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1. Základní údaje o škole 

Masarykova Základní škola a mateřská 

škola v Hnojníku sdružuje základní školu, školní 

družinu, školní klub, mateřskou školu a školní 

jídelnu. Byla otevřena jako Masarykova 

měšťanská škola v roce 1931. Je spádovou školou 

pro žáky druhého stupně z širokého okolí 

mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky. 

V roce 2000 došlo k celkové rekonstrukci a 

přístavbě nové budovy s jídelnou a tělocvičnou. 

Budovy školy jsou bezbariérové. V roce 2012 

došlo k úpravě prostranství před budovou prvního 

stupně, opravě oplocení a chodníku a rovněž u příležitosti výročí vzniku ČSR byla slavnostně 

odhalena busta T. G. M. Velkou investicí bylo vybudování dětského hřiště 

na prostranství u mateřské školy a rovněž zateplení a úprava budovy 

mateřské školy. 

Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

„Škola pro život“. V roce 2013 byla dokončena realizace projektu EU 

Peníze do škol se zaměřením na využití informačních a komunikačních 

technologií (ICT) ve výuce. Dlouhodobou tradici mají školní projekty Den 

zdraví, Den Země, Den Evropy apod. Tradiční jsou i úspěchy dramatických 

kroužků a pěveckých sborů na různých přehlídkách.  

Ve školním roce 2012/2013 školu 

navštěvovalo v patnácti třídách 329 žáků, z toho 

deset žáků s individuálními vzdělávacími potřebami. 

Pedagogický sbor školy tvořilo 23 vyučujících 

základní školy, dvě vychovatelky školní družiny, 

jedna vychovatelka školního klubu, tři asistenti 

pedagoga a pět učitelek mateřské školy. Složení 

pedagogického sboru umožňuje plnit cíle 

vzdělávacích programů. Ředitel školy je ve funkci od 

1. září 2011. 

 

1.1 škola  

název školy Masarykova Základní škola a mateřská škola 

Hnojník 120, okres Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace 

adresa školy Hnojník 120, 739 53 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75026708 

IZO 102 092 001 

identifikátor školy 600 133 851 

vedení školy ředitel: Mgr. Jiří Tomiczek 

zástupce stat. orgánu: Mgr. Yvetta Škutová 

zástupce ředitele: Mgr. Jiří Pecháček 

kontakt tel.: 558 694 275 

e-mail: sekretariat@zshnojnik.cz 

www: www.zshnojnik.cz 
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1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obecní úřad Hnojník 

adresa zřizovatele Hnojník 222, 739 53 

kontakt tel.: 558 694 255 

e-mail: sekretariat@hnojnik.cz 

 

1.3 součásti školy Kapacita 

Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360 70 

Základní škola 450 

Školní družina 56 

Školní klub 60 

Školní jídelna MŠ 80 

Školní jídelna ZŠ 400 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 

Mateřská škola 3 60 20 

1. stupeň ZŠ 5 99 19,8 

2. stupeň ZŠ 10 228 22,8 

Školní družina 2 43 21,5 

Školní klub 1 58 58 

Školní jídelna MŠ X 60 X 

Školní jídelna ZŠ X 260 X 

Komentář: Jedna třída v mateřské škole je zřízena pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami (vady řeči). Školní klub je zřízen pro žáky druhého stupně s nabídkou odpoledních 

zájmových aktivit a pro žáky čekající na odpolední vyučování. 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 17 učeben 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

Odborná učebna F, Ch, cizích jazyků, 

výpočetní techniky, hudební výchovy, 

výtvarné výchovy, cvičná kuchyň 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Klubovna školního klubu, zahrada školní 

družiny 

Sportovní zařízení 2 tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, 

dopravní hřiště 

Dílny a pozemky Dílna kovo – dřevo, pozemky nejsou 

Žákovský nábytek Všechny učebny jsou vybaveny moderním 

žákovským nábytkem 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Vyučující mají k dispozici dostatek 

moderních pomůcek 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Fond učebnic – dostatek učebnic pro žáky, 

průběžně se obnovuje 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Je potřeba modernizovat dle možností školy 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Audiovizuální technika na střední úrovni, 

vybavení výpočetní technikou – 2 učebny 

vybavení audiovizuální technikou – 11 

učeben. 
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1.6 Údaje o školské radě 

Počet členů školské rady  9 

Kontakt Jana Kozlová, jana@dobrapauza.cz 

 

2 Přehled vzdělávacích programů školy 

 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. – 9. ročník 

  

3 Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 Fyzický počet Přepočtený počet 

Počet učitelů ZŠ 23 22,32 

Počet vychovatelů ŠD 2 1,2 

Počet učitelek MŠ 5 5 

Počet vychovatelů ŠK 1 0,35 

Počet asistentů pedagoga 3 1,8 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 7,295 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 2 

Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ 6 5,20 

Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ 2 1,75 

Počet pracovníků celkem 53 46,915 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí pracovníci 

MŠ 
Funkce Úvazek. 

Roků ped. 

praxe 

Stupeň vzdělání 

Ascherová Jiřina Učitelka  1,0 35  SŠ 

Martinková Dagmar Učitelka 1,0 37 VŠ 

Matějová Jana Učitelka 1,0 29 SŠ 

Kováčová Alena Učitelka 1,0 22 SŠ 

Piekarová Eva Vedoucí 

učitelka 

1,0 38 SŠ 

Celkem ped. pracovníci MŠ 5,0  

Pozn.: V měsíci březnu nastoupila Mgr. Jarmila Mecová s prac. úvazkem 0,64 

 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 1. stupeň 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 

Odborná 

kvalifikace 

Blahutová Marie Učitelka  1,0 37  VŠ  1. 

st. 

