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1/ zákLAdní údAjE O škOLE

1.1 škOLA jE zAPSAná v rEjStříku škOL A škOLSkýCH zAřízEní 
      Od rOku 2008

názEv škOLy galileo sChool – bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o.

AdrESA škOLy jana čapka 2555, Frýdek–místek  738 01

Právní FOrmA společnost s ručením omezeným

Ič 286 60 790

rEd IzO 691003076

řEdItELkA škOLy mgr. věra mikolášová

kOntAkt +420 724 326 815, info@galileoschool.cz, www.galileoschool.cz

1.2 zřIzOvAtEL

názEv zřIzOvAtELE galileo sChool – bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o.

AdrESA zřIzOvAtELE jana čapka 2555, Frýdek-místek  738 01

kOntAkt +420 724 326 815, info@galileoschool.cz

1.3 PřEHLEd SOučáStí škOLy

zákLAdní škOLA izo 181001110 kapacita 88 žáků

škOLní družInA izo 181052695 kapacita 50 žáků

mAtEřSká škOLA izo 181005484 kapacita 25 dětí
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GALILEO SCHOOL – bilingvní  
mateřská škola a  základní škola, s.r.o. 
nabízí ucelený systém vzdělávání  
zaměřený na bilingvní výuku v anglic-
kém a  českém jazyce dětem mateřské 
školy od 2 let do 6 let a žákům základ-
ní školy od 1. do 9. ročníku. záměrem 
školy je být školou rodinného typu 
s maximálním počtem 16 žáků ve třídě.

založení GALILEO SCHOOL ve 
Frýdku–místku bylo podpořeno 
úspěšným vzdělávacím programem 
GALILEO SCHOOL probíhajícím 
v bratislavě na Slovensku. ten vznikl 
z  popudu rodičů hledajících alterna-
tivu vzdělávání odpovídající jejich 
požadavkům a představám v  oblas-
ti jazykové přípravy jejich dětí. Celý  
projekt GALILEO SCHOOL 
zahrnuje vzdělávání od mateřské školy  
až po gymnázium. 

základní škola GALILEO SCHO-
OOL ve Frýdku–místku zahájila svou 
činnost ve školním roce 2008–2009 
otevřením dvou tříd I. a III., při-
čemž ve III. třídě byli vzděláváni žáci  
3. a 4. ročníku. 

ve školním roce 2009–2010 zahájila 
provoz mateřská škola, kde jsou děti 
vzdělávány v  anglickém a  českém  
jazyce podle školního vzdělávacího  
programu pro předškolní vzdělává-
ní GALILEO SCHOOL. ve třídě 
Prepclass je program a režim činnos-
tí přizpůsoben přípravě dětí na vstup  

do školy. Snahou školy je, aby pře-
chod dětí z  mateřské školy do školy  
základní byl co nejplynulejší a děti byly  
připraveny na výuku v cizím jazyce.

k  zahájení výuky na 2. stupni zš  
došlo ve školním roce 2011–2012. 

na obou stupních zš jsou předměty 
matematika, hudební, výtvarná a těles-
ná výchova, Social Studies a Science 
vyučovány anglicky. 

Při výuce anglického jazyka i dalších 
předmětů vyučovaných v angličti-
ně navozují učitelé atmosféru přiro-
zeného cizojazyčného prostředí se 
záměrem poskytnout žákům co nejví-
ce podnětů a umožnit jim prakticky 
využívat nabytých jazykových doved-
ností. rodilí mluvčí vyučují nejenom 
v hodinách anglického jazyka, ale 
vedou i hodiny Science a Social Stu-
dies již od prvního ročníku.

v průběhu školní docházky jsou žáci 
průběžně připravování ke složení 
mezinárodních jazykových zkoušek. 
mladší žáci se zapojují do Cambrid-
geských zkoušek yLE, žáci druhé-
ho stupně skládají zkoušky PEt 
a v závěru studia v 9. ročníku zš budou 
žáci skládat zkoušku „First Certifi-
cate in English“ (FCE), která odpo-
vídá úrovni b2-C1 podle společné-
ho Evropského referenčního rámce 
pro jazyky.

dalšími, neméně důležitými priori-
tami školy jsou individuální přístup 
k žákovi a jeho zákonným zástupcům, 
všestranný rozvoj osobnosti žáků, 
vytvoření bezpečného, přátelského  
a vysoce motivujícího prostředí 
a  osobnost učitele, jež je klíčovým 
faktorem pro realizaci vzděláva-
cích cílů. nízký počet žáků ve tří-
dách a  přátelská atmosféra založená 
na osobním přístupu umožňují žákům 
dosahovat svého maxima.

II/ CHArAktErIStIkA škOLy
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iii/ přehled oborů VzděláVání

3.1 vzděLávACí PrOGrAm škOLy

kód ObOr vzděLání POznámky zAřAzEné rOčníky

7901C/01 základní škola 
výuka předmětů matematika, Hv, vv, tv, 

Social Studies a Science v anglickém jazyce 
1.–9. ročník

vzdělávání v  základní škole probíhá 
podle školního vzdělávacího progra-
mu pro základní vzdělávání GALI-
LEO SCHOOL, který je vytvořen 
v  souladu s  rámcovým vzdělávacím 
programem mšmt české republi-
ky. zaměřuje se na bilingvní výuku  
v jazyce českém a anglickém. Součas-
ně se soustředí na vzájemné prolínání 
učiva ve vyučovaných předmětech, 

učení v  souvislostech a propojení  
teorie se zkušenostmi ze skutečného 
života. švP zv GALILEO SCHOOL 
si dává za cíl rozvíjet schopnosti žáka 
tak, aby se naučil formulovat, obhajo-
vat a prezentovat své vlastní názory 
utvořené na základě získaných vědo-
mostí, dovedností a osobní zkušenosti 
v  obou jazycích. v  rámci podpory  
aktivního vzdělávání žáci pracují na 

řadě školních projektů, jež v  závěru 
obou pololetí prezentují v  anglickém 
jazyce před publikem rodičů a přátel 
školy.
disponibilní hodiny učebního plánu 
posilují zejména výuku v  oblastech 
Anglický jazyk a matematika a její 
aplikace.

