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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1 Základní škola 

Základní údaje 

Název školy Masarykova Základní škola a mateřská škola 

Hnojník 120, okres Frýdek – Místek, příspěvková 

organizace 

Sídlo základní školy Hnojník 120, 739 53 

Sídlo mateřské školy Hnojník 360, 739 53 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 75 026 708 

IZO základní škola 102 092 001 

IZO mateřská škola 107 621 711 

IZO školní družina 119 600 358 

IZO školní jídelna 103 008 781 

Identifikátor právnické osoby 600 133 851 

Vyučovací jazyk Český 

Vedoucí pracovníci školy Ředitelé školy: 

1. 9. 2013. – 8. 11. 2013:   Mgr. Jiří Tomiczek 

2. 10. – 6. 11. 2013:           Mgr. Tomáš Krpel 

7. 11. – 31. 3. 2014:           Mgr. Yvetta Škutová 

1. 4. 2014:                          Mgr. Dagmar Tobolová 

Statutární zástupce ředitele školy:  

1. 9. 2013 – 31. 7. 2014:     Mgr. Yvetta Škutová 

od 1. 8. 2014:                      Ing. Kateřina Lisníková 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň:  

1. 9. 2013 – 31. 7. 2014:     Mgr. Jiří Pecháček 

Vedoucí učitelka MŠ: 

1. 9. 2013 - 30. 6. 2014       Eva Piekarová 

od 1. 7. 2014:                      Bc. Dagmar Martinková 

 

Vedoucí vychovatelka ŠD:  Marie Bijoková 

Výchovná poradkyně:         Mgr. Alena Iskřická 

Vedoucí školní jídelny ZŠ:  Eliška Krawiecová 

Vedoucí školní jídelny MŠ: Ilona Pospiechová 

Kontakt telefon: 558 694 275, 727 946 229 

e-mail: sekretariat@zshojnik.com 

             reditelka@zshnojnik.com  

www.zshnojnik.com 

ID datové schránky f8bkmu3 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

 

 

www.zshnojnik.com                                  - 6 -                                                               2013/14 

 

 

 

 

1.2 Zřizovatel 

 

Zřizovatel 

Název zřizovatele Obecní úřad Hnojník 

Sídlo zřizovatele Hnojník 222, 739 53 

Kontakt telefon: 558 694 255 

e-mail: sekretariat@hnojnik.cz 

IČ 00 296 678 

 

 

1.3 Součásti školy 

 

Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola – odloučené pracoviště Hnojník 360 70 

Základní škola 450 

Školní družina 56 

Školní klub 60 

Školní jídelna MŠ 80 

Školní jídelna ZŠ 400 

 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

 

Základní údaje  

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

Mateřská škola 3 63 21 

1. stupeň ZŠ 5 107 21,4 

2. stupeň ZŠ 9 205 22,7 

Školní družina 2 56 28 

Školní klub 1 40 40 

Školní jídelna MŠ X 63 X 

Školní jídelna ZŠ X 261 X 

 

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

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

zájmových aktivit a pro žáky čekající na odpolední vyučování. 

Školní klub žáci navštěvovali nepravidelně. 

Údaje jsou uvedeny k 1.9.2013. 
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1.5 Údaje o školské radě  
 

V souladu se zákonem č. 561/20o4  Sb. 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 Jana Kozlová (do 26. 6. 2014)   

  MUDr. Lenka Bilková (od 26. 6. 2014) 

Členové školské rady do 26. 6. 2014:    

 za zákonné zástupce nezl. žáků Jana Kozlová, MUDr. Kateřina Mírová,  

  Ing. Ladislav Szewieczek  

    

 za pedagogické zaměstnance Mgr. Karla Molinová, 

  Mgr. Marie Ovčaříová, Eva Piekarová 

    

 za zřizovatele Bohuslav Kudláček, Leopold Ovčaří, 

(dle usnesení 29. zasedání zastupitelstva obce 

Hnojník jsou členové jmenováni do konce 

volebního období 2010 – 2014) 

Mgr. Tomáš Peterek 

Členové školské rady od 26.6.214:   

 za zákonné zástupce nezl. žáků MUDr. Lenka Bilková, Lucie Janecká, 

  Jana Ponížilová, 

    

 za pedagogické zaměstnance Mgr. Svatava Kubeczková, Mgr. Jarmila 

  Mecová, Mgr. Marie Ovčaříová 

    

 za zřizovatele Bohuslav Kudláček, Leopold Ovčaří, 

(dle usnesení 29. zasedání zastupitelstva obce 

Hnojník jsou členové jmenováni do konce 

volebního období 2010 – 2014) 

Mgr. Tomáš Peterek 
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1.6 Charakteristika školy 

Masarykova Základní škola a mateřská škola 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 školy jsou bezbariérové, propojeny výtahem. V srpnu roku 2014 byla 

započata rekonstrukce školy spočívající v zateplení vnějších obvodových stěn, střešní 

konstrukce, výměně stávajících oken a dveří vnějších vstupů. Cílem je především snížení 

energetické náročnosti objektu školy a s tím spojené snížení zátěže ovzduší, dále zlepšení tepelně 

technických vlastností konstrukce a zkvalitnění stavebně technického stavu budovy.  

 

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

„Škola pro život“. Všechny aktivity školy jsou zaměřeny na propojení teoretických znalostí 

s praktickým životem a environmentální výchovou. Škola se zapojila do mnoha akcí, jejichž 

výčet je v níže uvedené tabulce č.10.1. V současné době probíhá dokončení realizace projektu 

EU „Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných oborů“ a projekt NatTech, který je 

zaměřen na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na naší škole. Žáci naší školy 

mají velké úspěchy na poli pěveckém a dramatickém, pravidelně se zúčastňují přehlídek  

a soutěží.  

Ve školním roce 2013/2014 školu navštěvovalo ve čtrnácti třídách 304 žáků. 

Pedagogický sbor školy tvořilo 22 vyučujících základní školy, dvě vychovatelky školní družiny, 

dvě asistentky pedagoga a šest učitelek mateřské školy. Složení pedagogického sboru umožňuje 

plnit cíle školního vzdělávacího programu, všichni pedagogové splňují předpoklady pro výkon 

činnosti pedagogického pracovníka stanovené zákonem č. 563/2004 Sb. Ve školním roce 

2013/2014 pracovala škola pod vedením čtyř ředitelů, jejich výčet je uveden v tabulce č. 1.1. 

Ve škole je celkem 17 kmenových učeben, 10 odborných učeben, které jsou vybaveny 

moderními učebními pomůckami, ve škole je instalováno 92 počítačů, žáci mají přístup k 38 

počítačovým stanicím, dále je v učebnách 7 interaktivních tabulí a 13 dataprojektorů. Ve všech 

třídách máme výškově nastavitelné židle a lavice a funkční nábytek, který odpovídá současným 

požadavkům na omezení zdravotních rizik u dětí. Pro výuku tělesné výchovy jsou podmínky 

optimální, škola má dvě tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, dopravní hřiště, které slouží 

k výuce dopravní výchovy především pro žáky prvního stupně. K prezentaci žákovských 

projektů a kulturních vystoupení jak pro žáky školy, tak pro veřejnost využíváme malou 

tělocvičnu školy. V dalším období bychom pro tyto účely chtěli zrekonstruovat učebnu hudební 

výchovy, kde je potřeba nového vybavení nábytkem a židlemi. Učitelské kabinety jsou většinou 

vybaveny zastaralým nábytkem, který je potřeba obnovit, každý  kabinet je vybaven počítačem  

s přístupem na internet. Škola se snaží získávat sponzory. Bohužel činnost SRPDŠ není aktivní, 

je v plánu ji obnovit.  

http://www.malovanemapy.cz/mapy/povodi-stonavky.html
http://www.malovanemapy.cz/mapy/povodi-stonavky.html
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1.7 Materiálně-technické podmínky školy 

Materiálně-technické podmínky školy 

Kmenové učebny  17 učeben 

Odborné učebny odborná učebna fyziky  

multimediální učebna chemie 

multimediální učebna přírodopisu 

multimediální učebna cizích jazyků 

učebna cizích jazyků  

2 učebny výpočetní techniky 

multimediální učebna hudební výchovy 

učebna výtvarné výchovy 

učebna cvičné kuchyně 

keramická dílna 

dílna kovo – dřevo 

Odpočinkový areál, zahrada klubovna školního klubu, 

zahrada školní družiny 

Sportovní zařízení 2 tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště, 

dopravní hřiště 

Dílny  dílna kovo – dřevo 

Žákovský nábytek nastavitelné židle a lavice, funkční nábytek 

Učební pomůcky, sportovní nářadí apod. vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně se 

pomůcky obnovují a doplňují 

Vybavení učebnicemi  ve škole je zřízena školní knihovna, která 

disponuje dostatkem učebnic pro žáky, průběžně 

se doplňuje a obnovuje novými učebnicemi 

Vybavení kabinetů vybavení některých kabinetů je zastaralé, 

neodpovídá současným trendům a požadavkům, 

dle provozních možností školy bude postupně 

dovybaveno 

Vybavení laboratoří a učeben  učebna fyziky – v příštím školním roce bude 

zcela nově přestavěna a vybavena v rámci 

projektu ROP „ Fyziky se nebojíme“,  

učebna chemie má k dispozici interaktivní tabuli, 

pracovní stoly jsou sice zastaralé, ale funkční 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

audiovizuální technika je na střední úrovni 

vybavení výpočetní technikou – 2 učebny pro 

žáky 

v každém kabinetě je instalován stolní počítač 

s připojením na internet, ve třídách s interaktivní 

tabulí nebo dataprojektorem je taktéž k dispozici 

připojení na internet 

vybavení audiovizuální technikou – 12 učeben. 