ZŠ 

Budinská Pavla Učitelka 1,0 25 VŠ 1. st. ZŠ 

Molinová Karla Učitelka 1,0 27 VŠ 1. st. ZŠ 

Procházková Dana Učitelka 1,0 34 VŠ 1. st. ZŠ 

Škutová Yvetta Zást. stat. orgánu 1,0 29 VŠ 1. st. ZŠ 

Celkem ped. pracovníci 1. st. 5,0  
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Pedagogičtí 

pracovníci 2. stupeň 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 

Odborná 

kvalifikace 

Bednářová Dana Učitelka 1,0 17 VŠ 2. st. ZŠ 

Březovjáková Jana Učitelka  1,0  3 VŠ 2. st. ZŠ 

Cieslarová Alma Učitelka 0,91 15 VŠ 2. st. ZŠ 

Farná Táňa Učitelka 1,0 28 VŠ 2. st. ZŠ 

Fidzinská Olga Učitelka 1,0 27 VŠ 2. st. ZŠ 

Gryžbonová Ivana Výchovný 

poradce 

0,5  VŠ 2. st. ZŠ 

Iskřická Alena Učitelka 1,0 34 VŠ 2. st. ZŠ 

Javorek Robin Učitel 1,0 8 VŠ 2. st. ZŠ 

Kohut Milan Učitel 1,0 19 VŠ 2. st. ZŠ 

Molčanová Helena Učitelka 0,91 26 VŠ 2. st. ZŠ 

Molin Jaroslav Učitel 1,0 35 VŠ 2. st. ZŠ 

Ovčaříová Marie Učitelka 1,0 32 VŠ 2. st. ZŠ 

Pecháček Jiří Zástupce ředitele 1,0 33 VŠ 2. st. ZŠ 

Plachtová Lenka Učitelka 1,0 13 VŠ 2. st. ZŠ 

Stenchlá Jiřina Učitelka 1,0 13 VŠ  2. st. ZŠ 

Tomiczek Jiří Ředitel 1,0 10 VŠ 2. st. ZŠ 

Tomiczková Gabriela Učitelka 1,0 14 VŠ 2. st. ZŠ 

Valášková Jarmila Učitelka 1,0 32 VŠ 2. st. ZŠ 

Celkem ped. pracovníci 2. st. 17,32  

Po dobu nemoci Mgr. Jiřího Pecháčka zatupovala Mgr. Hana Oborná, odchodem na MD p. 

I. Gryžbonové převzala funkci výchov. poradce p. Mgr. A. Iskřická 

 

 Vychovatelky ŠD a ŠK Funkce Úvazek. 
Roků ped. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

Bijoková Marie vychovatelka 1,0 24 SŠ 

Rzymanová Naděžda vychovatelka 0,4 9 SŠ 

Kičmerová Jarmila vychovatelka 0,35 7 SŠ 

Celkem ped. pracovníci  1,75   

 

Asistenti pedagoga Funkce Úvazek. 
Roků ped. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

Kičmerová Jarmila asistent pedagoga  0,5 7 SŠ 

Pavlíčková Jarmila asistent pedagoga  0,35 17 SŠ 

Schlesingerová Ludmila asistent pedagoga  1 14 SŠ 

Celkem ped. pracovníci  1,85   
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3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Věk Muži Ženy Celkem 

Do 30 let 0 1 1 

31 – 40 let 2 6 8 

41 – 50 let 0 7 7 

51 – 60 let 3 14 17 

Nad 60 let 0 1 1 

Učitelé celkem 5 29 34 

 

 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci 
Funkce Úvazek 

 Stupeň 

vzdělání 

Šubertová Marcela účetní/správce rozpočtu 1 SŠ 

Chadimová Kateřina personalistka/sekretář 1 SŠ 

 Skocz Karel školník 1 SŠ 

Kováč Jan údržbář 0,4 Vyučen 

Beláková Štefánia uklízečka 0,75 Vyučena 

Bambušková Zlatuše uklízečka MŠ 1 Vyučena 

Soviarová Marie uklízečka 0,91 Vyučena 

Volná Alena uklízečka 0,825 Vyučena 

Molinová Gabriela uklízečka 0,91 Vyučena 

Futejová Helena školnice MŠ 1 Vyučena 

Ponížilová Jana kuchařka 1 Vyučena 

Krawiecová Eliška vedoucí šk. jídelny 1 SŠ 

Brázdová Aneta kuchařka 1 SŠ 

Kostrhúnová Pavlína hlavní kuchařka 1 Vyučena 

Pospěchová Ilona kuchařka/vedoucí ŠJ MŠ 1 SŠ 

Ciahotná Milena kuchařka 1 Vyučena 

Brázdová Libuše kuchařka MŠ 0,95 Vyučena 

Komentář: V prosinci 2012 nastoupila uklízečka Ivana Guziurová s prac. úvazkem 

0,50. V březnu 2013 ve ŠJ byla přijata Kateřina Macháčková na zástup za MD Anety 

Brázdové – Supikové. 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho (nástup po 

odkladu 

počet odkladů 

1 21 3 3 
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4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou:  

gymnázia umělecké školy odborné školy celkem 

17 0 40 57 

  

b) víceletá gymnázia:  

z pátého ročníku ze sedmého ročníku Celkem 

1 3 4 

  

c) učební obory ukončené výučním listem: 

z devátého ročníku z osmého ročníku celkem 

11 0 11 

 