3.2 údAjE O POčtu žáků v zš 

třídA rOčník
POčEt 

k 30. 9. 2014
POčEt 

k 30. 6. 2015
z tOHO IndIv. 
IntEGrOvAní

z tOHO 
žáCI CIzInCI

I. A 1. 13 13 5

II. A 2. 7 6 5

III. A 3. 11 11

Iv. A 4. 5 6

v. A 5. 3 5 1

vI. A 6. 5 6

vII. A 7. 8 8 2

IX. A 9. 7 7

Celkem 59 62 3 10
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3.3 údAjE O POčtu dětí v mš

třída počet k 30. 9. 2014 počet k 30. 6. 2015

kindergarten 14 14

Prepclass 10 11

Celkem 24 25 

3.4 vyučOvAné PřEdměty vE škOLním rOCE 2014/2015

1. StuPEň

předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem

český jazyk 7 7 7 7 7 35

Anglický jazyk 3 4 4 4 3 18

matematika 4 4 4 5 5 22

Informatika 1 1

Prvouka 2 2 2 6

Přírodověda 2 2 4

vlastivěda 1,5 1,5 3

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

výtvarná výchova 2 2 1 2 2 9

tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Svět práce 1 0,5 0,5 2

Social Studies 1 1 1 3

Celkem 21 22 23 26 26 118



2. StuPEň

předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Celkem

český jazyk 4 4 4 5 17

Anglický jazyk 4 4 4 4 16

španělský jazyk 3 2 3 8

matematika 5 4 5 5 19

Informatika 1 1 2

dějepis 2 2 2 2 8

výchova k občanství 1 1 1 1 4

Fyzika 2 2 2 1 7

Chemie 2 2 4

Přírodopis 2 2 2 1 7

zeměpis 2 2 1 1 6

Hudební výchova 1 1 1 1 4

výtvarná výchova 2 2 1 1 6

výchova ke zdraví 1 1 2

tělesná výchova 2 2 2 2 8

Svět práce 1 1 2

Social Studies 1 1 2

Celkem 28 30 32 32 122
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iV/ přehled praCoVníků školy

4.1 údAjE O PEdAGOGICkýCH PrACOvníCíCH

mAtEřSká škOLA

pedagog.
praCoVník

praCoVní 
zařazení

úVazek
stupeň

Vzdělání
aprobaCe poznámka

1
učitelka mš
kindergarten

1,0 Sš/vš
Speciální 

pedagogika

6/2015 úspěšně ukončeno 
bakalářské studium vš 
obor spec. pedagogika

2
učitelka mš

prepclass
0,8 vš učitelka pro mš

6/2014 úspěšně
ukončeno bakal. studium

vš obor uč. pro mš

3
učitelka mš
kindergarten

dpp/dpč vš
Speciální

pedagogika

4
učitelka mš

prepclass
dpp SPGš

Pedagog pro mš 
a 1. stupeň zš

9/2014 úspěšně ukončeno 
bakalářské studium vš obor 
pedagogika pro mš a 1.st.zš

5
asistentka

pedagoga v mš
1,0 SOu

I. StuPEň zš

pedagog.
praCoVník

praCoVní 
zařazení

úVazek
stupeň

Vzdělání
aprobaCe poznámka

1 ředitelka 1,0 vš SPP-uč. šmvzP
učitelství mládeže
vyžadující zvl. péči

2 třídní učitelka 1,0 vš uč. I. st. zš

3 třídní učitelka 1,0 vš uč. I. st. zš (ma)

4 třídní učitelka 1,0 vš uč. I. st. zš (Aj)

5 třídní učitelka 0,8 vš SPP Speciální pedagogika
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II. StuPEň zš

pedagog.
praCoVník

praCoV.
zařazení

úVazek
stupeň

Vzdělání
aprobaCe poznámka

1 tř. učitelka 0,75 vš
uč. II. st. zš (Ch, Pč),

 Aj pro 1. st. zš

2 tř. učitelka 1,0 vš uč. Sš (čj, zSv)

3 tř. učitel 1,0 vš uč. II. st. zš (ma, Aj)

4 učitel 1,0 vš rodilý mluvčí

5 učitelka dpp vš uč. zš, Sš (šj) Externí učitel

6 učitelka dpp vš uč. II. st. zš (tv, z) Externí učitel

7 učitelka dpp vš uč. Sš (F, biol.) Externí učitel

8 učitelka dpp vš uč. všeob. vzděl. předmětů Externí učitel

9 učitelka dpp vš z, rj Externí učitel

škOLní družInA

pedagog.
praCoVník

praCoVní 
zařazení

úVazek
stupeň

Vzdělání
aprobaCe poznámka

1 Vychovatelka šd 1,0 vš vš

2 Vychovatelka šd 1,0 Sš vychovatelství

3 Vychovatel šd dpp vš rekreologie Externí učitel

4.2 PEdAGOGIčtí PrACOvníCI POdLE věkOvé SkLAdby

do 35 let 36–45 let 46–50 let 51–62 let V důCh. Věku Celkem

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

2 3 1 10 0 6 0 1 0 0 3 20

4.3 údAjE O nEPEdAGOGICkýCH PrACOvníCíCH

nepedagog.
praCoVník

praCoVní 
zařazení

úVazek
stupeň

Vzdělání
poznámka

1 manažer 0,5 Sš, přeruš. studium vš

2 asistentka řš 1,0 Sš

3 uklízečka dpp Sš
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4.4 CELkOvý údAj O vznIku A SkOnčEní PrACOvníHO 
      POměru zAměStnAnCů

nástupy a odChody
šk. rok 2014/2015

pedagogiCtí
praCoVníCi

nepedagogičtí
praCoVníCi

nástupy 6 1

odchody 3 1

Pro školní rok 2014–2015 bylo přijato 
šest nových pedagogů. 

