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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1.1 Základní škola
Základní údaje
Název školy
Sídlozákladníškoly
Sídlo mateřské
školy
Právní forma
IČ
IZO základní škola
IZO mateřská
škola
IZO školní družina
IZO školní jídelna
Identifikátor
právnické osoby
Vyučovací jazyk
Vedoucí
pracovníci školy

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres
Frýdek – Místek, příspěvková organizace
Hnojník 120, 739 53
Hnojník 360, 739 53
příspěvková organizace
75 026708
102 092 001
107 621 711
119 600 358
103 008 781
600 133 851
český
Ředitelka školy:

Mgr. Dagmar Tobolová

Statutární zástupce ředitele školy:

Ing. Kateřina Lisníková

Zástupce ředitele pro provoz a vnější vztahy: 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
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1.2 Zřizovatel
Zřizovatel
Název zřizovatele
Sídlo zřizovatele
Kontakt

Obecní úřad Hnojník
Hnojník 222, 739 53
telefon: 558 694 255
e-mail: sekretariat@hnojnik.cz
00 296 678

IČ
Tabulka 2: Zřizovatel

1.3 Součásti školy
Součásti školy
Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

Kapacita
70
450
56
60
80
400

Tabulka 3: Součásti školy

1.4 Základní údaje o součástech školy
Základní údaje
Součást školy
Mateřská škola
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

Počet tříd/oddělení
3
6
9
2
1
X
X

Počet dětí/žáků
61
109
209
56
30
61
268

Počet dětí/žáků na třídu
20,3
18,2
23,2
28
30
X
X

Komentář:
Jedna třída v mateřské škole je zřízena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vady
řeči).
Školní klub je zřízen s nabídkou odpoledních zájmových aktivit, především pro žáky druhého
stupně a pro žáky čekající na odpolední vyučování.
Tabulka 4: Základní údaje o součástech školy
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1.5 Údaje o školské radě
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byly dne 26. 6. 2014 konány volby do školské
rady pro období 2014 - 2017.
Základní údaje
Počet členů školské rady

9

Předsedkyně školské rady

MUDr. Lenka Bilková

Členové školské rady:


za zákonné zástupce nezletilých žáků MUDr. Lenka Bilková, Lucie Janecká,
Jana Ponížilová



za pedagogické zaměstnance



za zřizovatele

Mgr. Svatava Kubeczková, Mgr. Jarmila
Mecová, Mgr. Marie Ovčaříová
Petr Caletka, Karel Vitásek, Bohuslav
Kudláček

Tabulka 5: Základní údaje o školské radě

1.6 Charakteristika školy
Masarykova Základní a mateřská škola v Hnojníku sdružuje základní školu, mateřskou školu,
školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Byla otevřena 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 přístavbě nové budovy s jídelnou
a velkou tělocvičnou. Budovy základní školy jsou bezbariérové, jsou propojeny výtahem.
V srpnu roku 2014 byla započata revitalizace školy spočívající v zateplení vnějších
obvodových stěn, ve výměně stávajících oken a dveří vnějších vstupů. Cílem bylo snížení
energetické náročnosti objektu školy, zlepšení tepelně technických vlastností konstrukce
a zkvalitnění stavebně technického stavu budovy. I přes náročnost úprav, které probíhaly za
plného provozu, bylo vše zvládnuto bez problémů a v termínu. Poděkování patří především
zřizovateli, který celý projekt revitalizace zařídil a koordinoval.
Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro
život. Z hodnocení jednotlivých výchovně vzdělávacích oblastí vyplývá, že tematické plány
byly až na drobné výjimky splněny. Neprobrané učivo bude zapracováno do tematických
a časových plánů v příštím školním roce. Pedagogové ve všech předmětech používali učební
metody a formy, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Využívali jak klasické metody
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a formy, které vedou k dokonalému pochopení a zapamatování učiva, tak i nové moderní
metody, vedoucí žáky k aktivní činnosti, k samostatné a tvořivé práci, ke spolupráci
a kooperaci.
Všechny aktivity školy jsou zaměřeny na propojení teoretických znalostí s praktickým
životem a environmentální výchovou. V prosinci 2014 byla dokončena realizace projektu EU
Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných oborů, dále byl v červnu 2015 ukončen
projekt NatTech, který byl zaměřen na podporu přírodovědného a technického vzdělávání
žáků.
Další projekt strukturálních fondů EU a národních rozpočtů Regionální rady MSK
Regionálního operačního programu NUTS II Fyziky se nebojíme byl ukončen k 31. 8. 2015.
Cílem projektu bylo zkvalitnit podmínky vzdělávání, zatraktivnit žákům školy předmět fyzika
a motivovat je k dalšímu studiu tohoto oboru. Výsledkem projektu je popularizace tohoto
oboru a vytvoření lepšího didaktického a materiálního zázemí na naší škole. V novém
školním roce již žáci zasedli do moderní, plně multifunkční učebny s novými učebními
pomůckami, která splňuje i ta nejnáročnější kritéria. Investován byl téměř 1 milion Kč.
Koncem školního roku se škola zapojila do projektu EU Výzva č. 56 - čtenářská gramotnost,
Dejme jazykům zelenou!. V příštím školním roce budou žáci 2. - 7. ročníku absolvovat pro ně
nezvyklou výuku. Budou si ve vyučovacích hodinách samostatně číst knihy, které je zajímají,
a následně si také o nich s ostatními povídat. Jde o takové čtení, při kterém nejsou žáci
hodnoceni, jak čtou, zato mají příležitost číst text, který zvládnou a který si ke čtení sami
zvolí. Cílem je, aby děti zažily přátelský kontakt s knihou, aby četly rády,uměly si samy
knihu vybrat a aby plánovaly, co si ještě chtějí přečíst. Naučí se nacházet v knihách zajímavé
informace o nejrůznějších věcech v životě a propojovat je s vlastními zkušenostmi. Součástí
projektu je uskutečnění 4 jazykových kurzů pro učitele v zahraničí a zorganizování jazykově vzdělávacího pobytu pro 40 žáků. Celková dotace na projekt činí téměř 1 milion Kč.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 320 žáků v patnácti třídách. Pedagogický
sbor školy tvořilo 24 vyučujících základní školy, 2 vychovatelky školní družiny,
1 vychovatelka školního klubu, 4 asistentky pedagoga a 6 učitelek mateřské školy. Aprobační
složení pedagogického sboru umožňovalo plnit cíle školního vzdělávacího programu, všichni
pedagogové splňovali kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
stanovené zákonem č. 563/2004 Sb.
Ve škole je celkem 15 kmenových učeben, 11 odborných učeben, je instalováno 109 počítačů,
dále 9 interaktivních tabulí a 15 dataprojektorů. Pedagogové tak mohou všechny tyto
technické prostředky využívat k podnětné a zajímavé výuce. Ve všech třídách jsou výškově
nastavitelné židle a lavice a funkční nábytek, který odpovídá současným požadavkům na
omezení zdravotních rizik u dětí. Pro výuku tělesné výchovy jsou výborné podmínky, škola
má dvě tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště a dopravní hřiště, které slouží k výuce
dopravní výchovy především v hodinách prvouky a přírodovědy na prvním stupni.
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K prezentaci kulturních vystoupení pro žáky i pro veřejnost je využívána malá tělocvična
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 přednášky, besedy, slavnostní rozloučení
s deváťáky, ale i přivítání prvňáčků.
Učitelské kabinety jsou většinou vybaveny zastaralým, nevyhovujícím nábytkem, který
je potřeba obnovit. Každý kabinet je vybaven počítačem s přístupem na internet.
Po období nečinnosti se podařilo obnovit funkčnost SRPŠ. V dubnu 2015 byl založen nový
Spolek rodičů a přátel Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník. Předsedkyní spolku byla zvolena
Mgr. Eva Finkeová. Hlavním účelem spolku je podporovat školu při výchovně vzdělávacích
činnostech, mimoškolní a zájmové činnosti.
V září 2014 byly spuštěny nové webové stránky školy, které nabízí všechny potřebné
informace o škole jako celku.Veřejnost se zde může seznámit se základními dokumenty
školy, s organizací školního roku, jsou zde zveřejňovány informace o aktuálním dění ve škole
a připomínky pomocí webového formuláře Školní fórum nebo využít online omluvenky pro
sdělení nepřítomnosti žáka třídním učitelům prostřednictvím programu Bakaláři.
Na přání rodičů byl v červnu 2015 spuštěn zkušební provoz elektronické žákovské knížky.
Zefektivnila se tak komunikace a předávání informací mezi školou a rodiči žáků.

1.7 Materiálně-technické podmínky školy
Materiálně-technické podmínky školy
Kmenové učebny

15 učeben










Odborné učebny










Relaxační prostory
Sportovní zařízení
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Žákovský nábytek
Učební pomůcky, sportovní nářadí apod.




Vybavení učebnicemi a knihami



Vybavení kabinetů



Vybavení laboratoří a učeben









Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou







Multimediální vybavení

výškově nastavitelné židle a lavice
vybavení školy je na dobré úrovni,
průběžně
se pomůcky
obnovují
a doplňují
ve škole je zřízena žákovská knihovna,
která disponuje dostatkem učebnic pro
žáky, průběžně se doplňuje a obnovuje
novými učebnicemi, v rámci projektu
Výzva 56 byla dovybavena cca 1300
tituly
vybavení většiny kabinetů je zastaralé,
není účelné, neodpovídá současným
trendům a požadavkům, dle provozních
možností
školy
bude
postupně
dovybaveno
učebna fyziky byla zcela zrekonstruována 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
sice funkční, ale zastaralé
učebna přírodopisu je multimediální,
dobře vybavena učebními pomůckami
jazyková učebna je multimediální,
v plánu je vybudování druhé učebny
cizích jazyků
učebna hudebny byla modernizována,
je multimediální
učebna vaření a šití je zastaralá, v plánu
je její obnova
učebna pracovních činností (dílny) bude
v příštím školním roce vybavena v rámci
připravovaného projektu Výzva 57
přístup k výpočetní technice mají žáci ve
dvou odborných učebnách, počítač je
v každé třídě, v každém kabinetě jsou
instalovány stolní počítače s připojením
na internet a vnitřní síť školy
ve všech třídách byly instalovány
dataprojektory a připojení na internet,
12 učeben je vybaveno audiovizuální
technikou
9 interaktivních tabulí, 15 dataprojektorů

Tabulka 6: Materiálně technické podmínky školy
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací program

Zařazené třídy

Školní vzdělávací program – Škola pro život, 79-01-C/01
Vyučovací jazyk

1. – 9. ročník
český

Tabulka 7: Vzdělávací program

Matematika a její aplikace

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura

www.zshnojnik.com

7

6+1

35
44+4

anglický jazyk

0

0

3

3

3

9

další cizí jazyk

0

0

0

0

0

0

matematika

ŠVP

RVP ZV

7+1 8+1 7+1

5. ročník

český jazyk

Informační a komunikační technologie informatika

Člověk a jeho svět

3. ročník

vyučovací
předmět

4. ročník

Jazyk a jazyková komunikace

2. ročník

Vzdělávací oblast

1. ročník

2.1 Učební plán pro 1. stupeň vzdělávání

4+1 4+1 4+1 4+1 4+1
0

0

0

0

1

prvouka

2

2

2

0

0

přírodověda

0

0

0

1+1

1

vlastivěda

0

0

0

2

2

dějepis

0

0

0

0

0

20 20+5
1

1

12 12+1

0
0

výchova
k občanství

0

0

0

0

0

0

fyzika

0

0

0

0

0

0

chemie

0

0

0

0

0

0
0

přírodopis

0

0

0

0

0

0

zeměpis

0

0

0

0

0

0

hudební výchova

1

1

1

1

1

výtvarná
výchova

1

1

1

2

2
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5. ročník

0

0

0

0

0
10 10+3

tělesná výchova
pracovní činnosti

2+1 2+1 2+1
1

1

1+1

2

2

1

1

Disponibilní vyučovací jednotky
z RVP ZV

5

5+1

25

25

25

118

22/26

min. / max. za ročník dle RVP ZV

22

22/26

18/22

21

22/26

za ročník dle ŠVP

18/22

14

118

Člověk a svět práce

ŠVP

4. ročník

výchova ke
zdraví

RVP ZV

3. ročník

Člověk a zdraví

vyučovací
předmět

2. ročník

Vzdělávací oblast

1. ročník

_______________________________________________________________________________

Tabulka 8: Učební plán pro 1. stupeň vzdělávání

Vzdělávací oblast

vyučovací předmět

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

RVP ZV

ŠVP

2.2 Učební plán pro 2. stupeň vzdělávání

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

prvouka

0

0

0

0

přírodověda

0

0

0

0

0

0

vlastivěda

0

0

0

0

dějepis

2

2

2

2

výchova k občanství

11

11

1

1

1

0

Člověk a jeho svět

Člověk a společnost

Tabulka 9: Učební plán pro 2. stupeň vzdělávání 1. část
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1+1

2

2

1+1

chemie

0

0

1+1

2

přírodopis

2

1+1 1+1

2

zeměpis

2

2

1

1+1

hudební výchova

1

1

1

1

výtvarná výchova

2

2

1

1

výchova ke zdraví

0

0

0

1

tělesná výchova

3

2+1

2

2

pracovní činnosti

0+1

1

1

1

Disponibilní vyučovací jednotky z RVP ZV

ŠVP

Člověk a svět práce

fyzika

RVP ZV

Člověk a zdraví

9. ročník

Umění a kultura

8. ročník

Člověk a příroda

vyučovací předmět

7. ročník

Vzdělávací oblast

6. ročník

_______________________________________________________________________________

21

21+6

10

10

10

10+1

3

3+1

18+6

Tabulka 9: Učební plán pro 2. stupeň vzdělávání 2. část

Volitelné vyučovací předměty
konverzace v Aj
umělecký seminář

Volitelný blok 1

sportovní aktivity

1

1

1

1

přírodovědný seminář
další cizí jazyk (německý
jazyk, ruský jazyk, polský
jazyk)

0

0

0

0

za ročník dle ŠVP

30

30

31

31

-

122

min. / max. za ročník dle RVP ZV

28/30

28/30

30/32

30/32

122

Volitelný blok 2

0+4

-

sportovní aktivity
rukodělné aktivity

Tabulka 10: Volitelné vyučovací předměty

www.zshnojnik.com

- 13 -

2014/15

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské
školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
_______________________________________________________________________________

3. PŘEHLED PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Pracovníci školy
Fyzický počet

Přepočtený počet

Počet učitelů ZŠ

24

21,547

Počet vychovatelů ŠD

2

1,47

Počet učitelek MŠ

6

5,80

Počet vychovatelů ŠK

1

0,40

Počet asistentů pedagoga

4

2,35

Počet správních zaměstnanců ZŠ

10

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 pracovníků celkem k 31. 8. 2015

58

48,837

Tabulka 11: Pracovníci školy

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
pracovníci
MŠ
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6

Pracovní zařazení

Délkapedag
Přepočtený
ogicképraxe
úvazek

vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0

Celkem pedagogičtí pracovníci MŠ

38
37
24
29
1
12

Stupeň vzdělání
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ

5,80

Tabulka 12: Údaje o pedagogických pracovnících MŠ
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Pedagogičtí
Pracovní
pracovníci
zařazení
1. stupeň
č. 1
učitelka
č. 2
učitelka
č. 3
učitelka
č. 4
učitelka
č. 5
učitelka
č. 6
učitelka
Celkem ped.pracovníci 1. st.