 

 

 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

1. stupeň 

Třída 

Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo 

Jiné 

hodnocení 
Průměr na žáka 

I. 20 0 20 0 0 1,036 

II. 20 2 17 1 0 1,135 

III. 16 0 16 0 0 1,195 

IV. 18 3 15 0 0 1,290 

V. 26 11 15 0 0 1,515 

Celkem 100 16 83 1 0 1,278 

 

 

 

2. stupeň 

Třída 

Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo 

Jiné 

hodnocení 

Průměr na 

žáka 

VI.A 28 17 11 0 0 1,785 

VI.B 24 15 9 0 0 1,714 

VII.A 23 17 6 0 0 1,857 

VII.B 23 9 14 0 0 1,556 

VII.C 23 12 10 1 0 1,705 

VIII.A 21 12 9 0 0 1,624 

VIII.B 19 9 9 1 0 1,632 

IX.A 23 10 13 0 0 1,476 

IX.B 25 15 10 0 0 1,808 

IX.C 20 13 7 0 0 1,769 

Celkem 229 129 98 2 0 1,694 
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 5.2 Údaje o výchovných opatřeních 

1. stupeň 

Třída 

Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

I. 21 30 0 0 0 0 

II. 20 0 0 0 0 0 

III. 16 22 0 4 0 0 

IV. 18 11 0 5 1 1 

V. 24 11 0 13 6 2 

Celkem 99 74 0 22 7 3 

 

 

2. stupeň 

Třída 

Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI.A 27 0 0 13 7 7 3 0 

VI.B 24 9 0 13 9 4 0 0 

VII.A 23 6 0 27 16 11 0 0 

VII.B 23 6 0 29 20 5 2 0 

VII.C 23 3 0 14 4 4 1 0 

VIII.A 21 40 0 17 2 0 0 0 

VIII.B 19 3 0 13 4 5 1 0 

IX.A 23 9 2 0 2 0 0 0 

IX.B 25 18 1 4 15 5 0 0 

IX.C 20 13 0 11 8 4 0 0 

Celkem 228 107 3 141 87 45 7 0 

 

Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

Celkem 327 181 3 163 94 48 7 0 

 

 

 5.3 Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 4 921 49,210 0 0 

2. stupeň 13 735 59,978 18 0,079 

Celkem 18 656 56,71 18 0,055 

 

 

5.4 Údaje o integrovaných žácích: 

Druh postižení: Počet žáků 

Mentální postižení 1 

S kombinací postižení 1 

S vývojovými poruchami učení 6 

S vývojovými poruchami chování 1 

Autismus 1 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

6.1. Charakteristika strategie preventivního programu školy  

 

Preventivní program měl ve školním roce 2012/13 tyto hlavní cíle: 

1. zvýšit informovanost žáků v oblastech zahrnující užívání drog, kouření, 

kriminalita mládeže, zdravý  životní styl 

2. pomoc třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, 

vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování, šikaně a 

jiným nežádoucím jevům 

 

Realizace preventivního programu 

a) Preventivní činnost byla začleněna do jednotlivých předmětů na prvním i druhém 

stupni. Jednalo se zejména o předměty prvouka, vlastivěda, přírodověda, výchova ke 

zdraví, výchova k občanství, přírodopis, chemie a tělesná výchova. 

b) Konání jednorázových akcí, které pro žáky připravili odborníci zabývající se 

problematikou sociálně patologických jevů 

c) Činnost školního parlamentu 

 

V průběhu školního roku si žáci vytvořili povědomí v oblasti sociálně patologických 

jevů. Znají rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami, Vědí, jak se zachovat, budou-li 

šikanováni, či jinak zneužíváni. Měli možnost získat odpovědi na otázky v oblasti sexu a 

chorob, které s touto oblastí souvisí. Individuální práce byla rovněž vykonávána 

v kolektivech, kde se vyskytl problém, popř. byl-li někdo z různých důvodů z kolektivu 

vyčleněn. 

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole, byly využívány 

připomínky žáků a školního parlamentu, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů 

výchovného charakteru, dotazníkové šetření, pozorování učitelů i nepedagogických 

zaměstnanců školy. Zjišťování bylo průběžné. 

Cíle stanovené na začátku školního roku se podařilo naplnit. 

 

 

6.2. Přehled akcí prevence sociálně patologických jevů 

  Ročník Název akce 

Beseda se školním metodikem prevence 1 Zdravý životní styl 

Beseda s policií ČR 1 Bezpečnost a mezilidské vztahy 

Beseda s pracovnicí PPP 1 – 3 Jak si nenechat ublížit 

Besedy se školním metodikem prevence 2 – 3 Předcházení nežádoucím jevům 

Beseda s lektorem ACET 5 Nebezpečí kouření, v čem nám 

reklama lže 

Lektor CNN 4x 2 hod. 4 – 5 Projekt Primulka 

Etické dílny 3x 6 Kdo jsem 

Přátelé 

Já a třída 

Procter & Gamble 6 – děvčata Čas proměn 

Poradna pro ženy F-M 6 – chlapci Co se to se mnou děje 

ACET Třinec 6 Nebezpečí kouření aneb v čem 

nám reklama lže 
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ACET Třinec 6 Kyberšikana aneb predátor na 

obzoru 

Lektor CNN F-M 6 Vztahy 6 Vztahy ve třídě, jak je řešit 

ACET Třinec 7 Bolest – nemoc zvaná šikana 

ACET Třinec 7 Zneužití – jak si nenechat ublížit 

Lektor CNN F-M 7 Vztahy ve třídě, jak je řešit 

Beseda Romanem Povalou 8 Život v závislosti 

ACET Třinec 8 Kyberšikana/Facebook 

Poradna pro ženy F-M 8 Anorexie, bulimie 

Policie ČR 8 Právní odpovědnost a povědomí 

Beseda Romanem Povalou 9 Život v závislosti 

Abator 9 O nemoci AIDS, sexu, lásce a 

věrnosti 

Policie ČR 9 Právní odpovědnost a povědomí 

Soud Havířov 9 Účast při soudním jednání 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

