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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

1.1 Základní škola 

 

Základní údaje 

Název školy Masarykova Základní škola a mate ská škola Hnojník 120, okres 
Frýdek – Místek, p íspěvková organizace 

Sídlozákladníškoly Hnojník 120, 739 53 

Sídlo mate ské 
školy 

Hnojník 360, 739 53 

Právní forma p íspěvková organizace 

IČ 75 026708 

IZO základní škola 102 092 001 

IZO mate ská 
škola 

107 621 711 

IZO školní družina 119 600 358 

IZO školní jídelna 103 008 781 

Identifikátor 
právnické osoby 

600 133 851 

Vyučovací jazyk český 

Vedoucí 
pracovníci školy 

editelka školy:                                                 Mgr. Dagmar Tobolová 

Statutární zástupce editele školy:                     PhDr. Lenka Sk ekucká 

Zástupce editele pro provoz a ekonomiku:      Ing. Klára Chasáková  

Vedoucí učitelka MŠ:                                        Bc. Dagmar Martinková 

Vedoucí školní jídelny ZŠ:                                Eliška Krawiecová 

Vedoucí školní jídelny MŠ:                               Ilona Pospěchová 

Kontakt telefon: 558 694 275, 727 946 229 

 

e-mail: sekretariat@zshnojnik.com 

reditelka@zshnojnik.com 

 

www.zshnojnik.com 

 

ID datové 
schránky 

f8bkmu3 

Tabulka 1: Základní údaje 

 

mailto:reditelka@zshnojnik.com
http://www.zshnojnik.com/
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1.2 Z izovatel 

 

Z izovatel 
Název z izovatele Obecní ú ad Hnojník 

Sídlo z izovatele Hnojník 222, 739 53 

Kontakt telefon: 558 694 255 

e-mail: sekretariat@hnojnik.cz 

IČ 00 296 678 
  Tabulka 2: Z izovatel 

 

 

1.3 Součásti školy 

 

Součásti školy Kapacita 

Mate ská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360 70 

Základní škola 450 

Školní družina 56 

Školní klub 60 

Školní jídelna MŠ 80 

Školní jídelna ZŠ 400 
  Tabulka 3: Součásti školy 

 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

 

Základní údaje  
Součást školy Počet t íd/oddělení Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na t ídu 

Mate ská škola 3 60 20 

1. stupeň ZŠ 5 123 24,5 

2. stupeň ZŠ 8 185 23,1 

Školní družina 2 56 28 

Školní klub 1 60 60 

Školní jídelna MŠ X 60 X 

Školní jídelna ZŠ X 265 X 

 

Komentá :  

Jedna t ída v mate ské škole je z ízena pro děti se speciálními vzdělávacími pot ebami (vady 

eči).  
Školní klub je z ízen s nabídkou odpoledních zájmových aktivit, p edevším pro žáky druhého 
stupně, pro žáky čekající na odpolední vyučování a dopravní spojení. 
 

  Tabulka 4: Základní údaje o součástech školy 
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1.5 Údaje o školské rad  

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o p edškolním, základním, st edním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byly dne 20. 6. 2017 konány doplňující volby 

do školské rady pro období let 2017 - 2020.  

 

 

Základní údaje 

Počet členů školské rady 9 

 

P edsedkyně školské rady 

(ve své funkci potvrzena ve volbách 
p edsedy na zasedání školské rady dne 31. 8. 
2017) 

 

p. Lucie Janecká 

 

  
 

Členové školské rady:   

 

 za zákonné zástupce nezletilých žáků 
p. Lucie Janecká, p. Věra Pytlíková,  
p. Danuta Jantošová 

  
 

    

 za pedagogické zaměstnance 
Mgr. Jan Khýr, Mgr. Michaela Lehner, 

Mgr. Magda Luzarová 

  

    

 za z izovatele 
p. Petr Caletka, p. Karel Vitásek,  
p. Bohuslav Kudláček 

 
 

Tabulka 5: Základní údaje o školské rad  

 

 

1.6 Charakteristika školy 

Masarykova Základní škola a mate ská škola v Hnojníku sdružuje základní školu, mate skou 
školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Byla otev ena jako Masarykova měšťanská 
škola v roce 1931. Je spádovou školou pro žáky v rámci mikroregionu Sdružení obcí povodí 
Stonávky. V roce 2000 došlo k celkové rekonstrukci a p ístavbě nové budovy s jídelnou  

a velkou tělocvičnou. Budovy základní školy jsou bezbariérové, jsou propojeny výtahem. 
V srpnu roku 2014 byla  realizována revitalizace školy spočívající v zateplení vnějších 
obvodových stěn, ve výměně stávajících oken a dve í vnějších vstupů.  

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola 

pro život. Zhodnocení p edsedů vzdělávacích oblastí  konstatuje, že obsah učiva 
v jednotlivých ročnících byl splněn. Pedagogové ve všech p edmětech používali učební 
metody a formy, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Využívali jak klasické metody 

a formy, které vedou k lepšímu pochopení a zapamatování učiva, tak i nové moderní metody 

http://www.malovanemapy.cz/mapy/povodi-stonavky.html
http://www.malovanemapy.cz/mapy/povodi-stonavky.html
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vedoucí žáky k aktivní činnosti, k samostatné a tvo ivé práci, ke spolupráci a kooperaci. 

Všechny aktivity školy jsou zamě eny na propojení teoretických znalostí s praktickým 
životem a environmentální výchovou. Škola se již tradičně zapojila do projektů, díky kterým 
získá finanční dotaci a poskytne tak lepší vzdělávání svým žákům. V roce 2016 to byl projekt 

„Škola pro život - p íležitost pro každého“. Projekt je zamě en na kombinaci následujících 
témat:  

 osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
 společné vzdělávání dětí a žáků,  
 usnadnění p echodu dětí z mate ské školy do základní školy, 
 podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 

Nejen díky tomuto projektu škola úspěšně rozvíjí čtená skou gramotnost žáků s využitím 
metody RWCT. 

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., zavádí s účinností od zá í 2017 povinné 
p edškolní vzdělávání. Změnila se pravidla p ednostního p ijímání dětí ke vzdělávání 
v mate ské škole, mj. od zá í 2020 budou muset mate ské školy p ijímat i dvouleté děti. 
Z izovatel školy (obec Hnojník) na tuto novelu pružně zareagoval a kapacitu mate ské školy 

rozši uje. Díky získanému dotačnímu titulu buduje v současné době novou p ístavbu pro tyto 

děti. 

Současně o prázdninách proběhla ve všech odděleních mate ské školy rekonstrukce 
sociálního za ízení a koupelen. Poslední plánovanou stavbou v areálu mate ské školy 

je venkovní zast ešený altán, který bude sloužit nejen dětem ze školky, ale i žákům školy 

k°výuce, dále se bude využívat na kulturní a jiné akce školy.Vše by mělo být dokončeno 

v měsíci listopadu 2017.  

Další investicí obce Hnojník je realizace nového parkoviště p ed naší školou. Vě íme,   
že s tím vy eší problémy idičů a p edevším bezpečnost dětí p i ranní p epravě do školy.  

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu 308 žáků ve t inácti t ídách. Pedagogický 
sbor školy tvo ilo 27 vyučujících základní školy, 2 vychovatelky školní družiny,  
1 vychovatelka školního klubu, 6 asistentek pedagoga a 6 učitelek mate ské školy. Aprobační 
složení pedagogického sboru umožňovalo plnit cíle školního vzdělávacího programu, všichni 
pedagogové splňovali kvalifikační p edpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka 
stanovené zákonem č. 563/2004 Sb.  

Ve škole je celkem 13 kmenových učeben, 11 odborných učeben, je instalováno 86 počítačů,  
dále 9 interaktivních tabulí a 15 dataprojektorů. Pedagogové tak mohou všechny tyto 
technické prost edky využívat k podnětné a zajímavé výuce. Ve všech t ídách jsou výškově 
nastavitelné židle a lavice a funkční nábytek, který odpovídá současným hygienickým 
požadavkům na omezení zdravotních rizik. Pro výuku tělesné výchovy jsou výborné 
podmínky, škola má dvě tělocvičny, víceúčelové sportovní h iště a dopravní h iště, které 
slouží k výuce dopravní výchovy p edevším v hodinách prvouky a p írodovědy na prvním 
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stupni. Využíváno je také v dopravním kroužku ve školní družině a k pohybovým aktivitám 
v rámci činnosti ve školní družině a školním klubu.  

K prezentaci kulturních vystoupení pro žáky i pro ve ejnost je využívána malá tělocvična 

školy. V jejích prostorách se pravidelně koná vánoční jarmark, zápis do první t ídy, 
Noc s Andersenem, a další akce školy. Interiér učebny hudební výchovy prošel obnovou, 

byl dovybaven novými židlemi a kobercem, vymalován a esteticky upraven. Tato 

multimediální  učebna se tak stala  víceúčelovou místností, kde se kromě výuky konají 
p ednášky, besedy, slavnostní rozloučení s deváťáky, ale i p ivítání prvňáčků.  Je také 
využívána pedagogy ZUŠ z Českého Těšína, jejíž pobočka byla na naší škole z ízena. 
V neposlední adě zde probíhají pravidelné zkoušky školního pěveckého sboru, jejímž 
vyvrvcholením je tradiční a velmi úspěšný vánoční benefiční koncert v místním ímsko-

katolickém kostele. 

Učitelské kabinety jsou většinou vybaveny zastaralým, nevyhovujícím nábytkem, který         
se postupně obnovuje. Každý kabinet je vybaven i několika počítači s p ístupem na internet 
a sdílenou tiskárnu ve sborovně školy, která je každému zaměstnanci volně k dispozici. 

Na škole působí od zá í 2015 po několika letech nečinnosti SRPŠ,  jehož p edsedkyní             
je p. Gabriela Caletková. Spolek se velmi aktivně zapojuje a podporuje školu p i výchovně 
vzdělávacích činnostech, mimoškolních a zájmových aktivitách (Dětské radovánky, Karneval, 
Dětský den, Vypouštění balónků s p áním Ježíškovi, lyža ský výcvik, Pohádková cesta, 
Slavnost salbiká e, apod…) 

Pot ebné informace o škole jako celku p ináší webové stránky školy, které byly hodnoceny 

nejen laickou, ale i odbornou ve ejností jako velmi nadstandardní. Ve ejnost se zde může 
seznámit se základními dokumenty školy, s organizací školního roku, jsou zde zve ejňovány 
informace o aktuálním dění ve škole, v kalendá i jsou uve ejňovány všechny plánované akce 
školy. Prost ednictvím elektronické žákovské knížky programu Bakalá i je udržován 
pravidelný kontakt zákonnných zástupců žáků se školou. Zefektivnila se tak komunikace 

a p edávání informací mezi školou a rodiči žáků. 
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1.7 Materiáln -technické podmínky školy 

 

 

Materiáln -technické podmínky školy 

Kmenové učebny  13 učeben 

Odborné učebny  multimediální učebna fyziky 

 multimediální učebna chemie 

 multimediální učebna p írodopisu 

 3 multimediální učebny cizích jazyků 

 učebna výpočetní techniky 

 multimediální učebna hudební výchovy 

 učebna výtvarné výchovy 

 učebna cvičné kuchyně 

 keramická dílna 

 pracovní dílna kovo - d evo 

Relaxační prostory  klubovna školního klubu 

 knihovna 

 zahrada školní družiny 

 hrací koutek na 1. stupni  
 2 t ídy školní družiny  

Sportovní za ízení  2 tělocvičny 

 víceúčelové sportovní h iště 

 dopravní h iště 

Žákovský nábytek  výškově nastavitelné židle a lavice 

Učební pomůcky, sportovní ná adí apod.  vybavení školy je na dobré úrovni, 
průběžně se pomůcky obnovují 
a doplňují 

Vybavení učebnicemi a knihami 

 

 ve škole je z ízena žákovská knihovna, 

která disponuje dostatkem učebnic pro 
žáky, průběžně se doplňuje a obnovuje 
novými učebnicemi. 

 úspěšně funguje školní knihovna, v rámci 
projektu Výzva 56 byla dovybavena cca 

1300 tituly 

Vybavení kabinetů  vybavení většiny kabinetů je zastaralé, 
není účelné, neodpovídá současným 
trendům a požadavkům, dle provozních 
možností školy bude postupně 
dovybaveno 

Vybavení laborato í a učeben   učebna fyziky byla zcela zrekonstruová-

na v rámci projektu ROP  Fyziky 
se nebojíme, byla vybavena novými 
učebními pomůckami a demonstračními 

soupravami pro výuku fyziky 

 učebna chemie má k dispozici 

interaktivní tabuli, pracovní stoly jsou 
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sice funkční, ale zastaralé 

 učebna p írodopisu je multimediální, 
dob e vybavena učebními pomůckami 

 jazykové učebny jsou multimediální 
 učebna hudebny je multimediální 
 učebna va ení a šití je zastaralá, v plánu 

je její obnova 

 učebna pracovních činností (dílny) byla 
vybavena v rámci projektu Výzva 57  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

 p ístup k výpočetní technice mají žáci   
v odborné učebně, v plánu je vybudování 
další odborné multimediální učebny 
výpočetní techniky, počítač je v každé 

t ídě, v každém kabinetě jsou instalovány 

stolní počítače s p ipojením na internet 
a vnit ní síť školy 

  ve všech t ídách byly instalovány 
dataprojektory a p ipojení na internet, 

všechny kmenové učebny jsou vybaveny 

audiovizuální technikou 

Multimediální vybavení  9 interaktivních tabulí, 15 dataprojektorů 
  Tabulka 6: Materiáln  technické podmínky školy 

 

 

 

 

2. P EHLED OBOR  VZD LÁVÁNÍ 

 

 

Vzd lávací program 

 

 

Za azené t ídy 

Školní vzdělávací program – Škola pro život, 79-01-C/01 1. – 9. ročník 

Vyučovací jazyk český 
  Tabulka 7: Vzd lávací program 
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2.1 Učební plán pro 1. stupeň vzd lávání 

 

Vzd lávací oblast vyučovací p edm t 

1.
 r

oč
ní

k 

2.
 r

oč
ní

k 

3
. 

ro
čn

ík
 

4.
 r

oč
ní

k 

5.
 r

oč
ní

k 

R
V

P
 Z

V
 

ŠV
P 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

český jazyk 7+1 8+1 7+1 7 6+1 35 
44+4 

anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 

  další cizí jazyk 0 0 0 0 0 0   

Matematika a její 
aplikace 

matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20 20+5 

Informační a 
komunikační technologie 

informatika 0 0 0 0 1 1 1 

Člověk a jeho svět 

prvouka 2 2 2 0 0 

12 12+1 p írodověda 0 0 0 1+1 1 

vlastivěda 0 0 0 2 2 

Člověk a společnost 
dějepis 0 0 0 0 0 

0 
0 

výchova k občanství 0 0 0 0 0 0 

Člověk a p íroda 

fyzika  0 0 0 0 0 

0 

0 

chemie 0 0 0 0 0 0 

p írodopis 0 0 0 0 0 0 

zeměpis 0 0 0 0 0 0 

Umění a kultura 
hudební výchova 1 1 1 1 1 

12 12 
výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví 
výchova ke zdraví 0 0 0 0 0 

10 10+3 
tělesná výchova 2+1 2+1 2+1 2 2 

Člověk a svět práce  pracovní činnosti 1 1 1+1 1 1 5 5+1 

Disponibilní vyučovací jednotky z RVP ZV           14   

Tabulka 8: Učební plán pro 1. stupeň vzd lávání 
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Volitelné vyučovací p edm ty 

Volitelný blok 1 

konverzace v AJ 0 0 0 0 0 

  

0 

umělecký seminá  0 0 0 0 0 0 

společenskovědní seminá  0 0 0 0 0 0 

p írodovědný seminá  0 0 0 0 0 0 

Volitelný blok 2 

další cizí jazyk (německý 
jazyk, ruský jazyk) 0 0 0 0 0 0 

sportovní aktivity 0 0 0 0 0 0 

rukodělné aktivity 0 0 0 0 0 0 

za ročník dle ŠVP 21 22 25 25 25   118 

min. / max. za ročník dle RVP ZV 
1
8
/2

2
 

1
8
/2

2
 

2
2
/2

6
 

2
2
/2

6
 

2
2
/2

6
 

1
1

8
 

 

    Tabulka 9: Volitelné vyučovací p edm ty 
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2.2 Učební plán pro 2. stupeň vzd lávání 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10: Učební plán pro 2. stupeň vzd lávání 
 

 

 

 

 
 

 

Vzd lávací oblast vyučovací p edm t 

6.
 r

oč
ní

k 

7.
 r

oč
ní

k 

8.
 r

oč
ní

k 

9.
 r

oč
ní

k 

R
V

P
 Z

V
 

ŠV
P 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

český jazyk 4+1 4 3+2 4 15 15+3 

anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 

  další cizí jazyk  0 2 2 2 6 0+6 

Matematika a její aplikace matematika 4 4 3+1 4+1 15 15+2 

Informační a komunikační 
technologie 

informatika 1 0 0+1 0 1 1+1 

Člověk a jeho svět 

prvouka 0 0 0 0 

0 0 p írodověda 0 0 0 0 

vlastivěda 0 0 0 0 

Člověk a společnost 
dějepis 2 2 2 2 

11 11 
výchova k občanství 1 1 1 0 

Člověk a p íroda 

fyzika  1+1 2 2 1+1 

21 21+6 
chemie 0 0 1+1 2 

p írodopis 2 1+1 1+1 2 

zeměpis 2 2 1 1+1 

Umění a kultura 
hudební výchova 1 1 1 1 

10 10 
výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a zdraví 
výchova ke zdraví 0 0 0 1 

10 10+1 
tělesná výchova10

 3 2+1 2 2 

Člověk a svět práce  pracovní činnosti 0+1 1 1 1 3 3+1 

Disponibilní vyučovací jednotky z RVP ZV         18+6   
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Volitelné vyučovací p edm ty 