Při výběru nových učitelů postupova-
lo vedení školy nanejvýš odpovědně. 

důležitým faktorem pro přijetí do  
pracovního poměru je nejen doloži-
telná pedagogická zkušenost, znalost  
anglického jazyka, ale i osobnost  
učitele.

Součástí přijímacího řízení je ukáz-
ková hodina, jejímž cílem je možnost 
sledovat kandidáta při pedagogické 
činnosti.  

V/ údaje o zápisu k poVinné školní doCházCe

5.1 údAjE O záPISu k POvInné škOLní dOCHázCE

zapsaní žáCi 
V řádném termínu

přijatí žáCi
do 1. roč.

žáCi s odkladem 
školní doCházky

počet žáků
V 1. roč. k 1. 9. 2015

13 12 1 9

• k zápisu do 1. ročníku se v řádném 
  termínu dostavilo 13 dětí, 12 bylo 
   vydáno rozhodnutí o přijetí.  

• v září 2015 nastoupilo do 1. ročníku 
  9 žáků



8
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6/ údaje o VýsledCíCh VzděláVání žáků 

6.1 PřEHLEd O výSLEdCíCH vzděLávání žáků

žáci 1. a 2. stupně jsou v  průběhu 
školního roku hodnoceni procenty. 
Stupnice od 0 do 100 % přesněji odrá-
ží úspěšnost žáka v daném předmětu.  

na výsledném hodnocení se podílí 
určitou měrou váha hodnocení čtvrt-
letních testů (40 %), ústních zkoušení 
(20 %), malých testů (10 %), aktivi-

ty v  hodině (10%), domácí přípravy  
(5 %), referátů a projektových prací 
(15 %).

hodnotíCí stupniCe - sroVnání hodnoCení proCenty a klasifikačními stupni

proCenta stručné hodnoCení sloVní Vyjádření klasifikační stupeň

100 %–87 % prakticky bezchybný stav výborný 1

86,99%–70% převládají pozitivní zjištění, dílčí chyby chvalitebný 2

69,99%–50% pozitiva a negativa v rovnováze dobrý 3

49,99%–35% převaha negativních zjištění, výrazné chyby dostatečný 4

34,99%– 0% zásadní nedostatky nedostatečný 5

závěrečné hodnocení (vysvědčení) 
v pololetí a na konci školního roku je 
pro žáky 1. stupně zpracováno slovně, 
žáci 2. stupně jsou klasifikováni.

v  rámci slovního hodnocení může 
učitel zohlednit individuální možnosti  
a schopnosti každého dítěte. Součas-
ně toto hodnocení umožňuje sledo-
vat postupné pokroky a vývoj žáka.  

Pro lepší orientaci je v závěru uvede-
no slovní vyjádření podle stupnice 
celkového hodnocení prospěchu: 
výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, 
nedostatečný.

PřEHLEd O PrOSPěCHu vE škOLním rOCE 2014/2015 

ročník
i. pololetí ii. pololetí

počet
žáků

hodnoCen 
sloVně

prospěl
s Vyznam.

neprospěl
počet 
žáků

hodnoCen 
sloVně

prospěl
s Vyznam.

neprospěl

1. 13 13 13 0 13 13 13 0

2. 7 7 7 0 6 6 6 0

3. 11 11 11 0 11 11 11 0

4. 5(4) 4 4 0 6 6 6 0

5. 3 3 3 0 5 5 4 0

6. 5 3 0 6 4 0

7. 8 3 0 8 4 0

9 7 5 0 7 4 0

Celkem 59 (58) 38 49 (84 %) 0 62 41 52 (84 %) 0 
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6.2 tEStOvání žáků, PřIjímACí zkOušky nA StřEdní škOLu

výSLEdky tEStOvání SCIO 

žáci 3. a 5. ročníku se zúčastnili srovnávacího testování sCio. Celkem se testování zúčastnilo 5 105 žáků 3. ročníku  
z 258 škol čr, 8 993 žáků 5. ročníku z 388 škol.

3. ročník – zúčastnilo se 5 105 žáků z 258 škol

5. ročník – zúčastnilo se 8 993 žáků z 388 škol

čESký jAzyk 
výsledky školy ve vzdělávacích oblas-
tech český jazyk, matematika, anglický 
jazyk a člověk a jeho svět jsou špičko-
vé. škola patří mezi 10% nejúspěšněj-
ších škol v testování. 

kLíčOvé kOmPEtEnCE
výsledky školy v klíčových kompeten-
cích jsou nadprůměrné. škola patří 
mezi úspěšné školy a má lepší výsledky 
než 70 % zúčastněných škol.

1 žák získal ocenění za nejlepší výsle-
dek v moravskoslezském kraji v testo-
vání SCIO 3. tříd a 2 žáci získali oce-
nění za druhý nejlepší výsledek v mS 
kraji v testování SCIO 3. tříd.

tEStOvání žáků v AnGLICkém jAzyCE 
– CAmbrIdGESké zkOušky yLE A PEt

6 žáků 1. stupně se zúčastnilo zkoušek yle v úrovních Starters a movers - všichni žáci u zkoušky uspěli s průměrným počtem 
bodů 4,8 z možných 5 v každé části testu.

8 žáků 7. a 9. ročníku se zúčastnilo zkoušky pet. všichni účastníci zkoušku úspěšně vykonali, dva nejúspěšnější prokázali 
znalosti na úrovni b2 podle Společného evropského referenčního rámce.