Multimediální vybavení 7 interaktivních tabulí , 13 dataprojektorů 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vzdělávací program 

 

 

Zařazené třídy 

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

Vyučovací jazyk český 

  

2.1.  Učební plán pro 1. stupeň vzdělávání 

Vzdělávací oblast vyučovací předmět 

1
. 
ro

čn
ík

 

2
. 
ro

čn
ík

 

3
. 
ro

čn
ík

 

4
. 
ro

čn
ík

 

5
. 
ro

čn
ík

 

R
V

P
 Z

V
 

Š
V

P
 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

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

anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 

  další cizí jazyk 0 0 0 0 0 0   

Matematika a její aplikace matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20 20+5 

Informační a komunikační 

technologie 
informatika 0 0 0 0 1 1 1 

Člověk a jeho svět 

prvouka 2 2 2 0 0 

12 12+1 přírodověda 0 0 0 1+1 1 

vlastivěda 0 0 0 2 2 

Člověk a společnost 
dějepis 0 0 0 0 0 

0 
0 

výchova k občanství 0 0 0 0 0 0 

Člověk a příroda 

fyzika  0 0 0 0 0 

0 

0 

chemie 0 0 0 0 0 0 

přírodopis 0 0 0 0 0 0 

zeměpis 0 0 0 0 0 0 

Umění a kultura 
hudební výchova 1 1 1 1 1 

12 12 
výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví 
výchova ke zdraví 0 0 0 0 0 

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

Člověk a svět práce  pracovní činnosti 1 1 1+1 1 1 5 5+1 
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Disponibilní vyučovací jednotky z RVP ZV           14   

za ročník dle ŠVP 21 22 25 25 25   118 

min. / max. za ročník dle RVP ZV 

1
8
/2

2
 

1
8
/2

2
 

2
2
/2

6
 

2
2
/2

6
 

2
2
/2

6
 

1
1
8
 

 

 

2.2 Učební plán pro 2. stupeň vzdělávání 

Vzdělávací oblast vyučovací předmět 

6
. 
ro

čn
ík

 

7
. 
ro

čn
ík

 

8
. 
ro

čn
ík

 

9
. 
ro

čn
ík

 

R
V

P
 Z

V
 

Š
V

P
 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

český jazyk 4+1 4 3+2 4 15 15+3 

anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 

  další cizí jazyk  0 2 2 2 6 0+6 

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

Informační a komunikační 

technologie 
informatika 1 0 0+1 0 1 1+1 

Člověk a jeho svět 

prvouka 0 0 0 0 

0 0 přírodověda 0 0 0 0 

vlastivěda 0 0 0 0 

Člověk a společnost 
dějepis 2 2 2 2 

11 11 
výchova k občanství 1 1 1 0 

Člověk a příroda 

fyzika  1+1 2 2 1+1 

21 21+6 
chemie 0 0 1+1 2 

přírodopis 2 1+1 1+1 2 

zeměpis 2 2 1 1+1 

Umění a kultura 
hudební výchova 1 1 1 1 

10 10 
výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a zdraví 
výchova ke zdraví 0 0 0 1 

10 10+1 
tělesná výchova 3 2+1 2 2 

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

Disponibilní vyučovací jednotky z RVP  ZV         18+6   
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Volitelné vyučovací předměty 

Volitelný blok 1 

konverzace v AJ 

1 1 1 1 

  0+4 

umělecký seminář 

Sportovní aktivity 

přírodovědný seminář 

Volitelný blok 2 

další cizí jazyk (německý jazyk, 

ruský jazyk) 

0 0 0 0 sportovní aktivity 

rukodělné aktivity 

za ročník dle ŠVP 30 30 31 31     - 122 

min. / max. za ročník dle RVP ZV 

2
8
/3

0
 

2
8
/3

0
 

3
0
/3

2
 

3
0
/3

2
 

1
2
2
 

- 

 

 

3. PŘEHLED PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Pracovníci školy 

 Fyzický počet Přepočtený počet 

Počet učitelů ZŠ 23 21,18 

Počet vychovatelů ŠD 2 1,47 

Počet učitelek MŠ 6 5,8 

Počet vychovatelů ŠK 0 0,2 

Počet asistentů pedagoga 2 1,35 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 7,295 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 2,0 

Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ 6 5,20 

Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ 2 1,75 

Počet pracovníků celkem 51 46,245 
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci MŠ 
Pracovní zařazení 

Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň vzdělání 

č.1 vedoucí učitelka 1,0 39 SŠ 

č.2 učitelka 1,0 38 VŠ 

č.3 učitelka 1,0 30 SŠ 

č.4 učitelka 1,0 23 SŠ 

č.5 učitelka 1,0 36 SŠ 

č.6 učitelka 0,80 26 VŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci MŠ 5,80  

Od 1. 7. 2014 je vedoucí učitelkou MŠ Bc. Dagmar Martinková 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 1. stupeň 

Pracovní 

zařazení 

Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Odborná 

kvalifikace 

č. 1 učitelka 0,86 38 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 2 učitelka 1,0 26 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 3 učitelka 1,0 28 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 4 učitelka 1,0 35 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 5 zástupce 

statutár. orgánu 
1,0 

30 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci 1. 

st. 

4,86  

Mgr. Svatava Kubeczková – nástup od 1. 4. 2014 místo Mgr. Procházkové 

Ing. Kateřina Lisníková – nástup 1.8.2014 do funkce zástupce statutárního orgánu, 

Funkce dvou zástupců ředitelky školy byla sloučena do jedné. 

 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 2. stupeň 

Pracovní 

zařazení 

Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

Odborná 

kvalifikace 

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

č. 2 učitelka 1,0 4 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 3 učitelka 0,91 16 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 4 učitelka 1,0 29 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 
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č. 5 učitelka 0,86 28 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 6 učitelka, 

výchovná 

poradkyně 

1,0 35 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 7 učitel 1,0 9 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 8 učitel 1,0 20 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 9 učitelka 0,64 27 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 10 učitel 1,0 36 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 11 učitelka 0,5 20 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 12 učitelka 1,0 33 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 13 učitel, 

zástupce 

ředitele 

0,5 34 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 14 učitelka 1,0 14 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 15 učitelka 0,91 14 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 16 ředitel 1,0 11 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 17 učitelka 1,0 13 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

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

Celkem pedagogičtí pracovníci  

2.st. ZŠ 

 

16,32 

 

 

 

 

 

 

Vychovatelky ŠD a ŠK Pracovní zařazení 
Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

č. 1 vychovatelka 0,8 25 SŠ 

č. 2 vychovatelka 0,67 10 SŠ 

č. 3 vychovatelka 0,2 - VŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci  1,67   

 

 

 

 

 

Asistenti pedagoga 
Pracovní 

zařazení 

Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

č. 1 asistent pedagoga  0,35 18 SŚ 

č. 2 asistent pedagoga  1 15 SŚ 

Celkem pedagogičtí pracovníci  1,35   
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3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Věk Muži Ženy Celkem 

do 30 let 0 1 1 

31 – 40 let 2                 4 6 

41 – 50 let 0 10 10 

51 – 60 let 3 12 15 

nad 60 let 0 1 1 

Celkem 5 28 33 

 

 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Pracovní zařazení 
Přepočtený