Volitelný blok 1 

konverzace v AJ 

1 1 1 1 

  0+4 

umělecký seminá  

společenskovědní seminá  

p írodovědný seminá  

Volitelný blok 2 

další cizí jazyk (německý 
jazyk, ruský jazyk) 

0 0 0 0 sportovní aktivity 

rukodělné aktivity 

za ročník dle ŠVP 30 30 31 31   122 

min. / max. za ročník dle RVP ZV 

2
8
/3

0
 

2
8
/3

0
 

3
0
/3

2
 

3
0
/3

2
 

1
2

2
 

 

Tabulka 11: Volitelné vyučovací p edm ty 
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3. P EHLED PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Pracovníci školy 

 Fyzický počet P epočtený počet 

Počet učitelů ZŠ 27 21,99 

Počet vychovatelů ŠD 2 1,57 

Počet učitelek MŠ 6 5,80 

Počet vychovatelů ŠK 1 0,33 

Počet asistentů pedagoga 6 3,25 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 8,27 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 2,00 

Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ 6 5,20 

Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ 2 1,80 

Počet pracovník  celkem  61 50,21 

  Tabulka 12: Pracovníci školy 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 
pracovníci MŠ 

Pracovní zařazení Přepočtený 

úvazek 

Délka 
pedagogické 

praxe  

Stupeň vzdělání 

č.1 Učitelka 0,925 2-6 SŠ 

č.2 Učitelka 0,950 0-2 SŠ 

č.3 Vedoucí učitelka 1,000 nad 32 VŠ 

č.4 Učitelka 1,000 19 - 27 VŠ 

č.5 Učitelka 0,950 2-6 SŠ 

č.6 Učitelka 0,975 12 - 19 SŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci MŠ  5,800  

Tabulka 13: Údaje o pedagogických pracovnících MŠ 
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Asistenti pedagoga Pracovní za azení P epočtený
úvazek 

Délka 
pedagogické 

praxe 

Stupeň 
vzd lání 

č. 1 asistent pedagoga 0,5 6-12 SŠ 

č. 2 asistent pedagoga 0,5 6-12 SŠ 

č. 3 asistent pedagoga 0,5 12-19 SŠ 

č.4 asistent pedagoga 0,75 19-27 VŠ 

č. 5 asistent pedagoga 0,75 2-6 VŠ 

č. 6 asistent pedagoga 0,25 nad 32 VŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci  3,25   

Tabulka 14: Asistenti pedagoga 

 

 

Pedagogičtí 
pracovníci  
1. stupeň 

Pracovní 
za azení 

P epočtený 
úvazek 

Délka 

pedagogické 
praxe 

Stupeň 
vzd lání 

Odborná 
kvalifikace 

č. 1 učitelka 1,0 12-19 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 2 učitelka 1,0 27-32 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 3 učitelka 1,0 27-32 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 4 učitelka 0,55 0-2 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 5 učitelka 1,0 2-6 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 6 učitelka 
0,45 0-2 VŠ 

učitelství 1. st. ZŠ-

Aj 

č. 7 učitelka 
0,27 

12-19 VŠ  učitelství 1. st. ZŠ-

Aj 

č. 8 učitelka 0,32 2-6 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

Celkem ped. pracovníci 1. st. 5,59  

   Tabulka 15: Údaje o pedagogických pracovnících 1. stupn  

  



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mate ské 
školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, p ísp vková organizace 

_______________________________________________________________________________ 
 

www.zshnojnik.com                                  - 19 -                                                              2016/17 

 

 

 

 

Pedagogičtí 
pracovníci  
2. stupeň 

Pracovní 
za azení 

P epočtený 

úvazek 

Délka 
pedagogické 

praxe 

Stupeň 
vzd lání 

Odborná 
kvalifikace 

č. 1 učitelka 1,0 6-12 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 2 učitelka 1,0 6-12 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 3 učitelka 0,64 nad 32 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 4 učitelka 0,55 0-2 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 5 učitel 1,0 0-2 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 6 učitel 0,45 19-27 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 7 učitelka 0,68 2-6 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 8 učitelka 1,0 19-27 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 9 učitel 1,0 nad 32 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 10 učitel 0,45 12-19 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 11 učitelka  1,0 12-19  VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 12 učitel 1,0 0-2 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 13 učitelka 0,45 0-2 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 14 učitelka 0,73 12-19 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 15 učitelka 0,45 0-2 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 16 

učitelka, 

statutární 
ZŠ 

1,0 27-32 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 17 editelka 1,0 19-27 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 18 učitelka 1,0 nad 32 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 19 učitelka 1,0 12-19 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 19 učitelka 1,0 6-12 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci 
 

16,40 

 

  Tabulka 16: Údaje o pedagogických pracovnících 2. stupn  

 

 

 

Vychovatelky 

ŠD a ŠK 
Pracovní za azení P epočtený 

úvazek 

Délka 
pedagogické 

praxe  

Stupeň vzd lání 

č.1 vychovatelka 0,77 6-12 SŠ 

č.2 vychovatelka 0,8 27-32 SŠ 

č.3 vychovatelka 0,33 2-6 VŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci ŠD a MŠ 1,90  

Tabulka 17: Vychovatelky ŠD a ŠK 
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3.3 Pedagogičtí pracovníci podle v kové skladby 

 

V k Muži Ženy Celkem 

do 30 let 3 7 10 

31 – 40 let 1 6 7 

41 – 50 let 0 11 11 

51 – 60 let 0 8 8 

nad 60 let 2 2 4 

Celkem 6 34 40 

     Tabulka 18: Pedagogičtí pracovníci podle v kové skladby 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Pracovní za azení P epočtený 
úvazek 

Stupeň vzd lání 

č. 1 uklízečka MŠ 1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 2 uklízečka, pradlena ZŠ 1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 3 kucha ka MŠ 1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 4 kucha ka ZŠ 1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 5 školnice MŠ 1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 6 uklízečka ZŠ 0,91 
st edoškolské vzdělání 
s maturitou 

č. 7 hospodá ka 1 
st edoškolské vzdělání 
s maturitou 

č. 8 hlavní kucha ka ZŠ 1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 9 
pomocný pracovník 
údržby 

1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 10 
pomocný pracovník 
údržby - školník 

1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 11 vedoucí šk. jídelny ZŠ 1 
st edoškolské vzdělání 
s maturitou 

č. 12 kucha ka ZŠ 1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 13 uklízečka ZŠ 0,91 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 14 kucha ka ZŠ 1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 
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č. 15 

vedoucí ŠJ MŠ. 
kucha ka ŠJ MŠ, 
kucha ka ŠJ ZŠ 

1 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 16 uklízečka ZŠ 0,625 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem 

č. 17 uklízečka ZŠ 0,825 
st edoškolské vzdělání 
s výučním listem   

č. 18 sekretá ka 1 
st edoškolské vzdělání 
s maturitou 

Celkem počet nepedagogických pracovník  17,27  

   Tabulka 19: Ostatní pracovníci 
 

 

4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A P IJÍMACÍM ÍZENÍ 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních t íd 
počet d tí p ijatých 

do první t ídy 

z toho nástup  
po odkladu 

počet odklad  

1 23 1 2 

Ve školním roce 2016/2017 bylo 2 žák m povolen odklad povinné školní docházky. 

   Tabulka 20: Zápis k povinné školní docházce 

 

 

 

 

4.2 Výsledky p ijímacího ízení 

Ve školním roce  2016/2017 ukončilo povinnou školní docházku na naší škole 41 žáků, 1 žák 
ukončil docházku v naší škole a pokračuje v povinné školní docházce na víceletém gymnáziu 
v Českém Těšíně. 
 

Škola 
Počet p ijatých  

žák  

Gymnázium 8-leté 1 

Gymnázium 6-leté 0 

Gymnázium 4-leté 2 

Konzervato e  0 

SOŠ s maturitou podle oboru: 
technické 10 

ekonomické, právní a ve ejnosprávní 5 

informační technologie 3 

pedagogické 0 
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zdravotnické 4 

um lecké                   1 

gastronomie 5 

ostatní 5 

SOŠ s výučním listem  
6 

 

SŠ bez výučního listu  0 

Žáci nepokračující ve studiu 0 

Součet 42 

                   Tabulka 21: P ijatí žáci na SŠ 

 
 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD LÁVÁNÍ  ŽÁK  K 29. 6. 2017 

P ehled o výsledcích vzd lávání žák  

1. stupeň 

t ída 

počet 
žák  

prosp lo 
prosp lo 

s vyznamenáním 
neprosp lo 

jiné 
hodnocení 

pr m r 
na žáka 

I.  23 1 22 0 0 1,043 

II. 24 2 22 0 0 1,042 

III. 28 2 26 0 0 1,214 

IV. 26 7 19 0 0 1,299 

V. 25 7 18 0 0 1,296 

VI.A 21 14 7 0 0 1,609 

VI.B 23 10 13 0 0 1,575 

VII.A 27 18 9 0 0 1,746 

VII.B 20 12 8 0 0 1,736 

VIII.A 23 8 15 0 0 1,465 

VIII.B 27 19 8 0 0 1,965 

IX.A 20 17 3 0 0 1,775 

IX.B 21 15 6 0 0 1,917 

Celkem 308 132 176 0 0 1,514 
  Tabulka 22: P ehled o výsledcích vzd lávání žák  

 

5.1 Údaje o výchovných opat eních 

1. stupeň 

t ída 

počet 
žák  

pochvaly 

TU 
pochvala Š NTU d tky TU d tky Š 

I.  23 18 0 0 0 0 

II. 24 18 0 0 0 0 

III. 28 22 0 0 0 0 

IV. 26 18 0 1 0 0 

V. 25 13 0 0 0 0 

Celkem 126 89 0 1 0 0 
 Tabulka 23: Údaje o výchovných opat eních na 1. stupni 
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2. stupeň 

t ída 

Počet 
žák  

Pochvala 

TU 

Pochvala 

Š 

NTU D tka 
TU 

D tka 
Š 

2.stupeň 

z 

chování 

3. stupeň 

z  

chování 
VI.A 21 3 0 4 2 0 0 0 

VI.B 23 5 1 4 1 0 0 0 

VII.A 27 5 2 2 0 0 0 0 

VII.B 20 6 1 8 5 1 0 0 

VIII.A 23 17 3 1 0 0 0 0 

VIII.B 27 22 2 7 1 0 0 0 

IX.A 20 16 1 0 1 0 0 0 

IX.B 21 15 4 1 1 0 0 0 

Celkem 182 89 14 27 11 1 0 0 

Tabulka 24: Údaje o výchovných opat eních na 2. stupni 

 

 

 
počet 
žák  

pochvala 

TU 

pochvala 

Š 
NTU 

d tka 

TU 

d tka 

Š 

2. stupeň  
z chování 

3. stupeň 

z chování 
Celkem 320 96 18 40 28 6 6 0 

Tabulka 25: Údaje o celkov  ud lených výchovných opat eních 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 Celkový počet 
omluvených 

hodin 

Počet 
omluvených 

hodin na žáka 

Celkový počet 
neomluvených 

hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 7 436 59,01 0 0 

2. stupeň 10 801 59,35 4 0 

Celkem 18 237 59,21 4 0,01 

  Tabulka 26: Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

 

5.3. Údaje o žácích se speciálními vzd lávacími pot ebami  
 

Žáci se speciálními vzdělávacími pot ebami jsou vedeni v evidenci školských poradenských 
za ízení (ŠPZ) – pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a speciálně pedagogických 
center (SPC). Obvykle se jedná o PPP ve Frýdku-Místku a SPC v Ostravě. 

Ve školním roce 2016/2017 pracovali pedagogové ve škole s dvěma druhy zpráv ze ŠPZ – 

s vydanými do 31. 8. 2016 a s vydanými (podle nové vyhlášky) od 1. 9. 2016. Na základě 
doporučení poraden byla žákům poskytována podpůrná opat ení vyššího než 1. stupně, jako 

pomůcky, p edmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence nebo pomoc asistenta 

pedagoga či individuální vzdělávací plán (IVP). Podpůrná opat ení 1. stupně zajišťovala 
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pot ebným žákům škola. Učitelé vytvá eli plány pedagogické podpory (pro 11 žáků, z toho 

8  dívek) a podle nich s konkrétními žáky pracovali. 

Ve školním roce 2016/2017 bylo vykazováno v péči školských poradenských za ízení 40 

žáků, z toho 9 dívek, a známý počet žáků se speciálními vzdělávacími pot ebami byl 28, 

z toho 4 dívky. Pedagogové zpracovali na doporučení PPP a SPC celkem 5 IVP, z toho          

2  pro žáky s PAS (poruchy autistického spektra) 1 pro žáka s tělesným postižením a 2 pro 

žáky s vadou eči. Náprava v podobě reedukace nebo p edmětu speciálně pedagogické péče 
byla prováděna po vyučování u 15 žáků, z toho u 9 žáků s vývojovými poruchami učení. 
Prováděná náprava a podpůrná opat ení jako taková napomohly dětem lépe zvládat výuku 
vzhledem k jejich postižení.  

Ve škole rovněž působili a pomáhali asistenti pedagoga, a to u 5 žáků. Jejich činnost nejen 

pozitivně ovlivňovala dané žáky, ale také p ispívala ke zlepšení situace ve t ídách, k eliminaci 

rušivých vlivů a ke zdárnému průběhu výuky. 

 

 

 

6. ÚDAJE O PREVENCI  SOCIÁLN   PATOLOGICKÝCH  JEV , PREVENCI RIZIK  

A ŠKOLNÍ ÚRAZY 

6.1 Charakteristika strategie preventivního programu školy 

V naší škole p i ešení sociálně patologických jevů učitelé spolupracují, pop ípadě se radí 
s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence (ŠMP), vedením školy a dalšími 
t ídními učiteli.  

Školní metodičkou prevence na naší škole ve školním roce 2016/17 byla paní učitelka Alma 

Cieslarová. Její činnost a náplň práce vychází z obsahu vyhlášky č.197/2016 Sb., 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských za ízeních. Na začátku školního 
roku na t ídních schůzkách rodiče byli t ídním učitelem seznámeni s náplní práce školní 
metodičky primární prevence a možnostmi, jak ji kontaktovat. Žáci byli osobně seznámeni   
se školní metodičkou primární prevence (ŠMP), její činností a možnostmi pomoci                  

v jednotlivých t ídách na začátku školního roku. V náplni prevence pro školní rok 2016/17    
se p. uč. Alma Cieslarová zamě ila p edevším na práci s problémovými a integrovanými žáky.  

Školní metodičkou prevence byla koordinována činnost t ídních i ostatních učitelů. Podílela 
se  na spolupráci s vedením školy, t ídními učiteli a ostatními učiteli p i tvorbě minimálního 
preventivního programu školy, na strategii školy pro další pětileté období, na programu školy 
proti šikaně, na podpůrných a vyrovnávacích opat eních ve vybraných t ídách. Sledovala 

platnost vyšet ení problémových žáků ve spolupráci s výchovnou poradkyní (formou náhledu 
do vyšet ovacího protokolu, ústním sdělením), účastnila se vyšet ení u vybraných žáků.       
Na pedagogických poradách informovala ostatní učitele o nových vyšet eních, o podez ení   
na nově vznikající problémy v osmém a devátém ročníku. S rodiči žáků byly prováděny       
ve spolupráci s výchovnou poradkyní individuální pohovory. 

Škola měla vypracovaný Minimální plán prevence rizikového chování na školní 
rok 2016/2017, ve kterém je zahrnuto: 

 výchova ke zdravému životnímu stylu, odpovědnosti za své zdraví 
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 zvyšování zdravého sebevědomí žáků a jejich psychické odolnosti vůči negativním 
vlivům 

 rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky, p edcházení projevům násilí a netolerance 

 rozvoj pozitivních vztahů mezi učiteli a žáky, získání vzájemné důvěry 

 aktivní spolupráce s odborníky specializovaných pracovišť 

 aktivní spolupráce s rodiči – snaha aktivizovat rodiče a zapojit je do preventivních 
programů a činností nebo volnočasových aktivit. 

 

Na webových stránkách školy byly uve ejňovány zprávy o akcích po ádaných v rámci 
primární prevence, dále krizový plán p i ešení šikany, Minimální preventivní program, 
aktuální informace k negativním společenským jevům, p ehled pracovišť a kontaktních míst, 
p ehled některých akcí spadajících do oblasti primární prevence za uplynulá období konaných 
v rámci hodin osobnostního sociálního rozvoje, pop ípadě dějepisu nebo výchovy 
k občanství. 

 

6.2 Školní úrazy 

Ve škole je vedena kniha Evidence školních úrazů, na základě které jsou odesílány statistické 
výkazy na ČŠI.  

Ve školním roce 2016/2017 bylo ve škole zaznamenáno 36 úrazů žáků v základní 
škole a jedno nepatrné poranění v mate ské škole. Záznamů o úrazu, které podléhají 
oznamovací povinnosti ČŠI, bylo vyplněno a ádně odesláno 8, odškodněny byly úrazy 
4.  Vyšší počet úrazů byl evidován v tělocvičnách, celkem 23, na chodbách a v učebnách  
to  bylo 13 úrazů.  

P íčiny úrazů jsou pravidelně a aktuálně vyhodnocovány, v rámci jejich p edcházení          
jsou  analyzovány, škola se snaží odstranit jejich p íčiny a eliminovat tak jejich počet. 
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7.  ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE 

Práce výchovné poradkyně (VP) PhDr. Lenky Sk ekucké vycházela z plánu práce na daný 
školní rok. Tento plán byl podle pot eby doplňován a aktualizován, a to v souladu s plánem 
práce školy. VP úzce spolupracovala se školním metodikem prevence (MP) paní učitelkou 
Almou Cieslarovou a metodikem pro volbu povolání (kariérovým poradcem) Mgr. Alenou 
Isk ickou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) ve Frýdku-Místku, Českém Těšíně 
a Karviné, Speciálním pedagogickým centrem (SPC) v Ostravě, t ídními učiteli (TU) 
a editelkou školy. Zúčastňovala se odborných seminá ů a pracovních setkání pro výchovné 
poradce. 