Přepočtený
úvazek
0,41
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,41

Délka
Stupeň
Odborná
pedagogické
vzdělání
kvalifikace
praxe
39
VŠ
učitelství 1. st. ZŠ
26
VŠ
učitelství 1. st. ZŠ
17
VŠ
učitelství 1. st. ZŠ
13
VŠ
učitelství 1. st. ZŠ
29
VŠ
učitelství 1. st. ZŠ
31
VŠ
učitelství 1. st. ZŠ

Tabulka 13: Údaje o pedagogických pracovnících 1. stupně

Pedagogičtí
pracovníci
2. stupeň
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6

Pracovní
zařazení

Přepočtený
úvazek

učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka,
výchovná
poradkyně
učitelka
učitel
učitelka
učitelka,
statutární
zástupce
ředitele
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
ředitelka
učitelka

1,0
1,0
0,955
0,955
0,955
0,409

Celkem pedagogičtí pracovníci

16,137

č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18

0,818

Délka
Stupeň
Odborná
pedagogické
vzdělání
kvalifikace
praxe
5
VŠ
učitelství 2. st. ZŠ
15
VŠ
učitelství 2. st. ZŠ
17
VŠ
učitelství 2. st. ZŠ
29
VŠ
učitelství 2. st. ZŠ
29
VŠ
učitelství 2. st. ZŠ
2
VŠ
učitelství 2. st. ZŠ
učitelství 2. st. ZŠ
35
VŠ

0,5
0,955
1,0

12
20
5

VŠ
VŠ
VŠ

1,0

17

VŠ

1,0
0,77
0,955
0,955
0,955
1,0
0,955

36
21
34
14
15
21
34

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

učitelství 2. st. ZŠ
učitelství 2. st. ZŠ
učitelství 2. st. ZŠ
učitelství 2. st. ZŠ

učitelství 2. st. ZŠ
učitelství 2. st. ZŠ
učitelství 2. st. ZŠ
učitelství 2. st. ZŠ
učitelství 2. st. ZŠ
učitelství 2. st. ZŠ
učitelství 2. st. ZŠ

Tabulka 14: Údaje o pedagogických pracovnících 2. stupně
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Vychovatelky ŠD a ŠK

Přepočtený
Pracovní zařazení
úvazek

č. 1
vychovatelka
č. 2
vychovatelka
č. 3
vychovatelka
Celkem pedagogičtí pracovníci

0,8
0,67
0,4
1,87

Délka
pedagogické
praxe
26
9
1

Stupeň
vzdělání
SŠ
SŠ
VŠ

Tabulka 15: Vychovatelky ŠD a ŠK

Asistenti pedagoga

Pracovní zařazení

č. 1
asistent pedagoga
č. 2
asistent pedagoga
č. 3
asistent pedagoga
č.4
asistent pedagoga
Celkem pedagogičtí pracovníci

Délka
Přepočtený
pedagogické
úvazek
praxe
0,5
19
0,8
23
0,65
1
0,4
3
2,35

Stupeň
vzdělání
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ

Tabulka 16: Asistenti pedagoga

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Věk
do 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
nad 60 let
Celkem

Muži

Ženy

Celkem

0
1
0
2
0
3

4
6
10
12
2
34

4
7
10
14
2
37

Tabulka 17: Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
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3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12

Pracovní zařazení

Přepočtený
úvazek

uklízečka MŠ

1

uklízečka, pradlena ZŠ

1

kuchařka MŠ

1

kuchařka ZŠ

1

školnice MŠ

1

uklízečka ZŠ

0,91

hospodářka

1

zástupce ředitele pro
provoz a vnější vztahy

1

hlavní kuchařka ZŠ

1

pomocný pracovník
údržby
pomocný pracovník
údržby

1
1

vedoucí šk. jídelny ZŠ

1

kuchařka ZŠ

1

uklízečka ZŠ

0,91

č. 15

kuchařka ZŠ

1

č. 16

vedoucí ŠJ MŠ.
kuchařka ŠJ MŠ,
kuchařka ŠJ ZŠ

1

č. 13
č. 14

č. 17
č. 18

uklízečka ZŠ

0,625

uklízečka ZŠ

0,825

Celkem počet nepedagogických pracovníků

Stupeň vzdělání
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s maturitou
středoškolské vzdělání
s maturitou
vyskoškolské
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s maturitou
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem
středoškolské vzdělání
s výučním listem

17,27

Tabulka 18: Ostatní pracovníci
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4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

4.1 Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd
2

počet dětí přijatých
do první třídy
27

z toho nástup
po odkladu
1

počet odkladů
1

Ve školním roce 2015/2016 byl 1 žákovi povolen odklad povinné školní docházky.
Tabulka 20: Zápis k povinné školní docházce

4.2 Výsledky přijímacího řízení
V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku v naší škole 62 žáků, 3 žáci
ukončili docházku v naší škole a pokračují v povinné školní docházce na víceletých
gymnáziích.
Škola
Gymnázium osmileté
Gymnázium šestileté
Gymnázium čtyřleté
Konzervatoře
SOŠ s maturitou podle oboru:
Technické
Ekonomické, právní a veřejnosprávní
Informační technologie
Pedagogické
Zdravotnické
Umělecké
Gastronomie
SOŠ s výučním listem
SŠ bez výučního listu
Žáci nepokračující ve studiu
Součet

Počet přijatých
žáků
2
1
4
0
18
15
7
3
2
2
2
9
0
0
65

Tabulka 23: Přijatí žáci na SŠ
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ K 30. 6. 2015
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
1. stupeň
počet
prospělo
prospělo
neprospělo
třída
žáků
s vyznamenáním
I. A
12
0
12
0
I. B
13
0
13
0
II.
21
3
18
0
III.
22
1
21
0
IV.
24
5
19
0
V.
17
6
11
0
VI.A
27
14
11
1
VI.B
29
22
7
0
VII.A
22
17
5
0
VII.B
22
12
10
0
VIII.A
25
16
9
0
VIII.B
24
12
12
0
IX.A
21
14
6
1
IX.B
20
9
11
0
IX. C
21
12
9
0
Celkem
320
143
174
2

jiné
hodnocení
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

průměr
na žáka
1,000
1,000
1,082
1,136
1,287
1,359
1,466
1,892
1,724
1,690
1,913
1,779
1,813
1,447
1,704
1,602

Tabulka 24: Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

5.1 Údaje o výchovných opatřeních
1. stupeň
třída
I. A
I. B
II.
III.
IV.
V.
Celkem

počet
žáků
12
13
21
22
24
17
109

pochvaly
TU
12
8
7
9
6
7
49

pochvala ŘŠ

NTU

důtky TU

důtky ŘŠ

0
5
0
0
0
1
6

0
0
0
0
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Tabulka 25: Údaje o výchovných opatřeních na 1. stupni

2. stupeň
třída

VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B

Počet Pochvala Pochvala NTU
žáků
TU
ŘŠ

27
29
22
22
25
24
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4
8
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Důtka
TU

1
4
0
4
8
5

Důtka 2.stupeň 3. stupeň
ŘŠ z chování z chování

0
2
0
1
2
1

0
3
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0
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IX.A
IX.B
IX. C
Celkem

21
20
21
211

6
0
8
47

1
7
2
12

0
3
5
38

3
0
3
28

0
0
0
6

0
0
6
6

0
0
0
0

Tabulka 26: Údaje o výchovných opatřeních na 2. stupni

Celkem

počet
žáků
320

pochvala pochvala
NTU
TU
ŘŠ
96
18
40

důtka
TU
28

důtka
ŘŠ
6

2. stupeň 3. stupeň
z chování z chování
6
0

Tabulka 27: Údaje o celkově udělených výchovných opatřeních

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň

Celkový počet
Počet
Celkový počet
omluvených
omluvených neomluvených
hodin
hodin na žáka
hodin
4 751
42,569
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0

2. stupeň

13 464

71,275

0

0

Celkem

18 215

56,922

0

0

Tabulka 28: Údaje o zameškaných hodinách

5.3 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zabezpečeni nezbytnými didaktickými
pomůckami a podpůrnými opatřeními k usnadnění zvládnutí svého handicapu.
Na žádost rodičů s doporučením pedagogicko-psychologické poradny (PPP) jim byl
vypracován individuální vzdělávací plán, je uplatňován individuální přístup, pedagogové
využívají didaktické metody, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, žákům je
poskytována individuální podpora v rámci výuky a přípravy na výuku, je využíváno
poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího
plánu a služeb asistenta pedagoga. Péče a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami bylo realizováno v úzké spolupráci s PPP Frýdek-Místek, PPP Karviná a SPC
Ostrava.
K vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny bylo navrženo 6 žáků pro výchovné nebo
vzdělávací problémy. V tomto školním roce (2014/2015) bylo postupně v rámci tříd
integrováno celkem 20 žáků, z toho 14 žáků s vývojovou poruchou učení a 2 žáci s vývojovou
poruchou chování, 2 žáci s PAS a 2 žáci se ZTP. Dvanácti z nich byla poskytována po celý
školní rok reedukační nápravná péče. Výsledky byly konzultovány mezi vyučujícími
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poskytujícími reedukační péči, třídními učiteli a rodiči. Čtyři
vzdělávacími potřebami pracovali s pomocí asistentek pedagoga.

Druh postižení:

žáci se

speciálními

Počet žáků

Tělesné postižení
Kombinované postižení
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy chování
Autismus

1
1
14
2
2

Tabulka 29: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

6. ÚDAJE O PREVENCI

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, PREVENCE RIZIK

A ŠKOLNÍ ÚRAZY

6.1 Charakteristika strategie preventivního programu školy
Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační
a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
Tuto funkci na škole zastává paní učitelka Alma Cieslarová ve spolupráci s výchovnou
poradkyní, třídními učiteli a vedením školy, dále spolupracuje s několika neziskovými
organizacemi.V rámci této činnosti koordinovala aktivity školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů, organizačně zajišťovala konání besed a diskuzí odborníků v této oblasti.
Škola má zpracován minimální preventivní program (MPP), který je zaměřen na výchovu
žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně
komunikativních dovedností. Mezi hlavní cíle tohoto programu patří:






učit žáky řešit konfliktní situace, respektovat jiný názor,
vést je ke schopnosti odmítat činnosti, které by mohly mít negativní důsledky,
posilovat sebedůvěru a vzájemnou důvěru,
informovat o následcích užívání drog a návykových látek,
podporovat aktivní a smysluplné trávení volného času v rámci mimoškolní činnosti.

Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem
preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a na spolupráci
se zákonnými zástupci žáků. Dále v rámci třídnických hodin byla činnost zaměřena
na zlepšení vztahu v třídním kolektivu. Součástí MPP bylo posilování příznivého sociálního
klimatu školy, rozšiřování a upevnění kompetencí žáků s důrazem na kladné životní hodnoty.
Tento program je průběžně vyhodnocován s přesahem do dalšího školního roku.
Prevence rizikového chování se promítala do učebních plánů několika předmětů, kde má své
pevné místo – jedná se o společenskovědní předměty, přírodovědné předměty, tělesnou
a výtvarnou výchovu.
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Žáci naší školy měli možnost smysluplně trávit svůj volný odpolední čas v řadě zájmových
kroužků, ve školní družině (ŠD) a školním klubu (ŠK). V rámci ŠD a ŠK se žáci zapojovali
do různých soutěží a projektů školy, organizovali aktivity, které plnily funkci nespecifické
primární prevence, s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování, případně
minimalizovat jejich negativní dopad včetně dalšího šíření.
Ve školní družině měla své nezastupitelné místo dopravní výchova. Žáci se seznámili
se základy první pomoci, s pravidly bezpečného chování v provozu na pozemních
komunikacích, s následující praktickou výukou i cvičením na dopravním hřišti. Děti si tak
upevnily své znalosti, jak se chovat v dopravních situacích, na ulici, na hřišti, zopakovaly si
základní pravidla a rizika při pohybu v silničním provozu.
Dále v rámci prevence žáci ŠD absolvovali Odpoledne s hasiči. Dětem byla přiblížena činnost
hasičského sboru Hnojníku, seznámili se s pravidly, jak se chovat v krizových situacích, jak
přivolat pomoc při požáru a jiných živelných katastrofách.
Ve školním roce 2014/2015 byla v prostorách bývalého komunitního centra obnovena činnost
školního klubu. Pod vedením vychovatelky Bc. Nikoly Holovenčukové zde žáci trávili svá
volná odpoledne, pracovali na různých zadaných úkolech, hráli společenské hry, stolní tenis,
vyráběli dárečky, malovali, poslouchali hudbu, či jen relaxovali.
Pod vedením Mgr. Bohdany Konečné a Mgr. Lenky Plachtové ve škole aktivně pracoval
školní žákovský parlament. Jeho cílem bylo především aktivní zapojení žáků do života školy.
Zastával funkci jakéhosi prostředníka zajišťujícího vzájemnou komunikaci mezi žáky, učiteli
a vedením školy, umožnil aktivní zapojení žáků do života školy i mimoškolních aktivit,
předkládal podněty a návrhy vedení školy i učitelům, napomáhal propojení komunikace,
spolupráce a vzájemného soužití mezi mladšími a staršími žáky, připravoval soutěže a různé
volnočasové aktivity pro své spolužáky a pro děti MŠ. Žákovský parlament spolupracuje
s výchovnou poradkyní a vedením školy, pomáhá spoluvytvářet dobré klima školy a posilovat
vzájemnou důvěru žáků a pedagogů.
Pod vedením zkušené lektorky Jany Svobodové se již druhým rokem scházela Růstová
skupina. Jak už sám název napovídá, jejím hlavním mottem je osobní růst a rozvoj každého
člověka. Ve skupině si členové navzájem vyjadřovali své názory, pocity, řešili problémy,
analyzovali své úspěchy a neúspěchy, poskytovali si zpětnou vazbu, učili se komunikaci,
naslouchání a respektování jiného jedince. Největší důraz byl kladen na vzájemnou důvěru,
bezpečí, ochotu pomoci a vzájemný respekt.
V souvislosti s výchovou proti extremismu, politickému radikalismu a rasismu byly pro žáky
uspořádány různé akce. Mezi nejdůležitější patřila exkurze do koncentračního tábora
Osvětim, výstava Nepromlčeno, beseda s pamětníkem událostí holocaustu, židovského rodáka

www.zshnojnik.com

- 22 -

2014/15

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské
školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
_______________________________________________________________________________
z Ostravy Michala Salomonoviče, beseda s panem Tomášem Graumannem, zachráněným
dítětem z transportů, který v roce 1939 organizoval sir Nicholas Winton, výstava a beseda
o životě umučeného kněze Josefa Toufara a výstava Život Jana Husa.
S velkým nadšením se žáci zúčastnili výchovného koncertu americké kapely pod záštitou
organizace Exit TourFusion.
Při naplňování vizí a cílů nebyla opomenuta ani charita. V adventním čase uspořádala naše
škola ve spolupráci s panem děkanem P. Mons. Mgr. Rudolfem Sikorou Benefiční koncert
pro Aničku, výtěžek koncertu byl věnován na nákup speciálního zdravotního
kočárku a chodítka. Koncert se konal ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hnojníku.
Bohatý program pod vedením svých učitelů připravili žáci Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník
společně se svými hosty ze ZŠ a MŠ Jana Kubisze Hnojník a dalšími sólovými účinkujícími.

Přehled akcí a programů v rámci prevence sociálně patologických jevů
Zdravá pětka–zdravý životní styl
září
říjen

listopad

Škodlivost drog
Spolupráce s knihovnou – pověsti a báje
o místní krajině

A. Cieslarová

Policie ČR – trestní odpovědnost

Policie ČR
por. Mgr. V. Starzyk

Linka bezpečí

A. Cieslarová

Nebezpečí kyberšikany

ACET ČR o.s.

AJAX

Policie ČR
por. Mgr. V. Starzyk

Nebezpečí kouření

prosinec

lektor
M. Rašková
lektor R. Povala

ACET ČR o.s.