 

7.1. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Počet 

proškolených 

Kvalifikační odborný kurz „Zaučená kuchařka“ 
1 

 ukončeno 

  

7.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

Čtenářská a informační gramotnost 2 

Čtenářská gramotnost v přírodních vědách 3 

Geom. objevy a mozaiky 2 

Anglická gramatika v kostce 2 

Svět peněz prakticky 2 

Právní poradna pro ředitelky MŠ 1 

Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně 1 

Zvol si život – výchova prevencí ke snížení rizikového chování 

mladých lidí 

1 

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví 7 

Daň z příjmu ÚSC a přísp.org. za r. 2012 1 

Spisová a archívní služba 1 

Závěrka roku v účetnictví v PO 1 

Školení – kompletní program účetnictví ACE – ÚČTO 2 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

8.1 Údaje o významných školních aktivitách 

 

8.1.1. Slavnostní odhalení pamětní desky MZŠ Hnojník a busty T. G. M. a otevření 

dětského hřiště „Zahrada snů“ u MŠ 

 

Obecní úřad a Masarykova Základní škola v 

Hnojníku u příležitosti 28. října znovu odhalili pamětní 

desku a bustu k poctě prvního československého 

prezidenta Tomáše Gariqua Masaryka. Stalo se tak již 

podruhé v historii školy. Poprvé byla tato slavnost v roce 

1936, kdy se místní odbor Slezské Matice osvěty lidové 

usnesl postavit na památku pobytu prezidenta v Hnojníku 

pomník před budovou tehdy Měšťanské školy, která od 

svého postavení v r. 1930 nesla jeho jméno. 

Letos jsme si tak vlastně připomněli osobnost prezidenta, který celým svým životem 

příkladně plnil své demokratické myšlenky a také to, že jeho heslo „Nebát se a nekrást“ je 

stále aktuální a pro některé asi nedosažitelné… Děti si pod vedením učitelek Farné, 

Valáškové a Fidzinské připravily krásnou hudebně dramatickou vzpomínku na velikána naší 

historie. 

Na slavnostní akt odhalení navázal 

populární lampionový průvod, který upozornil na 

to, že u mateřské školy došlo k otevření krásného 

dětského hřiště „Zahrada snů“, jež umožní dětem 

v MŠ všestranně se rozvíjet a posilovat. 

S rozsvícenými lampiony jsme vstoupili do areálu 

hotelu Park, kde hasiči obce Hnojník dětem 

nachystali táborový oheň a opékání párků, 

dospělým pak připravili rovněž malé pohoštění. 

Závěr celé vydařené akce patřil tradičnímu 

ohňostroji, který zajisté potěšil jak malé, tak velké diváky. 

O. M. Fidzinská 

 

8.1.2. Návštěva MŠ – HC Oceláři Třinec 

 

Třída „Mravenečků“ z mateřské školy se 

vypravila 16. listopadu 2012 na návštěvu hokejistů 

z HC Oceláři Třinec přímo na jejich trénink do 

sportovní haly v Třinci. Děti cestovaly autobusem, 

zopakovaly si pravidla bezpečného chování v 

dopravě. Prohlédly si halu, stroj na úpravu ledové 

plochy, hokejisty při tréninku a v neposlední řadě 

také další prostory – šatny, posilovnu, klubovnu, 

bazén a místnost maséra. Dozvěděly se, co všechno 

tato profese obnáší a že to není jen prohánění se za 

černým kotoučem na ledě. Děti přivezly hokejistům 

obrázky, které jim nakreslily a ti je na oplátku pozvali na horkou čokoládu a něco k 

zakousnutí, obdarovali je fotografiemi, podpisy a dalšími suvenýry. 

J. Matějová, A. Kováčová 
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8.1.3. Den otevřených dveří 

 

Den otevřených dveří na naší škole proběhl 30. listopadu. Byl začátek adventu a 

učitelé i žáci chtěli nejen ukázat svou školu, ale hlavně práci na naší škole veřejnosti. Hned 

ráno přišli někteří rodiče a byli zvědavi na to, jak si vedou jejich děti ve vyučování. Také si 

chtěli srovnat své a dnešní metody ve vyučovacích hodinách. Od desáté hodiny naši školu 

navštívili žáci ze Stříteže, Smilovic, Třanovic a polské školy. Veliký úspěch měla pizza, 

kterou pekly žákyně 8.A pod vedením paní učitelky Valáškové. Od 14.00 k nám zavítali 

rodiče, prarodiče i známí. Ve škole hrály koledy, žáci se svými učiteli prodávali své výrobky 

na vánočním jarmarku. V odborných učebnách probíhaly pokusy. Všechny třídy měly 

vánoční výzdobu. Také jsme se pochlubili nově vybavenou jazykovou učebnou. Byli nadšeni. 

Všichni jsme měli z této akce výborný pocit. 