úvazek 
Stupeň vzdělání 

č. 1 uklízečka MŠ 1 vyučena 

č. 2 uklízečka ZŠ 0,625 vyučena 

č. 3 kuchařka MŠ 0,95 vyučena 

č. 4 kuchařka ZŠ 1 vyučena 

č. 5 školnice MŠ 1 vyučena 

č. 6 uklízečka ZŠ 0,625 SŚ 

č. 7 hospodářka 1 SŠ 

č. 8 hlavní kuchařka ZŠ 1 vyučena 

č. 9 údržbář 0,4 vyučen 

č. 10 vedoucí šk. jídelny 1 SŠ 

č. 11 kuchařka ZŠ 1 vyučena 

č. 12 uklízečka ZŠ 0,91 vyučena 

č. 13 kuchařka ZŠ 1 vyučena 

č. 14 kuchařka, vedoucí ŠJ 

MŠ 
1 SŠ 

č. 15 školník ZŠ 1 SŠ 

č. 16 uklízečka ZŠ 0,91 vyučena 

č. 17 účetní 1 SŠ 

č. 18 uklízečka ZŠ 0,825 vyučena 

Celkem počet nepedagogických pracovníků 16,245  
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3.5 Zařazení pracovníků do platových tříd 

 

Platová třída Počet zaměstnanců 

2. platová třída 6 

3. platová třída 1 

4. platová třída 4 

5. platová třída 4 

6. platová třída 0 

7. platová třída 2 

8. platová třída 4 

9. platová třída 5 

10. platová třída 3 

11. platová třída 0 

12. platová třída 22 

13. platová třída 0 

Celkem 51 

 

 

 

4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho nástup po 

odkladu 
počet odkladů 

1 23 1 1 

 Ve školním roce byl povolen 2 žákům odklad povinné školní docházky. 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku na naší škole 41 žáků, 3 žáci 

ukončili docházku v naší škole a pokračují v povinné školní docházce na víceletých gymnáziích. 

 

a) čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou:  

gymnázia umělecké školy odborné školy celkem 

5 1 28 34 
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b) víceletá gymnázia:  

z pátého ročníku ze sedmého ročníku celkem 

1 2 3 

  

c) učební obory ukončené výučním listem: 

z devátého ročníku 
 

z osmého ročníku 
celkem  

5 2 7 

 

 

 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ K 30. 6. 2014 

 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

1. stupeň 

třída 

počet 

žáků 
prospělo 

prospělo 

s vyznamenání

m 

neprospělo 
jiné 

hodnocení 

průměr 

na žáka 

I. 23 0 23 0 0 1,062 

II. 22 0 22 0 0 1,084 

III. 21 4 17 0 0 1,214 

IV. 17 6 11 0 0 1,333 

V. 22 5 17 0 0 1,345 

VI. A 20 12 8 0 0 1,518 

VI. B 24 14 10 0 0 1,675 

VII. A 28 17 11 0 0 1,885 

VII. B 24 17 77 0 0 1,935 

VIII. A 21 12 9 0 0 1,658 

VIII. B 22 7 14 1 0 1,445 

VIII. C 21 10 11 0 0 1,667 

IX. A 21 16 5 0 0 1,702 

IX. B 18 11 6 1 0 1,663 

Celkem 304 131 171 2 0 1,584 

 

 

5.1 Údaje o výchovných opatřeních 

1. stupeň 

třída 

počet 

žáků 

pochvaly 

TU 
pochvaly ŘŠ NTU důtky TU důtky ŘŠ 

I. 23 4 0 0 0 0 

II. 22 14 0 0 0 0 

III. 21 5 1 3 1 0 

IV. 17 8 1 2 0 0 

V. 22 14 0 0 1 0 

Celkem 105 45 2 5 2 0 
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2. stupeň 

třída 

Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 

z chování 

3. stupeň 

z chování 

VI. A 20 7 0 5 3 0 0 0 

VI. B 24 9 1 25 10 6 0 0 

VII. A 28 11 5 29 12 10 1 0 

VII. B 24 8 2 16 8 4 0 0 

VIII. A 21 12 0 14 6 1 0 0 

VIII. B 22 15 4 20 7 1 2 1 

VIII. C 21 12 2 1 1 1 0 0 

IX. A 21 14 0 5 1 0 0 0 

IX. B 18 12 2 5 1 0 2 0 

         

Celkem 199 100 16 120 49 23 5 1 

 

 

 
počet 

žáků 

pochvala 

TU 

pochvala 

ŘŠ 
NTU 

důtka 

TU 

důtka 

ŘŠ 

2. stupeň  

z chování 

3. stupeň 

z chování 

Celkem 304 145 18 125 51 23 5 

 

1 

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 4 564 43,47 0 0 

2. stupeň 12 204 61,33 4 0,0003 

Celkem 16 768 104,8 4 0,0003 

 

 

5.3 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Druh postižení: Počet žáků 

Mentální postižení 1 

Kombinované postižení 1 

Vývojové poruchy učení 7 

Vývojové poruchy chování 1 

Autismus 1 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zabezpečeni nezbytnými didaktickými 

pomůckami k usnadnění zvládnutí svého handicapu. 

Integrovaným žákům s doporučením PPP byl na žádost rodičů vypracován individuální 

vzdělávací plán, k těmto žákům je přistupováno v souladu s platnou legislativou  

a s individuálním přístupem. Péče a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo 

poskytováno v úzké spolupráci s PPP Frýdek – Místek, Karviná a SPC Ostrava. 

 
 

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, PREVENCE RIZIK  

     A ŠKOLNÍ ÚRAZY 

 

6.1 Charakteristika strategie preventivního programu školy  

Prevenci sociálně patologických jevů na škole zajišťuje školní metodik prevence Alma 

Cieslarová společně s výchovnou poradkyní Mgr. Alenou Iskřickou. Minimálního preventivního 

programu se zúčastnili všichni pedagogové školy. Prevence byla zařazena do plánů výuky ve 

školním roce 2013/2014.  

Minimální preventivní program je součástí školního vzdělávacího programu. Prevence 

rizikových forem chování zahrnovala především předcházení problémům s návykovými látkami, 

šikanou, výchovou dětí ke zdravému životnímu stylu a kvalitním mezilidským vztahům.  

Minimální preventivní program byl na prvním stupni naplňován zejména v třídnických 

hodinách a v hodinách prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy, výtvarné výchovy a českého 

jazyka. Na prvním stupni se žáci především učili jak spolu dobře vyjít, pomáhat si a vytvářet 

kamarádské vztahy. Třídní učitelky vedly děti k tomu, aby případné problémy vyřešily v rámci 

kolektivu. Prevence zdravého životního stylu byla naplněna kroužky, ve kterých žáci rozvíjeli 

své zájmy a to všechno pak ovlivňovalo vzájemné vztahy a chování žáků, tyto zkušenosti si  

s sebou žáci odnesou na druhý stupeň.  

Preventivním tématům na 2. stupni byla věnována pozornost v téměř všech vyučovaných 

předmětech, především však v dějepise (pozitivní vzory osobností, projevy rasismu  

a antisemitismu), ve výchově k občanství (volný čas a nabídka kulturních institucí, ochrana 

duševního vlastnictví, globální společenské problémy, člověk a morálka, člověk a dospívání, 

hledání sebe sama, náročné životní situace, právní řád, právní ochrana, životní perspektivy),  

v zeměpise (lidské rasy, rasismus, xenofobie, ohniska národnostních konfliktů), v přírodopise 

(lidské tělo, sexuální výchova, zdravé životní návyky, vývoj člověka, jedovaté rostliny, 

nebezpečné organismy, houby a zásady sběru, zásady první pomoci), výchova ke zdraví 

(konflikty, sebepoznání, ochrana zdraví, hygienické návyky, duševní hygiena, prevence 

zneužívání návykových látek, legislativa, krizové situace, asociální chování, týrané a zneužívané 

děti, základy sexuální výchovy, odolávání nátlaku, trestní odpovědnost, rozvoj osobnosti, 

základy duševní a tělesné hygieny), chemie (vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich 
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vliv na člověka, bezpečné zacházení s chemickými látkami, výstražné symboly), výtvarná 

výchova (estetické prostředí, lidské vztahy). 

Dalším cílem bylo pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žáků, 

posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování, 

šikaně a jiným nežádoucím jevům.  

Spolupráce s výchovným poradcem při vedení preventivního týmu je velmi kladná. 

Výchovná poradkyně získala důvěru žáků i rodičů, kteří se k ní chodili radit o výchovných 

problémech nebo o volbě povolání. 

Na škole je zřízena školní schránka důvěry a byla poskytnuta včasná pomoc těm, kteří to 

potřebovali. Během celého školního roku byla pravidelně aktualizována nástěnka zaměřená na 

prevenci, je umístěna v přízemí školy.  

