvestiční výdaje 

OECD 
Organisation for Economic Co-operation and 

Development, Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj; mezinárodní organizace 

OSPOD Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

OŠKMaT Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu 

města Frýdku-Místku 

PS Pracovní skupina 

RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

SMFM Statutární město Frýdek-Místek 

SPC Speciálně pedagogické centrum 

SŠ Střední škola 

SVČ Středisko volného času 

ŠD Školní družina 

ŠR Školská rada 

ŠPZ Školské poradenské zařízení 

ŠVP Školní vzdělávací program 

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola 

 