Vztahy ve třídě – Rosteme spolu II.
Exit Tour – konverzace v angličtině,
koncert s americkou skupinou
Beseda s Tomášem Graumanem –
zachráněným dítětem z transportů
AIDS, sex a vztahy
Dopravní výchova v nízkopodlažním
ODIS autobuse
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březen

květen
duben –
červen

Na startu mužnosti – beseda o dospívání
pro chlapce
Dospívání aneb život plných změn –
beseda pro dívky

MP Education, s.r.o.
lektorka p. Šindelářová

I my jsme byli dětmi

žákovský parlament +
Mgr. L. Plachtová,
Mgr. B. Konečná

Doba jedová – škodliviny a jedy všeho
druhu kolem nás, jak se jim bránit
Co může vědět každý, komu záleží
na lidech a na vztazích
Beseda Zdravé zuby a zásady správné péče

lektor L. Votoček
lektor L. Votoček
studenti Lékářské
fakulty UP Olomouc

Tabulka 30: Výpis dalších preventivních programů zakomponovaných ve školních akcích

6.2 Školní úrazy
Ve škole je vedena kniha evidence školních úrazů, na základě které jsou odesílány statistické
výkazy na ČŠI.
Ve školním roce 2014/2015 bylo ve škole zaznamenáno 39 úrazů žáků v základní škole
a 4 úrazy v mateřské škole. Záznamů o úrazu, které podléhají oznamovací povinnosti ČŠI,
bylo vyplněno a řádně odesláno 9, odškodněno bylo 5. Nejvyšší počet úrazů byl evidován
v tělocvičnách, celkem 31, na chodbách a v učebnách to bylo 8 úrazů.
Příčiny úrazů jsou pravidelně a aktuálně vyhodnocovány, v rámci jejich předcházení jsou
analyzovány, škola se snaží odstranit jejich příčiny a eliminovat tak jejich počet.

7. ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE
Výchovná poradkyně Mgr. Alena Iskřická plnila stanovený plán, který byl podle potřeby
doplňován a aktualizován. Úzce spolupracovala s metodikem prevence školy p. Almou
Cieslarovou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku (PPP), Speciálním
pedagogickým centrem v Ostravě (SPC), třídními učiteli a vedením školy. Výchovná
poradkyně se zúčastňovala odborných seminářů a pracovních setkání pro výchovné poradce.
U žáků s vývojovou poruchou učení (VPU) byla prováděna reedukační péče, pro některé žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami byl vytvořen individuální vzdělávací plán.
Práce výchovného poradce (VP) probíhala v souladu s plánem práce školy, plánované úkoly
byly průběžně plněny. Výchovná poradkyně zároveň působila jako učitelka předmětu volba
povolání v 9. ročníku, což velmi usnadňovalo průběžnou informovanost žáků i jejich rodičů
o úkonech spojených s přihláškami na střední školy.
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Spolupráce s třídními učiteli probíhala na velmi dobré úrovni, vzniklé problémy byly
bezodkladně řešeny na výchovných komisích, které zasedaly ve složení výchovný poradce,
třídní učitel, učitel a vedení školy. V průběhu školního roku projednávala výchovná
poradkyně 32 případů, z jednání byly pořízeny zápisy se závěry a doporučeními. Přijatá
opatření byla ve většině případů účinná, byla respektována žáky i zákonnými zástupci.
V konzultačních hodinách využilo osobní konzultace 56 zákonných zástupců žáků, výchovná
poradkyně projednávala různé kázeňské, výchovné a vzdělávací problémy nejen při těchto
konzultacích, ale i prostřednictvím e-mailové komunikace a telefonických rozhovorů.
Během celého školního roku byla věnována systematická pozornost profesní orientaci žáků.
Ve spolupráci s Úřadem práce ve Frýdku-Místku byli žáci 8. a 9. ročníku seznámeni
s možnostmi dalšího uplatnění na aktuálním trhu práce.
Dále se žáci 9. ročníku zúčastnili trhu studijních a učebních oborů v KD Trisia v Třinci
a v Národním domě ve Frýdku–Místku, dnů otevřených dveří některých středních škol.
Rodiče se aktivně zajímali o možnosti dalšího vzdělávání svých dětí.
V rámci třídních schůzek vycházejícího ročníku proběhly individuální pohovory s rodiči
i besedy se zástupci středních škol, besedy se žáky v předmětu pracovní činnosti. Pracovnice
Pedagogicko-psychologické poradny v Třinci prováděly ve škole monitoring profesní
orientace vycházejících žáků, výsledky byly následně konzultovány s jednotlivými žáky
a jejich zákonnými zástupci.
V neposlední řadě proběhly s žáky 9. ročníku konzultace, na kterých se naučili orientovat
v brožurách a na webových stránkách, které informují o studijních a učebních oborech
středních škol.

8. PROGRAM

ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

Funkci školního metodika environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
vykonávala Mgr. Jiřina Stenchlá. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Mgr. Jana Březovjáková úspěšně dokončila studium koordinátora EVVO, spolupracovala se
školním metodikem a aktivně se podílela na environmentální výchově žáků.
Cílem environmentálního vzdělávání je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí,
k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, pochopení
a rozvíjení zájmu o životní prostředí. Environmentální výuka byla v souladu se školním
vzdělávacím programem začleněna do vyučovacích předmětů v průběhu celého školního
roku.
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8.1 Přehled školních akcí v rámci EVVO:

Přehled akcí uskutečněných v rámci environmentální výchovy
lektor
M. Rašková

Správná pětka

Projekt Lysá hora

Mgr. J. Molin,
A. Cieslarová
Mgr. J. Molin,
A. Cieslarová

Listopad

Tonda na cestách

Mgr. J. Březovjáková

Duben

Den Země

Mgr. H. Oborná

Sběr papíru, PET lahví

Mgr. J. Molin

Exkurze do firmy Nehlsen v Třinci

Mgr. M. Ovčaříová

Exkurze v Třineckých železárnách

Mgr. J. Stenchlá

Září

Projekt voda

Květen

Nejúspěšnější akce


Největší školní projekt Den Země proběhl dne 30. 4. 2015. Žáci pracovali
ve skupinách, které byly tvořeny utvořeny
napříč všemi ročníky. Témata byla
zaměřena především na otázky týkající se
ochrany životního prostředí. Žáci řešili
kvízy, vyráběli výrobky z PET lahví,
vymýšleli přání pro Zemi, hráli
ekologické
hry,
fotili
„ekokrásy
a ekoošklivosti“ obce Hnojník. Skupinka
reportérů složená ze žáků zpracovala
z každé činnosti plakát, který byl
výstupem a prezentací práce každé skupiny. Akce se zúčastnili všichni vyučující,
hlavním garantem a organizátorem byla Mgr. Hana Oborná.
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V rámci pracovních činností se žáci 6. ročníku zúčastnili exkurze do firmy Nehlsen
v Třinci. Během exkurze získali informace, jak třídit odpad - papír, plasty, sklo,
bioodpad. Dozvěděli se také, jak se odpad dále zpracovává a recykluje, co vše se
z odpadového materiálu vyrábí. Uvědomili si, jaký dopad má třídění odpadu na životní
prostředí. Exkurzi zajišťovala Mgr. Marie Ovčaříová.



Zajímavou přednášku o pralesích, jejich ničení a dopadu těchto aktivit na život
tamních obyvatel připravila pro žáky 6. ročníku Mgr. Olga Marie Fidzinská.



Žáci 9. ročníku se společně pod vedením
Mgr. Jiřiny Stenchlé zúčastnili exkurze
do Třineckých železáren. Měli možnost
projít některými provozy, viděli výrobu
železa a kolejnic, seznámili se s dopady
na životní prostředí. Dále se seznámili
s možností dalšího studia na podnikové
škole TŽ.



Na 1. i 2. stupni proběhl dvakrát sběr papíru a PET lahví. Nejlepší sběrači
byli odměněni finanční odměnou, kterou využili na konci roku pro celou třídu. Akci
organizačně zajistili Mgr. Jaroslav Molin a pan Bohuslav Kudláček.

Na chodbách školy byly ve spolupráci žáků a učitelů instalovány tématické nástěnky
zaměřené na ekologii. Vyučující přírodopisu Mgr. Hana Oborná a Alma Cieslarová
teoretickými znalostmi i praktickými příklady a zkušenostmi vedou žáky k pozitivnímnu
vztahu k životnímu prostředí, pořádají exkurze, zpracovávají laboratorní práce, projekty
a zapojují se dosoutěží. Dále byly ve všech prostorách školy nově umístěny kontejnery
ke třídění plastu a papíru, což přispělo k tomu, že žáci i všichni zaměstnanci školy třídí odpad.
V rámci přírodovědného semináře probíhaly vycházky do přírody a plnění úkolů v terénu.
V příštím školním roce bude škola usilovat o zapojení do programu Recyklohraní
a do projektu Ekoškola.
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9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP)
A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Zaměstnanec

Datum konání

Název
Školení BOZP a PO

všichni zaměstnanci

26. 8. 2014

Mgr. Jiřina Stenchlá

24. 9. 2014

Mgr. Marie Ovčaříová

24. 9. 2014

Ing. Milan Kohut

24. 9. 2014

Mgr. Svatava Kubeczková

24. 9. 2014

Výuka prvouky a přírodovědy
prostřednictvím činnostního učení a her

Ing. Kateřina Lisníková

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Alma Cieslarová

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Bohdana Konečná

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Karla Molinová

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Pavlína Budinská

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Olga Fidzinská

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Dagmar Lokayová

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Hana Oborná

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Marie Ovčaříová

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Naděžda Rzymanová

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Jiřina Stenchlá

9 – 10/2014

Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Jarmila Mecová

18. 10. 2014 31.12.2014

Logopedická prevence – 80 h

Jiřina Ascherová

8.10.2014

Eva Piekarová

8.10.2014

Jana Chalupová

15.10.2014

Bc. Dagmar Martinková

15.10.2014

Mgr. Jarmila Mecová

29.10.2014
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Člověk a svět práce zábavněji a atraktivněji
Člověk a svět práce zábavněji a atraktivněji
Člověk a svět práce zábavněji a atraktivněji

Kurz Základní počítačové dovednosti MS
Word 1
Kurz Základní počítačové dovednosti MS
Word 1
Kurz Základní počítačové dovednosti MS
Word 2
Kurz Základní počítačové dovednosti MS
Word 2
Kurz Základní počítačové dovednosti MS,
Excel 1,2
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Kurz Základní počítačové dovednosti MS,
Excel 1,2
Kurz Základní počítačové dovednosti MS,
Excel 1,2
Rozvoj sluchové percepce a fonematického
sluchu
Rozvoj sluchové percepce a fonematického
sluchu

Mgr. Marie Blahutová

29.10.2014

Mgr. Pavlína Budinská

29.10.2014

Bc. Dagmar Martinková

8. 1. 2015

Mgr. Jarmila Mecová

8. 1. 2015

Mgr. Karla Molinová

9. 2. 2015

Matematické prostředí v metodě Hejného

Mgr. Yvetta Škutová

9. 2. 2015

Matematické prostředí v metodě Hejného

Jana Chalupová
Mgr. Dagmar Lokayová
Mgr. Dagmar Tobolová

12. –13.2. 2015
7. 1. – 11. 1.
2015
leden – květen
2015

Mgr. Kateřina Lisníková

24. 3. 2015

Mgr. Dagmar Tobolová

24. 3. 2015

Mgr. Hana Oborná
Mgr. Jiřina Stenchlá
Naděžda Rzymanová
Mgr. Dagmar Tobolová

31. 3. – 2. 4.
2015
9. 4. 2015
9. 4. 2015
14. 4. 2015
25. 3. 2015

Ing. Iveta Vranayová

30. 4. 2015

Mgr. Alena Iskřická

8. 4. 2015

Mgr. Alma Cieslarová

8. 4. 2015

Mgr. Olga Fidzinská

8. 4. 2015

Soňa Ottová

Mgr. Markéta Hlavničková
Mgr. Bohdana Konečná

27. – 28.4.
2015
29. 4. 2015
29. 4. 2015

Mgr. Marie Ovčaříová

21. 5. 2015

Mgr. Hana Oborná

28. 5. 2015

Michaela Karzelová

Mgr. Hana Oborná
Mgr. Dagmar Tobolová

www.zshnojnik.com

10. – 11. 6.
2015
1. 6. 2015

- 29 -

Ve školce se spolu domluvíme
Instruktor školního snowboardingu
Kurz manažerských dovedností – 100 h
Etická výchova se zaměřením na výchovný
styl
Etická výchova se zaměřením na výchovný
styl
Techmania Plzeň Pivovar , PilsnerUrqell,
Show s pokusy Praha
NatTech – Molekulární kuchyně
NatTech – Molekulární kuchyně
Práce s dětmi s odlišnými projevy chování
Právní předpisy ve školství
Začlenění žáka s Aspergerovým
syndromem v běžné škole
Etická výchova se zaměřením na výchovný
styl
Etická výchova se zaměřením na výchovný
styl
Etická výchova se zaměřením na výchovný
styl
Chceme si porozumět, nejen spolu mluvit
Výuka anglického jazyka s podporou ICT
Výuka anglického jazyka s podporou ICT
Použití metod RWCT v hodinách
matematiky
Poznej tajemství vědy – popularizace
přírodních a technických věd
Celokrajská konference EVVO
Česká školní inspekce – INSPIS, ŠVP
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Vzdělávání ostatních pracovníků školy
Ilona Pospěchová

3. 12. 2014

Ing. Klára Chasáková

27. 4. 2015

Jana Ponížilová

17. 8. 2015

Milena Ciahotná

17. 8. 2015

Kateřina Macháčková

17. 8. 2015

Libuše Brázdová

17. 8. 2015

Eliška Krawiecová

5. 3. 2015

Pavlína Kostrhúnová

5. 3. 2015

Hygienické požadavky ve stravovacích
službách
Otázky tvorby a použití FKSP
Školení znalostí nutných k ochraně
veřejného zdraví – kuchařky
Školení znalostí nutných k ochraně
veřejného zdraví – kuchařky
Školení znalostí nutných k ochraně
veřejného zdraví – kuchařky
Školení znalostí nutných k ochraně
veřejného zdraví – kuchařky
Hygienické požadavky ve stravovacích
službách
Hygienické požadavky ve stravovacích
službách

Studium k výkonu specializovaných činností, prohlubování a zvyšování kvalifikace
Ing. Kateřina Lisníková

2014– 2015

Mgr. Dagmar Tobolová

2015– 2016

Mgr. Jana Březovjáková

2014 – 2015

Mgr. Bohdana Konečná

2014 – 2015

Mgr. Markéta Hlavníčková

2014 – 2015

Psychologie – UP Olomouc
Akreditované studium pro koordinátory
ŠVP 250 hodin, e-learning
Akreditované studium koordinátor EVVO
Jazyková škola – státní zkouška z AJ
Jazyková škola – státní zkouška z AJ