V rámci činnosti VP byla věnována pozornost žákům se speciálními vzdělávacími pot ebami - 
v evidenci školských poradenských za ízení jich bylo 28, z toho 4 dívky (celkový známý 
počet žáků v evidenci školských poradenských za ízení byl 40, z toho dívek 9), žákům 
s problémy v prospěchu a chování, žákům s problémy v kolektivu i v osobním životě. 
Na základě doporučení školských poradenských za ízení byl pro některé žáky zpracován 
individuální vzdělávací plán (5x), nebo jim byla poskytnuta pomoc asistenta pedagoga (5x)   

či speciální výuka v podobě pedagogické intervence nebo p edmětu speciálně pedagogické 
péče – celkem se jednalo o 15 žáků. Tato výuka probíhala po ukončení běžného vyučování     
a vedly ji Mgr. Valášková a PhDr. Sk ekucká. Během školního roku navštívili své klienty - 

žáky se SVP - pracovnice školských poradenských za ízení (PPP z Frýdku-Místku, SPC), 
které tak sledovaly děti p ímo ve školním prost edí a v procesu výuky a rovněž konzultovaly 
svá šet ení s učiteli. V tomto školním roce, dle platné legislativy, učitelé poprvé navrhovali 
a poskytovali žákům vyžadujícím pomoc ve výuce první stupeň podpůrných opat ení 
a vytvá eli plány pedagogické podpory. Cílem této činnosti je kompenzace mírných obtíží    
ve vzdělávání žáka (jednalo se o 11 žáků, z toho 8 dívek).  

VP projednávala ve školním roce 39 výchovných p ípadů a mnohé záležitosti se zákonnými 
zástupci žáků. Těchto jednání se často účastnil školní poradenský tým, který tvo il VP, MP, 
TU a podle pot eby i další pedagogičtí pracovníci, jako editelka školy, asistentka pedagoga, 
vychovatelka nebo učitelé. P edmětem jednání s rodiči byly nejčastěji výchovné a výukové 
problémy dětí, s žáky pak chování ke spolužákům a osobní problémy. Aktuální problémy     
se ešily ihned ve spolupráci s TU, vedením školy, MP, zákonnými zástupci, odborníky. 
Pomocí systému včasné intervence se ešily dva p ípady. 

Činnost VP dále zahrnovala poradenské a konzultační služby pro žáky, zákonné zástupce  
i učitele týkající se nap . t ídního kolektivu a vztahů v něm, osobních problémů žáků, žáků    
se SVP, IVP.  VP se podílela na zajišťování a organizaci besed pro žáky i pro rodičovskou 
ve ejnost.  
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8. PROGRAM  ENVIRONMENTÁLNÍHO VZD LÁVÁNÍ,  VÝCHOVY A OSV TY 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Jana B ezovjáková úspěšně 
dokončila studium koordinátora EVVO, spolupracovala se školním metodikem prevence 

a aktivně se podílela na environmentální výchově žáků.  

Cílem environmentálního vzdělávání je vytvá ení pozitivních postojů k životnímu prost edí, 
k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prost edí kolem nás, pochopení  
a rozvíjení zájmu o životní prost edí. Environmentální výuka byla v souladu se školním 

vzdělávacím programem začleněna do vyučovacích p edmětů v průběhu celého školního 
roku. 

 

8.1 P ehled školních akcí v rámci EVVO 

 

Vyhodnocení sb rového týdne na naší škole 

Sběrový týden – vyvrcholení sběru papíru a PET lahví, se konal se od 5. prosince 
do  9.  prosince 2016. Všem zapojeným sběračům pat í obrovské poděkování, protože jejich 
společnými silami jsme celkem nasbírali 4274 kg papíru a 132 kg PET lahví. 

Soutěž, do níž jsme se sběrem zapojili, organizovala společnost NEHLSEN T inec, s.r.o.,  

a byla určena základním školám od Chotěbuze až po Komorní Lhotku.  

 

Už i v Praze v dí, jak u nás bádáme 

… a to díky Žákovské ekologické konferenci, na které žáci naší školy, Daniel (8. A) a Aleš  
(5. t ) Bulawovi, prezentovali výsledky své badatelské práce s největším motýlem světa „Vliv 
teploty na vývoj martináče atlasového.“ Konference, organizovaná již 11. rokem Klubem 
ekologické výchovy, probíhala v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
v Praze. 

Z Prahy se mladí badatelé vraceli s diplomem, pozvánkou na další ročník konference a adou 
zážitků, ke kterým určitě pat ila i zpáteční cesta z Malé Strany p es historické centrum Prahy 
na nádraží. 
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Na vernisáži v Poslanecké sn movn  … 

… byly žákyně 8. A, Agáta Unucková a Denisa Vrublová, účastnice výtvarné a literární 
soutěže „Stopy Karla IV. na území Čech, Moravy a Slezska“. Soutěž i následnou vernisáž 
organizoval Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
ČR, Zeleným k ížem, sekretariátem České komise pro UNESCO a Univerzitou Karlovou. 

   

Získali jsme titul „Škola udržitelného rozvoje“ 1. stupn  

Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) je vyhlašována Klubem ekologické výchovy – asociací 
pedagogů a škol, pro environmetální vzdělávání, ve spolupráci s Českou komisí                   
pro UNESCO. Naše škola se stala členem KEV na počátku roku 2016 a v témže roce jsme 
požádali o udělení titulu.  KEV zhodnotil nejen environmentální aktivity, které p ipravujeme, 
jak pro žáky, tak pro ve ejnost, a propůjčil naší škole hned napoprvé titul nejvyšší – 1. stupně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo za badatelskou činnost pro naše žáky 

Martin Kohut (8. A) a Lukáš Hrádek (9. A) jsou nejen zkušení chovatelé slepic, ale od čtvrtka 
30. 3. 2017 i nositelé diplomu za badatelskou práci na téma Etologie kura domácího. Jejich 
výzkum trvající od íjna do února, p i kterém strávili 140 hodin p ímým pozorováním 
živočichů, byl završen prezentací na Žákovské konferenci badatelských projektů EVVO.  
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9.ÚDAJE O DALŠÍM VZD LÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK  (DVPP) 

A OSTATNÍCH PRACOVNÍK  ŠKOLY 

Zam stnanec  Datum konání Název 

 

Mgr. Magda Luzarová 

 

28. 8. - 30. 8. 2016 

 

Letní škola koordinátorů EVVO 

 

Mgr. Pavlína Budinská 

 

21. 9. 2016 

 

Rozvoj grofomotorických dovedností a 
odstranění grafomotorických obtíží 
 

PhDr. Lenka Sk ekucká  
 

22. 9. - 23. 9. 2016 

 

Kongresové dny výchovného poradenství 
2016 na Diskutované téma - společné 
vzdělávání 
 

Mgr. Magda Luzarová 

 

29. 9. 2016 

 

Envofórum 

 

Jana Chalupová 

 

4. 10. 2016 

 

Pedagogická diagnostika pro MŠ 

 

Alma Cieslarová 

 

3. - 4. 10. 2016 

 

9. Krajská konference k prevenci 
rizikového chování v Malenovicích 

 

Mgr. Kate ina Wiejová  
 

5. 10. 2016 

 

Kulatý stůl - matematika 

 

Mgr. Alena Isk ická 

 

7. 10. 2016 

 

Dílna čtení a rozvoj čtená ské gramotnosti 
II 

 

Mgr. Jarmila Valášková 

 

7. 10. 2016 

 

Dílna čtení a rozvoj čtená ské gramotnosti 
II 

 

Mgr. Alena Isk ická 

 

7. 10. 2016 

 

Dílna čtení a rozvoj čtená ské gramotnosti 
II 

 

Mgr. Dagmar Tobolová 

 

10. 10. 2016 

 

Základní vzdělávání z pohledu ČŠI 
 

Mgr. Magda Luzarová 

 

14. - 16. 10. 2016 Badatelský víkend 

Alma Cieslarová 

 

18. 10. 2016 

 

Specifika práce s problémovými skupinami 

žáků 

 

Mgr. Kate ina Wiejová 

 

19. 10. 2016 

 

Práce s diferenciovanou t ídou  
v matematice 

 

Bc. Marcela Kaňoková 

 

19. 10. 2016 

 

Práce s diferenciovanou t ídou v AJ 

 

PhDr. Lenka Sk ekucká  
 

24. 10. 2016 

 

Seminá  pro VP ZŠ 

 

Ing. Iveta Vranayová 

 

26. 10. 2016 

 

Netradiční pomůcky v hodinách M a ČJ 
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Mgr. Ilona Rucká 

 

3. 11. 2016 

 

Zábavná angličtina - metodika, íkanky, 
malování 
 

Mgr. Jana B ezovjáková 

 

10. 11. 2016 

 

Velké otázky o světě 

 

PhDr. Lenka Sk ekucká  
 

11. 11. 2016 

 

Probuďte v dětech čtená e 

 

Bc. Marcela Kaňoková 

 

24. 11. 2016 

 

Fonetika anglického jazyka - praktická 
aplikace 

 

Ing. Martina 

Chromiáková 

 

24. 11. 2016 

 

Fonetika anglického jazyka - praktická 
aplikace 

 

Mgr. Karla Molinová 

 

11. 11. 2016 

 

Probuďte v dětech čtená e 

 

Mgr. Dagmar Lokayová 

 

11. 11. 2016 

 

Probuďte v dětech čtená e 

 

Mgr. Karla Molinová 

 

1.- 2. 12. 2016 

 

Strategie čtená ské gramotnosti pro 1. st. 
ZŠ 

 

Alma Cieslarová 

 

9. 12. 2016 

 

Porada školních metodiků prevence 

 

Ing. Iveta Vranayová 15. 12. 2016 AJ: Mám ve t ídě dyslektika (y) 

Všichni pedagogové 22. 12. 2016 Jak sestavit plán pedagogické podpory 

Ing. Iveta Vranayová 

 

12. 1. 2017 

 

Kurz první pomoci 
 

Mgr. Magda Luzarová 

 

26. 1. 2017 

 

Setkání koordiántorů EVVO  
 

PhDr. Lenka Sk ekucká  
 

13. 2. 2017 

 

Právní úprava inkluzivního vzdělávání 
 

Mgr.Dagmar Tobolová 

 

13. 2. 2017 

 

Právní úprava inkluzivního vzdělávání 
 

Ing. Iveta Vranayová 13. 2. 2017 

 

Právní úprava inkluzivního vzdělávání 
 

PhDr. Lenka Sk ekucká  
 

1. 2. 2017 

 

Metodické setkání výchovných poradců  
 

PhDr. Lenka Sk ekucká  
 

17. 2. 2017 

 

Školní knihovna 21. století 
 

PhDr. Eva Fojtíková  
 

18. 2. 2017 

 

Školní knihovna 21. století 
 

Ing. Martina 

Chromiáková 

25. 2. 2017 Metodický seminá  eTwinning pro 
začátečníky 

Mgr. Ilona Rucká 18. 3. 2017 

 

Můj hlas 

PhDr. Lenka Sk ekucká  20. 3. 2017 Pracovní právo ve školství -                   
Mgr. et  PhDr. Valenta 
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Mgr. Dagmar Tobolová 20. 3. 2017 Pracovní právo ve školství -                   
Mgr. et  PhDr. Valenta 

Mgr. Alena Isk ická  

20. 3. 2017 

Otev ená hodina-dílna čtení-               
PeaDr. Z. Plošková 

Mgr.Jarmila Valášková  

20. 3. 2017 

Otev ená hodina-dílna čtení-               
PeaDr. Z. Plošková 

Mgr. Jan Khýr  

21. 3. 2017 

Bakalá i - odesíláme matriku, novinky, 
jarní sběr 

PhDr. Lenka Sk ekucká 21. 3. 2017 Inform. sem. o způsobu vykazování údajů  
o podpůrných opat eních 

Ing. Martina 

Chromiáková 

25. 3. 2017 Metodický seminá  eTwinning                  
pro pokročilé 

Bc. Barbara Vaculínová 12. 4. 2017 Zkušenosti s dětskou psychologií                
a rozvojem emoční inteligence dětí 

Mgr. Petra Kufová  

31. 3. - 1. 4. 2017 

RWCT 

Mgr. Pavlína Budinská  

31. 3. - 1. 4. 2017 

RWCT 

Mgr. Jarmila Valášková  

4. 4. 2017 

Dílna čtení - Miloš Šlapal 

PhDr. Lenka Sk ekucká  

4. 4. 2017 

Dílna  čtení - Miloš Šlapal 

Mgr. Kate ina Wiejová  

6. - 7. 4. 2017 

Finanční svoboda 

Mgr. Jan Khýr  

10. 4. 2017 

Workshop k realizaci šablon 

Mgr. Michaela Lehner  

11. 4. 2017 

Didactica Magna 

Mgr. Petra Kufová  

21. - 22. 4. 2017 

RWCT 

Mgr. Pavlína Budinská  

21. - 22. 4. 2017 

RWCT 

Mgr. Karla Molinová  

24. 4. 2017 

Otev ená hodina-dílna čtení-              
PeaDr. Z. Plošková 

Mgr. Dagmar Lokayová  

24. 4. 2017 

Otev ená hodina-dílna čtení-              
PeaDr. Z. Plošková 

 

Alma Cieslarová  
24. 4. 2017 Rizika užívání marihuany u děti a mláděže 

Mgr. Jana B ezovjáková 11. 5. 2017 Hry na školy v p írodě a pobytové akce 

 

 

Mgr. Jan Khýr 
2. - 3. 6. 2017 Bakalá i - Úvazky II 

Mgr. Kate ina Wiejová  

7. 6. 2017 

Matematika pro život II. 

Mgr. Magda Luzarová  

8. 6. - 9. 6. 2017 

Celokrajská konference EVVO - Voda        

v  krajině 

PhDr. Lenka Sk ekucká 13. 6. 2017 Systematický úvod do problematiky nadání 
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Mgr. Kate ina Wiejová  

14., 15. 6. 2017 

První pomoc p i školní šikaně                     
a kyberšikaně 

Mgr. Magda Luzarová  

20. 6. 2017 

Mezinárodní ekologické studentské 
sympozium 

   Tabulka 27: DVPP pedagogických pracovník  

 

 

 

Vzd lávání ostatních pracovník  školy 

 

Jana Ponížilová 6. 2. 2017 Hygienické minimum 

Milena Ciahotná 6. 2. 2017 Hygienické minimum  

Kate ina Macháčková 6. 2. 2017 Hygienické minimum 

Libuše Brázdová 6. 2. 2017 Hygienické minimum 

Eliška Krawiecová 6. 2. 2017 Hygienické minimum 

Pavlína Kostrhúnová 6. 2. 2017 Hygienické minimum 

   Tabulka 28: Vzd lávání ostatních pracovník  školy 

 

 

 

Zpráva ze stáže na základní škole v N mecku 
 

Na základě úspěšného absolvování výběrového ízení, které vyhlásilo bavorské ministerstvo 

pro vyučování a kultus absolvovala paní učitelka Mgr. Ilona Rucká stáž na Základní škole 
ve městě Kaufbeuren v Bavorsku, a to v termínu od 25. června do 9. července 2017. Každý 
den měla možnost vidět 5 vyučovacích hodin v různých t ídách, tato hospitační činnost byla 
velmi p ínosná, ať už se jednalo  
o netradiční metody výuky nebo odbornou 
terminologii daného p edmětu. 
V některých hodinách se také mohla 
zapojit do výuky nebo žákům vyprávět  
o naší republice a odpovídat na jejich 
dotazy. Účast na této zahraniční stáži 
ji  zajisté dala možnost dalšího jazykové 
rozvoje a poznání kultury a reálií 
Bavorska. Navštívila mnoho krásných 
míst jako nap íklad Mnichov, Oberstdorf, 
Bodamské jezero a zámek Neuschwanstei, 
kde navázala osobní kontakty, které 
povedou k další spolupráci. Jednou 
z možností, která se nabízí je dopisování 
našich žáků s žáky školy v Kaufbeuren nebo spolupráce na mezinárodních projektech v rámci 
eTwinningu. 
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VE EJNOSTI 

P ehled aktivit školy Datum konání 
P ivítání prvňáčků 1. 9. 2016 

Exkurze Praha – 7. t .  2. 9. 2016 

Adaptační program a setkání žáků 6. ročníku 6. – 7. 9.2016 

Adaptační program pro žáky 4. ročníku 8. 9. 2016 

Adaptační program pro žáky 5. ročníku 8. - 9. 9. 2016 

P ejezd Beskyd na kolech 8. - 9. 9. 2016 

Výzkum metody – testování žáků 7. – 9. roč. 16. 9. 2016 

ŠK- Ranč Moncheri 16. 9. 2016 

V knihovně   16. 9. 2016 

Projekt Lysá hora  – 9. A, 9. B 20. 9. 2016 

Legiovlak v Českém Těšíně, 9. A, 9. B 21.– 22. 9. 2016 

Adaptační kurz pro 7. B 21. 9. 2016 

P ejezd Beskyd pro méně zdatné 29. - 30. 9. 2016 

Envofórum – ekologická konference 29. 9. 2016 

Houbování – akce MŠ 30. 9. 2016 

Divadelní p edstavení – O rozmazlené Matyldě - MŠ 30. 9. 2016 

P edplavecká výchova, plavecký bazén v Haví ově - MŠ 30. 9. 2016 

Sběr papíru a PET lahví, ukončení  5. - 9. 12. 2016 zá í - prosinec 

U6 – úžasný svět vědy (natáčení soutěžního po adu) 4. 10. 2016 

Běh za vědomostmi a dovednostmi – 1. stupeň, ZŠ Smilovice 4. 10. 2016 

K išťálový kamínek 5. 10. 2016 

Fotografování žáků 1. t .  7. 10. 2016 

Ovoce do škol – p ednáška, ochutnávka 6. 10. 2016 

P írodovědný klokan – 8. a 9. roč. 12. 10. 2016 

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů - ŠP do 11. 11. 2016 

Pohádkové odpoledne v MŠ 18. 10. 2016 

Dýňohrátky – výstavka dýní, dílny s rodiči ve ŠD 19. 10. 2016 

Beskydský trh vzdělání v T inci, 9. roč.  19. 10. 2016 

Envofilm, Český Těšín – Albrechtova st ední škola 20. - 21. 10. 2016 

Školní klub má talent - soutěž 25. 10. 2016 

Celoroční soutěž o nejhezčí t ídu íjen - květen 

Putování s Pepíkem – soutěž v ZŠ v St íteži 2. 11. 20116 

Hallowenské odpoledne 3. 11. 2016 

Žákovská ekologická konference, Klub ekologické výchovy 4. 11. 2016 

Svět kolem nás - Peru 7. 11. 2016 

Beseda s hasiči, 2. roč., 6. roč.  7. 11. 2016 

Burza škol, Národní dům Frýdek-Místek, 9. roč. 8. 11. 2016 

Soutěž Kvarteto, Ostrava, 5. roč. 9. 11. 2016 

MATBOJ, 1. kolo, 6. – 9. roč.  9. 11. 2016 

Matematika hrou, soutěž v T inci, 6. – 9. roč.  11. 11. 2016 

Vycházka ŠD spojená se sběrem žaludů 11. 11. 2016 

Dějepisná olympiáda, šk. kolo, 9. roč.  11. 11. 2016 

Prvňáčci v MŠ 14. 11. 2016 

Vánoční fotografování 15. 11. 2016 
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Šikana v 8. A, Nebezpečí kyberšikany 16. 11. 2016 