Velmi přínosná jsou pro metodika prevence pravidelná setkání s centrem AVE z Českého 

Těšína a Centrem Nové naděje, ACET, Policie ČR. Díky této spolupráci byla poskytnuta 

sekundární pomoc, byly uspořádány besedy a zážitkové programy. Metodik prevence absolvoval 

několik školení týkajících se preventivních programů. 

 

Akce: 

 V 5. ročníku proběhla beseda zaměřená na prevenci kouření s lektorem Motykou 

z ACET. Také v tomto ročníku proběhla beseda s lektorem z AVE Petrovice u Karviné 

na téma vztahy v třídním kolektivu.  

 5., 6. a 7. ročníku žáci diskutovali s lektorem Motykou z ACET o rizicích kyberšikany 

 a  případném řešení. 

 Vzhledem ke komplikovaným vztahům ve třídách  6. B, 8. C, 7.A a 7.B jsme se zapojili 

do programu Škola do života, tento program bude pokračovat do prvního pololetí 

školního roku 2014/2015. 

 8. a 9. ročník absolvoval přednášku na téma „Život v závislosti“, lektorem byl pan 

Roman Povala. Přednášky se setkaly s velkým ohlasem, jsou u žáků velmi oblíbené 

 a pozitivně hodnocené. 

 9. ročníky měly besedu na téma „AIDS, láska a sex- proč nebýt dospělý“ s lektorem 

panem Raškou z ACET.  

  

Do aktivit preventivního programu školy se aktivně zapojily pedagožky Mgr. Oborná  

a Mgr. Fidzinská, a to ve funkci lektorek na téma Zdravý životní styl a Jak se učit. Programy 

probíhaly ve školní družině a ve třídě 7. A. Pro příští školní rok máme v plánu do tohoto 

programu zapojit více pedagogů.  

Ke zjištění stavu sociálně patologických jevů ve škole byly využívány připomínky žáků, a to 

prostřednictvím žákovského parlamentu a schránky důvěry.  

 

 

6.2 Školní úrazy 

  Ve škole je vedena kniha evidence školních úrazů, na základě které jsou odesílány 

statistické výkazy na ČŠI. Ve školním roce 2013/14 nebyly evidovány žádné úrazy žáků. 
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7. ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE 

Výchovná poradkyně Mgr. Alena Iskřická plnila stanovený plán, který byl podle potřeby 

doplňován a aktualizován. Škola úzce spolupracovala s Pedagogickou a psychologickou 

poradnou ve Frýdku-Místku a Speciálním pedagogickým centrem v Ostravě. Výchovný poradce 

se účastnil seminářů a pracovních setkání pro výchovné poradce. U žáků s VPÚ byla prováděna 

náprava, pro některé integrované žáky byl vytvářen individuální vzdělávací plán. 

  Výchovná poradkyně se zúčastnila Dne otevřených dveří SSŠ Třineckých železáren, 

semináře výchovných poradců v Třinci, uspořádala besedu pro rodiče žáků 8. ročníků – Volba 

povolání. Plán práce výchovného poradce byl rozdělen do následujících oblastí: 

 

7. 1 Žáci s vývojovými a výchovnými obtížemi 

 vypracování a doplnění evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami 

 pomoc a koordinace tvorby individuálních plánů u žáků s VPU 

 zahájení nápravné péče u žáků s VPU 

 vytipování žáků s VPU, zajištění vyšetření v PPP  

 návrhy na kontrolní vyšetření žáků s VPU 

 vyhodnocení výsledků práce u žáků s VPU  

 úzká spolupráce s protidrogovým preventistou 

 řešení výukových a výchovných problémů  

 prevence záškoláctví – sledování neomluvené absence; sledování projevů šikany 

7. 2 Informační a metodická oblast 

 stanovení konzultačních hodin  

 poskytnutí informací žákům a rodičům o talentových zkouškách na vybraných školách  

a termínech podání přihlášek 

 zjištění zájmu o studium na víceletých gymnáziích mezi žáky 5. a 7. ročníku 

 předání informací o možnostech studia na SŠ a SOU (informační brožury, časopisy, 

letáky, internetové portály) 

 nástěnka k volbě povolání  

 organizace besed se zástupci středních škol 

 rozdání, vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu 

 návštěva informačního a poradenského střediska pro volbu povolání  

 spolupráce s rodiči a třídními učiteli 

 konzultace se žáky, s rodiči 

 účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce  

 předávání informací ostatním ped. pracovníkům,  spolupráce s nimi 

 péče o talentované žáky – soutěže, olympiády 
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7. 3 Dokumentační a evidenční činnost 

 evidence žáků s vývojovými a výchovnými problémy 

 soustřeďování veškerých zpráv týkajících se žáků 

 zpracování přehledů vycházejících žáků, zjištění předběžného zájmu o další studium 

 vyhodnocení umístění žáků 9. tříd  

 přehled o činnosti výchovné poradkyně (deník VP) 

7. 4 Spolupráce 

 s třídními učiteli 

 s vedením školy 

 s rodiči 

 předávání informací ostatním ped. pracovníkům, spolupráce s nimi 

 se školním metodikem prevence, s vyučujícími předmětu Výchova k občanství 8. a 9. 

ročníku – volba povolání 

 s pedagogicko - psychologickou poradnou a sociálním odborem městského úřadu 

 se spádovými školami (přechod žáků 5. ročníku na II. stupeň ZŠ, seznámení  

s výchovnými problémy žáků, s žáky nadanými) 

7. 5 Volba povolání 

 Žáci 8. ročníku navštívili v 2. pololetí školního roku 2013/2014 Informační a poradenské 

středisko pro volbu povolání na Úřadu práce ve Frýdku-Místku, kde se zabývali různými 

otázkami týkající se budoucího povolání. 

 Žáci 9. ročníku se účastnili trhu studijních a učebních oborů v KD Trisia a v Národním 

domě ve Frýdku-Místku, dnů otevřených dveří jednotlivých středních škol. Rodiče se 

aktivně zapojili do hledání možností dalšího vzdělávání svých dětí. 

 Proběhly individuální pohovory s rodiči i besedy se zástupci středních škol během 

třídních schůzek v listopadovém termínu. Proběhly také besedy se žáky v předmětu 

pracovní činnosti. Pracovnice PPP Třinec šetřily profesní orientaci vycházejících žáků 

v prostorách školy, výsledky byly následně prokonzultovány s jednotlivými žáky a jejich 

zákonnými zástupci v prostorách PPP Třinec. 

 S vycházejícími žáky proběhly konzultace, na kterých se naučili orientovat v Informacích 

o studijních a učebních oborech středních škol (v „brožurách“), ale také na různých 

internetových stránkách provozujících přehledy středních škol podle různých kritérií. 

Žákům byly v řádném termínu předány přihlášky ke vzdělávání ve střední škole 

s jasnými instrukcemi, jak je vyplnit a zaslat. Žáci také obdrželi zápisové lístky  

a informace o jejich uplatnění. 

 Žáci 8. a 9. ročníku se v rámci volby povolání, ale i dalších předmětů a oborů účastnili 

exkurze v Třineckých železárnách, ve škole se prezentovaly střední školy našeho regionu  
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(např. Obchodní akademie Český Těšín, Gymnázium BMA Frýdlant nad Ostravicí, SSŠ 

Primat, SŠ gastronomie, oděvnictví  a služeb Frýdek-Místek  a další). 

 

 Řešení případů z výchovných komisí 

Výchovná komise byla složena z  výchovného poradce a třídního učitele, řešili 21 

případů, ve dvou případech jednání proběhlo za přítomnosti vedení školy. Třídní učitelé 

jednali s rodiči o výchovných nebo výukových problémech. Přijatá preventivní opatření 

byla účinná. 

V konzultačních hodinách využilo možnost konzultovat různé záležitosti s výchovnou 

poradkyní 56 zákonných zástupců žáků, dále výchovná poradkyně řešila různé výchovné 

problémy prostřednictvím emailové komunikace. 

 

8. PROGRAM  ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 

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. 

V současné době jsou témata environmentálního vzdělávání (EVVO) zahrnuty v obecné 

rovině do většiny základních pedagogických dokumentů a pomůcek - učebnice, zejména 

přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu, zeměpisu, chemie a občanské výchovy. Kromě toho je 

tématika EVVO zahrnuta i do rámcového vzdělávacího programu pro základní školu. Škola 

postupně začleňuje pro výuky EVVO vhodné externí výukové programy prováděné odborníky. 