PřIjímACí zkOušky nA StřEdní škOLy

na střední školy se hlásilo celkem 9 žáků. z toho 2 ze sedmého ročníku a 7 z devátého ročníku. z toho 8 žáků se zúčastnilo 
„Pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadáva-
ných jednotných testů“ (Cermat).

ročník počet žáků
zkoušky 
Cermat

bez přijímaCí 
zkoušky

přijato na 
gymnázium

přijato na sš (úpl-
né střední Vzdělá-

ní s maturitou)

7. 2 2 0 1 0

9. 7 6 1 3 4

čESký jAzyk 
výsledky školy v českém jazyce jsou 
nadprůměrné. škola patří mezi úspěš-
né školy a má lepší výsledky než  
80 % zúčastněných škol. výsledky 
žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká  

odpovídá úrovni jejich studijních před-
pokladů, učitelé s  potenciálem žáků 
velmi dobře zacházejí a žáci pracují 
nad své možnosti.

mAtEmAtIkA
výsledky školy v matematice jsou 
nadprůměrné. škola patří mezi úspěš-
né školy a má lepší výsledky než 70 %  
zúčastněných škol.
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6.3 výCHOvná OPAtřEní uděLEná vE šk. rOCE 2014–2015

znění uděLEnýCH POCHvAL A nAPOmEnutí
3x Pochvala třídního učitele za vzorné studijní výsledky.
6x Pochvala třídního učitele za píli a aktivitu ve vyučování.
2x Pochvala třídního učitele za vzornou přípravu na vyučování.
3x Pochvala třídního učitele za reprezentaci školy v soutěžích.
4x Pochvala ředitelky školy za příkladné studijní výsledky.
2x napomenutí třídního učitele za nevhodné chování ke spolužákům.
4x napomenutí třídního učitele za nevhodné chování o přestávkách a nerespektování pokynů vyučujících.
1x napomenutí třídního učitele za časté zapomínání domácích úkolů a školních pomůcek.
1x důtka třídního učitele za neplnění školních povinností a časté zapomínání.

6.4 údAjE O zAmEškAnýCH HOdInáCH

1. pololetí 2. pololetí

omluV.
absenCe

neomluV.
absenCe

CelkoVá 
absenCe

průměr 
na žáka

omluV. 
absenCe

neomluV.
absenCe

CelkoVá 
absenCe

průměr 
na žáka

I.st. 1 295 0 1 295 33,21 1 591 0 1 591 36,16

II.st. 1 255 0 1 255 62,75 1 556 0 1 556 70,73

Celkem 2 550 0 2 550 43,22 3 147 0 3 147 47,68

výše absence byla ovlivněna dlouhodobými nepřítomnostmi žáků z  důvodu pobytu v  zahraničí. v těchto případech byl  
žákům zpracován učební plán za účelem individuálního vzdělávání po dobu pobytu mimo školu.

6.5 údAjE O IntEGrOvAnýCH žáCíCH

rOčník druH POStIžEní POčEt žáků

5. porucha autistického spektra 1

7. zdravotní postižení 1

7. SPu 1

• zákonní zástupci nepožadují zpracování IvP - individuální potřeby byly po dohodě se zákonnými zástupci řešeny formou 
doučování v odpoledních hodinách a přizpůsobením podmínek vzdělávání podle momentálních potřeb žáků v rámci běžné 
výuky

100

80

60

40

20

0

průměrné percentilové umístění 
všech zúčastněných žáků

průměrné percentilové umístění 
žáků GALILEO SCHOOL

český jazyk matematika

POrOvnání výSLEdků tEStů PřIjímACíHO řízEní nA Sš
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škola zahájila svou činnost ve škol-
ním roce 2008–2009 v  prostorách 
bývalé školy na ulici míru 1313  
ve Frýdku–místku. tyto prostory se 
postupně stávaly nevyhovujícími, jak 
z  hlediska prostorového uspořádání, 
tak i  z  hlediska technického stavu 
budovy. v roce 2010 byl suterén školy 
následkem povodní vytopen a nemohl 
byt nadále využíván.

z těchto důvodů majitelé školy hledali 
novou budovu, jež by kromě technic-
kého zázemí a vhodných prostorových 
podmínek nabízela možnosti odbor-
né výuky pro žáky 2. stupně, zázemí 
s  tělocvičnou a  jídelnou. ve spolu-
práci s  magistrátem města Frýdku–
místku došlo k  jednání s ředitelstvím  
2. základní školy ve Frýdku–místku, 

které vedlo k  získání nových prostor 
pro GALILEO SCHOOL – pronájem 
celého pavilonu. tyto nové prostory  
na ulici jana čapka 2555 ve 
Frýdku–místku jsou školou využívány 
od 1. září 2011. 

v  průběhu školních roků 2012–2013 
a 2013–2014 byly schváleny a reali-
zovány stavební úpravy stávajících 
prostor, které GALILEO SCHOOL 
využívá ke své činnosti. 

účelem stavebních úprav bylo zmen-
šení stávajících tříd a vytvoření tříd 
nových. Stavební úpravy byly rozvrže-
ny do 2 etap, kdy v  1. etapě proběh-
ly v  přízemí pavilonu. Přepažením 
stávající třídy byla vytvořena ředitelna 
a 1 třída zš. v následující etapě, kte-

rá proběhla v  průběhu letních prázd-
nin 2013–2014 byly přepaženy třídy  
v  1. patře a tím vytvořena další  
1 nová třída a kabinet pro pedagogické  
zaměstnance. 

další úpravy proběhly v měsíci srpenu 
2015, kdy byly zrekonstruovány  
toalety v obou patrech pavilonu.

Pro vzdělávání i odpočinek žáků  
využívá škola odborné učebny chemie, 
fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, 
počítačovou, tělocvičnu a rozsáhlý 
venkovní sportovní areál. kromě výše 
uvedeného, škola disponuje 2 interak-
tivními tabulemi, jež jsou využívány 
jak pro výuku v zš, tak pro vzdělávání 
v mš.

• provozní doba školy je od 7.00 
 do 17.00 hodin.

• rozvrh hodin je sestaven v souladu 
 s  psychohygienickými zásadami,  
 začátek vyučování je stanoven 
 na 8.10 hod. s ohledem na dojíždějící 
 žáky

• v 8.00 hodin – zahájení dne tzv.  
 Welcome ring (učitel ve své třídě 
 navozuje pracovní a  tvořivou  
 atmosféru a motivuje děti k učení).

• Po ukončení vyučování se mohou  
 žáci 1. a  2. stupně zš účastnit  
 aktivit školní družiny.