Den zdraví 18. 11. 2016 

Perníkárna v 8. B 24. - 25. 11. 2016 

P edstavení Like Shakespeare v T inci 28. 11. 2016 

Co se to se mnou děje – p ednáška pro dívky 29. 11. 2016 

P edvánoční výtvarná dílna ve ŠD – 2. odd. ŠD 29. 11. 2016 

Olympiáda v ČJ, 8. a 9. roč. 30. 11. 2016 

Vernisáž výtvarných prací soutěže „Stopy Karla IV…“ 1. 12. 2016 

Den otev ených dve í – Jarmark, rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 2016 

Pohádková cesta – den otev ených dve í pro p edškoláky 2. 12. 2016 

Divadlo 2. 12. 2016 

Slavnostní vyhlášení výsledků sběrové soutěže, T anovice 2. 12. 2016 

Mikulášské odpoledne 2. 12. 2016 

Sběrový týden 5. – 9. 12. 2016 

Vánoční pečení s dětmi a jejich rodiči ve ŠD 13. a 15. 12. 2016 

Vánoční pečení s dětmi a jejich rodiči ve ŠK 15. 12. 2016 

Vánoční koncert v ím.-katolickém kostele 19. 12. 2016 

Exkurze do kina Kosmos v T inci, odměna pro žáky 3. t .  19. 12. 2016 

Vánoční sportovní turnaj - volejbal 20. 12. 2016 

Vánoční tvo ivá dílna 20. 12. 2016 

Návštěva domu pro seniory v Hnojníku - ŠP 20. 12. 2016 

Divadelní p edstavení s Mikulášskou nadílkou - MŠ 20. 12. 2016 

Vypouštění balónků s p áníčky - MŠ 20. 12. 2016 

Vánoční besídka pro rodiče, vánoční dílny - MŠ 20. 12. 2016 

Vystoupení v Domově pro seniory v Hnojníku - MŠ 20. 12. 2016 

Vánoční nadílka pro děti ve školce - MŠ 20. 12. 2016 

T íkrálové koledování dětí z MŠ 20. 12. 2016 

P ednášky v rámci prevence 11. 1. 2017 

Beseda o animovaném filmu Krysáci 12. 1. 2017 

P ednášky v rámci prevence 13. 1. 2017 

Dějepisná olympiáda, okr. kolo, 9. roč.  17. 1. 2017 

Školní kolo olympiády v AJ, kategorie II. A 17. 1. 2017 

Bobování a hry na sněhu - ŠD 17. 1. 2017 

Školní kolo olympiády v AJ, kategorie I. A 19. 1. 2017 

Návštěva p edškoláků v 1. t ídě 23. 1. 2017 

Lyža ský kurz v Bukovci pro MŠ 23. 1., 25. 1. 2017 

Lyža ský kurz v ece pro 1. st. 23. – 27. 1. 2017 

Biologická olympiáda – šk. kolo 23. – 25. 1. 2017 

Divadelní p edstavení „Démoni současnosti“ 26. 1. 2017 

Pythagoriáda – šk. kolo 27. 1. 2017 

Lyža ský kurz, Malenovice 30. 1.-2. 2. 2017 

Karneval v MŠ 30. 1. 2017 

Zeměpisná olympiáda – šk. kolo 30. 1. 2017 

Zápis do 1. t ídy 2. 2. 2017 

Workshop k projektu EkoEnergie 5. 2. 2017 

Školní kolo v recitační soutěži pro 1. st.  14. 2. 2017 

Lyžování Skiareál eka 15. 2. 2017 
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Karneval 15. 2. 2017 

Dentální prevence – Zdravé zoubky - MŠ 15. 2. 2017 

Sněhohrátky – stavění sněhuláků 15. 2. 2017 

Pomáháme zví átkům – vycházka ke krmelci 15. 2. 2017 

Divadelní p edstavení v MŠ – O Mášence 15. 2. 2017 

Den zdraví (bruslení, lyžování, turistika, soutěže) 15. 2. 2017 

Obvodní kolo v recitační soutěži v T inci  22. 2. 2017 

P ejezd Beskyd na běžkách 23. – 24. 2. 2017 

Okresní kolo olympiády v AJ 23. 2. 2017 

Projekt Můj Werk, 7. roč.  24. 2. 2017 

Návštěva Bowling klubu v T anovicích - ŠK 28. 2. 2017 

Slavnost Slabiká e, 1. t .  1. 3. 2017 

Pohádková cesta – zábavný podvečer s plněním úkolů pro 
p edškoláky a dětí 1. ročníku 

9. 3. 2017 

Exkurze do výrobny nábytku v Hnojníku 16. 3. 2017 

Návštěva loutkového divadla Bajka v Českém Těšíně - pohádka 17. 3. 2017 

Nemocnice pro medvídky – program studentů medicíny - MŠ 

LF pro p edškoláky 

17. 3. 2017 

 

Návštěva knihovny - MŠ 17. 3. 2017 

Focení p edškoláků do ročenky - MŠ 17. 3. 2017 

Žákovská ekologická konference, Ostrava 30. 3. 2017 

Noc s Andersenem 31. 3. 2017 

EkoEnergie – soutěž na SŠ teleinformatiky 5. 4. 2017 

Beseda pro volbu povolání 5. 4. 2017 

Sběr papíru 5. 4. 2017 

Zápis do mate ské školy 5. 4. 2017 

Divadlo p ed oponou 5. 4. 2017 

Mezinárodní emeslné hry v T inci 5. 4. 2017 

Vědomostní část soutěže Můj Werk v T inci 26. 4. 2017 

Den Země – ekologická vycházka 28. 4. 2017 

Návštěva Velikonoční výstavy v Domově pro seniory 28. 4. 2017 

Zápis do 1. t ídy ZŠ – návštěva 1.t ídy ZŠ - p edškoláci 28. 4. 2017 

Divadelní p edstavení v MŠ – Popletené značky 28. 4. 2017 

Společný výlet dětí MŠ 28. 4. 2017 

Den s p íslušníky Policie ČR 28. 4. 2017 

Beseda s režisérem Podolským 28. 4. 2017 

Zdravá pětka 2. 5. 2017 

Besídka ke Dni matek 8. 5. 2017 

„Rozvíjej se, poupátko“ – pěvecká soutěž 8. 5. 2017 

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.t íd 12. 5. 2017 

Den matek – kulturní vystoupení žáků základní školy 16. 5. 2017 

P ednáška o holocaustu 18. 5. 2017 

Festival kreslení 24. 5. 2017 

Návštěva kamarádů ve školce v Českém Těšíně – jízda vlakem 26. 5. 2017 

Zájezd do Vídně pro žáky s výukou NJ 26. 5. 2017 

Den dětí v MŠ 1. 6. 2017 

Exkurze do Prahy, 9. roč.  1.–2. 6. 2017 
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Exkurze do Archeoparku Podobora 2. 6. 2017 

Společné focení na závěr školního roku 7. 6. 2017 

Beseda s pamětníkem holocaustu 9. 6. 2017 

Den Země – projektový den, úklid okolí školy 12. 6. 2017 

Exkurze do Osvětimi  13. 6. 2017 

Dopravní soutěž ve ŠD 13. 6. 2017 

Exkurze do závodu Marlenka - ŠP 19. 6. 2017 

MESS (Mezinárodní ekologické studentské sympozium) 20. 6. 2017 

P ednáška – Odboj na Těšínsku v době 2. sv. války 22. 6. 2017 

Radovánky 24. 6. 2017 

Školní výlety t íd červen 2017 

   Tabulka 29: Údaje o aktivitách a akcích školy na ve ejnosti 
 

 

Účast žák  školy v sout žích umíst ní datum 

Sběrový týden  5. –  9. 2016 

Vyhraj a pilotuj letadlo nad Ostravou!  28. 9. 2016 

Envofórum - konference  29. 9. 2016 

P ehazovaná - ZŠ Ropice  30. 9. 2016 

Běh za vědomostmi - Smilovice  4. 10. 2016 

K išťálový kamínek  5. 10. 2016 

P írodovědný klokan – celostátní soutěž pro 8. a 
9.roč. 

 12. 10. 2016 

Kalusův kalamá  – literární soutěž 1. místo  21. 10. 2016 

Turnaj v halové kopané v T inci 3. místo 23. 11. 2016 

Soutěž Matematika hrou  11. 11. 2016 

Dějepisná olympiáda  11. 11. 2016 

Olympiáda v českém jazyce 1. místo 30. 11. 2016 

„Stopy Karla IV. Na území Čech, Moravy a Slezska“ 
– výtvarná a literární soutěž 

 1. 12. 2016 

Florbal dívky 6. a 7. t íd  v T inci 1. místo 8. 12. 2016 

Florbal hoši 8. a 9. t íd  12. 12. 2016 

Florbal hoši 6. a 7. t íd  14. 12. 2016 

Florbal dívky 8. a 9. t íd 2. místo 15. 12. 2016 

Vánoční sportovní turnaj - volejbal  20. 12. 2016 

Biologická olympiáda – školní kolo  23. 1.,  

25. 1. 2017 

Florbal – T anovice, soutěž ve šplhu 2. místo, 4.místo 2. 2. 2017 

Dětská scéna - obvodní  kolo recitač. soutěže v T inci  22. 2. 2017 

Pythagoriáda   15. 2. 2017 

„O pohár čeladenské ovečky“ – výtvarná soutěž 

2. místo 
v jednotlivcích; 
2. a dvě 3. místa 
ve skupinách  

3. 3. 2017 

Soutěž ve sportovní gymnastice 
1. místo,  
2. místo 

17. 3. 2017 

Vybíjená – turnaj okolních škol   17. 3. 2017 
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Matematický klokan 1. místo 17. 3. 2017 

Žákovská konference badatelských projektů EVVO 2. místo 30. 3. 2017 

Puškinův památník 2.místo 7. 4. 2017 

Pěvecká soutěž – 1. stupeň  12. 4. 2017 

Okresní kolo v basketbalu – mladší žačky 4. místo duben 

P ehazovaná – mladší žačky 4. místo duben 

Matematická olympiáda 2. místo 4. 4. 2017 

EkoEnergie 17 a Smart Region 1. místo 5. 4. 2017 

Okresní kolo biologické olympiády 6. místo 5. 4. 2017 

Mladý zahrádká , Frýdek-Místek 2. místo 18. 5. 2017 

Ekolympiáda – soutěž Městské knihovny v Haví ově 1. místo 24. 5. 2017 

„Krajina kolem nás“ – výtvarná soutěž v K. Lhotce 1. , 2. a 3. místo 26. 5. 2017 

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže KEV, Praha 1. místo 12. 6. 2017 
   Tabulka 30: Účast žák  školy v sout žích 

 

10.1 Vybrané akce školy 

Ocen ní hejtmana Moravskoslezského kraje … 

… a spoustu zážitků si p ivezli brat i Bulawovi z konference Envofórum, která se konala 
29. 9. 2016 v Opavě. Na konferenci byli pozváni v souvislosti s jejich vítěznou badatelskou 
prací s názvem „Vliv teploty na vývoj motýla martináče atlasového“.  

Sourozenci Daniel (žák 8. A) a Aleš (žák 5. A) p evzali hned po slavnostním zahájení ocenění 
z rukou hejtmana Miroslava Nováka. Pak na ně už čekala ada zajímavých informací z oblasti 

ekologie, ovzduší a dopravy prezentovaných na konferenci, ale i jedinečné zážitky. 
Málokomu se poda í dělat rozhovor pro televizi, vyzkoušet si elektromobil, soutěžit 
prost ednictvím chytrého telefonu o opravdu lákavé ceny, odpovídat na všetečné otázky 
podstatně zkušenějších účastníků konference a zhlédnout adu fyzikálních a chemických 
pokusů včetně po ádných výbuchů. 

Konference byla velmi dlouhá. Do Opavy hoši vyrazili brzy ráno a domů se dostali               
až ve večerních hodinách značně unaveni. P esto pro ně bude pat it tento                         
den k těm nezapomenutelným.  
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Jsme úsp šní i na sportovním poli 
 

Ve školním roce 2016/17 se naši žáci účastnili velkého množství sportovních akcí 
a meziškolních turnajů, ve kterých hlavně mladší žákyně sklízely mnoho úspěchů.                 
V oblíbeném florbalu vybojovaly 2. místo až v okrese, v košíkové 2. místo v okrese,             

ve sportovní gymnastice velmi p ekvapily 1. a 2. místem taktéž v okrese, ve šplhu                   
a p ehazované skončily na 4. místě. Starší žákyně vybojovaly 2. místo ve florbalu na okrsku   

a žáci 4. místo v basketbalu a florbalu. 

 

 

  

 

Kalus v kalamá  

P ijali jsme pozvání Základní školy v Čeladné a dne 21. 10. 2016 jsme se pod vedením paní 
učitelky Aleny Isk ické zúčastnily literární soutěže „Kalusův kalamá “. Naši školu 
reprezentovaly t i žákyně – Hanka Síbrová ze 7. B, Terezka Eschnerová a Klárka Zmijová 
z 9.A. 

Po p íjezdu na Čeladnou nás čekalo milé p ivítání  a p íjemné prost edí pěkně 
vyzdobené školy. Soutěž zahájila paní editelka Mgr. Jana Satinská společně s panem 

starostou obce Čeladná Pavlem Lukšou. Všechny p ítomné seznámila s pravidly, společně 
jsme si vytvo ili myšlenkovou mapu na téma „škola“ a pak už jsme se všichni pustili            
do soutěžení. Soutěžící byli rozděleni do čty  kategorií,  I. a II. kategorii tvo ili žáci prvního 
stupně, III. a IV. kategorii  reprezentoval druhý stupeň.  Úkolem letošního ročníku bylo 
napsat báseň na téma „škola“. A tak jsme se pustili do práce. Hodinu jsme si lámali hlavy, 
p emýšleli a snažili se vytvo it co nejlepší básnická díla. Po hodinovém tvo ení bylo           
pro všechny účastníky nachystáno občerstvení v p íjemném prost edí školní jídelny                
a následně jsme se vypravili k Památníku Josefa Kaluse v Čeladné. Zde jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavostí ze života a tvorby tohoto básníka, učitele zdejší školy. 

A jak se nám v soutěži da ilo? Porotu tvo ili žáci a učitelé čeladenské školy. Ve IV. kategorii 
zvítězila naše žákyně Terezka Eschnerová! Radost měla nejen ona, ale i paní učitelka        
Mgr. A. Isk ická společně s Hankou a Klárkou. Gratulujeme Terezce k vítězství a děkujeme 
za vzornou reprezentaci naší školy! 
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Den otev ených dve í a Vánoční jarmark 

Dne 2. 12. 2016 se konal již tradiční Den otev ených dve í a vánoční jarmark.  Návštěvníci 
byli žáky provedeni školou, měli možnost nahlédnout do výuky, zasoutěžit si a vyzkoušet     
své znalosti z oblasti p írodních věd, vyrobit si malou vánoční dekoraci a mnoho dalšího. 

V odpoledních hodinách se konal Vánoční jarmark, na kterém prezentovali své výrobky žáci 
jednotlivých t íd. Část výtěžku z jejich prodeje žáci tradičně věnují na charitativní účely – 

adopci zví ete v ZOO a adopci na dálku. P ed školou si pak společně s návštěvníky zazpívali 
koledy a rozsvítili vánoční strom. 

 

Vánoční benefiční koncert 

Společný koncert žáků obou hnojnických škol, Masarykovy Základní školy a mate ské školy 
a Základní školy J. Kubisze, se konal dne 20. 12. 2016 v katolickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Hnojníku. Výtěžek z koncertu byl věnován Stelince Štrossové z Českého 
Těšína.  

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Během druhé poloviny ledna si mohlo 30 vybraných žáků 2. stupně ově it své znalosti          
ve školním kole olympiády v anglickém jazyce. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, I. A (6. – 

7. ročník) a II. A ( 8. –  9. ročník). 

První část byla písemná, zamě ená na gramatické jevy, poslech a čtení s porozuměním. 
Z každé kategorie pak postoupilo pět nejlepších do ústního kola, ve kterém museli zvládnout 
následující t i úkoly. Samostatně a plynule hovo it o jednom z vylosovaných témat, následně 
o tématu konverzovat s vyučujícími a nakonec popsat obrázek. 

V kategorii I. A pat í první místo Dorotě Niemczykové ze 6. B, druhé místo obsadila Kristýna 
Paláková ze 7. B a na t etím místě se umístila Veronika Machandrová ze 7. A. 

V kategorii II. A byli nejúspěšnější tito žáci – 1. místo František Žuk z 8. A, 2. místo Tereza 
Eschnerová z 9. A a 3.místo obsadil Petr Pták z 8. A. 