 Škola zkvalitňuje realizaci cílů programu environmentálního vzdělávání a výchovy žáků 

využíváním stávajících a zaváděním dalších metod a forem vzdělávání, které vedou k aktivizaci 

žáků. Výuka v terénu je nedílnou součástí výuky ve všech ročnících školy. 

 

Aktivity školy v rámci EVVO: 

 Výlet do ZOO Ostrava 

 Vánoční jarmark – žáci celé školy 

 Výlet do arboreta Opava 

 Projekt Lysá hora 

 Den zdraví 

 Den Země 

 Sběr starého papíru, plastových lahví a víček od PET lahví 

 Výzdoba – nástěnka věnovaná problematice recyklace odpadu 

 Sběr žaludů, kaštanů pro lesní zvěř 

 

 

Ročníkové projekty:  Les – 6. třída  

    Voda – 7. třída 
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    Energie – 8. třída 

    Náš region – 9. třída 

Exkurze:   Třinecké železárny 

    Nehlsen Třinec 

    BM interiér 

     Bioelektrárna v Tošanovicích 

 

Funkci školního metodika EVVO vykonává Mgr. Jiřina Stenchlá. 

 

9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP)  

     A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
Počet 

proškolených 

Funkční studium pro ředitele školských zařízení  1 

Studium “Předškolní pedagogika“ 1 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

Autismus 26 

Proč a jak s dětmi bádat 1 

Excel 2 

Pokročilé techniky prezentace 1 

Tvorba prezentací v MS Power Point 2010 1 

Právní poradna pro ředitelky ŠD 1 

Německá gramatika a výuka slovní zásoby 1 

Komunikace s dítětem autistického spektra 1 

Seminar in Holocaust studies for Czech Educators  1 

Tělo Olomouc 2014 1 

Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky 1 

Výchova řečí dětí – náměty a inspirace 1 

Práce s textem v hodinách jazyka německého – čtení zábavně 1 

Hry v hodinách matematiky 1 

Změny právních předpisů ve školství 1 

Nový občanský zákoník 1 

Moderní ředitelka 1 

Seminář výchovných poradců - volba povolání Frýdek-Místek 1 

Den otevřených dveří SSŠ Třineckých železáren  

Vzdělávání ostatních pracovníků školy  

Školení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví – kuchařky  7 
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Profesní setkání asistentek – sekretářek 1 

Školení BOZP a PO zaměstnanců 50 

 

10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

10.1 Údaje o školních aktivitách a soutěžích 

 

Údaje o školních aktivitách 

Přehazovaná 1. stupeň – regionální soutěž – 1. místo 20. 9. 2013 

Přespolní běh 2. stupeň – okrsek - chlapci – 2. místo 

dívky -   1. místo                                               23. 9. 2013 

Florbal 2. stupeň – okrsek – dívky  (6., 7. roč.) – 

2. místo 6. 12. 2013 

Florbal 2. stupeň – okrsek – dívky (8., 9. roč.) –  

2. místo 13. 12. 2013 

Florbal 2. stupeň – okres – dívky (6., 7. roč.) – 3. místo 15. 12. 2013 

Florbal 1. stupeň – regionální kolo – 2. místo 7. 2. 2014 

Recitační soutěž 2. stupeň – okresní kolo – 3. místo 12. 2. 2014 

Šplh 2. stupeň – okrsek – dívky – 2. místo 17. 2. 2014 

Zpěváček 2. stupeň – regionální kolo – 2. a 3. místo 20. 2. 2014 

Vánoční jarmark 30. 11. 2013 

Rozsvícení vánočního stromu 30. 11. 2013 

Festival pěveckých sborů ve Frýdku-Místku   10. 12. 2013 

Sbor Plamínek, vystoupení dramatických kroužků 30. 4. 2014 

Setkání absolventů po 50 letech  30. 5. 2014 

Přehlídka „Děti před oponou 2014“  17. 6. 2014 

Májové odpoledne   23. 5. 2014 

Vystoupení dětí 1. stupně na vítání občánků v Hnojníku  17. 11. 2013 

Vystoupení pro mateřskou školu v Hnojníku 17. 6. 2014 

Vystoupení dramatických kroužků a zpěváků na Pohádkovém 

odpoledni v Komorní Lhotce 20. 6. 2014 

Zahradní slavnost v mateřské škole 10. 6.2014 
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Účast žáků školy  soutěžích 

Matboj   6. 12. 2013 

Festival pěveckých souborů 10. 12. 2013 

Olympiáda v českém jazyce 11. 12. 2013 

Mezinárodní turnaj ve volejbale ( PL) 13. 12. 2013 

Olympiáda v německém jazyce 16. 12. 2013 

Olympiáda z fyziky (Gymnázium Č. Těšín –  

2. místo) 16. 12. 2013 

Olympiáda z fyziky-Archimediáda , okresní kolo 27. 3. 2014 

Mezinárodní soutěž ve zpěvu Jaworze 10. 2. 2014 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce (okresní 

kolo) 19. 2. 2014 

Olympiáda ze zeměpisu (krajské kolo) 17. 3. 2014 

Šachový turnaj (region) 1. místo – 1. stupeň 24. 4. 2014 

Celostátní soutěž Albatros – 1. místo –  

1. stupeň 16. 6. 2014 

Festival kreslení v Komorní Lhotce, 2. místo 23. 5. 2014 

Logická olympiáda  září – říjen 2013 

Pěvecká soutěž lidových písní DDM Třinec, 

2. – 3. místo  20. 2. 2014 

Pěvecká soutěž populárních písní „Rozvíjej se 

poupátko“, Střítež, dvě 1. a dvě 2. místa 16. 5. 2014 
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10.2 Vybrané akce naší školy: 

10.2.1 Májové odpoledne  

 

Na pátek 23. května připravili žáci a pedagogové  Masarykovy ZŠ v Hnojníku  školní 

akademii spojenou s oslavou Dne matek. Před 

16. hodinou přicházeli první hosté do slavnostně 

vyzdobené malé tělocvičny školy. Každá 

maminka, babička či tetička dostala při vstupu 

do tělocvičny malý dárek – perníkové srdíčko, 

které pro ně napekly a nazdobily děti a paní 

učitelky 1. stupně. Program plný písniček, 

básniček, scének a pohybových hříček 

režírovala paní Anna Ševečková, která 

v letošním roce oslavila významné životní 

jubileum.  

Počasí i program se vydařil a žáci byli za své výkony  odměněni potleskem a sladkým 

perníčkem. A že jim perníčky chutnaly, to nám ukázaly prázdné koše. Za velmi pěkné páteční 

odpoledne patří velký dík všem účinkujícím žákům a pedagogům, kteří se na přípravě programu 

a výzdobě podíleli. 

 

          

 

 

10.2.2 Setkání žáků 9. B třídy po 50 letech 

 

Dne 30. května 2014 se před Masarykovou Základní školou v Hnojníku sešli absolventi třídy  

9. B, kteří navštěvovali tuto školu v letech 1960 – 1964 a jejich třídní učitelkou byla paní 

Dagmar Dostálová. 

Sraz po padesáti letech byl zahájen prohlídkou školy. Milé absolventy přivítala 

zástupkyně ředitelky školy paní Škutová, průvodkyní školy se stala paní učitelka Blahutová. 

„Naši bývalí žáci“ zasedli do školních lavic, dozvěděli se mnoho informací o minulosti školy,  

o její rekonstrukci, byli seznámeni s novými metodami výuky, zhlédli ukázku výuky na 
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interaktivní tabuli, apod. Ve sborovně si 

prohlédli školní kroniku, alba s dobovými 

fotografiemi a poté každý z absolventů obdržel 

krásnou keramickou pamětní medaili, kterou 

vyrobili žáci školy pod vedením  paní učitelky 

Březovjákové.  

 

 

 

 

10.2.3 Spolupráce školy s družební školou v Jaworzu 

 

Družební vztahy mezi naší základní školou a Gimnazjem v Jaworzu mají více než 

desetiletou tradici (pojem Gimnazjum v Polsku 

odpovídá II. stupni ZŠ v ČR). Koordinátorem 

této spolupráce je od r. 2008 Mgr. Jaroslav 

Molin, který se s vybranými žáky zúčastňuje 

různých akcí pořádaných touto školou. 

  V tomto školním roce jsme se v únoru 

zúčastnili pěvecké  soutěže  Bielsko - Bialej, 

kde nás reprezentovaly žákyně 8.B třídy 

Barbora Novotná a Lucie Bláhová. I když 

vystupovaly mimo soutěž, jako zpestření 

programu, bylo jejich vystoupení oceněno 

velkým potleskem. 