Mgr. Alena Iskřicá 

 

 

 

 

8.1.4. Zájezd Londýn 

V letošním školním roce naše škola opět 

organizovala zájezd do Londýna. Zúčastnilo se ho 

celkem 42 dětí naší školy. Vedoucí zájezdu byla Mgr. 

Marie Ovčaříová. Vyjeli jsme v pondělí o půl osmé 

ráno z Hnojníku. Londýn nás přivítal unavené, ale 

odhodlané a natěšené v úterý v ranních hodinách. 

Naše první kroky vedly k „Londýnskému oku“, 

kolem řeky Temže na Trafalgarské náměstí, Piccadily 

Circus a na vytouženou Oxford Street, kde se všichni 

vrhli na nákupy do tamějších obchodů. Pak jsme 

prošli známým Hyde parkem, zastavili se u 

Buckinghamského paláce a naše první putování jsem 

zakončili opět u „Londýnského oka“. 

Největší očekávání toho dne bylo, jaké asi 

budou „naše rodiny“ a ubytování? Nadšení, s jakým 

děti další den vyprávěly o „svých rodinách“ svědčilo 

o tom, že byly spokojené. Další dny jsme navštívili 

Stonehenge – nejstarší megalitickou památku v 

Evropě, městečko Salisbury s typickou anglickou 

architekturou, kde se nachází největší katedrála ve 

Velké Británii, toužebně očekávaný zábavní park 

Legoland a městečko Windsor, kde se nachází sídlo 
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královské rodiny. Poslední den jsme zakončili opět u „Londýnského oka“, na kterém jsme se 

všichni projeli a shlédli tak celý Londýn jako na dlani. Náš dojem byl pak ještě umocněn 4D 

filmem o Londýně. Pak už jen následovala projížďka lodí do Greenwich, návštěva námořního 

muzea a cesta zpět domů. My všichni, jak děti, tak i pedagogický doprovod ve složení p.uč. 

M. Ovčaříové, H. Molčanové a G. Tomiczkové jsme si odnášeli pěkné zážitky, nové poznatky 

a naději, že se snad do Londýna zase ještě někdy podíváme. 

 

G. Tomiczková 

 

 

8.1.5. Návštěva absolventů 

 

V pátek 31. 5. 2013 přivítala naše škola po 55 letech 44 absolventů tehdejší Osmileté 

střední školy v Hnojníku. Absolventi si prohlédli prostory školy a po letech opět usedli do 

školních lavic. Žáci 5. ročníku si pro ně připravili test z historie „O poklad Anežky České“. 

Absolventi si tak vyzkoušeli moderní výuku s využitím interaktivní tabule. 

Návštěva pokračovala besedou a pohoštěním. Nakonec absolventi obdrželi pamětní 

medaile, které pro ně vyrobili žáci 2. stupně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.6. Činnost dramatických kroužků 

 

Po celý rok pracovaly dva kroužky. Mladí 

Šikulové a starší Lupínek. Od pololetí začal 

pracovat nejmladší kroužek Obláček. Se všemi 

dětmi se probírala základní dramatická výchova 

(rytmus, mluva, pohyb, rozvíjení fantazie). V 

průběhu roku se zabývali nácvikem básní a 

kratičkých divadelních her, se kterými i soutěžili. 

Podařilo se rovněž nacvičit i dvě pohádky. 

 

Akce během školního roku 

 

Soubor Šikulové 

1. Básně na akci „Rozsvícení vánočního stromku“ 

2. Dramatizace veršů s názvem „Veselý sněhulák“ v Ostravě Petřkovicích 

3. Soutěž „Dětská scéna 2012“ v Ostravě Třebovicích 

4. Festival „Děti před oponou“ v Třanovicích 
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Soubor Lupínek 

 

byla nacvičena pohádka „Z pekla štěstí“ ve spolupráci s Mgr. Táňou Farnou, která se hrála: 

1. Pro 1. – 5. ročník masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník 

2. Pro veřejnost v obci Hnojník 

3. Pro ZŠ a MŠ Střítež, MŠ Smilovice a MŠ Hnojník 

4. Pro veřejnost v Komorní Lhotce 

 

Vedoucí kroužků Anna Ševečková 

 

8.1.6. Kuchařka Masarykovy ZŠ v Hnojníku 

 

Kuchařka vznikla podle projektu „Mé oblíbené jídlo“, který v letošním školním roce 

proběhl na naší škole. Žáci mohli odevzdat recept, za který při splnění zadaných kritérií 

získali žolíka. Toho pak mohli využít, když se chtěli omluvit ze zkoušení, anebo za 

zapomenutí školní pomůcky. 

Vypracované projekty odevzdalo téměř padesát žáků z prvního i druhého stupně. Mezi 

recepty bylo mnoho zajímavých a inspirativních nápadů. Nejlepší práce vyhodnotili zástupci 

žákovského parlamentu. Zaměstnanci školy pak vybrali 16 receptů, které jsou zajímavé nebo 

něčím netradiční. 

Mgr. Dana Bednářová 

 

8.1.7. Žáci MZŠ u moře 

 

Z Hnojníku až k pobřeží Baltského moře – pohled žákyně 9. ročníku  
 

Bylo to tak. Pozvání na týdenní pobyt naší družební obce Jaworze jsme přijali 

rozpačitě. Proč? Téměř všichni jezdíme s rodiči na dovolenou na jih k Jaderskému nebo 

Černému moři. Nyní sami na sever a navíc s úplně neznámým kolektivem. Naše zvědavost 

zvítězila. Věřím, že mnohým z nás probíhala hlavou spousta otázek. Budeme jim rozumět? 