 

 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mate ské 
školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, p ísp vková organizace 

_______________________________________________________________________________ 
 

www.zshnojnik.com                                  - 40 -                                                              2016/17 

 

 

 

Slavnost Slabiká e 

První b eznové odpoledne proběhla u našich prvňáčků Slavnost Slabiká e. Žáci pozvali      

své rodiče, prarodiče a sourozence, aby  ukázali své čtená ské dovednosti p i plnění různých 
úkolů – ekli íkanky k písmenkům, p ečetli část p íběhu ze Slabiká e. Potom už děti 
netrpělivě očekávaly rytí e, který vešel na slavnost za zvuku fanfáry. Po p ečtení pasovací 
listiny slavnostně povýšil děti na čtená e a p edal jim na památku pasovací glejt. Paní 
editelka p edala dětem šerpy a t ídní učitelka děti odměnila knihou, pamětním listem 

a sladkým dárečkem. Odpoledne bylo zakončeno společným posezením všech p ítomných 
a malou oslavou. 

 
 

Ocen ní malí i v Čeladné 

Také v letošním ročníku výtvarné soutěže O pohár čeladenské ovečky slavili žáci naší školy 
zasloužené úspěchy. V pátek 3. 3. 2017 se zúčastnili 4 žáci hnojnické ZŠ slavnostního 
vyhodnocení v Základní škole v Čeladné. Soutěž zamě ená na školy v okrese Frýdek – Místek 
byla již čtvrtým ročníkem a jako každý rok se jí zúčastnila spousta nadaných výtvarníků. 
Téma tentokrát znělo: „Synci a děvuchy z Beskyd.“ Ve druhé kategorii se nejlépe umístil   
žák t etí t ídy René Stonawski, který skončil na krásném st íbrném místě. T eťáci se radovali 
ještě dvakrát, protože t etí místo v téže kategorii obsadily se svými pracemi Miriam Sližová 
a Stella Stuchlíková. V kategorii 3D prací obsadila druhé místo žákyně 9. A Magdalena 
Kozlová se svými háčkovanými postavičkami.  
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Pohádková cesta 

I letos se prvňáčci a p edškoláci mohli těšit na „Pohádkovou cestu“ za dobrodružstvím, která 
se konala v měsíci b eznu. Celou akci 
tradičně zaštítil školní parlament                 
ve spolupráci se školním klubem. 
Aby  se  děti dostaly do cíle, kde na ně čekal 
poklad, musely splnit úkoly nejrůznějšího 
druhu. Zkoušená byla jejich odvaha, 
obratnost, zručnost, znalosti a spousta 
dalších dovedností. Cestou je provázely 
nejrůznější pohádkové bytosti, které 
p edstavovali starší žáci a učitelé naší školy. 
Po splnění všech úkolů na děti čekal 
p ipraven sál s odměnami a také diplom 

za  statečnost.  

 

 
„Puškin v památník 2017“ 

V pátek 7. 4. 2017 se konalo krajské kolo 51. ročníku soutěže ARS POETICA – Puškinův 
památník 2017 pro ZŠ a nižší ročníky gymnázií, st ední a vysoké školy.  Záštitu nad touto 
akcí p ijala Rada české asociace rusistů, krajská rada Česko-ruské společnosti a Ostravský 
ruský dům. Podporu taktéž vyjád ilo Národní divadlo moravskoslezské. Tato p ehlídka 
umělecké ruské tvorby se uskutečnila v Bohumíně v prostorách budovy kina K3. Účast byla 
bohatá, p ijelo více než 100 soutěžících – žáků a studentů z Moravskoslezského kraje. 

Naši školu reprezentovala v oblasti sólového projevu Nela Wardasová  s hudebním 
doprovodem  Agáty Unuckové ze t ídy  8. A. V obrovské konkurenci, p edevším st edních 
škol, získala děvčata ve své kategorii  nádherné 2. místo. K tomuto krásnému výsledku 
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

Sout ž „EkoEnergie“  - 1. místo pro naše mladé v dce 

 „EkoEnergie 17 a Smart Region“ je název soutěže, kterou organizuje St ední škola 
teleinformatiky v Ostravě-Porubě ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu 
Moravskoslezského kraje a která byla až do letošního roku určena jen st edním školám. Letos 
poprvé, kdy byla soutěž rozší ena i pro základní školy, se do ní zapojili 2 žáci naší školy – 

Filip Bosák a Matouš Černý z 8. B Samotné soutěži p edcházel p ípravný workshop. Konal   
se 15. února 2017 a účastníci se zde dozvěděli, 
na co se mají p ipravit, jak správně 
prezentovat, získali mnoho zajímavých 
informací o zdrojích energie, odpadech            

a úsporách energií a navštívili Vysokou školu 
báňskou.  

Samotná soutěž se konala 5. dubna 2017. 
Prezentace jejich práce s názvem 
„(Ne)úsporný stand-by režim“ byla nejlepší 
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a hoši kromě diplomu za 1. místo získali i dárkové poukázky v hodnotě 5000,- Kč.  

Noc s Andersenem 

Škola se i v tomto roce tradičně p ipojila ke stovkám škol na celém světě, které výročí 
narození dánského pohádká e Hanse Christiana Andersena  tráví společně se svými žáky 
čtením, povídáním a aktivitami spojenými se čtená stvím. Letošní Noc s Andersenem byla 

věnována tématu, které oslovuje  mnoho  čtená ů nejen mezi dětmi, a sice p íběhu o Harry 
Potterovi od britské spisovatelky J. K. Rowlingové. 

Po úvodním slovu pana Andersena (Martin Kohut, žák 8. ročníku) a také Harryho Poterra 
(Vojtěch Pytlík, žák 6. ročníku) v hudebně školy  byli žáci pomocí kouzelného klobouku 
rozděleni do čty  kolejí a v těchto skupinkách posléze absolvovali všechny p ipravené úkoly. 
Označeni vlastnoručně vyrobenými znaky kolejí se vydali na cestu plnou čar a kouzel. 

Tuto noc strávilo ve škole 86 žáků společně se svými učiteli. Pro děti byla p ipravena 
stanoviště, na kterých museli ukázat nejen    
své znalosti, důvtip, schopnost spolupracovat, 
ale také mrštnost či rychlost. Podpo it 
čtená ství u dětí se poda ilo také na ostatních 
stanovištích školy v Bradavicích, na kterou    
se tuto noc naše škola p eměnila. Žáci              
si museli dát rady se soví poštou, zaklínadly, 
kouzelnými fazolemi, čarodějným kufrem        
a čekala je také hodina lektvarů. Putování 
noční školou všechny moc bavilo a úkoly plnili 
s nadšením a radostí. Celou cestu děti 
zakončily chutnou veče í, kterou jim p ipravily 
naše paní kucha ky. Poté se již společně         
se svými učitelkami odebraly do svých nových dočasných ložnic. Vyvrcholením celé akce 
bylo společné večerní čtení pohádky a vyprávění zážitků. 

Závěrečné vyhodnocení a ukončení Noci s Andersenem proběhlo ráno, účastníkům byly 
p edány pamětní listy a keramická košťata, která jim budou p ipomínat nejen noc strávenou 
ve škole, ale p edevším smysl této akce. Tím je důležitost podpory čtená ství a poznání, 
že kniha je jejich p ítel!  

 

Pythagoriáda 

V měsíci lednu se všichni p ítomní žáci pátých, šestých, sedmých i osmých t íd zapojili        
do celostátní soutěže Pythagoriáda. Letos proběhl už 40. ročník této soutěže. Úkolem bylo 
vy ešit 15 úloh. Ti, kte í získali alespoň 10 bodů, se stali úspěšnými ešiteli a postoupili       
do okresního kola, které se uskutečnilo 17. května tohoto roku. Takovými úspěšnými ešiteli 
byli dva žáci 5. t ídy Teslík Štěpán a Staněk Jakub. Ten i v okresním kole získal 10 bodů        
a stal se tak úspěšným ešitelem školního i okresního kola Pythagoriády. 
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Úsp ch našich žák  v okresním kole „Mladého zahrádká e“ 

2. a 11. místo v okresním kole soutěže Mladý zahrádká  – takové je umístění našich dvou 
žáků – Martina Kohuta z 8. A (2. místo) a Lenky Ková ové ze 7. A (11. místo).                   

Oba se soutěže účastnili poprvé, p esto stačilo jen málo a Martin by postoupil do celostátního 
kola. 

Soutěž Mladý zahrádká  vyhlašuje Český zahrádká ský svaz a letos se jednalo už o její 
30. ročník. Okresní kolo se konalo 18. května 2017 na ZŠ E. Krásnohorské ve Frýdku-Místku. 
Pozvání do soutěže získala naše škola p i účasti v okresním kole biologické olympiády         
na konci dubna a tak měli naši soutěžící necelý měsíc na to, aby se pat ičně p ipravili           
na vědomostní test a poznávání rostlin. A to, že p ípravu nepodcenili, bylo na výsledcích 
soutěže znát. Jak se oba shodli, test byl celkem snadný, ale nelehkým úkolem bylo poznat 
50 okrasných i volně rostoucích rostlin.  

   
 

  

Družstvo našeho ekotýmu má 1. místo z Ekolympiády 

Agáta Unucková, Nela Wardasová a Martin Kohut z 8.A, členové školního ekotýmu, vytvo ili 
soutěžní družstvo s názvem „AgNeMa“ 
a 24.  května reprezentovali naši školu 
na Ekolympiádě v Městské knihovně v Haví ově. 
Na 8 soutěžních stanovištích prokázali 
své  znalosti z oblasti životního prost edí 
a  v konkurenci 10 družstev z okolních škol 
získali nejvyšší bodový zisk. Kromě diplomu 
a  cen si p ivezli ekodort a nové poznatky – nap . 
jak p ipravit ekologický prací p ípravek, 
jak  stanovit čistotu vody, vyhledat informace 

o  stavu ovzduší či k čemu lze použít volně 
rostoucí bylinky. 
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Exkurze do Vídn  

V naší škole se žáci učí druhému cizímu jazyku. Je to jazyk německý a ruský. V rámci výuky 
německého jazyka se pro žáky uskutečnila exkurze do Rakouska. Naším cílem bylo hlavní 
město Rakouska - Vídeň. 

V pátek 26. května 2017 se žáci a někte í učitelé vydali na cestu. Od školy jsme odjížděli 
v časných ranních hodinách. První zastávka byla na Rohlence. Do Vídně autobus p ijel 
v dopoledních hodinách. Hlavní město Rakouska je největším městem v této oblasti                
a            je spojeno i s naší historií. Žáci se těšili na návštěvu barokního zámku Schönbrunn, 
který byl letním sídlem Habsburků. Tam se také setkali s rodilým mluvčím a mohli                
si vyzkoušet své znalosti němčiny v praxi. Cesta pokračovala dále a zastavili jsme u Domu 
mo í, ve kterém jsme pozorovali život mo ských ryb a mohli jsme si je vyfotografovat            
a p ečíst o nich informace. Prošli jsme se centrem Vídně, obdivovali historické skvosty a naše 
kroky se zastavily až u Domu svatého Štěpána.                                           

Závěr naší exkurze pat il návštěvě zábavného parku Prater, který je centrem všedního života 
Vídeňanů. I zde mohli žáci uplatnit znalosti získané v hodinách německého jazyka. Žáci dali 
za pravdu mottu: "Mit Deutsch kann man reisen." (S němčinou se může cestovat.) 

Návštěva Vídně se vyda ila, žáci se chovali ukázněně a exkurze potvrdila, že učit 
se německému jazyku má smysl.  
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Beseda s pam tníkem holocaustu 

V pátek 9. 6. 2017 proběhla beseda o holocaustu pro žáky 9. t íd. Paní lektorka Jana Hlávková 
žákům p iblížila dějiny židovského národa v jednotlivých historických obdobích, vysvětlila 
původ vzniku antisemitismu a ujasnila pojem „holocaust“.  Ve druhé části besedy pamětník  
událostí  holocaustu Michal Salomonovič  (nar. 1933), židovský rodák z Ostravy, vyprávěl 
žákům o svých vlastních dojmech a pocitech, které prožíval p i svém pobytu v koncentračních 
táborech. Vzpomínal na první evropský transport Židů do Niska nad Sanem, na ghetto 
v Lodži nebo na otrockou práci v továrnách a bombardování Drážďan. K nejsilnějším 
okamžikům pat ilo vyprávění o otci pana Salomonoviče, kterého nacisté zavraždili.  

P es veškeré útrapy, které zažil, vyprávěl s obrovským nadhledem. V učebně bylo naprosté 
ticho a bylo vidět, že jak téma, tak osobnost pana Salamonoviče žáky opravdu zaujala. 
Po dvou hodinách, které bohužel uplynuly jako voda, se žáci za velkého potlesku s naší milou 
návštěvou rozloučili. 

 
 

Diplom za 1. místo z Černínského paláce v Praze 

… p ivezla Eliška Górecká, žákyně 9. A. Stalo se tak 12. června 2017, kdy na Ministerstvu 
zahraničních věcí proběhlo slavnostní 
vyhlášení výsledků celostátní výtvarné 
a  literární soutěže organizované Klubem 

ekologické výchovy. Jednalo se již o 20. 
ročník soutěže, jehož letošní téma bylo 

„Propagujeme turistiku v regionech Čech, 
Moravy a Slezska“ a korespondovalo 
tak  s tematikou Mezinárodního roku 
udržitelného cestovního ruchu. Eliška 
si  pro  svou výtvarnou práci vybrala symbol 
českého národa – horu íp. Na svém obrázku 
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s názvem „Jak hezky je  u nás doma!“ zachytila tajuplnou atmosféru západu slunce z pohledu 

výletníka v horkovzdušném balóně. 

Exkurze do Osv timi 

V úterý 13. 6. 2017 se žáci devátého ročníku naší školy zúčastnili poznávací dějepisné 
exkurze do Osvětimi. Absolvovali prohlídku koncentračního tábora Auschwitz I v areálu 
bývalých polských kasáren a Auschwitz II Birkenau. Průvodci památníku seznámili žáky 
s historií tábora a tragickými 
osudy vězňů v době jeho 
existence. Žáci si prohlédli 
prostory, kde za 2. světové války 
bylo Němci zavražděno p es 
milion nevinných lidí.  

Tato fyzicky i psychicky náročná 
exkurze splnila své očekávané 
cíle – prohloubila znalostí o 
holocaustu a ukázala dnešní 
mládeži hrůzy, které museli 
zažívat Židé i ostatní národy 
určené Němci k vyhlazení. 

 

 

 

Letošní Radovánky se opravdu vyda ily 

Díky krásnému počasí, zajímavým vystoupením dětí mate ské školky a žáků prvního             

až osmého ročníku základní školy, vtipným konferenciérům, velkému zájmu rodičů 
a doprovodnému programu. 
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10.2. Mimoškolní aktivity 

Ve školním roce 2016/2017 bylo žákům nabídnuto 24 zájmových útvarů, kde měli možnost 
trávit svůj volný čas. Poděkování pat í nejen pedagogům školy, ale i externistům, kte í          
se žákům naší školy věnovali a umožnili jim tak rozvíjet jejich schopnosti, nadání                   
a smysluplné využití volného času. 

 

P ehled zájmových útvar  a jejich 
vedoucích: 

 

Angličtina hrou - Mgr. Marcela Kaňoková Čtená ský klub Divíšek - PhDr. Eva Fojtíková 

Angličtina pro nejmenší - externista  

p. Bohdana Godulová  
Keramika - Mgr. Karla Molinová, 
Mgr. Dagmar Lokayová 

Počítačový kroužek -  Mgr. Pavlína 
Budinská 

Sportovní kroužek- míčové hry 

- Mgr. Michaela Lehner 

Dramatický kroužek - Mgr. Michaela 

Lehner, Mgr. Petra Kufová, Mgr. Ilona 
Rucká 

Sborový zpěv - MgA. Gabriela 

Myslikovjanová, Mgr. Petra Kufová 

Florbal - Mgr. Jana B ezovjáková, 

Mgr. Jaroslav Molin 

P írodovědný kroužek 

- Mgr. Magda Luzarová 

Kroužek šikovné ruce – základy háčkování a 
pletení s poslechem pohádek 

- p. Alma Cieslarová 

Základy programování – informatika 

- Mgr. Jan Khýr 

Kroužek va ení - Mgr. Jarmila Valášková Zručné tlapky – (šití, dekorace, ruční práce) 
Ing. Martina Chromiáková + p. Soňa Kellerová 

Dějepisný kroužek -Mgr. Lenka Plachtová Keramika - Mgr. Jana B ezovjáková 

 

Konverzace v ruštině 

- p. Alma Cieslarová – rodilá mluvčí 
P íprava k p ijímacím zkouškám – matematika 

- Mgr. Kate ina Wiejová 

P íprava k p ijímacím zkouškám –  

český jazyk - Mgr. Alena  Isk ická 

Dopravní a zdravotnický kroužek 

- p. vych. Marie Bijoková 

Fotbalový kroužek 

externista 

Green Volley Beskydy, z.s. - externista           

p. Fatrdlová + trené i 
Taneční kroužeklatinskoamerických tanců - 
externisté - Martin Prágr, Denisa 

Galandžárová 

Kytarový kroužek  
- externista Bc. Tomáš Konečný 

   Tabulka 31: P ehled zájmových kroužk  

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mate ské 
školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, p ísp vková organizace 

_______________________________________________________________________________ 
 

www.zshnojnik.com                                  - 48 -                                                              2016/17 

 

 

 

11. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VE EJNOSPRÁVNÍCH KONTROL 

Ve školním roce 2016/17 proběhly na škole tyto ve ejnosprávní kontroly: 
 

1. Kontrola Finančního a kontrolního výboru obce Hnojník (listopad 2016) 
 

P edmětem kontrolní činnosti bylo: 
 

1. Kontrola sestavení rozpočtu na rok 2016  a jeho čerpání. 
2. Kontrola vedení pokladny.  
3. Stav finannčích prost edků na běžných účtech  
4. Kontrola p ijetí sponzorských darů za r. 2016 a dotací.  
5. Kontrola položkového rozpočtu pro rok 2015 a jeho plnění k 31. 12. 2015 

5.   Kontrola uzav ených nájemních smluv.  
6.   Kontrola inventárního seznamu a majetku školy. 
 

    Nebyly zjištěny nedostatky. 
 