Tabulka 31: Údaje o vzdělávání

10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Přehled aktivit školy na veřejnosti
Budiž světlo – Dolní Vítkovice – 7. A
Projekt Lysá hora – 9.A, 9.B
Divadelní představení v KD TRISIA Třinec – 3. - 5. třída
Výlov rybníku – 5. třída
Lampionový průvod
Divadelní představení –Pernštejni - pro 1. a 2. stupeň
Beseda o holocaustu– 8. a 9. ročník
Vycházka s myslivci – 1. stupeň

www.zshnojnik.com

- 30 -

Datum konání
17. 9. 2014
25. 9. 2014
1. 10. 2014
3. 10. 2014
31. 10. 2014
5. 11. 2014
14. 11. 2014
20. 11. 2014
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Den otevřených dveří, Vánoční jarmark
Mikulášský školní turnaj ve volejbale
Benefiční koncert v Komorní Lhotce – vystoupení sboru
Plamínek
Festival dětských pěveckých sborů ve Frýdku – Místku
Pohádková cesta – školní parlament pro děti z MŠ
Benefiční koncert v římskokatolickém kostele v Hnojníku
ve spolupráci s polskou ZŠ
Divadelní představení v divadle v Ostravě – 8. a 9. ročník
Malování s A. Dudkem –1. stupeň
Divadelní představení v KD TRISIA v Třinci – 6. a 7. ročník
Poprvé v knihovně , nejznámější pohádky – 2. ročník
Karneval 1. stupně
Lyžařský kurz pro 1. stupeň – skiareál Řeka
Divadelní představení v KD TRISIA v Třinci – 1.,2., 3. ročník
Návštěva knihovny 3. a 4. ročník
Noc s Andersenem
Velikonoční školní turnaj ve florbalu – dívky
Afrika, kolébka lidstva - projekce v kině P. Bezruče ve Frýdku –
Místku – 6. ročník
Den Země – projektový den celé školy
Besídka ke Dni matek
Exkurze do Třineckých železáren – 9. ročník
Exkurze do firmy Nehlsen– 6. ročník
BONAP FEST v Komorní Lhotce – vystoupení žáků 1. stupeň
Osvětim – zájezd 9. ročník
Péče o zuby – přednáška pro 1. stupeň
Zahradní slavnost
Podpora zdraví – beseda pro 6. ročník
Krása letu dravých ptáků

Účast žáků školy v soutěžích
Přehazovaná – 1. stupeň
Okresní kolo přespolního běhu – 2. stupeň
Běh ve Smilovicích – 1. stupeň
Přírodovědný klokan – 2. stupeň
Paragrafiáda– 6 žáků třídy 9. C
Psaní všemi deseti – 4 žáci 8. ročník
Turnaj v halové kopané v Třinci – 8. a 9. ročník
Dějepisná olympiáda – 8. a 9. ročník
Školní kolo SUDOKU
Florbalový turnaj –7. ročník
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28. 11. 2014
5. 12. 2014
6. 12. 2014
9. 12. 2014
12. 12. 2014
16. 12. 2014
19. 12. 2014
13. 1. 2015
20. 1. 2015
29. 1. 2015
11. 2. 2015
23. 2. – 27. 2. 2015
24. 2. 2015
23. 3. 2015
27. – 28. 3. 2015
13. 4. 2015
14. 4. 2015
30. 4. 2015
7. 5. 2015
25. 5. 2015
25. 5. 2015
30. 5. 2015
12. 6. 2015
12. 6. 2015
13. 6. 2015
15. 6. 2015
15. 6. 2015

umístění
1. místo

3. místo

26. 9. 2014
3. 10. 2014
7. 10. 2014
16. 10. 2014
6. 11. 2014
11. 11. 2014
12. 11. 2014
6. 11. 2014
26. 11. 2014
1. 12. 2014

2014/15

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské
školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
_______________________________________________________________________________
Olympiáda v českém jazyce – 8. a 9. ročník
Matematická soutěž Zlatá cihlička – 6 žáků z 7. a 9.
ročníku
Okresní kolo v SUDOKU – 2 žáci
Festival dětských pěveckých sborů
Florbal, mladší dívky – 6. a 7. ročník
Florbal , starší dívky – 8. a 9. ročník
MATBOJ – čtyřčlenná družstva každé třídy
Vánoční turnaj v barevném volejbale –Beskyďáček
Soutěž v programování Lego robotů – 6 žáků 9. B
Dějepisná olympiáda, okresní kolo – M. Palarčík
Školní kolo v recitaci –1. stupeň
Projekt Můj WERK – 7. ročník
Školní kolo v recitaci – 2. stupeň
Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo – M. Palarčík
Florbalový turnaj 1. stupně v Třanovicích
Školní kolo v biologické olympiádě
Olympiáda v zeměpise, okresní kolo – N. Wardasová
Oblastní kolo v recitaci v Třinci – K. Pawliková
Obvodní kolo pěvecké soutěže Zpěváček –
M. Honzáková, M. Kubešová
Turnaj Piškvorky – žáci 2. stupeň
Pěvecká soutěž Loutnička osmičky 2015, 1. stupeň –
M. Honzáková
Pěvecká soutěž Loutnička osmičky 2015 – 2. stupeň
Okresní kolo recitační soutěže ve Frýdku – Místku
Pěvecká soutěž –1. stupeň
Matematický klokan
Turnaj ve vybíjené – 1. stupeň
Pythagoriáda– 6.,7., 8. ročník
Velikonoční turnaj v barevném volejbale –Beskyďáček
Turnaj v basketbalu – 6. a 7. ročník
Turnaj v minikopané v Třinci– smíšené družstvo
Pěvecká soutěž – žáci 2. stupně
Turnaj v přehazované dívky – 6. ročník
Děti před oponou – divadelní přehlídka v Třanovicích
Pythagoriáda – okresní kolo, D. Horňák
Pěvecká soutěž Rozvíjej se poupátko – 1. a 2. stupeň
M. Honzáková, L. Lipowská,
K. Korčová,
V. Pohorská
Oblastní kolo v dopravní soutěži v Třinci – 8 žáků
Festival kreslení v Komorní Lhotce
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3. 12. 2014
4. 12. 2015

3. místo
3. místo
3. místo

9. 12. 2014
9. 12. 2014
12. 12. 2014
15. 12. 2014
18. 12. 2014, 11. 2.
2015, 15. 5. 2015,
22. 6. 2015
18. 12. 2014
13. 1. 2015
20. 1. 2015
2. 2. 2015
4. 2. 2015
5. 2. 2015
5. 2. 2015
6. 2. 2015
13. 2. 2015
17. 2. 2015
18. 2. 2015
26. 2. 2015

3. místo

18. 3. 2015
18. 3. 2015

1. místo

2. místo
6. místo

2. místo

3. místo
2. místo

3. místo
2. místo
1. místo
3. místo

19. 3. 2015
19. 3. 2015
19. 3. 2015
20. 3. 2015
25. 3. 2015
27. 3. 2015
30. 3. 2015
10. 4. 2015
13. 4. 2015
15. 4. 2015
16. 4. 2015
30. 4. 2015
13. 5. 2015
15. 5. 2015

15. 5. 2015
29. 5. 2015
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10.1 Vybrané akce školy
Adaptační kurz
Ve dnech 4. 9. a 5. 9. 2014 se žáci 6. ročníku zúčastnili adaptačního kurzu na Višňovce.
Počasí jim přálo, nálada byla výborná, všichni žáci byli plni očekávání, co je na „adapťáku“
čeká. Prvotní obavy z neznámého se najednou rozplynuly. Děti se již cestou začaly vzájemně
poznávat, povídat si a vytvářet nové kamarádské vztahy.
Před obědem pak všichni vyrazili na dobrodružnou výpravu do hlubokých lesů Prašivé.
Cestou plnili různé vědomostní, sportovní a fyzické úkoly, na posilněnou sbírali lesní plody.
Žáci se vzájemně poznávali nejen při hrách, ale i při společném úklidu kuchyně a jídelny.
Společná práce tak přispěla k dalšímu vzájemnému poznávání.
Odpoledne následovaly pohybové hry a příprava na táborák. Kytara a zpěv u ohně jen
umocnily veselou a družnou atmosféru celého dne. Adaptační pobyt měl u žáků velký ohlas,
splnil svůj účel.

Výlov rybníka
V říjnu 2014 se žáci 5. ročníku vydali v rámci předmětu přírodověda na společnou výpravu,
jejímž cílem byl výlov rybníku Černá. Počasí sice moc nepřálo, ale nadšení a zájem dětí
překonal i tuto překážku. Děti byly spokojené, pro všechny to byl velký zážitek.
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Pernštejni
Dne 5. 11. 2014 navšítvili naši školu herci
z Pardubic s programem Doba husitská. Žáci
se jejich prostřednictvím seznámili s životem
rytířů a husitských bojovníků v 15. století.
V průběhu vystoupení tak měli možnost
poznat výstroj rytířů, zbrojní vybavení,
morálku a chování rytířů.

Beseda s pamětníkem holocaustu
Dne 22. května 2015 proběhla pro žáky
9. tříd beseda o holocaustu. V úvodní části
přednášky je paní lektorka seznámila s historií
židovství a se situací Židů před druhou
světovou válkou. Ve druhé části žáci vyslechli
příběh pamětníka pana Michala Salomonoviče.
V rámci výchovy proti extremismu a násilí je
nutné si připomínat tyto skutečnosti a
nezapomínat na historii našeho národa.

Den otevřených dveří a vánoční jarmark
28. listopadu 2014 se na naší škole konal Den otevřených dveří .
Již od 9 hodin měli všichni příchozí možnost prohlédnout si naši školu, nahlédnout přímo
do vyučování, seznámit se s moderními metodami výuky, vyzkoušet si práci s interaktivní
tabuli. V odborných učebnách fyziky a chemie mohli zhlédnout pokusy, které pro ně
připravili žáci pod vedením svých učitelů. Také předškolákům nachystaly děti 1.
stupně zábavné úkoly a soutěže.

www.zshnojnik.com

- 34 -

2014/15

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské
školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
_______________________________________________________________________________
Všichni návštěvníci se mohli v rámci vánoční dílničky zapojit do společného tvoření s dětmi,
měli možnost vyrobit si přáníčko, vánoční ozdoby nebo si nazdobit voňavé perníčky.
Již tradičně žáci s pomocí svých učitelů zorganizovali vánoční jarmark, který probíhal od 13
hodin v prostorách školy. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout, ale také zakoupit výrobky
žáků a podpořit je tak v jejich tvoření. Tečku za bohatým odpolednem udělalo rozsvícení
vánočního stromu, u něhož si žáci 1. stupně společně se školním sborem zazpívali koledy.

Benefiční koncert pro Aničku
Tato krásná a úspěšná charitativní akce se v Hnojníku konala poprvé. Benefiční koncert ve
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hnojníku připravili žáci a učitelé Masarykovy ZŠ
a MŠ Hnojník společně se svými hosty, ZŠ a MŠ Jana Kubisze a dalšími účinkujícími.
S milým programem se pochlubili malí členové divadelního kroužku Šikulové pod vedením
paní Anny Ševečkové. Recitovali,
zpívali a hráli pro potěšení všech.
O vyvrcholení koncertu se postaral
pěvecký sbor Plamínek pod vedením
paní učitelky Táni Farné. Benefice se
podařila, akce splnila účel. Návštěvníci
koncertu přispěli částkou
téměř
16 000 Kč, pan děkan Rudolf Sikora,
společně se svými farníky zvýšil
celkovou částku na 20 000 Kč. Za OÚ
Hnojník vystoupil pan starosta Ing.
Miroslav Molin a k částce 20 000 Kč
přidal 10 000 Kč. Velké poděkování patří i žákům a jejich rodičům, učitelům
a zaměstnancům ZŠ a MŠ Střítež, kteří přispěli částkou ve výši 5 262 Kč. Následovala
upřímná slova díků a uznání všem, kteří se zúčastnili přípravy koncertu. Podle ohlasů to byla
velmi zdařilá akce a všichni zúčastnění měli pěkný pocit, že přispěli ke zkvalitnění života
Aničky. Byl to večer plný dobré vůle, radosti a lásky a věříme, že jsme tímto koncertem
zahájili novou tradici.
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Pohádková cesta
Celé odpoledne plné zábavy, her a překvapení bylo
věnováno všem dětem z 1. stupně a malým kamarádům
z mateřské školy, které pro ně připravily děti žákovského
parlamentu společně se svými učiteli. Cílem akce bylo
především představit dětem z mateřských škol naši
krásnou školu, posílit jejich důvěru a připravit je tak na
nástup do školy. Cesta plná dobrodružství začala hned po
vstupu do budovy školy, kde žáky uvítala pohádková víla
a vysvětlila jim pravidla celé tajemné stezky. Škola byla
protkána řadou zábavných stanovišť, na kterých si děti
společně se žáky školního žákovského parlamentu mohly
vyzkoušet nejrůznější praktické dovednosti, soutěžily,
kreslily, zkrátka patřilo jim celé odpoledne. Kouzelnou
atmosféru umocňovaly zapálené svíčky po celé škole
a pohádkové bytosti, které děti provázely. Pro malé
odvážlivce byla na půdě připravena i stezka odvahy. Po splnění úkolů děti svou pohádkovou
cestu zakončily na zámku, kde je čekala královna, víla s truhlou plnou pokladů. Domů si
odnášeli kouzelný certifikát. Akce se u dětí setkala s velkým ohlasem, v příštím školním roce
se děti mohou těšit na její pokračování.

Valentýn
Svatý Valentýn, někdy také zvaný Srdíčkový den, slaví spousta lidí v různých koutech světa.
Naše škola nebyla výjimkou, a tak náš žákovský parlament nezahálel a uspořádal pro své
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kamarády netradiční oslavu tohoto svátku. Každý žák, který měl chuť a odvahu, mohl vhodit
zamilovaný vzkaz do nazdobené láhve ve vestibulu školy. Tyto vzkazy vyznání a milých
přání poté roznesli členové žákovského parlamentu jejich adresátům. Pro mnohé to bylo jistě
příjemné překvapení, když díky vzkazům zjistili, kolik kamárádů a přátel ve škole mají!

Karneval
Již tradičně byl v tělocvičně školy uspořádán karneval pro žáky 1. stupně. Velký karnevalový
rej připravili učitelé školy, celým programem zábavně provázel Honza Krejčík. V tělocvičně
děti a žáci v krásných i hrůzostrašných maskách tančili, soutěžili, za své výkony byli
odměňováni dobrůtkami, v závěru zábavy pak všechny čekala bohatá tombola. Odměnou nám
všem byly rozzářené a spokojené oči dětí, které večer odcházely domů v doprovodu svých
rodičů unavené, ale plné zážitků z prožitého odpoledne.
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Lyžařský kurz 2015
V posledním týdnu 1. pololetí se žáci 7. tříd zúčastnili lyžařského kurzu na chatě P.O.M.A.
Malenovice. Prvotní obavy z nedostatku sněhu se rozplynuly už o víkendu před odjezdem,
kdy napadlo dostatek sněhu. Žáci byli rozděleni do družstev podle svých dovedností. Hned
první den byl zahájen lyžařský výcvik. Každý večer po denním rozkazu a přednášce si žáci
připravili večerní program plný her. Děti se každé ráno těšily na svah, lyžovalo se nejen
na sjezdovce, ale probíhal také výcvik na běžkách.
Ve středu odpoledne byl vyhlášen povinný odpočinek, kdy se šlo na procházku k Veličkům,
kde na louce během hodinky vyrostly nádherné sněhové sochy. Stavitelé nejkrásnějších soch
byli porotou odměněni sladkými cenami. U Veličků se také konal nečekaný koncert našich
žáků ve hře na klavír, kterému zdejší návštěvníci nadšeně tleskali.
Poslední den se konaly závody ve slalomu a karneval masek. Masky si děti chystaly už
od předešlého večera a všechny byly vskutku povedené. Závod se jel na dvě kola, v kategorii
dívek a hochů na lyžích, ve smíšené na snowboardech. Odpoledne se konaly volné jízdy. Po
udělení cen vítězům závodů, ocenění za stavbu sněhových soch, výrobu masky a úklid
pokojů nastal čas odjezdu. Všichni se vrátili domů ve zdraví, se spoustou zážitků a těšili se
na další společné akce se svými spolužáky.