Skamarádíme se? Jací vůbec budou? Správně jsme se rozhodli a vrátili se domů spokojeni a 

nadšeni. 

Hned první den ráno jsme všichni 

vnímali pohlazení mořským vzduchem, který s 

sebou místy přinášel i jemný písek. Byli jsme 

také rádi, že jsme ubytováni jen pár kroků od 

Pucké mořské zátoky, jak nám bylo řečeno. Ten 

pravý pohled n a otevřený Balt nám byl 

umožněn až v dalších dnech na výletech po 

blízkých městech. Program jsme měli bohatý. 

Prohlídka města Pucku, ve kterém jsme bydleli, 

Gdyně, Wladyslawowa a Gdaňsku. Nejvíce se 

mi líbilo v historickém Gdaňsku, který mi 

některými domy připomínal naši českou Telč. 

To, co už asi nikdo z nás nenavštíví, stálo na Helském poloostrově – obrovský maják, na 

který jsme samozřejmě museli vystoupit. Napočítali jsme nahoru neuvěřitelných dvě stě 

schodů! 

S našimi polskými kamarády jsme se výborně dorozuměli. Ve srovnání s námi byli 

hovornější a veselejší. 
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Městečku Jaworze děkujeme za pozvání a pobyt; našim obcím Komorní Lhotce, 

Vělopolí, Ropici, Horním Tošanovicím a Smilovicím děkujeme za finanční příspěvek; pane 

učiteli Moline, děkujeme za doprovod a neustálou a vzornou péči o nás.  

Za Annu Motykovou, Libuši Uhlářovou, Doris Kaczmarczykovou a Kláru Sušovskou  

 

Anežka Indráková 

 

Přehled dalších školních akcí a soutěží: 

 

8.2 Účast žáků školy v soutěžích 

TALENT – pěvecká soutěž – finále – 2. místo – 

9.A 

11. 10. 2012 

Festival pěveckých souborů 11. 12. 2012 

Pythagoriáda 15. 5. 2013 

Bludiště 9. ročník 14. 1. 2013 

Soutěž v sudoku – Třinec 10. 12. 2012 

Matboj 1. kolo 19. 12. 2012 

Okresní kolo matematické olympiády 23. 1. 2013 

Okresní kolo fyzikální olympiády 5. 6. 2013 

Recitační soutěž – obvodní kolo 13. 2. 1913 

Zpěváček 2013 – pěvecké trio 1. místo 20. 2. 2013 

Okresní kolo recitační soutěže 7. 3. 2013 

Okresní kolo zeměpisné olympiády 14. 3. 2013 

Matboj 2. kolo 4. 4. 2013 

Pěvecká soutěž Klíček 27. 3. 2013 

Pěvecká soutěž Poupátko 24. 5. 2013 

Festival kreslení v Komorní Lhotce 10. 5. 2013 

Matboj 3. Kolo 2. 5. 2013 

Mezinárodní hry řemesel 10. 4. 2013 
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8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

Přespolní běh okresní kolo – 1. místo, ml. děvčata 4. 10. 2012 

Halová kopaní chlapci – okrskové kolo – 6., 7. roč. –  

3. místo 

24. 10. 2012 

Vánoční laťka – okrskové kolo 22. 12. 2012 

Halová kopaní chlapci – okrskové kolo – 8., 9. roč. –  

3. místo 

2. 11. 2012 

Minikopaná – turnaj Povodí Stonávky 1. stupeň – 1. místo 6. 11. 2012 

Mezinárodní turnaj ve volejbale 14. 12. 2012 

Florbal ml. žáci – okresní kolo 1. místo 8. 1. 2013 

Florbal – mladší dívky okresní kolo 2. místo 29. 1. 2013 

Florbal – starší dívky okresní kolo 3. místo 30. 1. 2013 

Florbal 1. stupeň – 1. místo 8. 2. 2013 

Florbal – Pohár ministra školství 14. 2. 2013 

Okresní kolo ve šplhu dívek – 3. místo 14. 3. 2013 

Turnaj ve vybíjené – 1. stupeň 21. 3. 2013 

Pohár Českého rozhlasu 10. 5. 2013 

Atletický trojboj – 1. St. 13. 6. 2013 

Atletický čtyřboj 23. 5. 2013 
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8.4 Mimoškolní aktivity na půdě školy 

Během školního roku měli žáci školy možnost navštěvovat 16 zájmových 

kroužků a rovněž 2 kroužky křesťanské výchovy. 

Přehled zájmových kroužků: 

Dramatický pro první i druhý stupeň Počítačový 

Výtvarný Step by step – angličtina 

Míčové hry Barevný minivolejbal 

Florbal Šachový 

Sborový zpěv Gymnastický 

Pěvecký Mažoretky 

Keramický Kroužek křesťanské výchovy – 

katolické náboženství 

Vybíjená Kroužek křesťanské výchovy – 

evangelické náboženství 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

9.1. Ve školním roce 2012/13 byla provedena inspekce ČŠI. Inspekční činnost 

proběhla v termínu 6. – 8. března 2013. 

Předmětem inspekční činnosti bylo: 

I. Státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, poskytování nezbytných 

informací žákům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle §29 odst. 2. 

zákona č. 561/2005 Sp., ve znění účinném v kontrolovaném období 

II. Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 

souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování 

s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ kontrolované 

osoby, pro který školské zařízení zajišťuje služby. 

 

Celkové hodnocení ČŠI se neslo v pozitivním duchu a nebyly shledány žádné závažné 

nedostatky v předmětu inspekční činnosti a státní kontroly. Závěry inspekční činnosti jsou 

následující. 