2. Kontrola České školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát Matiční 20, 
702 00 Ostrava (prosinec 2016)  
 

P edmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek a výsledků 
vzdělávání poskytovaného základní a mate skou školou, podle p íslušných 
vzdělávacích programů, podle § 174, odst. 2, písm. d), školského zákona, ve znění 
pozdějších p edpisů.  

Kontrola byla zamě ena na dodržování vybraných ustanovení školského zákona 

a školských služeb, podle § 174, odst. 2, písm. d), školského zákona. Byla 
vykonána v základní škole, mate ské škole, školní družině a ve školním klubu.  

Inspekční činnost byla vykonána na podnět podle § 174, odst. 6, školského zákona, 
ve znění pozdějších p edpisů.  

Ve všech p ípadech nebylo zjištěno porušení právních p edpisů. 

 

 

3. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostrav  na B lidle 7, 702 00 Ostrava 
 

P edmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258 / 200 Sb., 
na ízení Evropského parlamentu a rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin 
(na ízení č. 852/ 2004, č. 178/ 2002, vyhlášky č. 137/ 2004, na ízení č. 1169/ 
2011). 

Nebylo zjištěno porušení p edpsů, bez závad. 
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4. Kontrola z izovatele - obec Hnojník (duben 2017) 
 

Ve ejnosprávní kontrola z pově ení obce Hnojník byla provedena společností     
Ing. Karel Ondrášek, Libina 95, 788 05, IČ 100 26 339, na základě zákona            
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších p edpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole a zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších p edpisů.  
 

P edmětem kontroly bylo: 
1. Zákon č. 250 / 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění 
2. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění 
3. Zákon č. 320 / 2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění 
4. Zákon č. 252 / 2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
5. Zákon o dani z p íijmu a další daně 

6. Zákon č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

Na základě provedené kontroly bylo konstatováno, že nastavený kontrolní systém      
je dostatečný, odpovídá riziku, které by mohlo nastat. Míra rizika je v organizaci 

minimální. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, k nápravě drobných závad               
byl doporučen postup k odstranění.  

 

 

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ENÍ ŠKOLY V KALENDÁ NÍM  ROCE  2016 

V kalendá ním roce 2016 škola hospoda ila s rozpočtem složeným z p íspěvku z izovatele  
na provoz, z prost edků na p ímé náklady na vzdělávání z Krajského ú adu 
Moravskoslezského kraje, z prost edků z dotačního programu projektu EU ROP – Fyziky       

se nebojíme a s vlastními p íjmy a s p íjmy doplňkové činnosti.   

Výnosy jsou tvo eny, tak jako v minulých letech, tržbami za stravování, za školné školní 
družiny, školního klubu a mate ské školy. Výnosy byly použity ke krytí nákladů, nap . 
za  stravování žáků k nákupu surovin pro p ípravu jídel. Ze školného ŠD a MŠ se doplňují 
nákupy didaktických pomůcek, hraček a školních pot eb. Do výnosů byly zaúčtovány 

sponzorské dary, do nákladů pak ve stejné výši použití těchto darovaných finančních 
prost edků na účely, ke kterým byly poskytnuty. V rámci doplňkové činnosti škola 
poskytovala pronájmy prostor ZŠ   (tělocvičny, učebny školy), provozovala bufet a p ípravu 
obědů pro cizí strávníky. 

Hospoda ení p íspěvkové organizace za rok 2016 skončilo zlepšeným hospodá ským 
výsledkem ve výši 363 844,06 Kč. Tento výsledek je tvo en ztrátou z hlavní činnosti ve výši  
- 61 432,69 Kč a ziskem z doplňkové činnosti ve výši 425 276,75 Kč. Z izovatel  
v roce 2016 poskytl škole p íspěvek na provoz ve výši 1 875 000 Kč.  

Ze státního rozpočtu škola prost ednictvím Krajského ú adu Moravskoslezského kraje 
obdržela 17 363 000 Kč na p ímé náklady na vzdělávání, dotace byla plně dočerpána.  
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  Výnosy organizace v roce 2016 

 
Výnosy 

Celkem  

v r. 2016 

 

Výnosy z prodeje služeb 2 299 

 

Výnosy z pronájmů 224 

 

Výnosy z prodaného zboží 303 

 

Jiné výnosy z vl. výkonů  189 

 

Čerpání fondů 91 

 

Ostatní výnosy z činnosti 409 

 

Úroky  4 

 

Výnosy z územních rozpočtů 19 641 

 

Celkem  23 160 

   

                                 Tabulka 32: Výnosy organizace v roce 2016 (v tis. Kč) 
 

 

 

 

Náklady organizace v roce 2016 

 

 Náklady  
Celkem  

v r. 2016 

 

Spot eba materiálu 2 739 

 

Spot eba energie 500 

 

Prodané zboží 234 

 

Opravy a udržování 80 

 

Cestovné 32 

 

Náklady na reprezentaci 39 

 

Ostatní služby 568 

 

Mzdové náklady 13 019 

 

Zákonné sociální pojištění 4 377 

 

Jiné sociální pojištění 55 

 

Zákonné sociální náklady (FKSP) 257 

 

Jiné sociální náklady 106 

 

Jiné daně a poplatky 14 

 

Jiné pokuty a penále (za Mgr. Krpla – 

porušení rozpočtové kázně z roku 

2010) 171 

 

Odpisy 124 

 

DDHM  459 

 

Ostatní náklady z činnosti  23 

 

Celkem  22 797 

                                    Tabulka 33: Náklady organizace v roce 2016 (v tis. Kč) 
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Hospodá ský 
výsledek Hlavní činnost (Kč) Vedlejší činnost     (Kč) 

 - 61 433 425 277 

Celkem  363 844 

                     Tabulka 34: Celkový hospodá ský výsledek organizace v roce 2016 

     

 

P ehled fondů zůstatek (Kč) 

Fond odměn 209 057  

Fond kulturních a sociálních pot eb 56 525  

Fond investiční 19 740  

Fond rezervní 122 987  

Fond rezervní - z ostatních titulů 25 149  

Celkem 433 458   

                               Tabulka 35: Z statek fond  organizace v roce 2016  
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13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI  

13.1 Spolupráce s odborovou organizací 

Ve školním roce 2016/2017 působila ve škole aktivně ZO ČMOS PŠ, org. č 23-0198-3803. 

Tato organizace, která započala svou činnost v roce 2014, aktivně spolupracovala s vedením 
školy a hájila zájmy zaměstnanců. Zastupuje ji výbor, který je složen ze zástupců všech 
profesních skupin zaměstnanců základní a mate ské školy. Závodní výbor odborové 
organizace uzav el s vedením školy kolektivní smlouvu platnou pro rok 2017, stejně            
tak participoval p i vytvá ení podkladů pro tvorbu FKSP a pravidel pro jeho čerpání. Zástupci 
závodního výboru se pravidelně zúčastňují jednání s editelkou školy p i projednávání 
záležitostí, které vyplývají z kolektivní smlouvy a zákoníku práce. Její členové se aktivně 
podílejí na organizaci kulturních a sportovních akcí po ádaných školou v rámci čerpání  
FKSP (paragraf 9). Odborová organizace spadá pod Oblastní odborovou radu ČMOS PŠ 
v Karviné, jejíž p edsedkyní je Mgr. Dagmar Regelová- Bobková. 
 

 

13.2 Asociace školních sportovních klub  České republiky (AŠSK ČR) 

Naše škola je dlouholetým členem AŠSK ČR, která sdružuje fyzické a právnické osoby a jiné 
kolektivy. Cílem tohoto občanského sdružení je podněcovat rozvoj tělovýchovných  
a sportovních činností dětí a mládeže na školách a školských za ízeních v době mimo 
vyučování a pěstovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost žáků. 

 

 

14. ÚDAJE O ZAPOJENÍ  ŠKOLY DO PROJEKT  A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Projekt Mléko do škol 
Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. 
Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prost ednictvím 
tohoto programu Evropská unie poskytuje školám a dalším vzdělávacím institucím dotace, 
aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky za zvýhodněné ceny.  

   

Projekt Ovoce do škol 
Cílem projektu Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spot eby ovoce  
a zeleniny. Projekt je určen pro žáky prvních až pátých ročníků základních škol, kte í 
dostávají ovoce a zeleninu zdarma. 
 

Projekt „Čtení pomáhá“ 

Děti čtou knihu, rozvíjí tak svou čtená skou gramotnost a navíc za p ečtení knihy získávají 
částku 50,- Kč, kterou vloží jako svůj p íspěvek na zvolený charitativní záměr. 
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Projekt Adopce na dálku 

Cílem projektu je pomoci dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby, p edevším 
zprost edkovat jim p ístup ke vzdělání. Naše škola adoptovala osmiletou dívenku  Eunici 
Atimango z Ugandy, roční p íspěvek na její vzdělání činí 3 500,-  Kč. Tyto finance nežádáme 
po rodičích, ale chceme, aby si je žáci získali sami – nap . sběrem papíru, prodejem svých 
výrobků na vánočním jarmarku, sběrem kaštanů a žaludů, … 

 

Projekt Adopce zví ete v ZOO 

Žáci 1. stupně si adoptovali pandu červenou v ZOO Ostrava, kterému p ispívají na jeho péči. 
 

Projekt „Sn huláci pro Afriku“  

Cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. 4. ročník tohoto projektu organizuje 
pod záštitou ministra školství nezisková organizace  Kola pro Afriku, obecně prospěšná 
společnost, ve spolupráci s Gymnáziem Ostrava-Hrabůvka. Nejedná se o akci,                      
p i níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro Vaše 
děti.  
 

Fond Sidus 

Charitativní projekt, který udělil naší škole Certifikát dárce za pomoc                         
p i ve ejné sbírce. Výnos z ní je určen na vybavení dětských zdravotnických za ízení – 

Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc 

individuálním pacientům. 
 

„Škola udržitelného rozvoje“ (ŠUR)  
Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) je vyhlašována Klubem ekologické výchovy – asociací 
pedagogů a škol pro environmetální vzdělávání, ve spolupráci s Českou komisí UNESCO. 
Naše škola se stala členem KEV na počátku roku 2016 a v témže roce jsme požádali o udělení 
titulu. KEV zhodnotil environmentální aktivity, které p ipravujeme jak pro žáky,                 
tak pro ve ejnost, a propůjčil naší škole hned napoprvé titul nejvyšší – 1. stupně. 
 

Naše škola získala značku „Rodiče vítáni!“ 

Škola otev ená rodičům, rodiče otev ení škole – to je hlavní motto této značky.  Rodiče 
oceňují, když se k nim škola chová vst ícně a partnersky. Učitelé si p ejí, aby rodiče žáků 
s nimi „táhli za jeden provaz“ a byli otev ení vzájemné komunikaci. Vě íme, že spolupráce 
a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma   stranám.  Výsledkem naší 
snahy bylo získání značky „Rodiče vítáni!“, značky pro školy otev ené rodičům. 
Certifikaci jsme obdrželi dne 22. 11. 2016. 
 

Projekt eTwinning 

ETwinning je společenství evropských škol, které sdílejí společnou myšlenku bezpečného        
mezinárodního vzdělávání žáků, studentů a učitelů pomocí internetu. Je to platforma,          
p es kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, editelé, knihovníci atd.) z různých evropských 
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zemí sdílet společné prost edí. Také naše škola je partnerem této komunity a spolupracuje 
s různými školami v Evropě, p edevším v Německu. 
 

Projekt Škola pro MŠ a ZŠ - Škola pro život – p íležitost pro každého 

 

V rámci stálého zkvalitňování poskytovaného vzdělávání žáků na naší škole jsme se zapojili 
do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem „Škola pro život – p íležitost pro každého“. 
Projekt je zamě en na kombinaci následujících témat:  

 osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
 společné vzdělávání dětí a žáků,  
 usnadnění p echodu dětí z mate ské školy do základní školy, 
 podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 

Rozpočet projektu činí celkem 1 216 126,00 Kč. 
Do projektu je kromě základní školy zapojena i škola mate ská a vybráno bylo čtrnáct šablon, 
jejichž obsah byl p izpůsoben konkrétním pot ebám Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník. Projekt 

je  zamě en kromě osobnostně profesního rozvoje pedagogů, také na podporu kurikulárních 
aktivit, na spolupráci s rodiči dětí a žáků a na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. 
Projekt trvá od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. 

 

 

15. PARTNE I  A  SPONZO I  ŠKOLY 

p. Jochim Pavel, Hnojník 

Okresní myslivecký spolek Komorní Lhotka-Hnojník 

Kovoobráběčství – zámečnictví p. Krop Radim 

p. Bizoňová Silvie, T anovice 

STEELTEC CZ,s.r.o. 

p. Zigo Vlastimil, Hnojník 

p. Kwaczková Petra, Hnojník 

p. Slaninová Marie, Dolní Tošanovice 

SRPŠ 

   Tabulka 36: Partne i a sponzo i školy 
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16. ČINNOST  ŠKOLNÍ  DRUŽINY,  ŠKOLNÍHO KLUBU, ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

A ŠKOLNÍHO  PARLAMENTU 

16.1 Školní družina 

Školní družina p i Masarykově Základní škole a mate ské škole je školské za ízení, které      
je určeno žákům 1. – 4. t ídy. Jejím cílem je smysluplně vyplnit a zp íjemnit pobyt žáků, které 
zde čekají na své rodiče. Školní družina zabezpečuje žákům odpočinek, rekreaci i zajímavé 
využití volného času dle jejich věku a požadavků. Žáci jsou vedeni k všestrannému rozvoji 
osobnosti, aby co nejlépe zvládaly požadavky, které jsou na ně ve škole kladeny. 

Našim prvňáčkům, pro které je p echod do školního prost edí náročný, je určen speciální 
režim zamě ený p evážně na hrací aktivity, kreslení, povídání a podobně. Děti od 2. do 4. 
t ídy jsou již více zapojovány do pracovních dovedností, náročnějších pohybových činností 
a pravidelných p írodovědných procházek, čímž podporujeme a rozvíjíme jejich tělesnou 
aktivitu, na kterou již mnohdy po návratu domů nezůstává čas. Formou didaktických her dále 
rozvíjíme logické myšlení, paměť, tvo ivost a další důležité schopnosti a dovednosti. Nově 
jsme také otev eli kroužek dopravní výchovy.  

Po ádáme také nepravidelné společenské a vzdělávací aktivity, nap . tematické dílničky 
s rodiči, besídky, soutěže, návštěvy kina a podobně. Na mnohých akcích spolupracujeme       
se školním klubem. 

 P ehled nejúsp šn jších akcí školní družiny: 

 Školní družina v knihovn  

 Rozloučení s létem sb rem šípk  

 Dýňohrátky 

 Pohádkové odpoledne 

 Vánoční tvo ivá dílna u Šikul  

 Vánoční dílnička u Lvíčat 
 Tradice ve školní družin  

 Bobování a hry na sn hu 

 Šikulové na kuželkách 

 Beseda „Reagujeme spontánn , ale ne vždy správn “ 

 Beseda „Máte chuť na čaj?“ 

 Sout živé odpoledne u Lvíčat s kamarády ze školního klubu 

 Dopravní sout ž 
 

 

Školní družina v knihovn  

Zá í nastartovalo pravidelné návštěvy v knihovně. Na první setkání bylo p ipraveno soutěžní 
odpoledne o autorovi knih pro děti Miloši Macourkovi. Žáci ešili úkoly ve čty členných 
skupinkách. Z pohledu nás dospělých odvedly děti skvělou práci. Samy pak mohly zjistit, 

že p ekonávat nesnáze a p ekážky je sice někdy těžké, ale když je zdolají, mají samy ze sebe 

dobrý pocit. Pro ešitele byla p ipravena i sladká odměna. 
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Dýňohrátky 

V íjnu si žáci z 1. oddělení školní družiny spolu se svými rodiči i prarodiči vyzkoušeli svoji 
zručnost a fantazii p i tvo ení podzimních dekorací z dýní a jiných podzimních p írodnin. 

Maminky pilně vydlabávaly strašidelné obličeje, žáci je zdobili šípky, kaštany a jinými 
p írodninami. Aby se všem dob e pracovalo, bylo pro rodiče i pilné žáčky p ichystáno malé 
občerstvení. Odpoledne proběhlo v p íjemné atmosfé e a již nyní se těšíme na další setkání. 

   
 

 

Pohádkové odpoledne  

V listopadu navštívily naše oddělení čty i žákyně ze školního klubu. P ipravily                       
si pro prvňáčky dvě pohádky. Žáci se zájmem poslouchali. Děvčata p ečetla dvě pohádky       
a poté si žáci povídali s děvčaty o tom, co si z pohádek zapamatovali a také se pochlubili,   
kdo jim doma čte. Pohádkové odpoledne se žákům líbilo a děvčata slíbila, že naše oddělení 
„Lvíčat“ opět navštíví s nějakou pěknou pohádkou. 
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Vánoční tvo ivá dílna 

Na konci listopadu proběhla ve školní družině „Šikulové“ tvo ivá dílna s dětmi a jejich rodiči. 
Vyráběli jsme dekorace z šišek a sko ápek, ale i z kreativních materiálů. Výrobky jsme 
prodávali na školním vánočním jarmarku 2. prosince u p íležitosti Dne otev ených dve í. 
Vě íme, že se dílka líbila a žáci společně s rodiči udělali radost někomu blízkému                 
ve své rodině. 