Zápis do 1. třídy
Dne 5. února 2015 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Pro budoucí prvňáčky to byl
velký den a nezapomenutelný zážitek. Letos proběhl netradičně. Zatímco rodiče vyplňovali
formuláře, děti 5. ročníku, převlečené za zvířátka, prováděly malé kamarády po stanovištích,
kde nastávající prvňáčci plnili různé úkoly – poznávali pohádky, zvířátka, geometrické tvary,
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dokonce i počítali! Velmi se jim líbily obrázky a úkoly na interaktivní tabuli, ale vyzkoušeli
si i velkou školní tabuli. Volné chvilky trávily děti v tělocvičně školy, kde se projely
na koloběžce, chytily si rybičku nebo si vyzkoušely své sportovní dovednosti. Poté na ně
čekala odměna, paní kuchařky pro ně napekly dobroty, které si společně s rodiči a učitelkami
vychutnali při povídání o škole. Své dovednosti, schopnosti a připravenost na školu si v tento
den vyzkoušelo 28 dětí.

Noc s Adersenem
Dne 27. března 2015 se naše škola připojila k celostátním oslavám 15. výročí Noci
s Andersenem, aby tak podpořila aktivní čtenářství žáků. Noc s Andersenem je akce, která
proběhla na mnoha školách, v knihovnách,
domech dětí apod. nejen po celé České
republice, ale také jinde v Evropě a ve
světě. České děti se sešly a společně se
svými učiteli, knihovníky, vedoucími aj. si
prostřednictvím pohádkového večera a noci
připomněly vedle světově proslulého
pohádkáře Hanse Christiana Andersena
také pohádkový svět skvělého českého
spisovatele Jana Drdy, od jehož narození
letos uplynulo sto let.
Všechny děti naší školy, které chtěly spolu se svými kamarády strávit páteční večer čtením,
povídáním, kreslením, hraním a soutěžením a potom usínat s pohádkou na dobrou noc, se
sešly 27. března 2015 o půl páté odpoledne ve vestibulu školy. Bylo jich téměř 70! Už při
vstupu do školy na ně čekaly pohádkové bytosti, které je pak provázely tajuplně
proměněnými chodbami, osvětlenými jen plápolajícími svíčkami.
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V 17 hodin byla v nově upravené hudebně školy Noc s Andersenem slavnostně zahájena.
Večer začal opravdu kouzelně – děti přišel pozdravit sám Hans Christian (Romanu Ponížilovi
z 9.B historický oblek opravdu slušel), který je přivítal ve svém rodném jazyce.
A pak už mohl netrpělivě očekávaný pohádkový večer začít. Skupiny dětí se spolu se svými
učitelkami vydaly pohádkovou cestou
za pohádkovými soutěžemi. Bylo jich
celkem šest: Kufr, O poklad mága, Tajné
písmo, Popelka, Pohádky a Riskuj.
Jediným, tedy společným tématem všech
soutěží byly pohádky, zvláště ty
Andersenovy a Drdovy. Došlo však také
na tvořivé aktivity, které pro jednotlivé
skupiny dětí připravily jejich paní učitelky.
V závěru večera si ještě všichni společně
zazpívali u klavíru.
Čtení pohádek a příběhů před spaním se odehrálo ve třídách, v hudebně a ve školním klubu,
kde se děti uložily ke spánku.
Ke společné snídani připravily paní kuchařky domácí buchty báby Plajznerky, které nádherně
provoněly celou školu.
Za odvahu a disciplinovanost byly děti
odměněny diplomy, pamětními listy,
záložkami a medailemi, ale především
spoustou
krásných
společných
zážitků. Doufáme, že tato akce podnítila
tvořivost našich žáků a ukázala jim, že
čtení může být nejen zdrojem vzdělávání,
ale také zábavy. Věříme, že si děti
odnesly poznání, že knížka je jejich přítel!
Do akce se zapojila většina pedagogů
školy a také žáci 2. stupně, kteří v maskách pohádkových bytostí pomáhali s její organizací
a postarali se o zdárný průběh večera a skvělou atmosféru.

I my jsme byli dětmi
Ve dnech 23. 3. – 30. 3. 2015 proběhla na naší škole akce žákovského parlamentu ke Dni
učitelů. Soutěž byla pojmenována I my jsme byli dětmi. Žáci nakreslili svého učitele, vyplnili
s ním anketu a poté se snažili uhádnout jména učitelů z několika vystavených indicií.
Každému učiteli bylo položeno 6 otázek, na které odpověděli zástupcům žákovského
parlamentu, kteří s nimi anketu provedli. Dále měli žáci učitele poznat podle portrétů, které
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vytvořily děti z prvního stupně. Poslední částí soutěže bylo rozpoznat učitele podle fotografií
z jejich dětství nebo školních let, ale také z fotek z dospělosti. Všechny ankety, portréty
a fotografie byly vystaveny v přízemí budovy, kde mohli žáci své odpovědi také odevzdávat.
Akce se u žáků setkala s nadšením, připomněli si, že i jejich učitelé byli dětmi, které měly své
problémy, starosti, ale také třeba špatné známky či poznámky. Akce přispěla k lepší
a otevřenější komunikaci mezi učiteli a žáky, ke zlepšení klimatu školy.

Pěvecká soutěž Rozvíjej se, poupátko
Každý rok probíhá ve Stříteži pěvecká soutěž Rozvíjej se, poupátko, kde se setkávají zpěváčci
z celého regionu povodí Stonávky. Ve školním roce 2014/2015 se sešlo téměř 50 soutěžících
z osmi škol. Naši školu zastupovalo celkem 11 soutěžících v šesti kategoriích. Všichni
zazpívali, jak nejlépe uměli, a ti nejlepší byli oceněni diplomem a malými dárečky.

Mezi nejlepšími se umístily:

Veronika Pohorská
Kristýna Korčová

Veronika Pohorská
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Lucie Lipowská
Martina Honzáková

Martina Honzáková

3. místo v 6. kategorii
3. místo ve 4. kategorii

Lucie Lipowská

12. ročník Festivalu dětských pěveckých sborů
Festival se konal v Lidovém domě ve Frýdku–Místku 9. prosince 2014. Pěvecký sbor
Plamínek pod vedením Mgr. Táni Farné se jako každý rok zúčastnil tohoto hudebního svátku
a získal zlaté pásmo – 1. místo.

Sběr papíru a PET lahví
Firma Nehlsen Třinec s.r.o vyhlásila soutěž ve sběru starého papíru a PET lahví. Při akci Den
Země nasbírali žáci naší školy 3 136 kg, což je téměř 10 kg na žáka.
V průběhu června se naše škola opět zapojila do soutěže ve sběru papíru a PET lahví,
ve které naši žáci nasbírali celkem 3 740 kg papíru. Nejlepší sběračkou 1. stupně byla
žákyně A. Plucnarová z 1. A, která donesla 332 kg papíru. Na 2. stupni byla nejúspěšnější
L. Chodurová se 160 kg papíru.

Účast na sportovních akcích v rámci škol Sdružení obcí povodí Stonávky
I v tomto školním roce jsme sportovali na turnajích pořádaných školami mikroregionu
Sdružení obcí povodí Stonávky. Již 26. 9. 2014 jsme zvítězili na turnaji v přehazované, který
organizuje ZŠ Ropice. Dne 6. 2. 2015 proběhl turnaj v tělocvičně ZŠ Třanovice ve florbale.
Žáci naší školy se umístili na druhém místě. Po vyrovnaném boji ve finále turnaje
ve vybíjené, který organizovala naše škola 25. 3. 2015, dosáhli naši žáci stejného úspěchu.
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Za letního počasí 2. 6. 2015 žáci soutěžili v atletickém trojboji v Horních Tošanovicích.
Trojici soutěžních disciplín tvořily skok daleký z místa, hod míčkem a sprint.

Vítězové Turnaje v přehazované

Stříbrné florbalové družstvo

Šachový turnaj
V měsíci dubnu proběhl 10. ročník šachového
turnaje v Dobraticích. Soutěže se zúčastnilo třicet
chlapců a šest děvčat ze základních škol z Lučiny,
Raškovic, Dobratic a Hnojníku. Naši školu
reprezentovali čtyři žáci. Při napínavých
šachových partiích prokázali soutěžící logické
myšlení, smysl pro taktiku. Vojtěch Pytlík ze
4. ročníku obsadil 3. místo.

Vystoupení Našim maminkám
Pod vedením paní Anny Ševečkové
připravily divadelní soubory Obláček
a Šikulové spolu se žáky naší školy
program věnovaný oslavám
Dne
matek, ve kterém vystoupili také
členové různých školních zájmových
kroužků a pěveckého sboru Plamínek.
Děti hrály divadlo, tančily, zpívaly,
cvičily, zkrátka bavily všechny
přítomné.
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Exkurze do Osvětimi
Dne 12. června 2015 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do koncentračního tábora Osvětim.
Tato exkurze navázala na dějepisné učivo o holocaustu. Žáci navštívili hlavní tábor Osvětim
– Auschwitz a blízký tábor Auschwitz II. – Birkenau, vybudovaný ve vesnici Březinka.
Návštěva těchto míst zanechala v žácích hluboký dojem, připomněli si tak nebezpečí
neonacismu a extremismu.

Zahradní slavnost
Po několikaleté přestávce se v červnu ve spolupráci s nově vytvořeným SRPŠ opět konaly
Radovánky – Zahradní slavnost. Všechny děti tak společně oslavily svůj svátek dětí.
Pod vedením svých učitelek si připravily bohatý program plný pěveckých i tanečních
vystoupení, při kterých provedly všechny návštěvníky několika kontinenty. Navštívily
Latinskou i Severní Ameriku, přenesly přítomné mezi indiány, kovboje i příšerky z bažin.
Celý program uváděli starší žáci naší školy. Poté se děti mohly občerstvit koláčky, které pro
ně napekly kuchařky školní jídelny. Následovaly sportovní soutěže, kdy si děti mohly na
mnoha soutěžních stanovištích vyzkoušet svou zdatnost a sportovní dovednosti. Děti si také
odnesly drobné dárečky, které vyhrály v kole štěstí.
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10.2 Mimoškolní aktivity
Ve školním roce 2014/2015 bylo žákům nabídnuto 16 zájmových útvarů, kde měli možnost
trávit svůj volný čas. Poděkování patří nejen pedagogům školy, ale i externistům, kteří se
žákům naší školy věnovali a umožnili jim tak rozvíjet jejich schopnosti, nadání a smysluplné
využití volného času.

Přehled zájmových útvarů a jejich
vedoucích:
Dramatický kroužek – p. Ševečková
Výtvarný kroužek – Mgr. Lokayová
Míčové hry – Mgr. Blahutová, Mgr. Škutová
Florbal – Mgr. Molin, Mgr. Ovčaříová,
Mgr. Březovjáková
Sborový zpěv – Mgr. Farná
Keramika – Mgr. Molinová,
Mgr. Březovjáková
Vybíjená – Mgr. Blahutová
Dílničky – Mgr. Lokayová

Barevný minivolejbal – Beskyďáček
Šachový kroužek – p. Zielonka
Gymnastický kroužek – p. Zielonková
Mažoretky – p. Novotná
Křesťanská výchova – katolické
náboženství – p. Rylková
Křesťanská výchova – evangelické
náboženství – p. Niemczyková
Počítačový kroužek – Mgr. Budinská
Matematický kroužek – Mgr. Oborná

Tabulka 35: Přehled zájmových útvarů
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11. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VEŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROL
Ve školním roce 2014/15 proběhly na škole tyto veřejnosprávní kontroly:
1. Kontrola SIBP nad stavem BOZP (září 2014)
Kontrola byla vykonávána podle § 322, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
ve znění pozdějších předpisů.
Drobné nedostatky zjištěné při kontrole byly odstraněny, vážnější závady nebyly
zjištěny.
2. Kontrola Odboru kontroly a sdílených služeb Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje (září - listopad 2014)
Veřejnosprávní kontrola byla provedena na základě zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byl realizovaný projekt s názvem
Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ Hnojník, byla
zaměřena na kontrolu pořízeného majetku. Bylo zjištěno porušení rozpočtové
kázně podle ust. § 22, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v neoprávněném
použití peněžních prostředků dotace v roce 2013. Škola měla zaevidován majetek
(mikroskopy), který neměla ve své evidenci. Organizaci byl uložen odvod
finančních prostředků.
3. Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj
a Olomoucký kraj (září - listopad 2014)
Kontrola byla zaměřena na dodržování povinností vymezených v § 3, odst.
1. písm. a), b), zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů, se zaměřením zejména na povinnosti na úseku odměňování, povinnosti
na úseku dovolené, povinnosti na úseku náhrad, povinnosti na úseku pracovní
doby, povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr. Kontrola byla rovněž zaměřena na rovné zacházení a zákaz
diskriminace. Kontrola byla provedena na podnět bývalých zaměstnanců, bylo
kontrolováno období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. Zjištěné nedostatky se
týkaly období roku 2013 a byly následně odstraněny. Nebylo prokázáno porušení
právních předpisů zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 198/2009 Sb.
4. Kontrola České školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát (říjen 2014)
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek a výsledku
vzdělávání poskytovaného základní a mateřskou školou, podle příslušných
vzdělávacích programů, podle § 174, odst. 2, písm. d), školského zákona, ve znění
pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na dodržování vybraných ustanovení
školského zákona a školských služeb, podle § 174, odst. 2, písm. d), školského
zákona. Byla vykonána v základní škole, mateřské škole, školní družině
a ve školním klubu. Inspekční činnost byla vykonána na podnět podle § 174,
odst. 5, školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Ve všech případech
nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
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5. Kontrola školní jídelny (listopad 2014)
Předmětem této kontroly byl interní audit systému kritických bodů HACCP.
Nedostatky nebyly zjištěny.
6. Kontrola Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj (leden 2015, březen
2015 a duben 2015)
Kontrola skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve věci prověření plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 2021/21/7.1.4/2010, vydaného MŠMT dne 7. 10. 2010 na projekt Škola
na druhou, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0825. Kontrolou bylo zjištěno, že škola
při realizaci projektu v období 2011 - 2013 nepostupovala v souladu s příručkou,
která je nedílnou součástí Rozhodnutí. Porušením podmínek v roce 2011 došlo
k neoprávněnému použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
a Národního fondu, tj. k porušení rozpočtové kázně, za což byl škole vyměřen
odvod finančních prostředků.
7. Kontrola zřizovatele - obec Hnojník (červen 2015)
Veřejnosprávní kontrola z pověření obce Hnojník byla provedena společností
DIRECT ECONOMY, a.s. na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem kontroly bylo použití přidělených příspěvků a účelovosti finančních
prostředků poskytnutých za kontrolované období - rok 2014 a kontrola dodržování
obecně závazných právních předpisů. Dále kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky a příslušnou dokumentací, kontrola správnosti schvalovacích procesů
a účinnost vnitřního kontrolního systému.
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 žádné nedostatky.
8. Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku (červen
2015)
Kontrola byla zaměřena na plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění
povinností v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění
za období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2015. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
9. Kontrola Finančního a kontrolního výboru obce Hnojník (červenec 2015)
Předmětem kontrolní činnosti bylo:
1. Kontrola sestavení rozpočtu na rok 2015.
2. Kontrola plnění rozpočtu za rok 2014 s důrazem na kontrolu položek, u kterých
byl nedočerpaný nebo výrazně překročený plán čerpání.
3. Kontrola vedení pokladny.
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4. Kontrola přijetí sponzorských darů za r. 2013.
5. Kontrola uzavřených nájemních smluv.
6. Kontrola vedení inventárního seznamu – fyzická kontrola vybavení a evidence
náhodně vytypovaného kabinetu a učebny.
7. Způsob vyřazování majetku.
8. Kontrola nákupů školy nad 500,- Kč, způsob evidence nákupů a zaúčtování,
namátková kontrola vybraných položek neekonomické opravě nebo protokol
o morálním zastarávání zařízení vystavený odbornými firmami.
9. Výběrová řízení na nákup zařízení pro provoz školy.
Nebyly zjištěny nedostatky.