 

Závěr Inspekční zprávy Č. j. ČŠIT-390/13-T 

 

 Státní kontrolou zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků bylo zjištěno porušení 

§29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období, a §1 

odst. 2 písm. g, § 2 odst. 1 písm. a), odst. 4 a 6 písm. a) a §4 odst. 4 vyhlášky č. 

6482005 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období. 

 Státní kontrolou dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 

účinném v kontrolovaném období, a souvisejících a prováděcích právních předpisů 

v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ 

školského zařízení, pro který školské zařízení zajišťuje služby, bylo zjištěno porušení 

§3 odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období a §1 

odst. 2 ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č 107/2005 Sb., ve znění účinném 

v kontrolovaném období. 

 

Nedostatky zjištěné inspekční činností vycházely ze systémové chyby, která byla 

ihned odstraněna a zpráva o provedených opatřeních zaslána na ČŠI dne 2. 4. 2013 
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9.2. Kontrola finančního výboru obce Hnojník na MZŠ Hnojník 

 

Kontrola finančního výboru obce Hnojník proběhla na škole dne 18. 6. 2013. 

Předmětem kontrolní činnosti bylo: 

1. Kontrola rozpočtu MZŠ na rok 2013 

2. Kontrola plnění rozpočtu v r. 2012 

3. Kontrola pokladny 

4. Sponzorské dary v roce 2012 

5. Kontrola vedení inventur 
6. Vedlejší činnost školy 

 

Závěr kontroly 

Při kontrole hospodaření MZŠ Hnojník nebyly zjištěny nedostatky, účtování probíhá 

standardním způsobem, předložené doklady měly všechny náležitosti, není nutno přijímat 

nápravná opatření. 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 

 

     Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 skončilo zlepšeným hospodářským 

výsledkem ve výši 226.920,66 Kč. Tento výsledek je tvořen: 

- ztrátou z hlavní činnosti ve výši -57.736,47 Kč 

- ziskem z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 284.657,13 Kč.  

 

     Obec Hnojník v roce 2012 poskytla škole příspěvek ve výši 1.209.000,- Kč. 

 

     Ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje škola 

obdržela: 

- 16.914.000,- Kč na přímé náklady na vzdělávání, z toho 470.000,- Kč určených pro 

funkci asistenta pedagoga. Dotace byly plně dočerpány. 

 

 Z "Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost " - EU peníze školám 

byla KÚ MSK v roce 2010 poskytnuta 1. záloha dotace ve výši 1.113.878,40 Kč, v roce 

2012 byla zaslána 2. záloha dotace ve výši 742.585,60 Kč. Tato dotace byla k 31. 12. 

2012 vyčerpána v částce celkem 1.788.618,44 Kč. Dotace EU-OPVK byla dočerpána 

v březnu r. 2013. 

 

     Kromě výše uvedených zdrojů financování byly v roce 2012 použity: 

-  vlastní zdroje financování ve výši 2.790.214,75 Kč (stravné, školné, pronájmy, 

sponzorské dary, projekty a ostatní). 

- sponzorské dary 73.318 Kč. 

- projekt „Přírodní vědy u nás ve škole“ dotace 80.000,- Kč RWE Gas Storage s.r.o. 
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11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

 

11. 1. Preventivní program – Veselé zoubky pro 1. třídy 

Naše 1. třída se přihlásila do Preventivního 

programu dm drogerie markt. s. r. o. „Veselé zoubky“. 

Dostali jsme výukové DVD „Jak se dostat Hurvínkovi 

na zoubek“, školící materiál, metodický program pro 

interaktivní tabuli a pro děti preventivní taštičky s 

produkty péče o zoubky (zubní kartáček, zubní pastu, 

žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny pro čištění 

zubů, antibakteriální kryt na zubní kartáček a 

informační brožuru pro rodiče, díky které si budou 

moci spolu s dětmi zásady prevence zopakovat). Děti 

se zájmem sledovaly příběh o Hurvínkovi a jeho 

bolavém zoubku, plnily zadané úkoly, úspěšně vyplnily závěrečný test na interaktivní tabuli. 

Odměnou jim byly taštičky plné dárků. Věřím, že tato iniciativa přispěje ke zlepšení 

povědomí o správné péči o dětský chrup.  

Všechny aktivity dětí jsme nafotili, vytvořili 

prezentaci a odeslali ji do soutěže o nejzajímavější 

projekt na téma „Prevence zubního kazu“. V soutěži 

se sešlo celkem 43 projektů z celé republiky. Členové 

poroty vybrali 10 vítězných projektů, naše třída byla 

mezi nimi a vyhráli jsme zájezd do Prahy na 

divadelní představení „Hurvínek a nebesíčka“ v 

Divadle Spejbla a Hurvínka. První termín 4. 6. 2013, 

byl zrušen kvůli povodním. Do Prahy jsme se proto 

vydali až 19. 6. 2013. Volná místa v autobuse jsme 

doplnili rodiči dětí a vydali se na dalekou cestu. V 

poledne jsme dorazili do hlavního města, vystoupali 

zámecké schody a prohlédli si Pražský hrad. Počasí 

nám tentokrát přálo až moc. Od „uvaření“ nás 

zachránila kašna s vodotryskem nedaleko divadla, kde 

se děti osvěžily a šlo se na představení. V divadle nás 

uvítali, poblahopřáli k výhře a my jsme mohli 

zhlédnout představení, které bylo velice pěkné. A pak 

„hurá“ do autobusu a cesta zpět. Domů jsme dorazili 

před desátou hodinou. Děkujeme organizátorům za 

krásný zážitek (doprava i vstupné byla hrazena 

vyhlašovateli soutěže). 