   
 

 

„Šikulové“ na kuželkách 

V květnu se oddělení školní družiny Šikulové vydalo do Komorní Lhotky za netradičním 
pohybem. Ve zdejší sportovní hale 
si  děti mohly zahrát kuželky. 
Po  seznámení se s pravidly 

následovalo rozdělení družstev 
a  mohlo se začít bojovat o prvenství. 
Čas neúprosně ubíhal a hodina 
strávená na dráze utekla jako voda. 
Vě íme, že se spolu všichni radovali 

z p íjemně prožitého odpoledne. Akci 
jsme završili druhý den ve školní 
družině sladkou odměnou pro každého, 
kdo si ji svým statečným výkonem na 
dráze zasloužil. 

 

   

Beseda „Reagujeme spontánn , ale ne vždy správn “ 

Na naší škole vycházíme z toho, že nejlepší prevencí rizikového chování je zdravý kolektiv, 
ve kterém jsou respektovány individualita a odlišnosti každého žáka. Právě tomu odpovídá 
program, který nabídla školní metodička prevence paní Alma Cieslarová dětem ve školní 
družině. Své odpolední setkání s dětmi zamě ila p edevším na vztahovou dynamiku              
ve skupině, v níž jsou žáci rozdílného věku.  

Spolu s vychovatelkou paní Marií Bijokovou se děti pokoušely vytvá et hranice správného 
chování. Snahou programu bylo žáky ocenit, dát jim prostor pro sdělení svých názoru a také 
ešení situací, které se jich týkají. Děti se učily nehodnotit osobnost kamaráda, ale jeho výkon. 
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P íběh o sk ítku Dubeňáčkovi jim ukázal cestu k tomu, jak posílit sebehodnocení, jak získat 
pozitivní vztah k sobě samým, ale také jak p ijímat hodnocení druhých, jak posílit vlastní 
sounáležitost se skupinou a uvědomění si svého významu v kolektivu. 

 
 

 

Dopravní sout ž 

V dopravní soutěži, která se konala v červnu, si žáci ově ili své teoretické znalosti i praktické 
zkušenosti z celoroční práce v dopravním kroužku. Když vypracovali test, p esunuli              
se na dopravní h iště, kde pro ně učitelka autoškoly ve výslužbě paní Alena Šelongová 
p ipravila jízdní dráhu. Žáci zde plnili úkoly v disciplínách, jako byla jízda na koloběžce      
po určené dráze nebo chůze vedle 
koloběžky s pohárkem plným vody.    
Pro chvíle čekání bylo pro děti 
p ipraveno p ekvapení, o které              
se postaral jeden z tatínků zúčastněných 
žáků,              pan Vlastimil Zigo. Byl   

to pro žáky jedinečný zážitek, když       
si mohly prohlédnout závodní 
automobil, sednout si na místo idiče     
a vyzkoušet si, jak se asi idič p ed 
rallye cítí s helmou na hlavě. Bylo        
to odpoledne, které si žáci báječně užili. 
Ti nejlepší byli oceněni diplomy            
a sladkými cenami.  

 

 

16.2  Školní klub 

Školní klub je stejně jako školní družina součástí Masarykovy Základní školy a mate ské 
školy Hnojník a ve dnech školního vyučování tvo í mezistupeň mezi výukou ve škole             
a výchovou v rodině. Na naší škole je žákům p ístupný od pondělí do čtvrtku od 12.45         

do 15.15 hod. Není pokračováním školního vyučování, má proto svá specifika. Činnost ŠK    
je p ednostně určena pro žáky 2. stupně. Jeho úkolem je smysluplně zp íjemnit volný čas dětí. 
P edstavuje místo odpočinku, relaxace a zájmové činnosti. Realizuje činnost výchovnou         
i vzdělávací. Činnost probíhá na základě spontánních aktivit, kdy děti mohou využívat 
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společenské hry, vypůjčit si knížky a časopisy, mohou poslouchat hudbu či strávit               
čas povídáním s kamarády. Kromě toho je součástí klubu také pravidelná zájmová činnost 
zamě ená na osobní rozvoj žáků, sportovně-pohybové aktivity a esteticko-výchovnou činnost. 
Žáci se také mohou zapojit do nepravidelných společenských a vzdělávacích aktivit.  
 

Stejně jako v minulých letech jsme aktivně využívali tělocvičnu a školní venkovní h iště         
i další učebny naší školy. Kolektivní hry byly zamě ovány nap íklad na rozvoj paměti, 
logického uvažování, tvo ivosti či rozvíjení slovní zásoby. Důraz byl ale p edevším kladen   
na rozvoj sociálních dovedností, sebepoznávacích činností a utužování kolektivu. Čas byl také 
věnován mnohým tvůrčím činnostem a nevšedním výtvarným technikám. Ve školním roce 
2016/2017 se nám poda ilo uskutečnit i několik akcí mimo školu jako nap íklad výlet do kina, 

bowlingový turnaj, bruslení na zimním stadionu a další. Další snahou, kterou se poda ilo 
naplnit, bylo aktivnější zapojení rodičů do dění ve školním klubu. V tomto duchu plánujeme 
pokračovat i následující školní rok.  
 

 

Školní klub na ranči 

V zá í se školní klub vydal na výlet k ranči Moncheri, kde žáci měli možnost blíže se poznat 

s novými spolužáky. Zahráli si fotbal a jiné hry, prohlédli si stáje  a pro zájemce                  

byl p ipravený kůň, na kterém se žáci mohli projet. Na závěr jsme si po náročném odpoledni 

opekli na ohni párky a spokojeně se vydali na cestu zpátky. Toto p íjemně prožité odpoledne 

umožnila rodina Nalewajkových, kterým pat í poděkování.  

 
 

 

Školní klub má talent 

V íjnu proběhl ve školním klubu již druhý ročník soutěže „ŠKOLNÍ KLUB MÁ TALENT“. 
Tentokrát byla vystoupení opravdu pestrá. Večerem provázela osvědčená dvojka Samuel 
Chlebek a Vojtěch Pytlík. Každý se zapojil, buď jako účinkující, nebo se zhostil role porotce, 

která byla tento rok opravdu náročná. Viděli jsme několik tanečních i pěveckých vystoupení, 
hru na flétnu, mini scénky, hru na kytaru, prezentaci  o papoušcích, fotbalové kličky a další. 
Vybrat vítěze tak bylo opravdu těžké, o prvním místě nakonec rozhodlo hlasování. Na závěr 
to na disko rytmy rozjeli už úplně všichni a nechyběla ani pohádka na dobrou noc.  
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Vánoční tvo ení s rodiči 

V prosinci nás ve školním klubu čekala milá návštěva. Rodiče žáků se p išli podívat,           
jak to u nás chodí, a prožít s námi odpoledne, p išli rodiče žáků. Společně se svými dětmi 
tvo ili svícny, každý se úkolu chopil po svém a výsledkem byly krásné, originální i netradiční 
výrobky. Vánoční náladu dokreslilo cukroví a p edevším vystoupení, které si p ipravili 

Vojtěch Pytlík, Jind ich Trněný a Julie Raszyková. Stihli jsme si i společně zahrát hru nebo 
vyzkoušet rodiče ve fotbálku. 

 

 

Výlet na zimní stadion 

Ještě p ed jarními prázdninami stihl školní klub vyrazit na výlet do Českého – Těšína,        
kde     na nás čekalo bruslení na ledě. Výlet byl spojen také s návštěvou pizzerie, takže          
si výlet žáci náležitě užili. V p íštím školním roce budeme tuto akci určitě opakovat.  
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Hurá na bowling 

Na konci února jsme se se školním klubem vydali na další menší výlet, tentokrát do T anovic, 
kde se uskutečnil bowlingový turnaj. Někte í svými výkony opravdu p ekvapili, a to i ti, kte í 
bowling hráli poprvé. Odpoledne jsme si užili a na ty nejšikovnější čekala i sladká odměna.  

 

Sout živé odpoledne u Lvíčat s kamarády ze školního klubu 

Na jeden květnový čtvrtek si žáci ze školního klubu p ipravili pro I. oddělení školní družiny 
sportovní hry a soutěže na h išti u školy. Počasí nám však nep álo, proto jsme zůstali 
v družině, ale to nám vůbec nevadilo. I tak jsme prožili zábavné odpoledne plné her a soutěží. 
Žáci si vyzkoušeli své dovednosti jak fyzické, tak vědomostní a to vše se spoustou legrace. 
Vítězové byli odměněni diplomy, sladkostmi a drobnými dárky a oslavy završili p ípitkem 
s „Rychlými špunty“. I ostatní žáci dostali malou odměnu, takže všichni odcházeli s dobrou 

náladou. Odpoledne se všem líbilo, a tak budeme i v p íštím školním roce společné akce 
opakovat. 

  

 

Mlsáme ve školním klubu 

Na závěr školního roku jsme si ve školním klubu p ipravili sladké potěšení ve formě zákusků. 
Žáci zvládli celou p ípravu sami, vyzkoušeli si krok za krokem. Někte í si recept i zapisovali, 
aby jej doma mohli zopakovat. Činnost je bavila a kucha ské dovednosti tak budeme nadále 
rozvíjet.  



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mate ské 
školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, p ísp vková organizace 

_______________________________________________________________________________ 
 

www.zshnojnik.com                                  - 62 -                                                              2016/17 

 

 

 

 

Laser Aréna 

Závěr školního roku oslavil školní klub celodenním výletem, a to do Ostravy na Laser Game. 

Všichni jsme se moc těšili, o čemž svědčila účast – vyrazili jsme témě  všichni. 
Ten, kdo  zrovna nehrál laser game, si mohl vyzkoušet novinku - virtuální realitu. Zahráli 
jsme si taky fotbálek nebo vyzkoušeli X-BOX. Čas nám až moc rychle utekl, a  tak  jsme 

vyrazili na poslední zastávku do Nové Karoliny, kde jsme díky občerstvení načerpali všechny 

ztracené síly. Výlet se vyda il, všichni jsme si to užili. Vraceli jsme se sice unaveni, ale plni 

nových zážitků. Pro velký úspěch plánujeme celou akci zopakovat. 

   
 

 

16.3 Školní knihovna 

V tomto školním roce jsme se zamě ili na vybudování celoročního systému práce s knihami  

a jejich čtená i. Naším dlouhodobým cílem je soustavná a stálá podpora rozvoje čtená ství 
dětí. Zvolili jsme několik směrů, kterými jsme se k tomuto cíli vydali. 

Prvním z nich bylo zp ístupnění školní knihovny všem žákům tak, aby si mohli knihy nejen 
půjčit, ale aby si také mohli v klidném prost edí knihovny číst a p ípadně s texty pracovat.  

Za tímto účelem jsme upravili provozní dobu a samotný provoz knihovny tak, abychom 
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tomuto záměru vyšli vst íc. Knihovna byla pro žáky otev ená každý pracovní den půl hodinu 
p ed zahájením vyučování, po jejich vyučování až do 14,30 hodin a o všech p estávkách.  

Druhým směrem, který jsme zvolili, bylo využití knihovny ke konání čtená ských dílen jako 
součásti výuky p edmětu český jazyk a literatura všech t íd od 2. do 8. ročníku, v dubnu 
zahájila čtená ské dílny 1. t ída. K realizaci čtená ských dílen byl vytvo en rozvrh pobytu    
t íd v knihovně, kdy každá t ída navštěvovala ŠK zpravidla v intervalu čtrnácti dnů.  

Dále jsme pro žáky 2. a 3. t ídy otev eli čtená ský klub (kroužek) jako volnočasovou aktivitu. 
Každé úterý a čtvrtek po vyučování se tak dvě skupiny dětí mohly pod vedením knihovnice 
věnovat rozmanitým činnostem, souvisejícím s rozvíjením prožitkového čtená ství (četba 
beletrie) a osvojováním si čtená ských dovedností. Čtená ský klub byl pro děti p íležitostí      
k samostatnému čtení (tichému čtení pro sebe) knih dle vlastního výběru a tak k vzájemné 
komunikaci, ke společným hovorům o tématech. Čtená ský klub žáků 2. t ídy byl od února 
2017 zapojen v projektu Šablony – Škola pro život - p íležitost pro každého. 

16.4 Školní parlament 

Školní parlament sdružuje žáky druhého stupně, umožňuje aktivní zapojení žáků do života 
školy. Zastává funkci prost edníka zajišťujícího komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením 
školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje podíl na chodu školy. 
P edkládá podněty, otázky a návrhy učitelům i vedení školy. Školní parlament je prost edkem 
pro p enos informací mezi všemi t ídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. 
Ve školním roce 2016/2017 jej tvo ilo 16 žáků 2. stupně, z toho 10 dívek a 6 chlapců,           
za každou t ídu byli zvoleni dva zástupci.  

Zástupci školního parlamentu se pod záštitou Bc. Nikoly Zarembové a Mgr. Lenky Plachtové 
setkávali na pracovních schůzkách, na nichž p ednášeli návrhy a p ipomínky svých spolužáků 
ke vzdělávacímu procesu, školnímu prost edí a vzájemnému soužití. Učili se tak obhajovat 
své názory, komunikovat mezi t ídami, vyučujícími a vedením školy. Schůzky se konaly 
jednou měsíčně. Žáci se podíleli se na p ípravě soutěží, školních akcí a aktivit                       
pro své spolužáky a děti MŠ, aktivně spolupracovali se SRPŠ, zaštítili charitativní projekty    
atd. 

P ehled akcí školního parlamentu 

 Celoroční sout ž o nejhezčí t ídu 

 Adopce zví ete ze ZOO Ostrava 

 Adopce na dálku 

 Sout ž ve sb ru kaštan  a žalud , íjen 2016 

 Halloweenské odpoledne, listopad 2016 

 Spolupráce na Dni otev ených dve í, listopad 2016 

 Mikulášská nadílka, prosinec 2016 

 Charitativní d m pro seniory v Hnojníku, prosinec 2016 

 Fotografická sout ž na téma ZIMA, leden 2016 

 D tský karneval – spolupráce se SRPŠ, únor 2017 

 Valentýnská pošta, únor 2017 

 Pohádková cesta, b ezen 2017 

 P ekvapení ke Dni učitel , b ezen 2017 

 Radovánky – spolupráce se SRPŠ, červen 2017 

 Exkurze školního parlamentu - Marlenka, červen 2017 
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Sout ž ve sb ru kaštan  a žalud  

I v letošním školním roce jsme se vrhli do oblíbeného sběru kaštanů a žaludů. Žáci měli 
možnost sbírat celý měsíc a opět se našly 
t ídy velmi šikovných, ale i líných sběračů. 
V minulém roce se naší škole poda ilo 
nasbírat 630 kg, letos jsme tento krásný 
výkon p ekonali a nasbírali 694 kg.            

Na prvním stupni se nejlépe vedlo žákům   
3. t ídy, kte í p inesli 136 kg, na druhém 
stupni s jasným p ehledem vyhrála 6. B 

se 148 kg.Plody byly p edány mysliveckému 
sdružení. 

 

   

Halloweenské odpoledne 

V listopadu se naše škola proměnila ve strašidelné doupě, probíhalo zde totiž Halloweenské 
odpoledne. Pro žáky bylo p ipraveno několik úkolů. V tělocvičně si prošli zkouškou 
obratnosti, vyráběly se masky, lovili jablíčka nebo se poznávaly nejrůznější chutě a vůně,   
kdy mnozí z účastníků ochutnávali i to, co se nikdy p edtím ochutnat neodvážili. Pro všechny 
byla p ipravena sladká odměna, která k Halloweenu neodmyslitelně pat í, a bohaté 
občerstvení, které zajistili rodiče žáků. Toto nevšední odpoledne mohlo proběhnout i díky 
SRPŠ, které na tuto akci získalo finanční dotaci od obce Hnojník a to ve výši 5 000,- Kč. 

   

 

 

Mikulášská nadílka 

Ani na naši školu letos nezapomněla slavná trojice Mikuláš, anděl a čert. I když těch čertů 
bylo zapot ebí hned několik. V hlavních rolích se p edstavili zástupci školního parlamentu 
Natálie Sikorová, Emma Sušovská, Filip Serafín, Martin Kohut, Natálie Riedelová a Kate ina 
Dragošová. Dopoledne tato parta obcházela t ídy na prvním i na druhém stupni. Nadílku 
za ídilo a financovalo SRPŠ.  
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P ekvapení ke Dni učitel  

V b eznu se některé dívky ze školního parlamentu sešly ve školní kuchyňce, aby udělaly malé 
p ekvapení pro pedagogy naší školy u p íležitosti Dne učitelů. Všechny dívky se tam dob e 
bavily a  práce jim šla od ruky. P ipravily sladké potěšení – zákusky, které druhý   den  všem 
pedagogům roznesly. K tomu každý dostal p áníčko, které vyrobili žáci ve školním klubu.  

   

 

Exkurze školního parlamentu - Marlenka 

Jako poděkování za celoroční práci              
se  na konci června vydal školní parlament   
na exkurzi do firmy Marlenka. Na žáky     
zde čekalo nejenom mnoho zajímavostí,     
ale p edevším ochutnávka těch největších 
„marlenkovských“ dobrot. Výlet se poda ilo 
uskutečnit díky finančnímu zajištění naší 
školy. Všem zástupcům t íd ve školním 
parlamentu pat í velké poděkování za aktivní 
a odpovědný p ístup, který projevovali 
po  celý školní rok. 
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17. ČINNOST MATE SKÉ ŠKOLY 

17.1 Materiáln -technické podmínky 

Uplynulý školní rok je pro naši mate skou školu velmi významný. Zásadním způsobem        
se změnil interiér  mate ské školy. V průběhu prázdnin byly  z dotačního programu obce 
zrekonstruovány nevyhovující a zastaralé prostory koupelen a WC,  které se změnily            
na moderní, estetické a funkční sociální prostory. Rovněž byla zahájena p ístavba t ídy       
pro děti dvouleté, čímž obec pružně reaguje na povinnost z izovatele  zajistit od roku 2020 
umístění dětí dvouletých  ze svého spádového obvodu. Na zahradě mate ské školy byla  

rovněž zahájena výstavba zast ešeného altánu, který bude využíván pro každodenní pobyt dětí 
i pro další kulturní a společenské akce MŠ i ZŠ. 

O prázdninách byla provedena  ve všech  hernách  výměna nevyhovujících žárovkových 
svítidel   za úsporná  zá ivková svítidla se světelnými  LED trubicemi, ve t ídě Berušek byla 
provedena výměna koberce za hygienické PVC. 