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM

ROCE

2014/15

V kalendářním roce 2014 škola hospodařila s rozpočtem složeným z příspěvku zřizovatele
na provoz, z prostředků na přímé náklady na vzdělávání z Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, z prostředků z dotačního programu projektu EU OPVK Zlepšování
podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ Hnojník, s vlastními příjmy a s příjmy
z doplňkové činnosti.
Vlastní výnosy byly tvořeny tržbami za stravování žáků a za školné školní družiny a mateřské
školy. Tyto vlastní výnosy byly použity na krytí nákladů souvisejících s výnosy, v případě
tržeb za stravování žáků k nákupu surovin pro přípravu obědů. Z tržeb za školné byly jako
související náklady účtovány náklady na nákup hraček, školních potřeb pro MŠ a ŠD,
didaktických pomůcek apod. Dalším zdrojem vlastních výnosů byla úhrada za poskytování
stravování cizím strávníkům a úroky z účtů organizace. Do výnosů bylo zaúčtováno také krytí
nákladů hrazených z rezervního fondu – sponzorské dary, do nákladů pak ve stejné výši
použití těchto darovaných finančních prostředků na účely, ke kterým byly poskytnuty.
V rámci doplňkové činnosti škola poskytovala pronájmy prostor ZŠ a MŠ (tělocvičny
a učebny školy), přípravu obědů pro cizí strávníky.
Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným hospodářským
výsledkem ve výši 150 878 Kč. Tento výsledek je tvořen ztrátou z hlavní činnosti ve výši
- 40 423 Kč a ziskem z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 191 301 Kč. Zřizovatel
v roce 2014 poskytl škole příspěvek na provoz ve výši 1 480 914 Kč.
Ze státního rozpočtu škola prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
obdržela 16 810 774 Kč na přímé náklady na vzdělávání, dotace byla plně dočerpána.
Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt s názvem Zlepšování
podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ Hnojník, byla v roce 2014 na účet školy
pro tento účel zaslána částka ve výši 324 645 Kč. Dále byl organizaci poskytnut příspěvek
z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 13 000 Kč.
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Byl použit rezervní fond z HV v celkové výši 263 232 Kč na pokrytí následných nákladů
vzniklých po výměně oken, zateplení budovy školy /66 000 Kč/, odvodu za porušení
rozpočtové kázně z roku 2013 /62 682 Kč/, nákladů za chybně zaúčtovanou interaktivní tabuli
/121 702 Kč/ pořízenou koncem roku 2013 a jiných nákladů zaúčtovaných na UZ 33109 /12
848 Kč/.
Dále byl použit investiční fond v celkové výši 66 776 Kč na technické zhodnocení budovy
MŠ /40 709 Kč/ a výmalbu a údržbu ZŠ a MŠ /26 067 Kč/.
Mimo výše uvedené zdroje financování byly v roce 2014 použity vlastní zdroje ve výši
2 504 739 Kč (stravné, školné, pronájmy, sponzorské dary, úroky a ostatní). V roce 2014
obdržela škola sponzorské dary ve výši 36 500 Kč, které byly použity pro činnost a vybavení
ZŠ a MŠ.

Výnosy
výnosy z prodeje služeb
jiné ostatní výnosy
výnosy z pronájmu
čerpání fondů
ostatní výnosy
úroky
výnosy z transferů (KÚ, Obec
Hnojník)
Celkem

Náklady
mzdové + sociální
spotřeba materiálu
energie
opravy a údržba
investice
cestovné
ostatní služby
náklady na DDHM
odpisy
ostatní finanční náklady
prodej zboží
náklady na reprezentaci
ostatní náklady z činnosti
penále
Celkem
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Hlavní činnost
(Kč)
1 524 941
186 100
0
360 793
61 484
4 152

Vedlejší činnost
(Kč)
501 061
0
196 300
0
0
0

18 820 488
20 957 958

0
697 361

Hlavní činnost
(Kč)
16 814 481
2 093 199
431 069
243 718
0
39 038
709 182
462 889
38 647
68 831
0
14 293
19 513
63 521
20 998 381

Vedlejší činnost
(Kč)
173 785
262 664
68 582
0
0
0
1 029
0
0
0
0
0
0
0
506 060
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Hlavní činnost
(Kč)
- 40 423

Hospodářský výsledek
Celkem

Přehled fondů
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond investiční
Fond rezervní
Fond rezervní - z ostatních titulů
Celkem

Vedlejší činnost
(Kč)
191 301
150 878

zůstatek (Kč)
209 057
93 843
103 676
463 056
13 714
883 346

13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI
13.1 Spolupráce s odborovou organizací
Ve školním roce 2014/2015 působily ve škole dvě odborové organizace. Platnost kolektivní
smlouvy, která upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem
a zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, platových a sociálních otázek, skončila.
Vzhledem k nečinnosti předsedkyně jedné ze dvou základních organizací se nepodařilo
uzavřít novou kolektivní smlouvu, byl pouze podepsán rozpočet FKSP. V závěru školního
roku byl zvolen nový výbor základní organizace, je připravována nová kolektivní smlouva
a sloučení obou základních organizací do jedné.

13.2 Asociace školních sportovních klubů 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 zařízeních v době mimo
vyučování a pěstovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost žáků.

14. ÚDAJE O ZAPOJENÍ

ŠKOLY DO PROJEKTŮ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

● Projekt Erasmus
Projekt je určen vysokoškolským studentům, pedagogům a pracovníkům, kteří mají
zájem studovat nebo pracovat v zahraničí. V rámci tohoto projektu bude dva měsíce
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naším hostem anglicky hovořící stážista, který bude prohlubovat znalosti žáků
v angličtině. V naší škole bude projekt realizován v měsíci září a říjnu 2015.
● Projekt Edison
Projekt Edison je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská
organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže. Projekt
spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi
a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se
mezikulturní bariéru. Žáci tak budou mít jedinečnou možnost celý týden komunikovat
anglicky a zdokonalovat si své jazykové schopnosti. V naší škole bude projekt
realizován v měsíci říjnu 2015.
● 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. Prostřednictvím 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 spotřeby ovoce
a zeleniny. Projekt je určen pro žáky prvních až pátých ročníků základních škol, kteří
dostávají ovoce a zeleninu zdarma.
● Projekt Fyziky se nebojíme
V rámci projektu Fyziky se nebojíme byla vybavena učebna fyziky, a to mnoha
učebními, didaktickými a interaktivními pomůckami a fyzikálními přístroji,
interaktivní tabulí, počítačem a programovým vybavením pro výuku fyziky. Dále
pracovními stoly pro žáky, demonstračním stolem pro učitele, zatemněním,
demonstračními pomůckami a pomůckami pro žáky v oblasti mechaniky, optiky,
elektřiny, magnetismu a energie. Podrobnější informace jsou uvedeny v bodu 1.6
výroční zprávy.
● Projekt Výzva č. 56
Projekt Výzva č. 56 zvyšuje kvalitu počátečního vzdělávání na základní škole
prostřednictvím provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů zvolených typů
šablon. Naše škola se zaměřuje na čtenářskou a jazykovou gramotnost, název projektu
je Dejme jazykům zelenou. Projekt se začal realizovat v měsíci srpnu 2015,
podrobnější informace jsou uvedeny v bodu 1.6 výroční zprávy.
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ŠKOLNÍ PROJEKTY


Projekt Lysá hora

Žáci devátých tříd se 25. září v hojné účasti zapojili do Projektu Lysá hora. Pod vedením
Mgr. Jany Březovjákové vystoupali na nejvyšší horu Beskyd. Po dobu výstupu a sestupu
plnili řadu zajímavých geograficky zaměřených úkolů a pozorovali výjimečnou přírodu
Beskyd. Odměnou za náročný výstup byla návštěva meteorologické stanice sídlící přímo
na vrcholu Lysé hory. Všechny své prožitky žáci později zpracovali v podobě plakátů, které
zdobily chodby školy po následující týdny.



Den Země 2015

Den Země jsme na naší škole oslavili 30. dubna. Podobně jako v minulém roce se pracovalo
ve smíšených skupinách, které byly vytvořeny žáky různých tříd druhého stupně. V jedenácti
skupinách se žáci věnovali praktickým činnostem a hledali odpovědi na zajímavé otázky
spojené s tematikou přírody a ochrany životního prostředí.
Někteří žáci si vyzkoušeli netradičně zpracovat odpad z PET lahví, vyráběli nádoby ve tvaru
zvířátek nebo květináče. Žáci se zájmem o angličtinu řešili zajímavé kvízy o přírodě
a zvířatech v anglickém jazyce. Ve skupině Přání Zemi vytvořili její členové nejen krásný
strom, ale mnohá zdařilá přání naší Zemi. Zvláštní prožitek měli žáci ve skupině O čaji –
čajovník, dar Země. Při přípravě a popíjení lahodného nápoje se seznámili s historií
a významem pěstování čajovníku. Ve skupině Lidské stopy – Mistr Jan Hus si její členové
připomněli živoucí odkaz této významné osobnosti českých dějin. I v dalších skupinách: Žijí
s námi, Ekologické hry, Odpovědi známé neznámé, Ekokrásy – nekrásy Hnojníku se všichni
přítomní aktivně zapojili do všeho dění.
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Vše pečlivě sledovala a zaznamenávala skupina Reportéři, která mezi účastníky provedla
krátkou anketu. Její výsledky a všechny záznamy následně zpracovala a vytvořila výstižné
zprávy v podobě zdařilých plakátů, které zdobily chodby školy a připomínaly význam
ochrany našeho životního prostředí.

15. PARTNEŘI

A SPONZOŘI ŠKOLY

Darovací smlouvy
M + P, prodej paliv a sypkých hmot, s.r.o., věcný dar - 2 m3 písku do areálu MŠ a 0,5 m3
Hnojník 391
jemné strusky do areálu ZŠ
Správa bytov - SK, s.r.o., Martin, SK

věcný dar - vysavač KARCHER WD

Správa bytov - SK, s.r.o., Martin, SK

věcný dar - zásobník na skládané ručníky
v počtu 10 ks, věcný dar - elektrický
osušovač rukou v počtu 2 ks
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Fa Epos, s. r. o., Hnojník 74, jednající finanční dar, který byl použit na akci školy
Ing. M. Molinem
Pohádková cesta
p. Radim Krop, Hnojník 215

finanční dar, který byl použit na akci školy
Pohádková cesta
obec Horní Tošanovice, zast. starostou Ing. finanční dar, který byl použit jako příspěvek
P. Martiňákem
na mimoškolní činnost, setkání u příležitosti
50. výročí založení divadelních souborů
Ing. Jaroslav Heczko, Hnojník 32
finanční dar, který byl použit na akci školy
Zahradní slavnost dne 13. 6. 2015
Lukas Building, s.r.o., Hnojník 77

finanční dar, který byl použit na podporu
činnosti a vybavení MŠ

p. Andrea Černá

finanční dar, který byl použit na podporu
činnosti a vybavení MŠ

p. Radomír Jelen, Karviná

finanční dar, který byl použit na podporu
činnosti a vybavení MŠ

p. Iva Machandrová

finanční dar, který byl použit na podporu
činnosti a vybavení MŠ

p. Pavel Jochim, HnojníkNet

finanční dar, který byl použit na podporu
činnosti a vybavení MŠ, oddělení Berušky,
technická úprava počítačové učebny,
finanční dar, který byl použit pro potřeby
školky na Dětský den 2015
finanční dar, který byl použit na podporu
činnosti a vybavení MŠ, oddělení Berušky

Ing. Renata Měsícová

p. Libor Čtvrtka

finanční dar, který byl použit na podporu
činnosti a vybavení MŠ, oddělení Berušky

Ing. Rudolf Juroszek, Komorní Lhotka 389

finanční dar, který byl použit na podporu
činnosti a vybavení MŠ, oddělení Sluníčko,
finanční dar, který byl použit pro potřeby
školky na Dětský den 2015
finanční dar, který byl použit pro potřeby
školy

MUDr. Kateřina Mírová, Hnojník 120
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Ing. Miroslav Molin

věcný dar - zařízení na výrobu sifonové vody
SODASTREAM

Fa Zielonka, Hnojník

věcný dar - občerstvení pro 72 žáků
v turnaji ve vybíjené

p. Patrik Měsíc

šatní bloky, vybavení třídy Berušky

Obec Vělopolí

finanční příspěvek při příležitosti oslav 50 let
činnosti dětských divadelních souborů
v Hnojníku
finanční
příspěvek
na
vybudování
klimatizace v podkrovních prostorách MZŠ
a MŠ v Hnojníku

Obec Komorní Lhotka

Tabulka 40: Přehled dárců

16. ČINNOST ŠKOLNÍ

DRUŽINY,
A ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

ŠKOLNÍHO KLUBU, ŠKOLNÍ KNIHOVNY

16.1 Činnost školní družiny
Školní družina měla dvě oddělení, každé oddělení bylo rozděleno na odpočinkovou
a pracovní část. Družina je umístěna v přízemí školy v samostatných místnostech, její provoz
je denně od 6:00 do 16:00. I. oddělení navštěvovali žáci první a druhé třídy, II. oddělení žáci
třetí až páté třídy. Obě oddělení se věnovala sportovním, výtvarným a pracovním činnostem,
při vlídném počasí žáci pobývali venku, kde pro ně byla připravena spousta zájmových
aktivit, soutěží. Žáci pravidelně chodili na vycházky do blízkého okolí školy, využívali
multifunkční hřiště školy. Oblíbenou činností se staly přírodovědné vycházky s využitím
zahrady naší mateřské školy.
V rámci školní sružiny probíhala po celý školní rok dopravní výchova. Žáci se seznámili
se základy první pomoci, s pravidly bezpečného chování v provozu na pozemních
komunikacích s následující praktickou výukou i cvičením na dopravním hřišti. Ve druhém
pololetí probíhala diskuse s žáky o tom, jak se mají chovat v kolektivu, ve školní družině,
ale také ve školní jídelně.
V průběhu roku se úspěšně rozvíjela spolupráce s metodikem prevence Almou Cieslarovou
a s Růstovou skupinou. Tato spolupráce byla pro všechny zúčastněné velmi přínosná, snažíme
se tímto předcházet různým výchovným i kázeňským problémům.
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Přehled činnosti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Návštěva Domova seniorů
Odpoledne s knihou – návštěva místní knihovny
Výroba dárků a pomoc při organizaci akcí Den otevřených dveří a Vánoční jarmark
Mikulášská besídka a vánoční tvoření s rodiči
Karneval
Muzikoterapie
Beseda v obecní knihovně
Noc s Andersenem
Malování na chodníku
Velikonoční besídka a tvoření
Výtvarná dílnička – výroba přáníček ke Dni matek
Jarní výtvarná dílnička – výroba lampiónů na Radovánky
Zdravý životní styl – OS Maják – Český Těšín
Beseda – Odpoledne s hasiči
Den dětí
Indiánská stezka
Preventivní programy – Lovci podpisů
Preventivní program Jak se máme chovat – Charita Český Těšín
Den dětí
Výlet do Komorní Lhotky s ekologickou tematikou
Dopravní soutěž
Beseda s Policií ČR