Mgr. Karla Molinová 

 

11. 2. Přírodní vědy u nás ve škole – vybavení 

učebny chemie v hodnotě 85 550,- Kč byl realizován 

v období od 12. 6. 2012 do 31. 12. 2012. Částkou 80 

000,- Kč byl podpořen grantovým programem 

společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. Realizace 

projektu proběhla dle smlouvy a projekt byl ukončen 

k 19. 12. 2012 podáním závěrečné zprávy o čerpání 

prostředků z poskytnutého daru. 
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11. 3. Projekt EDISON. 

Tento projekt, který se uskutečnil od 4. 3. 2013 do 8. 3. 2013, sklidil mezi žáky a 

pedagogy velice pozitivní ohlas. Na projektu spolupracovala škola se studentskou organizací 

AISEC. Hostili jsme 6 studentů z různých koutů světa (Austrálie, Brazílie, Bulharsko, 

Indonésie, Ukrajina), kteří žákům celého druhého stupně a 5. třídy prezentovali v mnoha 

různých formách geografické, historické, kulturní a společenské informace o svých zemích. 

 

 

 

 

11. 4. Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ Hnojník je 

projektem financovaným z veřejných prostředků v rámci OPVK. Schválená finanční podpora 

projektu je 789 378,70,- Kč. Realizace projektu začala dne 1. 6. 2013 a nyní je tedy v 

počáteční fázi. Projekt je zaměřen na podporu výuky přírodopisu a průběžně v něm bude 

zapojeno 7 osob z řad zaměstnanců a žáci druhého stupně. 

 

 

11. 5. Škola ukončila realizaci projektu OP VK EU Peníze školám – Škola na druhou 

financovaných z ESF podáním závěrečné monitorovací zprávy. 

 

 

 

12. Údaje o spolupráci 

 

12.1. Spolupráce s odborovou organizací 

 

V současné době jsou u školy registrovány dvě odborové organizace. Spolupráce 

probíhá na základě Kolektivní smlouvy mezi Masarykovu Základní školou a mateřskou 

školou Hnojník 120, příspěvková organizace, jednající ředitelem Mgr. Jiřím Tomiczkem a 

Základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při MZŠ 

Hnojník,  zastoupenou předsedy Mgr. Danou Bednářovou a Ing. Milanem Kohutem. 

Kolektivní smlouva v souladu s platnou legislativou upravuje individuální a kolektivní 

vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, platových a 

sociálních otázek a které je třeba řešit v zájmu práv, oprávněných potřeb a sociálních jistot 

zaměstnanců. Spolupráce mezi školou a odborovými organizacemi probíhá na dobré úrovni, 

obě strany se navzájem informují a jednají o všech náležitostech vyplývajících z kolektivní 

smlouvy. 

 

 

 



 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace 

 

 

Výroční zpráva - 21 -     2012/13 

12.2. Spolupráce se žákovským parlamentem 

 

V žákovské samosprávě pracují žáci zvolení za jednotlivé třídy. Schůzky se konají 

podle potřeby, většinou 1x za 2 měsíce. Žáci navrhují změny v chodu školy, připravují 

soutěže a aktivity. 

 

Členové parlamentu se zapojili do příprav: 

 Dne otevřených dveří a vánočního 

jarmarku 

 Mikulášské besídky pro žáky 1. 

stupně 

 Mé oblíbené jídlo 

 Kuchařka Masarykovy ZŠ 

 Charitativní sbírky pro sdružení 

ADRA a CHRPA 

 Soutěží na Zahradní slavnost 

 

Zástupci školního parlamentu 

oslovili majitelku školního bufetu s 

návrhem rozšíření sortimentu o ovoce. Paní 

majitelka vyšla žákům vstříc, celá akce však ztroskotala na nezájmu žáků. Na webové stránky 

školy byla přidána záložka Žákovský parlament, kam byly umísťovány zápisy ze schůzek i 

informace o konaných soutěžích a akcích. Žákovský parlament úzce spolupracuje s vedením 

školy, které řeší jeho připomínky a náměty, také s metodikem prevence a výchovným 

poradcem.  

Za školní parlament Mgr. Dana Bednářová 

 

12.3. Partneři a sponzoři školy 

 

Obec Hnojník 

SRPDŠ, Hnojník 

Obec Horní Tošanovice 

Obec Komorní Lhotka 

Obec Střítež 

Sdružení obcí mikroregionu povodí Stonávky 

Szkoła Podst. i Przedszkole im. Jana Kubisza, Hnojník 

HnojnikNet, Hnojník 

Nehlsen Třinec, s.r.o. 

Srniček Rudolf, Baška 

Friml Jiří, Třanovice 

Chmiel Marek, Komorní Lhotka 

Ciahotný Petr, Hnojník 

RWE Gas Storage s.r.o., Praha 

Bonap-ICCZ s.r.o., Hnojník 

Lukas Building s.r.o., Hnojník 

MUDr. Mírová Kateřina, Guty 

Optimont 2000, s.r.o., Hnojník 

Maceček Břetislav, Horní 

Tošanovice 

M+P Prodej paliv a sypkých hmot, 

s.r.o., Hnojník 

Nevěřil Dušan, Střítež 

Beskyd Cargo, s.r.o. Bystřice 

Gryžbon Luděk, Hnojník 

 

 

 

V Hnojníku 8. 10. 2013     zpracoval: Mgr. Jiří Tomiczek 