V květnu na oplátku navštívili naši školu pedagogové a žáci z Jaworza, Jaśenice  

a Dodromyślu, průvodcem jim byl pan učitel Molin. Pedagogové i žáci nám záviděli krásnou 

prostornou budovu, odborné učebny a v neposlední řadě i dvě tělocvičny, protože ji ve své škole 

nemají.   

V měsíci květnu se naši žáci zúčastnili „Zlotu jungov“ v Kolobrzegu. Kromě účasti na 

oficiálních akcích, např. přivítání lodě Iskra, na které probíhá výcvik budoucích členů polského 

námořnictva, se zapojili do soutěže ve veslování, měli možnost si prohlédnout město a navštívit 

vojenské muzeum, kde shlédli exponáty z 2. světové války. Domů odjížděli s bohatými a 

krásnými zážitky.    

  Závěr školního roku patřil již tradiční soutěži v rybolovu, která probíhá v Jaśenici. I když 

se našim žákům moc nevedlo, byl jejich výkon odměněn pohárem, diplomem a dárkem. 

 Spolupráce s touto školou je na velmi dobré úrovni, panu Mgr. Jaroslavu Molinovi bylo předáno 

II. nejvyšší vyznamenání „Ligy Morskiej i Rzecznej“ za rozvoj mezinárodní spolupráce mezi 

LMiR  a Masarykovou Základní školou a mateřskou školou v Hnojníku. 
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10.2.4 Soutěž Albatrosu – Klub mladých čtenářů 

 

Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros vyhlásil v zimě filmovou soutěž na téma 

„Dobrodružství s knihou“. Do soutěže se zapojili žáci 5. ročníku naší školy a v hodinách českého 

jazyka téměř půl roku připravovali video 

s názvem „Epidemie Malého poseroutky“, 

inspirované oblíbeným bestsellerem mladých. 

Fiktivní reportáž pomohla upravit a sestříhat 

Monika Bilková z 8. B. 

Vyhodnocení proběhlo v rámci 

filmového festivalu „Malé oči“ v kině Bio oko. 

Z téměř 40 příspěvků bylo odbornou porotou 

jako nejlepší vybráno video naší školy! A tak se 

žáci naší školy, společně s paní učitelkou 

Bednářovou a Škutovou, vypravili do Prahy 

převzít si ocenění a zhlédnout své dílo na velkém plátně. 

Vítězný krátký film si můžete prohlédnout na stránkách www.youtube.cz  pod heslem 

„TV kniha“. Poděkování patří nejen paním učitelkám, ale také paní MUDr. Bilkové, která  

umožnila žákům natáčet část soutěžního videa ve své ordinaci a v neposlední řadě rodičům za 

výbornou spolupráci při organizaci cesty do Prahy. 

 

 

10. 3 Mimoškolní aktivity  

 Ve školním roce 2013/2014 bylo žákům nabídnuto 15 zájmových útvarů, kde měli 

možnost trávit svůj volný čas. Poděkování patří nejen pedagogům školy, ale i externistům, kteří 

svůj volný čas věnovali žákům naší školy. 

http://www.youtube.cz/
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Přehled zájmových útvarů:  

Dramatický kroužek Barevný minivolejbal 

Výtvarný Šachový 

Míčové hry Gymnastický 

Florbal Mažoretky 

Sborový zpěv Křesťanská výchova – katolické 

náboženství 

Keramika Křesťanská výchova – evangelické 

náboženství 

Vybíjená Počítačový 

Step by step – angličtina  

 

11. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 

INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2013/14 nebyla inspekční činnost ČŠI provedena. 

 

 

12. KONTROLA FINANČNÍHO VÝBORU OBCE HNOJNÍK NA MZŠ HNOJNÍK 

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

Předmětem kontrolní činnosti bylo: 

 

1. Kontrola sestavení rozpočtu na rok 2014 

2. Kontrola plnění rozpočtu za rok 2013 s důrazem na kontrolu položek, u kterých byl 

nulový nebo výrazně překročený plán čerpání  

3. Kontrola vedení pokladny  

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 3000,- Kč, způsob evidence nákupů a zaúčtování 

 – namátková kontrola vybraných položek  

9. Výběrová řízení na nákup zařízení pro provoz školy  

 

Finanční výbor doporučil provést aktualizaci rozpočtu pro 2. pololetí školního roku 2013/ 

2014. Dále bylo zjištěno, že k některému vyřazovanému majetku k 31. 12. 2013 chybí 

protokoly o vyřazení, proto kontrolní orgán uložil doložení protokolů o zničení, 
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neekonomické opravě nebo protokol o morálním zastarání zařízení vystavený odbornými 

firmami. 

Následná kontrola byla provedena dne 30. 9. 2014. Byl předložen aktualizovaný 

rozpočet, který vychází z přidělených příspěvků zřizovatele, byl sestaven jako vyrovnaný. 

Původní rozpočet pro rok 2014 byl aktualizován a byly do něj zařazeny položky podle 

aktuálních potřeb školy. Na základě požadavku z minulé kontroly byly předloženy posudky 

odborných firem ke stavu vyřazovaného majetku. Byl doložen doklad o způsobu likvidace 

vyřazovaného majetku. 

 

13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2013 

Škola hospodařila s rozpočtem složeným z  příspěvku Obecního úřadu v Hnojníku, 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, dotace Projekt EU Peníze školám, vlastními 

příjmy a příjmy z doplňkové činnosti. Vlastní výnosy jsou tvořeny tržbami za stravování 

žáků a 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, nábytek apod. Dalším zdrojem vlastních výnosů jsou 

úhrady za poskytování stravování cizím strávníkům a úroky z účtů organizace.  Do výnosů je 

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 provozovala celoročně pronájem tělocvičny 

 a učeben školy, přípravu obědů pro cizí strávníky, dlouhodobé pronájmy prostor ZŠ a MŠ. 

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013 skončilo zlepšeným hospodářským 

výsledkem ve výši 262.260,77 Kč. Tento výsledek je tvořen ztrátou z hlavní činnosti ve výši  

 -23.748,13 Kč a ziskem z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 286.008,90 Kč. Zřizovatel  

v roce 2013 poskytnul škole příspěvek na provoz ve výši 1.217.421,- Kč.  

Ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje škola 

obdržela 16.704.000,- Kč na přímé náklady na vzdělávání, dotace byla plně dočerpána. 

V období od 1. 6. 2013 škola vstoupila do projektu operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost - „Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědného oboru na ZŠ 

Hnojník“. Předpokládané ukončení projektu je datováno k 31. 12. 2014, celková částka 

čerpání je 789.379,70 Kč a v roce 2013 byla na účet školy pro tento účel zaslána částka ve 

výši 385.708,70 Kč.  

Mimo výše uvedené zdroje financování byly v roce 2013 použity vlastní zdroje ve výši 

2.584.4450,69 Kč (stravné, školné, pronájmy, sponzorské dary, úroky a ostatní).  V roce 

2013 obdržela škola sponzorské dary ve výši 21 977,- Kč, které byly použity na vybavení 

mateřské školy, dále škola obdržela příspěvky obcí na pobytový tábor žáků v polském 

 Pucku. 
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13.1 VÝNOSY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy 
Hlavní činnost 

(Kč) 

Vedlejší činnost 

(Kč) 

výnosy z prodeje služeb 1 483 815 658 143 

jiné ostatní výnosy 166 700 0 

výnosy z pronájmů 0 194 661 

čerpání fondů 27 932 0 

ostatní výnosy 15 268 30 616 

úroky  7 316 0 

výnosy z transferů ( KÚ  a Obec 

Hnojník) 
18 231 679 0 

celkem 19 932 710 883 420 

Náklady 
Hlavní činnost 

(Kč) 

Vedlejší činnost 

(Kč) 

mzdové + sociální 16 514 292 211 954 

spotřeba materiálu 1 953 341 322 053 

energie 465 860 57 708 

opravy a údržba 88 691 0 

investice 0 0 

cestovné 28 921 114 

ostatní služby 446 104 1 575 

náklady na DDHM 374 551 0 

odpisy 38 195 4 007 

ostatní finanční náklady  

(bankovní popl., pojištění) 
31 092 0 

prodej zboží  5 040 0 

náklady na reprezentaci  9 559 0 

ostatní náklady z činnosti 500 0 

penále 312 0 

celkem 19 956 458 597 411  

 Hlavní činnost Vedlejší činnost 

hospodářský výsledek -23 748 Kč 286 009 Kč 

celkem 262 261 Kč 
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Výsledek hospodaření za rok 2013 byl ve výši 262 261 Kč. 