• školní družina (afternoon club) 
 – provozní doba je zpravidla ráno 
 od 7.00 do 8.00 a  po vyučování  
 od 11.45 do 17.00 hodin.

• vnitřní vybavení školy je v souladu 
 s vyhláškou č. 410/ 2005 Sb.

• Odborné učebny – škola GALILEO 
 SCHOOL využívá zázemí odbor- 
 ných učeben 2. zš. k dispozici jsou 
 učebny fyziky, chemie, přírodopisu, 
 počítačová, výtvarné výchovy  
 a pěstitelských prací. tělocvičnu  
 a nově zrekonstruovaný areál  
 školního hřiště mají žáci taktéž  
 k dispozici. dále je k výuce využívá- 
 na vlastní interaktivní učebna, která  
 je situována přímo v  prostorách  
 GALILEO SCHOOL.

• výuka nepovinných předmětů Social 
 Studies a Science probíhá s  cílem  
 „nastartovat“ u žáků proces vzdělá- 
 vání v cizím jazyce.

• škola nabízí vyrovnávací kurzy  
 angličtiny pro nově příchozí žáky.

• Informační systém o prospěchu  
 a chování žáků a omlouvání absence 
 je zajištěn přes webový server iskola.cz.

• měsíční zpravodaj galileo info  
 informuje o plánovaných aktivitách 
 školy a poskytuje další důležité  
 informace k  organizaci výchovně 
 vzdělávacího procesu. zpravodaj  
 je zasílán zákonným zástupcům 
 elektronicky a je vyvěšen na nástěnce 
 ve vstupní hale školy.

• škola garantuje bezpečné a příjemné 
 prostředí pro žáky i učitele, atmosféru 
 důvěry a respektu.

OrGAnIzACE PrOvOzu škOLy

6.6 POdmínky A OrGAnIzACE
      výCHOvně vzděLávACíHO PrOCESu škOLy
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7/ údaje o dalším VzděláVání
    pedagogiCkýCh praCoVníků (dVpp)
    a ostatníCh praCoVníků školy

Systematické vzdělávání pedagogů je jednou z priorit školy. dvPP se ve šk. roce 2014–2015 zaměřovalo zejména na oblast 
využívání výpočetní techniky (tabletů) ve výuce, metodiku práce s nadanými žáky a dětmi, metodiku výuky matematiky 
podle prof. Hejného a přípravu pedagogů pro lektorskou činnost.

názeV kurzu (školení) pořadatel počet účastníků

Heuristická výuka fyziky prakticky uk Praha 1

Letní škola s metodou Hejného v předmatematické výchově H-mat, o.p.s. 1

metoda dobrého startu (mdS) – jana Swierkoszová kvIC nový jičín 1

výuková metoda prof. Hejného v mateřských školách kvIC nový jičín 1

Inspirativní hodina I. stupeň kvIC nový jičín 2

uchovávání a vyřazování dokumentů nOvEkO 96 1

Lektorské dovednosti základy – SFumAtO AbC music 6

Lektorské dovednosti rozšíření – SFumAtO AbC music 2

veletrh nápadů učitelů fyziky 20 uk Praha 1

Letní škola tvoříme s iPadem a pro iPad iSmart premium s.r.o. 1

Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni zš pro pokročilé H-mat, o.p.s. 4

Seminář pro schválené žadatele kA1, Erasmus + školní vzdělávání dzS 2

základní vzdělávání z pohledu čšI kvIC nový jičín 1

Předškolní vzdělávání z pohledu čšI kvIC nový jičín 1

Pokus a pozorování ve výuce chemie kvIC nový jičín 1

Studium vš – speciální pedagogika Pdf Ou 1

ntC learning mensa čr 1

InspIS švP, InspIS SEt nIQES 1

Administrátor počítačových sítí It ve skole.cz, o.p.s. 1

jak plánovat rozvoj ICt na naší škole It ve skole.cz, o.p.s. 2

tajemství správných prezentací It ve skole.cz, o.p.s. 13

dotykové technologie a interaktivní metody vzdělávání SOu dAkOL, s.r.o. 13

možnosti využití dotykových technologií ve výuce SOu dAkOL, s.r.o. 13
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vIII
údaje o aktiVitáCh školy
a prezentaCi školy na Veřejnosti 

22
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8/ údaje o aktiVitáCh školy 
     a prezentaCi školy na Veřejnosti

galiCup
10. října proběhl 3. ročník fotbalového 
turnaje, celá škola žila sportem. utká-
ní mezi žáky, rodiči a učiteli byla napí-
navá a plná emocí. žákům 9. ročníku 
se nakonec podařilo turnaj vyhrát. 

beseda pro rodiče
„jak porozumět potřebám
dítěte, jak jej efektiVně 
Vést“
20. listopadu mohli rodiče konzulto-
vat své zkušenosti a získat cenné rady 
paní mgr. Sohrové.

den oteVřenýCh dVeří
26. listopadu si mohli všichni zájemci 
prohlédnout školu a navštívit vyučování.
 
poznej tajemstVí Vědy
Soutěže, kterou 8. prosince organi-
zovalo Gymnázium Hello v  Ostravě,  
se zúčastnili vybraní žáci 2. stupně.

halloWeen
31. října byl den strašidelný, tvořivý  
a plný zábavy. nocování ve škole  
a stezka odvahy jsou zkouškami 
pevných nervů všech zúčastněných.

mikulášská nadílka
5. prosince naši školu navštívil miku-
láš! A nejen on, doprovodili ho krás-
ní andělé i strašliví čerti. vyslechli  
si spoustu básniček a písniček. Celou 
nadílku zorganizovali žáci 2. stupně zš.

prezentaCe projektů
18. prosince a 28. května proběhly 
prezentace žákovských projektů 1.–9. 
ročníku. nabídka témat byla pestrá, 
žáci předvedli, co se vše naučili a jaké 
pokroky udělali v osvojování anglické-
ho jazyka.