16.2 Školní klub
Školní klub je stejně jako školní družina součástí Masarykovy Základní školy a mateřské
školy Hnojník a ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole
a výchovou v rodině. Na naší škole je dětem přístupný ve dnech pondělí až čtvrtek od 12:45
do 15:15 hod. Není pokračováním školního vyučování, má proto svá specifika. Činnost ŠK je
přednostně určena pro žáky 2. stupně. Jeho úkolem je smysluplně zpříjemnit volný čas dětí.
Představuje místo odpočinku, relaxace a zájmové činnosti. Realizuje činnost výchovnou
i vzdělávací. Činnost probíhá na základě spontánních aktivit, kdy děti mohou využívat
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
zaměřená na osobní rozvoj žáků, sportovně-pohybové aktivity a esteticko výchovnou činnost.
Žáci se také mohou zapojit do nepravidelných společenských a vzdělávacích aktivit.
Ve školním roce 2014/2015 proběhla v prostorách školního klubu rozsáhlá rekonstrukce,
žáci nyní mohou ke své činnosti využívat několik nově vybavených průchozích místností –
klubovnu, knihovnu, studovnu a informační centrum. Kromě toho jsou využívány i další
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prostory školy. Z důvodů probíhající rekonstrukce probíhala činnost ŠK v prvním pololetí
školního roku v náhradních učebnách, především v učebně výtvarné výchovy.
Po celý školní rok ŠK hojně využíval malou i velkou tělocvičnu, kde největší úspěch
zaznamenaly florbalové zápasy a vybíjená. Formou her žáci trénovali paměť, logické
uvažování, tvořivost, rozvíjeli slovní zásobu. Důraz byl ale především kladen na rozvoj
sociálních dovedností, sebepoznávacích činností a utužování kolektivu.
V prvních měsících žáci hojně využívali hezkého počasí a trávili tak mnoho příjemných chvil
venku na procházkách po okolí obce. Důraz byl kladen na pozorování podzimních změn
v přírodě, poznávání stromů a rostlin. Dále se věnovali rozvíjení ručních prací a dalším
rukodělným činnostem. V předvánočním čase se členové školního klubu zapojili do vánoční
výzdoby školy. Společně ozdobili vánoční stromeček, chystali ozdoby na školní chodby,
vystřihovali sněhové vločky do oken. Při poslechu vánočních koled si povídali o vánočních
zvycích v našich rodinách, hledali na internetu zajímavosti z jiných zemí. V tomto období
se také žáci zúčastnili školní akce Pohádková cesta. Členové ŠK se společně s pedagogickými
pracovníky oblékli do strašidelných masek a provázeli předškolní děti a žáky prvních tříd
po škole, kde na ně čekala spousta úkolů.
Na Vánoce dostal školní klub krásný dárek – stěhování do nově zrekonstruovaných prostor.
Žáci se aktivně zapojili do sestavování nábytku a výzdoby interiéru. Nejvíce se však děti
těšily na slavnostní otevření ŠK. Samy si vyrobily plakát, přinesly si občerstvení, bylo to
pěkné odpoledne plné her a soutěží. Děti si zatančily, zahrály si pantomimu, vyzkoušely si
postřeh, nakonec na ně čekala tombola a pohádkový film. Ve zrekonstruovaném školním
klubu se žáci snažili výzdobu ŠK podřídit ročnímu období. K výzdobě použili látky, bavlnky,
suché pastely, temperové barvy, barevné papíry a mnoho dalšího. Kromě vlastních šikovných
rukou využívali také počítače, kde si procvičovali například tvorbu prezentací v Power Pointu
a vyhledávání informací z internetu. To vše bylo doplněno o povídání, které upozorňovalo
na nebezpečí provázející nezodpovědný přístup ve využívání internetu.
V únoru se žáci s nadšením zapojili do přípravy zápisu dětí do první třídy, kdy bylo nutné
vyzdobit tělocvičnu a připravit hry. Především u her děti projevily velkou iniciativu a velice
ochotně pomáhaly předškolákům plnit úkoly a překonávat překážky. Zkušenosti z výzdoby
tělocvičny využily i při další školní akci – dětském karnevalu. V únoru žáci pozvali
na návštěvu kamarády ze školní družiny, společně si zahráli vědomostní hru a pro své malé
kamarády prvňáčky si připravili soutěž Poznej, co kreslím.
V měsíci březnu sklidilo největší úspěch malování na zeď formou obtisků rukou. Zanechali
zde tak památku i ti, kteří z naší školy odcházejí na víceletá gymnázia.
V březnu proběla také celonárodní akce Noc s Andersenem. Ti žáci, kteří se nemohli zúčastnit
školního programu, se alespoň podíleli na přípravě některých úkolů.
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V jarním období se i ŠK aktivně zapojil do dopravní výchovy. Společně s družinou jsme se
zúčastnili zajímavé besedy paní Aleny Šelongové, kde si děti zopakovaly a dále rozšířily
základní pravidla silničního provozu a první pomoci. Součástí byla také diskuze, při které
měly děti možnost zeptat se na cokoliv, co je zajímalo, a podělit se také o své vlastní
zkušenosti. Kromě toho jsme využívali počítače s připojením k internetu a zkoušeli si testové
otázky zahrnující toto téma. Završením bylo školní kolo Soutěže mladého cyklisty, které se
skládalo nejen z teoretické, ale i z praktické části. Soutěžící si vyzkoušeli některé z mnoha
překážek a nejlepší z nich postoupili do dalšího, okresního kola.
Kromě sportování se žáci pod vedením paní vychovatelky Holovenčukové zaměřili
na estetickou stránku života. Vzhledem k nadcházejícímu letnímu období se rozhodli obměnit
svůj šatník o batikované oděvy. Výsledné práce sklidily úspěch a děti se tak mohly radovat
z nového a originálního trička.
V posledních týdnech školního roku se opět spojili se školní družinou a zúčastnili se
preventivního programu Charity z Českého Těšína Jak se máme správně chovat, který se
zaměřil na pravidla slušného chování. Závěrem roku se školní klub zapojil do přípravy
Zahradní slavnosti – Radovánek a pomohl vyzdobit areál mateřské školy, kde se tato slavnost
uskutečnila.
Poslední přednáška, které se členové ŠK mohli zúčastnit, byla zaměřena na správnou péči
o zuby. Děti si zde opět zopakovaly známá pravidla při péči o ústní hygienu, ale dověděly se
i spoustu nového. Vyzkoušely si různé druhy kartáčků, zhlédly videa, jak se správně zuby
čistí.
Konec školního roku 2014/2015 byl završen výletem za dobrodružstvím do Komorní Lhotky.
Prvním cílem byl hotel Ondráš. Cestou děti musely plnit úkoly nejrůznějšího druhu,
při kterých zažily spoustu legrace a zábavy, poznaly lépe samy sebe a své schopnosti.
Seznam vybraných akcí
●
●
●
●
●
●
●
●

Koláž Můj svět
Ruční práce – šití a vyšívání
Pohádková cesta – příprava úkolů, provázení dětí, pomoc při úkolech
Vánoční výzdoba – zdobení vánočního stromečku, sněhové vločky do oken, vánoční
dekorace na chodby
Stěhování do zrekonstruovaného ŠK – sestavování nábytku, výzdoba ŠK
Večírek k otevření nově zrekonstruovaných prostor ŠK – občerstvení, taneční hry,
soutěže procvičující obratnost a postřeh, hry pro zasmání, tombola, filmový klub
Výzdoba tělocvičny pro zápis dětí do prvních tříd, aktivní účast – pomoc
při překonávání překážek
Výzdoba velké tělocvičny na dětský karneval
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Návštěva ŠD – hry a soutěže, seznámení mladších dětí se ŠK
Výzdoba ŠK – obtisky rukou v klubovně
Velikonoční a jarní výzdoba ŠK
Noc s Andersenem
Dopravní výchova – příprava na dopravní soutěž, testy základních dopravních
pravidel, beseda s paní Alenou Šelongovou
Dopravní soutěž mladého cyklisty – školní kolo
Batikování triček
Preventivní program – Jak se máme chovat, Charita Český Těšín
Zahradní slavnost – výzdoba areálu
Přednáška péče o zuby
Výlet školního klubu – Komorní Lhotka, hotel Ondráš, penzion Zátiší

16.3 Školní knihovna
Ve 2. pololetí školního roku 2014/2015
postupně vznikala školní knihovna, jejíž
dosavadní absence se neslučovala se záměry
ŠVP. Byla založena se záměrem podpořit
utváření a rozvíjení čtenářské gramotnosti
žáků a posílit tak jejich kompetence k učení.
K rozhodnutí vybudovat funkční školní
knihovnu přispěla také skutečnost, že
čtenářství je jedním z faktorů, které
pomáhají osobnostnímu rozvoji dětí.
Aby byla založena možnost vybudovat celoroční systém práce s knihami a jejich čtenáři, bylo
nutné vybavit knihovnu kvalitní nabídkou knih pro dětské čtenáře. To se povedlo díky vstupu
školy do Výzvy 56, kde v rámci Šablony č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění
čtenářství a čtenářské gramotnosti byly získány finanční prostředky na nákup nových knih.
Sloučením souboru knih, které byly škole darovány, případně již byly vlastnictvím školy,
s nově zakoupenými tituly vznikl knihovní fond žákovské části knihovny, jenž k 31. 8. 2015
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obsahoval téměř 1300 knih. Převážnou část knihovního fondu tvoří beletrie, na kterou byl
nákup nových titulů zaměřen.
Již v průběhu 2. pololetí se teprve vznikající knihovna zapojila do života školy. Přestože
nebyly knihy žákovské knihovny zapůjčovány absenčně, tzn. žáci si je nemohli odnést domů,
bylo možné, aby si je vypůjčili prezenčně a četli v čítárně. Tuto možnost uvítali především
žáci 2. stupně, kteří přicházeli do knihovny především o velkých přestávkách a věnovali se
četbě, ale také relaxaci. Studovna se stala zázemím pro vypracování domácích úkolů a tvorbu
referátů a projektů. V březnu 2015 se knihovna podílela na přípravě a realizaci celoškolní
akce Noc s Andersenem.
Knihovna se stala garantem vzdělávání učitelů v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.
31. 8. 2015 absolvovali učitelé 1. stupně a
učitelé českého jazyka a literatury na 2. stupni
kurz Jak založit čtenářský klub aneb Čtenářská
dílna v praxi, na němž se seznámili s aktivitami,
postupy a metodami vhodnými k rozvíjení
čtenářství žáků. Ve školním roce 2015/2016
budou ve 2. až 7. ročníku zařazeny do literární
výchovy čtenářské dílny, které by se měly stát
trvalou součástí výuky českého jazyka a
literatury. Knihovna bude v této oblasti dále
s učiteli spolupracovat.
Ve školním roce 2015/2016 již bude knihovna v plném provozu. Budou zde probíhat
prezenční i absenční výpůjčky knih jak pro žáky, tak pro učitele. Pro žáky bude dále
v provozu čítárna a studovna. V prostorách školní knihovny se budou v průběhu vyučování
realizovat čtenářské dílny. Knihovnice pro žáky připraví v rámci informační výchovy
knihovnické lekce. Předpokládáme, že během školního roku vznikne při knihovně čtenářský
klub. Knihovna se opět zapojí do celoškolních akcí, jako je Pohádková cesta nebo Noc
s Andersenem. Pro žáky připravíme besedu s autorem knih pro děti. Ve spolupráci
s vychovatelkami družiny uskutečníme soutěžní a čtenářská odpoledne. Bude pokračovat
doplňování knihovního fondu se záměrem rozšířit nabídku nejen beletrie, ale především titulů
v naučné části knihovny.

16.4 Žákovský parlament
Žákovský parlament sdružuje žáky druhého stupně. Umožňuje aktivní zapojení žáků do dění
ve škole. Ve školním roce 2014/2015 jej tvořilo 18 žáků 2. stupně, z toho 11 chlapců a
7 dívek, za každou třídu byli zvoleni dva zástupci. Žákovský parlament zastává funkci
jakéhosi prostředníka zajišťujícího komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Umožňuje
aktivní zapojení žáků do života školy a podílení se na chodu školy i na mimoškolních
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činnostech. Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Žákovský parlament
je prostředníkem mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Žáci
se učili hájit a obhajovat své názory, komunikovat mezi třídami, vyučujícími a vedením školy.
Na pracovních schůzkách předkládali své návrhy a také připomínky svých spolužáků
ke školnímu prostředí, vzájemnému soužití, připravovali soutěže a různé volnočasové aktivity
pro své spolužáky a pro děti MŠ.
Parlament byl nápomocen při organizování a zajišťování celoročních akcí. Záštitu nad prací
parlamentu měly Mgr. Bohdana Konečná a Mgr. Lenka Plachtová.

Akce







Pohádková cesta, prosinec 2014
Fotografická soutěž Zimní krajina, únor 2015
Valentýn, únor 2015
I my jsme byli dětmi, březen 2015
Zahradní slavnost, červen 2015
Sběr papíru a PET lahví, červen 2015

Fotografická soutěž Zimní krajina
Jednou z akcí žákovského parlamentu byla fotografická soutěž s názvem Zimní krajina.
Úkolem bylo nafotit a zpracovat fotografie s motivem zimní přírody. Konkurence mezi žáky
byla velká, do soutěže bylo zasláno mnoho nádherných fotografií. Porotu tvořili žáci
žákovského parlamentu, a jelikož rozhodování bylo těžké, o vítězství se rozdělily dvě
žákyně, Agáta Unucková a Tereza Novotná.

Autor: Agáta Unucková
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17. ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY
17.1 Materiálně-technické podmínky
Rozhodnutím obce Hnojník je od 1. 1. 2003 mateřská škola součástí Masarykovy Základní
školy v Hnojníku.
Mateřská škola má tři třídy, dvě heterogenní třídy běžného typu a jednu třídu, která je určena
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami – vady řeči. Jedná se o třídu, která kromě
poslání běžné mateřské školy zajišťuje dětem intenzívní logopedickou péči a další aktivity
zaměřené na celkový psychosomatický rozvoj. Cílem je formou skupinové a individuální
logopedické péče zmírnit a odstranit projevy narušené komunikační schopnosti
s respektováním individuálních věkových zvláštností dětí a stupně narušené komunikační
schopnosti. Pro vzdělávací a speciální reedukační činnosti je kromě běžných prostor třídy
využívána místnost, která je vybavena řadou logopedických pomůcek. Nejdůležitějším
specifikem této třídy je systematický rozvoj komunikačních dovedností dětí. Ve všech třídách
se vzdělávají zpravidla děti ve věku od tří do šesti let, výjimečně od dvou let.V prostorách
mateřské školy je umístěna ambulance klinické logopedie.
V červenci 2009 proběhla částečná rekonstrukce budovy – výměna oken a dveří, školní
kuchyně mateřské školy prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2010. Vaří se zde jídla pro děti
i zaměstnance. V roce 2013 byla mateřská škola zateplena a fasáda byla kompletně obnovena.
Součástí mateřské školy je oplocená rozlehlá zahrada, která je vybavena pískovišti,
průlezkami, skluzavkami, houpadly, venkovní tabulí a dalšími herními prvky. Kapacita
mateřské školy je 70 dětí.
V tomto školním roce se výrazně zlepšilo vybavení a celkový vzhled vnitřních prostor
mateřské školy. Byla provedena výmalba většiny prostor mateřské školy, nátěry zárubní,
montáž chybějícího zábradlí pro děti i dospělé, výměna vodovodního potrubí
a sádrokartonářské práce ve spojovací chodbě. K příjemnému klimatu výrazně přispěla
estetizace tříd, chodeb i vstupních prostor malbami na zeď, obrázky vytvořenými dětmi
a dalšími prvky. Ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce byla úprava místnosti
pro zájmové aktivity dětí. Šatny dětí byly vybaveny novými šatnovými bloky. Na školní
zahradě byla dokončena rekonstrukce plotu, byly odstraněny některé stromy v blízkosti
budovy, opraven přístupový chodník k pískovišti.
Je plánováno pokračování v postupné modernizaci heren a tříd, nutná je rovněž rekonstrukce
koupelen z důvodu zastaralého a z hlediska bezpečnosti nevyhovujícího vybavení.
K celoročnímu využívání školní zahrady je plánováno vybudovaní zastřešených prostor –
pergoly, úprava terénu kolem chodníků a opravy zařízení a zahradních herních prvků.
Výhledově by byla vhodná celková rekonstrukce chodníků.

www.zshnojnik.com

- 62 -

2014/15

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské
školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
_______________________________________________________________________________

17.2 Výchovně-vzdělávací podmínky
Stávající ŠVP je nevyhovující z hlediska vzdělávacího obsahu, cílů a výstupů předškolního
vzdělávání, proto probíhá jeho úprava a doplnění. Pro naplňování vzdělávacích cílů výrazně
přispělo postupné zlepšování vybavení didaktickými pomůckami, obrazovým materiálem
a kreativními hračkami. Naším cílem je v tomto směru pokračovat a vytvořit tak podmínky
pro kvalitní plnění výchovně vzdělávací činnosti. Je nutné doplnit knihovnu dětskými
publikacemi i odbornou metodickou literaturou. Nově byly objednány odborné publikace –
Informatorium, Ředitelka mateřské školy.
V průběhu školního roku došlo k obměně pedagogického sboru, došlo k velkému zlepšení
klimatu školy. Nově byly zařazeny aktivity Lyžařská škola, angličtina pro předškoláky
a projekt Zpívá celá školka, kdy se pravidelně setkávájí děti celé MŠ a společně si zazpívají.
V aktivitách chceme pokračovat a rozšířit je o plaveckou výchovu. Dále byla navázána
aktivní spolupráce se základní školou, a to formou návštěv předškoláků v 1. třídách, dále pak
zavedením kroužku pro předškoláky, který vedly kolegyně učitelky 1. stupně.
Spolupráce mateřské školy se základní školou je na velmi dobré úrovni. Spočívá zejména
v pravidelné účasti vedení ZŠ na poradách mateřské školy, výrazné podpoře činnosti MŠ,
účasti na akcích mateřské školy (besídky, karneval, den dětí apod.) a dobré vzájemné
komunikaci.