 

 

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2013 

 

Přehled fondů  

Fond odměn 109 057 Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 92 875 Kč 

Fond investiční 131 805 Kč 

Fond rezervní  564 028 Kč 

Fond rezervní – z ostatních titulů 151 246 Kč 

Celkem 1 049 011 Kč 

      

 

14. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

 

14.1 Projekt NatTech - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

Ve školním roce 2013/14 se naše škola zapojila do projektu "Podpora přírodovědného 

 a technického vzdělávání - NatTech". Cílem projektu je motivovat žáky ke studiu  technických 

 a přírodovědných oborů.  

V rámci tohoto projektu žáci naší školy navštěvovali kroužky technického vzdělávání na 

Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové 

zkoušky, Frýdek-Místek. 

Přehled kroužků:  

1. Technika – Nabízí žákům osobní seznámení se základy technických prací v dílnách, ale také 

se systémy CNC strojů, jejich programování a ukázkou provozu. Vyzkouší si práci v kreslících 

programech, jako jsou INVENTOR a AutoCAD. Seznámí se tak s různými možnostmi tvorby 

výkresové dokumentace. 

2. Chemie – Žáci zkoumají v laboratoři látky a provádějí jednoduché chemické pokusy, některé 

pomocí moderní měřící soupravy PASCO. 

3. Robotika – Žáci se seznamují atraktivní formou se základy automatizace a robotizace, 

 s využitím stavebnice Lego. V kroužku se zabývají  i pájením a zapojováním jednoduchých 

obvodů.  
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Kroužky techniky ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 21 žáků naší školy 

v doprovodu 3 učitelů. Výuka v kroužcích probíhala jednou za pět týdnů v prostorách odborných 

učeben na Střední průmyslové škole ve Frýdku - Místku. Naši žáci byli rozděleni do tří skupin 

 a každá skupina za celý školní rok navštívila minimálně dvakrát každý z koužků. Během každé 

návštěvy naši žáci řešili připravené zajímavé praktické úkoly a seznámili se s tradičními  

i novými moderními  technologiemi. 

S velkým zájmem se zejména žáci zapojili do činnosti v technických dílnách, kde si 

vyzkoušeli vyrobit s využitím obráběcích strojů vlastní stojan na psací potřeby. Z moderních 

technologií je nejvíce zaujala 3D tiskárna. 
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Prázdninové motivační soustředění 

 

V posledním týdnu měsíce srpna bylo pro žáky základních škol, které byly do projektu 

zapojeny, připraveno „ Prázdninové motivační soustředění “ v krásné přírodě Beskyd, v Resortu 

Kunčice. V průběhu soustředění plnili žáci mnoho úkolů z oblasti přírodovědného  

i technického vzdělávání. O prázdninách bylo také  

mnoho časového prostoru pro sportovní a relaxační 

aktivity. Mezi „zlaté hřeby“ akce patřil např. let 

balónem nad Beskydami (tematicky svázaný 

s problematikou fyziky – aerostatiky, aerodynamiky).  

                  
 

 

 

 

14.2 Projekt ROP NUTS II – Fyziky se nebojíme 

Ve školním roce 2013/14  byl předložen a schválen projekt z ROP NUTS II 

Moravskoslezsko s názvem „ Fyziky se nebojíme“. V rámci tohoto projektu bude celkově 

rekonstruována učebna fyziky. Bude nově vybavena multimediálními didaktickými pomůckami, 

učebními pomůckami a demonstračními soustavami, nově budou instalovány pracovní stoly pro 

žáky a pracovní pult pro učitele, nový nábytek a zatemnění pro výuku optiky  

a dalšími moderními prvky. 

Celkové výdaje projektu jsou kalkulovány na 1 115 926,- Kč, z toho dotace z rozpočtu školy činí 

167 389,- Kč a dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezského kraje  948 537,- Kč.  

Schválení projektu proběhlo v měsíci květnu 2014, realizace byla započata v srpnu 2014, 

dokončení je plánováno na jarní měsíce roku 2015. 
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15. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI 

15.1. Spolupráce s odborovou organizací 

V současné době působí ve škole dvě odborové organizace. Předsedkyní první organizace 

byla Mgr. Dana Bednářová, od 21. 5. 2014 paní Marcela Šubertová. Druhou odborovou 

organizaci zastupuje Ing. Milan Kohut. 

Spolupráce probíhá na základě Kolektivní smlouvy ze dne 10. 4. 2012, jednání o všech 

náležitostech vyplývajících z kolektivní smlouvy a ze zákoníku práce probíhaly aktuálně dle 

potřeby všech smluvních partnerů.  

Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem  

a zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, platových a sociálních otázek a které je třeba 

řešit v zájmu práv, oprávněných potřeb a sociálních jistot zaměstnanců.  

 

15.2. Spolupráce s žákovským parlamentem 

Žákovský parlament sdružuje žáky druhého stupně, za každou třídu je zvolen jeden 

zástupce. Umožňuje aktivní zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za 

vlastní vzdělávání a umožňuje podíl na chodu školy. Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení 

školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Žákovský parlament je prostředkem 

pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky.  

Zástupci žákovského parlamentu se pod vedením Mgr. Bednářové setkávali na 

pracovních schůzkách, na nichž přednášeli návrhy a připomínky svých spolužáků ke školnímu 

prostředí, vzájemnému soužití, připravovali soutěže a aktivity pro své spolužáky. Schůzky se 

konaly podle potřeby, převážně 1x za měsíc. Žákovský parlament spolupracoval s vedením 

školy, které řešilo jeho připomínky a náměty.  

Akce Žákovského parlamentu MZŠ: 

 Celoroční fotografické soutěže  

 Podzimní vycházky do přírody  

 Mikulášské besídky pro žáky 1. stupně a MŠ  

 Zpracování kuchařky „Moje oblíbené jídlo“  

15.3 Partneři a sponzoři školy 

 Obec Hnojník 

 Optimont 2000 s.r.o., Hnojník 

 Ing. Vojtěch Molin, Hnojník  

 Pavel Jochim, Hnojník 

 Karel Chlebek, Třanovice 

 Anna Godulová, Hradiště 

 Lucie Klapčová, Komorní Lhotka 
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 Jan Kubo, Český Těšín 

 Libor Zielonka, Hnojník 

 

15.4. Spolupráce se SRPDŠ 

Ve škole působí SRPDŠ, bohužel v tomto školním roce nevyvíjelo činnost. Dle sdělených 

informací nemělo předsedu ani členy, rodiče neměli zájem na účasti v tomto sdružení 

a spolupráci se školou, proto mělo být zrušeno. Jediným členem zůstala paní Marcela Šubertová, 

která vedla účetnictví tohoto sdružení. Dle jejího vyjádření, bylo sdružení v likvidaci. Členové 

likvidační komise, revizní komise, ani stanovy SRPDŠ nejsou ředitelství školy známy. V rámci 

likvidace tohoto sdružení byly finanční prostředky sdružení dočerpávány, ovšem informace, na 

které akce a v jaké výši, nejsou k dispozici. 

SRPDŠ je důležitou součástí každé školy. Proto vedení školy vyvinulo velkou snahu na 

obnovení jeho činnosti. Podařilo se zapojit zákonné zástupce nezletilých žáků, kteří mají zájem 

činnost sdružení obnovit. Ti vyzvali bývalou předsedkyni sdružení Bc. Konečnou  

a současnou účetní p. Šubertovou o doložení všech dokumentů týkajících se SRPDŠ (stanovy, 

zápisy, přehledy hospodaření, účetnictví). Přes velkou snahu a ochotu těchto rodičů se 

nepodařilo ani jeden z uváděných dokumentů získat. Bohužel nepodařilo se zjistit, jak byly 

prostředky v tomto školním roce čerpány, ani jaký je aktuální stav financí ve sdružení. 

V současné době paní účetní podala ke krajskému soudu v Ostravě žádost  

o výmaz sdružení z obchodního rejstříku. 

 

16. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školní družina má dvě oddělení, každé oddělení je rozděleno na odpočinkovou a pracovní 

část. Školní družina je každý den v provozu od 6:00 h do 7:30 h, odpoledne od 11:30 h do  

16:30 h. Družina je umístěna v přízemí školy 

v samostatných místnostech.  

1. oddělení navštěvují žáci první a druhé třídy, 

2. oddělení žáci třetí -  páté třídy. Obě oddělení se 

věnují výtvarným a pracovním činnostem, při 

vlídném počasí pobývají děti venku, kde je pro ně 

připravena spousta zájmových aktivit, soutěží, 

pravidelně chodí na vycházky do blízkého okolí 

školy, využívají multifunkční hřiště školy a také 

hřiště naší mateřské školy.  