témAtA PrOjEktů

1. pololetí

1. ročník
námořníCi

2. ročník
Večerníček

3. ročník
malý prinC

4.–5. ročník
poVolání

6. ročník
traVelling

7. ročník
galileo internat. airport

9. ročník
sVět práCe 
– Výběr budouCího poVolání

2. pololetí

1. ročník
námořníCi sos

2. ročník
rainboW

3. ročník
škola naruby

4.–5. ročník
inVentions

6. ročník
sports

7. ročník
kronika, aneb setkání po 40 
leteCh

9. ročník
spaCe
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Vánoční nadílka pro zVěř 
19. prosince se konala již tradiční 
výprava ke krmelci. Připravili jsme 
nadílku pro zvěř, ozdobili stromeček 
ovocem a zeleninou a zazpívali si  
koledy. nálada byla sváteční.

den oteVřenýCh dVeří 
– iQ hry
25. února byl pro všechny zájemce 
připraven zajímavý program, který 
nabízel zábavné hodiny fyziky, an-
gličtiny a českého jazyka. Součástí 
programu byly také IQ hry včetně  
testování IQ.

projektoVý den s finským 
studentem
13. března navštívil naši školu stu-
dent z Finska. Seznámil nás se zvyky  
a reáliemi Finska. Strávili jsme společně 
příjemný den.

slaVnost slabikáře
17. března otevřeli prvňáčci Slabiká-
ře a ukázali svým rodičům, jak pěkně  
se naučili číst.

týden zadarmo
v  průběhu celého roku mohou děti  
využít nabídky zkušebního týdne  
– výuky společně s  našimi žáky.  
I pro nás jsou taková setkání přínosem  
a zajímavou zkušeností.

reCyklohraní
Po celý rok se opakovaně, a vždy 
s  úspěchem, naše škola zapojuje  
do ekologického projektu na téma  
recyklace odpadu.

kurzy, škOLy v PřírOdě, výLEty

lyžařský kurz pro děti mš 
a žáky 1. stupně zš
proběhl 3.–7. února a 9.–13. března  
ve Ski areálu bílá.

Výlety do beskyd 
s přenoCoVáním
v závěru školního roku odjeli žáci se 
svými učiteli poznávat krásy naší vlasti: 
Ostravice – mazák, brno, Prašivá.

Výlet do zoo ostraVa
3. června děti mateřské školy vyrazily 
autobusem na výlet za zvířátky.

CykloVýlet pro rodiče 
a děti
20. června učitelé, rodiče a děti šlá-
pli do pedálů a vyrazili na výlet  
do Frýdlantu nad Ostravicí.

letní škola pro zš 
Od 7. –11. července školáci zažili dob-
rodružný týden plný zábavy, cestování 
a poznání.
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městská knihoVna 
Ve frýdku-místku
- registraCe žáků
tematické pořady a besedy v průběhu 
roku a pasování prvňáčků na čtenáře.

diVadelní předstaVení
„henry and siX WiVes“
6.  listopadu jsme zhlédli anglické 
divadelní představení. je příjemné, 
když nepotřebujeme české titulky.

eXkurze trh VzděláVání 2014 
11. listopadu se žáci 9. ročníku mohli 
seznámit s  nabídkou středního vzdě-
lávání a ověřit si své komunikační 
dovednosti při získávání informací.

diVadelní předstaVení 
„kytiCe“
8. prosince vyrazili žáci 2. stupně 
do divadla jiřího myrona.

VýstaVa betlémů na zámku 
19.  prosince se prohlídkou betlémů 
vánočně naladili žáci 2. stupně.

diVadlo smíšek
Oblíbená loutková představení pro 
děti mš a žáky 1.–3. ročníku zš 
probíhala po celý rok.

•příběhy robotíka šroubka
•kouzelná vánoční pohádka
•klofáčkovic horský výlet
•náčelník Velké ucho a posvátný totem

VzděláVaCí program poliCie
čr „buď připraVen“ a „besip“ 
probíhal v měsíci březnu

sCéniCké čtení
s lukášem hejlíkem
S knihami „dobrodružství strýčka 
Ludvíka“ a „můj příběh 9.58“ se mohli 
žáci seznámit netradiční a zábavnou 
formou.

eXkurze do osVětimi
20. dubna žáci 9. ročníku navštívili 
v  rámci výuky dějepisu koncentrační 
tábor.

náVštěVa katedry fyziky ou 
7. května se žáci 2. stupně věnovali 
vědě na katedře fyziky. měli možnost 
sledovat několik zajímavých pokusů 
a sami si vyzkoušet různé přístroje  
a měřící zařízení.

Výlet do planetária 
V ostraVě
15. května se děti mš vydaly do plane-
tária pozorovat hvězdy.

VzděláVaCí program
hasičského záChranného 
sboru – hasík
zaujal 2. června jak třeťáky, tak šesťáky

alChymistiCká shoW
2.6. dostali žáci ke  dni dětí dárek 
v podobě zajímavých pokusů.

Workshop
– janáčkoVa filharmonie
16. června na žáky 1. stupně čekal den 
plný hudby v domě kultury ve vítko-
vicích.

diVadelní předstaVení 
V angliCkém jazyCe 
„deteCtiVe hooligan´s 
troubles“
18. června jsme s žáky navštívili diva-
delní představení studentů Obchodní 
akademie. šlo o klasickou gangsterku, 
příběh z Chicaga z roku 1933.

english musiC Week
24. června – poslední dny školní-
ho roku jsme si již tradičně zpestřili 
návštěvou kulturně vzdělávacího 
festivalu, který připravila jazyková 
škola Fishnet. tentokrát byl program 
zaměřen na hudbu.

interaktiVní VýstaVa
29. června nás zaujala výstava pořáda-
ná ve spolupráci se Světem techniky  
a IQparkem Liberec v  národním 
domě v místku.

dIvAdELní PřEdStAvEní, bESEdy, PřEdnášky, výStAvy, EXkurzE
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družina - afternoon Club
jejim hlavním posláním je zabezpečení 
zájmové činnosti, odpočinku a rekreace 
žáků.