17.3 Akce školy
V letošním školním roce bylo do činnosti mateřské školy zařazeno mnoho aktivit, které
přispěly k pestrosti a obohacení nabídky výchovně vzdělávacího působení na děti.
Již tradičně jsou organizována divadelní představení přímo v mateřské škole. Jedná se
především o témata ekologická, velmi zajímavá byla interaktivní představení s logopedickou
nadstavbou divadelní agentury Kulišárny. Za kulturou jsme vyjeli také do loutkového divadla
Bajka v Českém Těšíně na představení Rumcajs. Nově byla organizována Lyžařská školička
v Řece, muzikoterapeutické programy, zajímavé bylo setkání dětí s ilustrátorem Adolfem
Dudkem, který byl hostem Maminashow k oslavě svátku matek. Tradičně také proběhla
Mikulášská nadílka, oslavy Vánoc formou besídek nebo vánočních dílen s rodiči. Děti
navštívily Domov pro seniory v Hnojníku, kde potěšily svým milým vystoupením jeho
obyvatele. Na jaře byly děti na oplátku pozvány na jejich velikonoční výstavu. V únoru
proběhlo Karnevalové veselí s Hopsalínem.
Velmi úspěšnou akcí s bohatým programem byla oslava Dne dětí spojená s rozloučením
s předškoláky a jejich následným slavnostním pasováním na „prvňáčky“ .
Tato slavnostní akce proběhla za velké účasti rodičů i hostů na zahradě mateřské školy.
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Přehled nejúspěšnějších akcí:
Den matek v mateřské škole
Zcela netradičně letos oslavily děti mateřské
školy svátek svých maminek. Všechny děti se
sešly ve třídě Sluníčko, kde nejdříve popřály
svým maminkám pásmem básní a veselých
písniček. Milým a zábavným hostem byl
nejznámější český ilustrátor dětských knih
Adolf Dudek s interaktivním programem
Maminashow. Do veselého vyprávění za
doprovodu kreseb zapojil nejen děti, ale i
maminky a tatínky. Na závěr proběhla
autogramiáda a focení.
Na památku namaloval dětem ve vstupních prostorách mateřské školy v charakteristickém
červenočerném provedení symboly jednotlivých tříd – sluníčko, berušku a mravenečka.

Jak si správně čistit zoubky
V pátek 12. června navštívily naši mateřskou školu
studentky 4. ročníku Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Děti byly hravou a zábavnou
formou seznámeny se základy správné péče o ústní
hygienu, s vlastnostmi správného zubního kartáčku,
povídaly si s lektorkami o významu čištění zoubků. Na
modelu chrupu si vyzkoušely, jak správně si mají zoubky
čistit a proč se jim zoubky kazí.

Karnevalová show
Dne 4. února se děti v mateřské škole
proměnily v princezny, krále, víly, zvířátka,
piráty, netopýry, spidermany, batmany a další
pohádkové bytosti, čímž se celá třída ocitla
v říši pohádek. V dopoledním programu se
děti představily, zatančily si a pochutnaly na
pohoštění, které pro ně paní kuchařky
připravily. Každá maska byla odměněna
potleskem. O dobrou zábavu a rozzářená
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dětská očka se staral klaun Hopsalín. Děti všech oddělení tak společně prožily netradiční den
ve školce, odnesly si dobrou náladu a pěkný zážitek, na který budou jistě dlouho vzpomínat

Oslavy svátku Halloween
Oslavy svátku Hallowen nemá u nás
dlouhou tradici, ale má stále větší oblibu.
Proto i naše paní učitelky uspořádaly pro
děti „halloweenské dopoledne“. Děti si
společně vydlabaly dýně, připravily
hallowenskou
pochoutku,
zhotovily
strašidélka a vyzdobily třídy. Všechny děti
se pak sešly ve třídě Mravenečků, kde
proběhl strašidelný rej, ochutnávka
čarodějných dortíků, děti si zahrály
a zatančily Strašidelného čaroděje.
Nakonec proběhla veselá taneční diskotéka. Celý měsíc je každé ráno ve školce vítaly
rozsvícené dýně.

Putování za bubnem
Děti mateřské školy třídy Sluníčko se seznámily s další části programu muzikofiletiky
Putování za bubnem, která má pozitivní vliv na všestranný rozvoj dětí. Tentokrát se
seznámily s africkými bubny a každé z nich si na buben „jambe“ mohl vyzkoušet zahrát.
S chutí a radostí se do hudební činnosti zapojily, také si zvesela zazpívaly. Vyzkoušely
ozvěnu, která se linula z těla bubnu, kde vychází jeho tóny a dověděly se, že část, na kterou se
bubnuje, je vyrobena z kůže antilopy nebo z kozí kůže. Plné dojmů a za zvuků dešťové hole si
na památku vymalovaly každý svůj africký buben. Všechny děti si tuto hudební chvilku
krásně užily.
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Tříkrálové koledování dětí mateřské školy
Tříkrálové koledování je tradičním zakočením vánočních svátků. I děti naší mateřské školy se
na něj pečlivě připravily a s pomocí paní učitelky Jany Chalupové si vyrobily koruny
pro Kašpara, Melichara a Baltazara. 6. ledna si oblékly plášť, nasadily „tříkrálové“ koruny
a za pravého zimního počasí se vydaly do základní školy, kde koledou My tři králové
a milým novoročním přáním potěšily děti i všechny zaměstnance. Koledníci ze třídy
Mravenečků to zvládli na jedničku!

Setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Setkání s naším nejvýznamnějším ilustrátorem dětských knih a časopisů, panem Adolfem
Dudkem, bylo pro děti velkým zážitkem. Ve své zábavné interaktivní show představil dětem
netradiční formou klasické české pohádky. Přímo před zraky dětí kreslil pan Dudek na velké
tabuli obrázky z těchto pohádek, které děti aktivně doplňovaly svým vyprávěním, zábavným
předváděním různých činností. Veselou a příjemnou atmosféru zakončila autogramiáda, kdy
se autor podepisoval na čela dětí. Velký potlesk a spokojenost dětí byla odměnou všem!
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18. VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu
k informacím za období 1. 9. 2014 - 30. 8. 2015.
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném
přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy
k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění.
a/
b/
c/
d/

celkový počet písemných žádostí o informace: 0
počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0

19. HLAVNÍ ZÁMĚRY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015–2016
● Provést revizi školního vzdělávacího programu, zpracovat připomínky a připravit
aktualizaci a úpravu školního vzdělávacího programu školy.
● Zaměřit se na zkvalitňování vzdělávání žáků, rozvíjet jejich schopnosti a klíčové
kompetence.
● Podporovat a zvyšovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, zkvalitňovat
práci pedagogického sboru.
● Rozvíjet činnost školního poradenského pracoviště, s cílem poskytovat poradenskou
pomoc žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování
a vzhledem k individuálním vzdělávacím potřebám žáků.
● Přistupovat k žákům diferencovaně, respektovat jejich individualitu, zajistit odbornou
péči o žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním, podporovat žáky nadané.
● Podporovat a rozvíjet schopnosti, nadání a zájmy žáků při školních i mimoškolních
aktivitách, zohledňovat jejich vzdělávací potřeby, propojovat výuku s praktickými
zkušenostmi, vést žáky k zájmu o celoživotní vzdělávání.
● Vést žáky k rozvoji jejich osobnosti založené na otevřenosti, samostatnosti
a sebedůvěře, vychovávat je k odpovědnosti a schopnosti pracovat v týmu na základě
dobrých mezilidských vztahů. Zaměřit se na výchovu elementárních etických
vlastností, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, respektovat jejich
odlišnosti.
● Zapojovat žáky i pedagogy do života obce, vést žáky k rukodělným činnostem,
v rámci vyučování praktických činností zapojit žáky do úpravy okolí školy a mateřské
školy.
● Prohlubovat počítačovou gramotnost žáků se zřetelem na nebezpečné situace.
Seznámit žáky s riziky současného internetu jako je zneužití osobních dat, stalking či
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kyberšikana. Zlepšovat jejich orientaci ve světě informací, využívat ji ve výuce všech
předmětů.
● V příštím školním roce se více zaměřit na kvalitní výuku jazyků, především v oblasti
konverzace, uspořádat školní projekty, jejichž cílem bude posílit úroveň znalostí
a dovedností v cizím jazyce.
● V rámci prevence sociálně patologických jevů podporovat rozvíjení zájmových
aktivit prostřednictvím zájmových kroužků.
● Poskytovat prostory školy veřejnosti formou pronájmu k provozu zájmové činnosti
dětí i dospělých.
● Zapojit školu do programu Rodiče vítáni a Zdravá škola, pokračovat ve spolupráci
se školským výborem obce Hnojník, školskou radou a dalšími subjekty, rozvíjet
spolupráci se SRPŠ.
● V souladu s potřebami školy zintenzivnit vzdělávání pedagogů ZŠ i MŠ v používání
moderních výukových metod a jejich zavedení do výuky.
● Zaměřit se na propagaci práce školy na webových stránkách školy, facebooku, v tisku
a v dalších médiích.
● Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu
ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví.
● Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, včasnou diagnostiku poruch učení,
logopedickou péči, etickou výchovu a zdravé klima ve třídách a ve škole.
● Organizováním projektů, zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů,
požární ochranu a bezpečnost silničního provozu, budovat v dětech zodpovědnost
za své zdraví.
● Vzdělávání v MŠ zaměřit tak, aby dítě na konci předškolního období získalo v rozsahu
svých předpokladů a individuálních možností věku přiměřenou fyzickou, psychickou
a sociální samostatnost pro úspěšný vstup do základního vzdělávání.
● Podporovat stávající třídu v mateřské škole, která je zřízena pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami.
● Pokračovat v nastavené spolupráci mezi žáky základní školy a dětmi mateřské školy.
Rozvíjet a pokračovat v tradičích akcích, při kterých dojde k jejich vzájemnému
poznávání a vytváření dobrých vztahů a k dobrému klimatu školy.
● Podporovat a rozšiřovat tradiční akce školy, výchovu ke zdravému životnímu stylu.
Organizovat tematické besedy, soutěže v kolektivních sportech, plavecký výcvik,
bruslení, lyžování, apod. Podporovat ekologické projekty, vést žáky ke třídění odpadu,
organizovat besedy, exkurze s ekologickým zaměřením, mimoškolní aktivity žáků.
● Klást důraz i na estetickou výchovu, a to jak ve vnitřní výzdobě školy, tak i v jejím
okolí. K výzdobě využívat výtvarné práce dětí, výsledky celoškolních projektů
i projektů realizovaných v rámci jednotlivých předmětů a aktivit v mimoškolních
činnostech.
● Podporovat motivaci a zainteresovanost pedagogických i nepedagogických
pracovníků, stabilizovat kvalifikovaný pedagogický sbor s fungujícím systémem
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zastupitelnosti. Vytvářet pozitivní a tvůrčí atmosféru, důvěru a dobré klima
na pracovišti, jak mezi zaměstnanci školy, tak ve vztahu k žákům a zákonným
zástupcům.
● Pokračovat v dobře nastavené spolupráci s obcí, s rodičovskou veřejností, podporovat
a aktivně spolupracovat s činností SRPŠ, rozvíjet interakci a důvěru mezi zákonnými
zástupci žáků, školou a veřejností.

20. ZÁVĚR
Školní rok 2014/2015 byl náročný po všech stránkách, troufám si však říci, že úspěšný. Škola
prošla mnoha změnami, které mnohdy nebyly přijímány s ochotou. Vývoj ukázal, že
realizované změny přispěly ke zlepšení a rozvoji naší školy, spousta práce je však ještě
před námi.
Prioritou školy je neustálé zkvalitňování podmínek pro vzdělávání žáků, začleňování žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a vytváření podmínek ke vzdělávání nadaných žáků.
Společnou snahou všech pedagogů je připravit každého žáka na další vzdělávání a pracovní
uplatnění. V neposlední řadě je a bude naše výchovně vzdělávací činnost zaměřena
na chování žáků a jejich vzájemný respekt, na utváření kolektivu, ve kterém jsou žáci
rovnocenným partnerem, na budování dobrého klimatu školy.
Škola umožňuje studentům středních pedagogických škol a pedagogických fakult vykonání
praxe. Tito praktikanti obohacují život školy svými postřehy a novými nápady. Snažíme se
zkvalitňovat odborné schopnosti našich pedagogů účastí na seminářích a vzdělávacích akcích,
do kolektivu přijímáme nové zaměstnance, kteří jsou cenným zdrojem nových zkušeností
a poskytují nám srovnání s jinými školami.
Ke konci června jsme změnili provozovatele školního bufetu. Naši žáci často místo svačinek
nadměrně konzumovali sladkosti a potraviny, které obsahují velké množství cukru, soli
a dochucovadel. V rámci chystaného zapojení školy do projektu Zdravá škola chceme, aby
potraviny, které budou žákům nabízeny, byly v souladu se zdravou výživou. Proto od září
bude bufet provozovat naše školní jídelna. Kuchařky denně připraví čerstvé svačinky
v souladu se zásadami zdravé výživy. Tyto svačinky si budou moci žáci zakoupit přímo
v bufetu nebo v předstihu objednat prostřednictvím elektronického objednávkového systému
e-strava. Kromě zdravých svačinek a potravin si žáci budou moci zakoupit i základní
kancelářské potřeby (sešity, pero, pravítko…).
Daří se nám sjednocovat postupy při řešení kázeňských přestupků, všichni učitelé jsou si
vědomi, že nelze přehlížet a tolerovat nevhodné chování žáků nebo jiné porušování školního
řádu. Potvrzuje se předpoklad, že k vybudování vysokého standardu poskytovaného
vzdělávání vede cesta přes důsledné působení na žáky a dodržování jednotně stanovených
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