Každé úterý byla pro žáky školní družiny 

vyhrazena tělocvična, ve které rádi soutěží a hrají míčové hry. V oblasti výchovy k bezpečnosti a 

ochraně zdraví se děti seznámily s pravidly dopravní výchovy a základy první pomoci, proběhla 

beseda s místní policií.  
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Dlouhodobým a trvalým úkolem je výchova dětí ke kázni a slušnému chování.  

V rámci besed žáci hovořili o vzájemných vztazích, o chování při stolování a chování  

v rámci školy i mimo ni. Žáci se rovněž celoročně podíleli na výzdobě školy a školní družiny, 

vyráběli novoročenky, přání ke Dni matek, velikonoční i vánoční ozdoby. Malovali 

temperovými i olejovými barvami a vytvořili krásné karnevalové masky.  

 

 

 

Oblíbené akce ŠD: 

 

 Vánoční pečení cukroví s rodiči 

 Beseda pro rodiče "Jak se správně učit"  

 Soutěž "Rychlé švihadlo" 

 Den dětí 

 Společenské a didaktické hry ve 

skupinách - Farmář, Dostihy, Co je to, 

Autoškola a jiné 

 Výlet do místního hnojnického lesa  

s opékáním párků 

 

 

 

 

17. ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Mateřská školka byla v předchozím školním roce zateplena, bylo vybudováno krásné 

dětské hřiště s moderními a účelnými herními prvky „Zahrada snů“. Zahrada je využívána nejen 

dětmi z mateřské školy, ale i žáky školy základní a v odpoledních hodinách také školní družinou. 

 Školní vzdělávací program mateřské školy má název „Hřej sluníčko, hřej“, který má za 

úkol vést k ochraně životního prostředí, v němž žijeme. Pedagožky vytvářely podmínky pro děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami, podporovaly a rozvíjely nadání dětí talentovaných. 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř ročních období. V rámci těchto témat se uskutečnily školní 

akce:  

 Mikulášská nadílka  

 Karneval  

 Den Země  

 Den matek  

 Zahradní slavnost s pasováním předškoláků  

 Školní výlety  

 Návštěvy základní školy 

 Kulturní vystoupení dětí s vánoční tématikou v domově důchodců ,,Svatý Josef“  

 Divadelní představení pro děti MŠ 
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 Exkurze do stáje „Moncheri“, seznamování se s životem domácích zvířat 

 Nebojte se strašidel-estetické a pracovní činnosti při opracování dýní, hudební hry 

 Oslava mezinárodního dne zvířat 

 

V mateřské škole je zřízena třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- 

logopedická třída. Škola úzce spolupracuje s klinickou logopedkou Mgr. Irenou Piperkovou, 

která sídlí v prostorách mateřské školy.  

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, rodiče se aktivně zapojují do společných 

akcí a školku podporují finančně i osobní pomocí, např. při zahradní slavnosti, karnevalu, či 

úpravách vnitřních prostor. 

 

17.1 Vybrané akce mateřské školy 

 

17.1.1 Vánoční besídka v Domově pro seniory v Hnojníku 

 

V předvánočním období 2013 navštívily 

děti mateřské školy třídy „Sluníčko“ Domov pro 

seniory v Hnojníku. Děti se představily 

s předvánočním pásmem „Čertící“, básničkami  

a písničkami o zimě, Vánocích a tanečním 

vystoupením „Sněhuláci“. Závěrem popřály 

babičkám a dědečkům krásné, usměvavé 

 a spokojené svátky a byly odměněny malými 

dárečky a sladkostmi. Celkový dojem 

předvánočního času podtrhla vánoční výzdoba, na 

které se podíleli senioři. Atmosféra byla 

proteplena milými úsměvy přítomných babiček a dědečků. 

 

 

 

17.1.2 Besídky ke Dni matek 

 

V měsíci květnu ve všech odděleních mateřské školy oslavily děti svátek maminek. 

Potěšily své maminky, babičky, ale i tatínky  krásným programem, který s velkým zápalem 

nacvičovaly pod vedením svých učitelek. Ve svém pásmu zazpívaly, zatančily, zarecitovaly 

verše o maminkách, zahrály pohádku a vytvořily tak krásnou atmosféru oslav tohoto svátku. 

Závěrem předaly svým maminkám přáníčka s dárečky, které pro ně vyrobily. Příjemnou 

atmosféru dokreslila vyzdobená třída a pohoštění pro rodiče i děti, které pomohly připravit 

ochotné maminky a babičky.  
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17.1.3 Zahradní slavnost 

 

Děti mateřské školy v Hnojníku oslavily svůj svátek v jejich krásném zahradním areálu. 

Zahradní slavnost se uskutečnila v úterý 10. června za nádherného slunečného počasí a bohaté 

účasti dětí, rodičů i přátel školy. Děti mateřské 

školy předvedly svá taneční vystoupení, přidaly 

se i děti 1. třídy ZŠ, mažoretky a gymnastky.  

Za tónů příjemné hudby se s mateřskou 

školou loučilo 21 předškoláků, kteří v září 

poprvé usednou do školních lavic. Děti byly 

pasovány šerpou s nápisem „Hurá do školy“, 

paní učitelky se s dětmi rozloučily knihou 

 s věnováním. Program pokračoval „Pohádkovou 

cestou“, na které děti plnily různé úkoly. Na 

jejím konci je čekala odměna v podobě květinkové medaile. Pak se již všechny děti mohly těšit 

na skákací hrad „Šašek se skluzavkou“ a veselý interaktivní program „Klaunů Bublipuků“, se 
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kterými si mohly zatancovat, zasoutěžit či vyrobit balónky. S velkým zájmem dětí se setkalo 

malování na obličej, tato nádherná umělecká díla vytvářela naše budoucí paní učitelka 1. stupně 

Mgr. Dagmar Lokayová. To, že se akce vydařila a už nyní si děti žádají její opakování, je 

zásluhou především paní učitelky Bc. Dagmar Martinkové a paní učitelky Mgr. Jarmily Mecové. 

Velké poděkování patří také ostatním zaměstnancům mateřské školy, rodičům i prarodičům dětí, 

kteří se podíleli materiálně i osobně na jejím zdárném průběhu.  

 

         
 

    

       

 

 

18. HLAVNÍ ZÁMĚRY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

 Poskytnout žákům kvalitní základní vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, nadání, zájmy při 

školních i mimoškolních aktivitách, zohledňovat jejich vzdělávací potřeby, školu 

přibližovat reálnému životu, propojovat výuku s praktickými zkušenostmi dětí.  

 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. Nabízet rozvíjení 

zájmových aktivit prostřednictvím zájmových kroužků. 
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 Vzdělávání v MŠ vést k tomu, 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. 

Zaměřit se na spolupráci a dobré soužití mezi žáky základní školy a dětmi mateřské 

školy. Organizovat akce, při kterých dojde k jejich vzájemnému poznávání a vytváření 

dobrých vztahů, pokračovat v tradičních akcích školy, které přispívají k dobrému klimatu 

školy. Vytvářet nové tradice, např. slavnostní vítání prvňáčků, pasování deváťáků, aj.  

 Prohlubovat počítačovou gramotnost žáků. Zlepšovat jejich orientaci ve světě informací, 

využívat ji ve výuce všech předmětů. Dále se zaměřit na zkvalitnění výuky cizích jazyků.  

 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. 

 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.  

 Dokončit projekt, který je zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědného 

oboru na MZŠ Hnojník, realizovat projekt ROP „ Fyziky se nebojíme“. 

 Z učebny hudební výchovy vybudovat aulu školy, kde by se pořádaly slavnostní akce pro 

žáky i veřejnost, vybavit školní klub novým nábytkem a klimatizací. 

 Podporovat motivaci a zainteresovanost pedagogických i nepedagogických pracovníků, 

stabilizovat kvalifikovaný pedagogický sbor s fungujícím systémem zastupitelnosti. 

Obnovit důvěru a dobré klima na pracovišti, vytvářet pozitivní a tvůrčí atmosféru jak 

mezi zaměstnanci školy, tak ve vztahu k žákům a zákonným zástupcům, podporovat 

mimoškolní aktivity žáků.  

 Usilovat o propojení školy se životem obce, spolupracovat s rodičovskou veřejností, 

obnovit činnost SRPDŠ, rozvíjet spolupráci a důvěru mezi zákonnými zástupci žáků, 

školou a veřejností. 

 

 

V Hnojníku, dne 10. 10. 2014                 

 

 Zpracovala: Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka  

 

Školská rada schválila dne 29.10.2014 