•	Každodenní	 provoz	 ráno	 od	 7.00	 
 do 8.00 a odpoledne od 11.45  
 do 17.00 hodiny

•	Činnosti	 se	 odvíjely	 podle	 celoroč- 
 ního programu, který se zaměřoval  
 na harmonický rozvoj žáků, nabídka 
 činností byla rozšířena o filmová  
 představení, plavání, canisterapii.
•	Žáci	 si	 ve	 školním	 klubu	 mají	 
 možnost vypracovávat domácí úkoly. 
•	Podle	potřeby	jsou	žáci	individuálně	 

 doučováni pod vedením učitelů  
 jednotlivých předmětů (tzv. tutorials).
•	Nabídka	činností	je	doplněna	o	mož- 
 nost navštěvovat zájmové kroužky,  
 nově byl do nabídky zařazen  
 kroužek šachů.

PéčE O vOLný čAS žáků

OdPOLEdní zájmOvá čInnOSt

SOutěžE A OCEnění

všechny odpolední kroužky včetně hry 
na hudební nástroj probíhaly pod vede-
ním kvalifikovaných a aprobovaných 
pedagogů.

zájmOvé krOužky

Hra na klavír keramika

Hra na flétnu Storytelling

Hra na kytaru kurzy anglického jazyka

šachy

školní kolo reCitační 
soutěže
tradiční akce, která probíhá v anglic-
kém a českém jazyce. výherci postu-
pují do oblastního kola soutěže v reci-
taci mezi školami. v letošním roce nás 
výborně reprezentoval Samuel Elisha 
vybíral, který obsadil v kategorii dru-
hých a třetích tříd 1. místo a jaromír 
radkovský 2. místo v obvodním kole. 

matematiCký klokan
většina žáků školy se zapojila do sou-
těže.

logiCká olympiáda
Soutěže se zúčastnili všichni žáci školy.

fyzikální liga
týmy řešily 20 fyzikálních úloh a naše 
družstvo vybojovalo krásné 3. místo.

reCyklohraní
škola byla oceněna za nasbírané elekt-
rospotřebiče a baterie.

VýtVarná soutěž
mezi školními družinami 
města fm
žáci se zúčastnili soutěže.

soutěž V peXesu
Celostátní finále
jiyoon Lee a Seoyoon Lee obsadily 
1. a 2. místo.

dopraVní soutěž
Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 
4. ročníku.
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•	SVČ	Klíč	Frýdek–Místek
•	PPP	Havířov,	PPP	Frýdek–Místek
•	SPC	Frýdek–Místek
•	Policie	ČR
•	Městská	knihovna
•	SCIO

•	Mensa	ČR
•	Cambridge	center	Frýdek–Místek
•	Britské	centrum	v Ostravě
•	Hasičský	záchranný	sbor
•	2.	ZŠ	ve	Frýdku–Místku
•	AIESEC	Ostrava

•	Oxford	University	Press
•	Magistrát	města	Frýdku–Místku
•	H	-	mat
•	Nadace	Depositum	Bonum
•	ABC	music

SPOLuPráCE S OrGAnIzACEmI:

PrEzEntACE škOLy nA vEřEjnOStI

zAPOjEní v PrOjEktECH

•	články	 v  regionálních	 denících 
 a zpravodaji města Frýdku-místku
•	DOD
•	billboardy,	letáky

•	žákovské	projekty	pro	rodiče
 a veřejnost
•	webové	stránky	školy
 www.galileoschool.cz

•	Cambridgeské	zkoušky
 – zkoušky z anglického jazyka 
 pro žáky Frýdku–místku
•	Dětský	den	na	Ostravici

eu peníze školám

rozVojoVý program mšmt
– bezplatná výuka přizpůsobená potře-
bám žáků-cizinců z třetích zemí
GALILEO SCHOOL navštěvují žáci 
české národnosti, žáci z  bilingvních 
rodin a žáci cizinci. v současné době 

tvoří početnou skupinu žáků – cizinců 
děti předškolního a mladšího školní-
ho věku. Abychom dětem usnadnili 
vstup do základní školy, zavedli jsme 
ve školním roce 2013–2014 výuku 
českého jazyka v  odpoledních hodi-
nách. Aktivity jsou cíleně zaměřeny 
na rozvoj slovní zásoby, komunikace 

a logopedickou přípravu. Asistentka 
spolupracuje s třídní učitelkou a podle 
druhu aktivit pracuje s dětmi ve skupi-
ně nebo individuálně. Souběžně učite-
lé mateřské školy spolupracují s učiteli 
základní školy a reflektují na požadav-
ky základní školy v  oblasti přípravy 
dětí na vstup do základní školy.
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projekt nadaCe depositum
bonum - eliXír do škol
Celý tento školní rok se na naší škole 
jednou za měsíc setkávali učitelé fyzi-
ky z okolních škol, aby se podělili o své 
zkušenosti z výuky, poznali nové expe-
rimenty nebo si půjčili některé pomůc-
ky, kterými nadace vybavila jednotli-
vá centra. naše centrum navštívilo v 
průběhu roku celkem asi 30 různých 
učitelů. 

metodika sfumato
výchova lektora pro podporu
čtenářské gramotnosti
(reg. č. Cz.1.07/1.3.00/48.0126)
dva učitelé mohou lektorovat meto-
dické semináře SFumAtO zaměřené 
na výuku počátečního čtení a psaní. 
jsme přesvědčeni a praxe nám to po-
tvrzuje, že metoda SFumAtO – splý-
vavého čtení je vhodná pro výuku po-
čátečního čtení a psaní jak žáků české 
národnosti, tak žáků cizinců. 

projekt rodilí mluVčí 
do škol
zvyšování jazykové vybavenosti žáků zá-
kladních škol pomocí rodilých mluvčích 
- projekt se zaměřuje na oblasti: zvyšo-
vání jazykové vybavenosti žáků, začle-
ňování metodiky CLIL do vyučování, 
tvorba vlastních projektů a projektové 
dny, zvyšování jazykové vybavenosti 
pedagogů.