V průběhu celého školního roku jsme také  průběžně pracovali na zlepšování  vybavení  
a modernizaci  prostor jednotlivých t íd. Všechny t ídy byly vybaveny novými  moderními 
psacími stoly, byly provedeny nátěry sk íněk na ukládání hraček pro děti, na míru byly 
vybudovány úložné prostory na lehátka a lůžkoviny s posuvnými dve mi s  magnetickou fólií. 
T ída Sluníčko byla dovybavena rovněž novou televizí s p ipojením na internet, 
rádiop ehrávačem, postýlkami pro děti s hygienickým omyvatelným potahem. Bylo 
zakoupeno dětské povlečení, ručníčky, froté  prostěradla, nové stoly a židličky do místnosti 
pro kroužky. Průběžně byly dokupovány hračky a didaktické pomůcky pro podporu rozvoje 
fantazie, kreativity a  motoriky dětí, byl nakoupen obrazový materiál,  obrazy k pohádkám, 
didaktické pomůcky, CD a knihy s dětskými písničkami, dětské knihy, encyklopedie, 
k dramatickým činnostem byl zakoupen soubor maňásků. Pro stolování dětí byly nakoupeny 
dětské jídelní  soupravy. 

 

Koupelny p ed rekonstrukcí 
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Nová koupelna t ídy „Berušky“ 
 

 

 

17.2 Výchovn -vzd lávací podmínky  

Pro výchovně vzdělávací práci máme velmi dobré prostorové podmínky, ke zlepšení 
vzdělávacích podmínek p ispěla i modernizace obrazového materiálu, didaktických pomůcek,  
úprava prost edí. 

Výchovně vzdělávací proces se ídil ŠVP "Krok za krokem celým rokem" zpracovaným         
k 1. 9. 2015, z něhož  vycházely vzdělávací programy jednotlivých t íd. Snažili jsme             
se vytvo it rovné p íležitosti pro zapojení do kolektivu, podporujeme sociální integraci 
heterogenním uspo ádáním t íd. Toto uspo ádání je náročnější na organizaci, vědomosti         

a dovednosti učitelky v individualizovaném vzdělávání dětí v rozsahu jejich možností.  

V průběhu p íštího školního roku budou vytvo eny nové podmínky pro výchovu a vzdělávání 
dětí dvouletých otev ením samostatné t ídy pro tuto věkovou skupinu. 

Pro děti se SVP s podpůrnými opat eními 1.stupně byly nově zpracovány  plány pedagogické 
podpory, byly konzultovány s odbornými pracovišti a realizovány v rámci každodenních 
vzdělávacích činností. 

Formou kroužku "P edškolák" jsme se intenzivně věnovali p ípravě p edškolních dětí           
na vstup do základní školy. Učitelky měly možnost individuálně k dětem p istupovat, rozvíjet 
a upevňovat jejich vědomosti a dovednosti. 

V prosinci 2016 splnila naše škola pot ebná kritéria a získala certifikát "Rodiče vítáni". 

Oproti p edchozímu školnímu roku se výrazně snížila absence učitelek a zástupy, je nutné 
ještě pracovat na stabilizaci kolektivu a vytvo ení optimálního klimatu. 
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17.3 DVVP 

Klademe velký důraz na oblast dalšího vzdělávání všech pedagogických zaměstnanců. ídili 
jsme se plánem DVVP se zamě ením p edevším na pedagogickou diagnostiku, práci s dětmi 

se SVP, s dětmi dvouletými a polytechnické vzdělávání. 

 

Datum Název kurzu, školení Účastník Místo konání 
4. 10. 2016 Pedagogická 

diagnostika v MŠ 

Jana Chalupová KVIC 

Frýdek-Místek 

10. 11. 2016 Čtení a p edčtená ská 
gramotnost v MŠ 

Pavla Morcinková NIDV  

T inec knihovna 

10. 11. 2016 Čtení a p edčtená ská 
gramotnost v MŠ 

Michaela Karzelová NIDV  

T inec knihovna 

25. 11. 2016 Lidské tělo v pohybu 

s hudbou – rytmy zimy 

Soňa Ottová KVIC 

Frýdek-Místek 

1. 12. 2016 Spolupráce MŠ a PPP Jarmila Mecová PPP 

Frýdek-Místek  
7. 3. 2017 Metodická poradna - 

povinné p edšk. vzděl. 
Dagmar Martinková KVIC 

Karviná  
8. 3. 2017 Jak se poprat s inkluzí? Michaela Karzelová OROS 

Karviná 

3. 4. 2017 Polytechnické činnosti 
v MŠ 

Soňa Ottová KVIC 

Frýdek-Místek  
16. 5. 2017 Metodická poradna Dagmar Martinková KVIC 

Karviná  
           Tabulka 37: DVPP v MŠ 

 

 

17.4  Spolupráce s 1. t ídou základní školy 

 
V tomto školním roce se výrazně rozší ila spolupráce s 1. t ídou ZŠ. Děti MŠ se nenásilnou 
formou seznámily s prostorami základní školy a jejími zaměstnanci, setkaly se se svými 
kamarády školáky, prvňáčci zase zavítali mezi své menší kamarády do školy.  

 

Poda ilo se realizovat tyto společné akce: 
 

-  14. 11. 2016  "Prvňáčci na návštěvě ve školce" 

-  2. 12. 2016  "Společná hodina matematiky dětí MŠ a prvňáčků" 

-  27. 3. 2017  "P edškoláci v ZŠ  - společná p edzápisová hodina" 

-  20. 4. 2017  "Společná hodina TV v ZŠ" 

-  5. 6. 2017  "Prvňáčci čtou a hrají pohádku dětem ve školce". 
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17.5  Vybrané akce MŠ 

 

"Vítáme jaro" 

Děti a paní učitelky mate ské školy se tento rok pilně chystaly na radostné vítání jara, které  
se uskutečnilo v úterý 21. b ezna 2017. P ed zahájením této události jsme s dětmi nejd íve 
museli vyrobit paní „Zimu – Morenu“, naučit se básničky a písničky o jaru. Nastal první jarní 
den a sluníčko už od rána dávalo najevo, že se musí paní Zima se svou vládou rozloučit. 

íkankou ,,Zimo, zimo, táhni pryč“ děti doprovázely průvodem ,,Morenu“ k místní ece 
,,Stonávka“, kde jsme si o jaru zazpívali a zarecitovali. Za asistence paní uč. Jany jsme 
vhodili ,,Morenu“ z mostku p ímo do eky. ,,Zima“ odplula pryč, i když se jí moc nechtělo 
a po ád se vracela zpět. Se sluníčkem, jarní náladou a probouzející se p írodou jsme odcházeli 
zpátky do MŠ. 

 
 

 

Pohádka o hledání št stí 

Děti mate ské školy se na poslední b eznový čtvrtek moc těšily. Čekala na ně totiž loutková 
pohádka „Jak chtěl jeden malí  namalovat šťastného motýla“ v divadle Bajka v Českém 
Těšíně.  Pohádka byla o hledání štěstí. Malí  namaloval motýla a chtěl, aby byl šťastný,  
ale neuměl mu pomoci. Pomohla mu až malá Hanička, která si hrála naproti. Spojovalo  

je totiž p átelství a trávili spolu volné chvíle. Hanička vy ešila problém tím, že jednoduše 
namalovala další obrázek se dvěma motýly a štěstí bylo na světě. 
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Velikonoční tvo ení s „Malou jarní pohádkou“ 

Nesmělý p íchod jara i blížící se Velikonoční svátky měly možnost děti ze t ídy Sluníčko 
p ivítat společně se svými rodiči, babičkami i dědečky ve st edu 5. dubna. Malí p edškoláci 
se nejd ív p edstavili s „jarní pohádkou“, ve které se proměnili v ku átka, slepičky, zajíčky 
a další zví átka a společně se těšili z p íchodu jara. Potom se už všichni 
pustili do velikonočního tvo ení, výroby jarních dekorací i malování vajíček. Jak jsme 
si to užili a  jak se nám vše  povedlo, můžete vidět na fotografii. A navíc, kousek jara si mohl 

odnést každý domů. 

 
 

 

P edškoláci v t locvičn  základní školy 

 V rámci spolupráce mate ské školy s první t ídou základní školy se ve čtvrtek 20. dubna 
uskutečnila společná hodina tělesné výchovy. P edškoláci měli možnost seznámit  
se s prostory tělocvičny, kde si společně se svými bývalými kamarády prožili svou první 
„opravdovou“ hodinu tělocviku. Ta byla plná her, soutěží a radostí z pohybu. 
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Mate inka na výlet  v Planetáriu v Ostrav  

„Země je vesmírný kolotoč“ těmito slovy nás p ivítali v planetáriu Ostrava, kde jsme v p ítmí 
pozorovali ukázku Velkého a Malého vozu, hvězdu Polárku a další souhvězdí podle roční 
doby. Viděli jsme Zemi z vesmíru a také jsme cestovali na planety naší Sluneční soustavy. 
Potom již následovala pohádka o Červené Karkulce a babiččině dalekohledu. Les kolem 

babiččiny chaloupky už Karkulka dob e zná, a tak se vydala na mnohem delší a zajímavější 
cestu, p i které si všímá p írody a hvězdné oblohy. Můžeme jí jenom závidět, protože 
umí cestovat časem a p itom poznává pravěk i ranou historii vývoje lidstva. A světe 
div se,  Karkulka dokáže cestovat i Sluneční soustavou! Touto poutavou a pro děti nevšední 
formou jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o souhvězdích, vesmíru a naší planetě Zemi.  
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18. VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném p ístupu  
k informacím za období 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017.  

 

P i poskytování informací ve ejnosti postupuje škola podle zákona č.106/1999Sb. 
o svobodném p ístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT p i realizaci zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění.  
 

a/  celkový počet písemných žádostí o informace: 0  
b/  počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0  
c/  počet rozsudků soudu, kt. došlo k p ezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0  
d/  výsledky sankčních ízení za nedodržování zákona: 0 

 

 

 

19. HLAVNÍ ZÁM RY PRO ŠKOLNÍ ROK  2017–2018 

1. Cílem všech pedagogických i správních zaměstnanců Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník 
je vytvo it pro všechny žáky optimální podmínky pro výchovu a vzdělávání. Poskytnout 
žákům kvalitní základní vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, nadání a zájmy p i školních 
i mimoškolních aktivitách, zohledňovat jejich vzdělávací pot eby, školu p ibližovat 
reálnému životu, propojovat výuku s praktickými zkušenostmi dětí. 

2. Vést žáky k rozvoji jejich osobnosti založené na otev enosti, samostatnosti 
a sebedůvě e, vychovávat je k odpovědnosti a schopnosti pracovat v týmu na základě 
dobrých mezilidských vztahů.  

3. Zamě it se na výchovu elementárních etických vlastností, vést žáky k toleranci 
a ohleduplnosti k jiným lidem, respektovat jejich odlišnosti. Posílit citovou stránku 
osobnosti dítěte a zlepšovat vzájemné vztahy mezi dětmi a jejich vztah k ostatním 
lidem. 

4. Soustavně posilovat postavení Masarykovy Základní školy a mate ské školy Hnojník, 
která je spádovou školou Mikroregionu povodí Stonávky a nositelkou vzdělání 
a kultury, podílet se aktivně na životě obce Hnojník. 

5. Usilovat o p ijímání a efektivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími pot ebami, 
zabezpečit kvalitní výuku pro žáky nadané a mimo ádně nadané, všem žákům vytvá et 
bezpečné, důvěryhodné a motivující prost edí. 

6. Hlavním úkolem pro vedení školy je vytvo it optimální podmínky pro všechny 
zaměstnance ke splnění úkolů tohoto plánu, zlepšovat klima na pracovišti a rozvíjet 
dobré a kolegiální vztahy. 

 

7. Pokračovat v dob e nastavené organizaci školy, vytvá et dobré podmínky a zázemí 
pro  žáky i zaměstnance, dosáhnout co nejvyšší odborné kvalifikace pedagogických 
pracovníků a podporovat jejich další rozvoj a vzdělávání. 
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8.   Navázat na úspěchy minulého školního roku jak v oblasti vzdělávací, tak v oblasti 

mezilidských vztahů, nadále podporovat metody a formy práce vedoucí k aktivizaci 

a spolupráci, mimoškolními akcemi posílit týmovou práci a dobrý kolektiv, udržovat 
a rozvíjet p íznivé klima na pracovišti. 

9.  V rámci investičních akcí v závislosti na p iznané dotaci projektu EU usilovat 
o vybudování nové učebny výpočetní techniky, učebny chemie a cizích jazyků, provést 
rekonstrukci počítačové sítě v celé škole. 

10. Dalším cílem je modernizace a zkvalitňování vybavení odborných učeben, vytvá ení 
vhodnějších učebních podmínek žáků a pracovních podmínek zaměstnanců. 

11. Nadále podporovat zapojení školy do života obce, podporovat a rozvíjet spolupráci 
školy  s obcí a prohlubovat spolupráci s rodičovskou ve ejností. Podílet 
se na společenském a kulturním životě obce Hnojník (projekty rozvíjející vztah 
ke  své  obci, svému regionu a tradicím obce, účast a vystoupení na tradičních akcích 
obce Hnojník, zapojení školního pěveckého sboru, účast na vítání občánků, 
spolupo ádání tradičního benefičního vánočního koncertu, vystoupení p i rozsvícení 
vánočního stromu nebo p i p íležitosti oslavy Dne matek, návštěvy žáků v Domově 
seniorů Hnojník, apod.).  
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20. ZÁV R 

Školní rok 2016/2017 byl velmi úspěšný, a to po všech stránkách. Klima na pracovišti se jeví 
jako velmi dobré, vst ícné a podnětné, pedagogický sbor se poda ilo stabilizovat. Noví 
kolegové se velmi dob e začlenili do života školy, navzájem spolupracují, vzdělávají se a jsou 
také oblíbeni u žáků. Díky ochotě, nadšení a zaujetí pedagogů získali žáci naší školy četná 
ocenění, byli úspěšní v adě soutěží. Za zmínku určitě stojí, že naše škola získala titul Škola 
udržitelného rozvoje, dále značku Rodiče vítáni apod. 

Prioritou školy je neustálé zkvalitňování podmínek pro vzdělávání žáků, začleňování žáků     
se speciálními vzdělávacími pot ebami a vytvá ení podmínek ke vzdělávání nadaných žáků. 
Společnou snahou všech pedagogů je p ipravit každého žáka na další vzdělávání a pracovní 
uplatnění. V neposlední adě je a bude naše výchovně vzdělávací činnost zamě ena 
na chování dětí a jejich vzájemný respekt, na utvá ení kolektivu, ve kterém jsou žáci 
rovnocenným partnerem, na budování dobrého klimatu školy. 

Škola umožňuje studentům st edních pedagogických škol a pedagogických fakult vykonání 
praxe. Tito praktikanti obohacují život školy svými post ehy a novými nápady. Snažíme       
se zkvalitňovat odborné schopnosti našich pedagogů účastí na seminá ích a vzdělávacích 
akcích, do kolektivu p ijímáme nové zaměstnance, kte í jsou cenným zdrojem nových 
zkušeností, a poskytují nám srovnání s jinými školami.  

Ve škole funguje školní bufet, kde jsou žákům nabízeny potraviny v souladu se zdravou 
výživou. Kucha ky školní jídelny denně p ipravují čerstvé svačinky v souladu se zásadami 
zdravé výživy. Tyto svačinky si žáci mohou zakoupit p ímo v bufetu, nebo v p edstihu          
si je objednat prost ednictvím elektronického objednávkového systému e-strava. Kromě 
zdravých svačinek a potravin si zde žáci mohou zakoupit i základní kancelá ské pot eby 
(sešity, pero, pravítko atd.).  

Za úspěch lze považovat i skutečnost, že v uplynulém školním roce nebyly zjištěny žádné 
projevy vandalismu či poničení školního majetku, chování žáků se výrazně zlepšilo,              
to mj. i díky sjednoceným postupům p i ešení kázeňských p estupků. Všichni zaměstnanci 
jsou si vědomi, že nelze p ehlížet a tolerovat nevhodné chování žáků nebo jiné porušování 
školního ádu. Potvrdil se p edpoklad, že k vybudování vysokého standardu poskytovaného 
vzdělávání vede cesta p es důsledné působení na žáky a dodržování jednotně stanovených 
pravidel. V průběhu školního roku mají žáci možnost zapojit se do práce mnoha nabízených 
zájmových kroužků, většina jich je poskytována zdarma. Svůj volný čas tak mohou trávit 
smysluplně, v p íjemném p átelském prost edí. 

V souladu s dlouhodobou strategií rozvoje školy se snažíme budovat pozitivní image školy, 
úspěchy zve ejňujeme v různých periodikách a na pravidelně aktualizovaných webových 
stránky školy. 
Za úspěchem a rozvojem školy stojí společné úsilí žáků a všech jejích zaměstnanců, 
spolupráce rodičů se školou, zapojení p átel školy do její činnosti a v neposlední adě 
pochopení a značná podpora ze strany obce, sponzorů a velká morální podpora školské rady. 
Vě ím, že se o tuto spolupráci a podporu budeme moci op ít i v nadcházejícím období            
a že se nám bude da it pokračovat v jejím pozitivním rozvoji. 

Děkuji všem pedagogům základní i mate ské školy za spolupráci a úsilí, které věnují našim 
žákům ve výuce i p i mimoškolních činnostech. Děkuji všem zaměstnankyním školní jídelny 
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za p ípravu výborných a chutných obědů a také správním zaměstnancům za čisté a p íjemné 
školní prost edí. 

V neposlední adě děkuji všem rodičům, kte í nám důvě ují a svě ují vzdělávání svých dětí 
do našich rukou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Tobolová, editelka školy   ……………………………… 

 

V Hnojníku dne 06.10.2017 

    

 

   

Školská rada schválila dne …………. 

 

Lucie Janecká, p edsedkyně ŠR …………………………… 

 