projekt učitelé online
– operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. oblast podpory 
1.3 - další vzdělávání pracovníků škol a 
školských zařízení.
Výzva 51 – cílem projektu jsou: 
•	podpora	vedení	ZŠ	a	SŠ	ve	využívání 
 digitálních technologií pro integraci  
 ICt do života školy
•	mentoring	 a	 podpora	 pedagogických 
 pracovníků zš a Sš v oblasti využití  
 ICt ve výuce
•	vzdělávání	 pedagog.	 pracovníků 
 k integraci ICt do výuky
•	příprava	projektů

erasmus+ školní VzděláVání 
– aktiVita ka1 
vzdělávací mobilita jednotlivců
(získaný grant pro 9 účastníků)

VýzVa 56
– operační program
VzděláVání pro konkurenCe- 
sChopnost
cílem projektu je:
•	zkvalitnění	 čtenářství	 a	 čtenářské 
 gramotnosti zavedením čtenářských 
 dílen
•	zkvalitnění	výuky	anglického	jazyka	 
 účastí pedagogů a žáků na jazyko- 
 vých kurzech v zahraničí 

VýzVa 57
– operační program
VzděláVání pro konkurenCe- 
sChopnost
cílem projektu je:
•	podpora	výuky	cizích	jazyků	a	v ci-
zích jazycích – rozvoj výuky anglické-
ho jazyka formou blended learningu
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iX/ údaje o VýsledCíCh
      inspekční činnosti proVedené čsi

Poslední kontrola čšI zaměřená 
na hodnocení podmínek, průběhu  
a výsledků vzdělávání poskytovaného 
mš, zš a šd, na hodnocení naplňová-
ní švP mateřské školy, základní školy  
a školní družiny a jejich souladu 
s  právními předpisy a s  příslušnými 
rámcovými vzdělávacími programy 
proběhla ve dnech 18.–20. 11. 2014.

záVěry
•	Škola	poskytuje	vzdělávání	a	školské 
 služby v souladu se zřizovací  
 listinou a s rozhodnutím o zařazení 
 do rejstříku škol a školských zařízení. 
 Při vzdělávání dětí a žáků respektuje 
 zásady a cíle školského zákona, 
 zejména rovného přístupu ke vzdě- 
 lání. švP zpracovala z hlediska cílů, 
 plánovaných aktivit a očekávaných  
 výsledků v souladu s příslušnými  
 rvP.
•	aktivity školy při vzdělávání a školní 
 vzdělávací strategie šVp na příkladné 
 úrovni podporují rozvoj klíčových  
 kompetencí a funkčních gramotností 
 dětí a žáků. 

•	Škola	při	vzdělávání	a	s ním	přímo 
 souvisejících činnostech na stan- 
 dardní úrovni vytváří bezpečné 
 prostředí pro vzdělávání a zdravý 
 sociální, psychický i fyzický vývoj 
 dětí a žáků.
•	Mateřská	 škola,	 s	 přihlédnutím 
 k individuálním možnostem dětí 
 a s využitím přirozených sociálních 
 vztahů ve třídách, rozvíjí jejich  
 schopnosti, dovednosti a návyky. 
 učitelky mateřské školy dokázaly 
 vytvořit prostředí, které poskytuje 
 pocit jistoty a bezpečí u dětí z různého 
 kulturního a jazykového prostředí.
•	Od	 poslední	 inspekční	 činnosti 
 provedené v roce 2012 došlo 
 v základní škole především v mate- 
 riální oblasti k pozitivním změnám 
 – úprava prostor, nové vybavení 
 učeben. v mateřské škole došlo  
 v důsledku cílené podpory její 
 činnosti vedením školy k podstatné- 
 mu zlepšení ve všech oblastech 
 jejího působení.

silné stránky:
•	nízký počet dětí a žáků ve třídách,  
 téměř rodinné prostředí a s tím 
 související pozitivní klima a nadstan- 
 dardní výsledky vzdělávání 
 v externím hodnocení
•	podpora individuálního přístupu 
 k dětem a žákům s využitím jejich  
 vzdělávání v malé skupině a v multi- 
 kulturním prostředí, 
•	provázanost vzdělávání mateřské 
 a základní školy, koordinace vzájemné 
 spolupráce všech součástí školy
•	cílený rozvoj materiálních 
 a personálních podmínek

inspekční tým doporučuje:
•	doplnit	 vybavení	 tříd	 mateřské 
 školy učebními pomůckami se 
 zaměřením na kooperativní 
 a experimentální aktivity a podporu  
 pohybového rozvoje dětí 
•	vytvořit	 před	 třídami	 mateřské 
 školy čistící zónu, která omezí 
 přenos nečistot při vstupu do tříd.
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Xi/ základní údaje o hospodaření školy
      od 1. 1.–31. 12. 2014

Příjmy (v tIS.) výdAjE (v tIS.)

tržby z prodeje služeb 4 654 Osobní náklady 5 595

Ostatní provozní výnosy 3 877 Spotřeba materiálu 868

Spotřeba energie 345

Ostatní služby 1 251

zpráva nezávislého auditora o ověření 
výkazu zisku a ztráty a způsobu vyna-
ložení dosaženého výsledku hospoda-

ření společnosti GALILEO SCHOOL  
– bilingvní mateřská škola a zá-
kladní škola, s.r.o., za rok končící  

31. 12. 2014 obsahuje auditorský  
výrok bez výhrad. tato zpráva byla pře-
dána krajskému úřadu v srpnu 2015.

X/ kontroly proVedené krajským úřadem
    moraVskoslezského kraje

ve dnech 26. 1.–27. 1. 2015 provedli zaměstnanci kú moravskoslezského kraje ve škole kontrolu.

kOntrOLOvAné ObLAStI:
1. správné určení dotace na kalendářní rok 2013 a na školní rok 2013/2014 v závislosti na počtu žáků,
2. vyúčtování dotace za kalendářní rok 2013 dle § 6 odst. 7 zákona č. 306/1999 Sb.,
3. vyúčtování dotace za školní rok 2013/2014 dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 306/1999 Sb.
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