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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 

Sídlozákladníškoly Hnojník 120, 739 53 

Sídlo mateřské 

školy 

Hnojník 360, 739 53 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 75 026708 

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 

Ředitelka školy:                                                 Mgr. Dagmar Tobolová 

Statutární zástupce ředitele školy:                     PhDr. Lenka Skřekucká 

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 

 

mailto:reditelka@zshnojnik.com
http://www.zshnojnik.com/
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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 
Tabulka 2: Zřizovatel 

 

 

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 
Tabulka 3: Součásti školy 

 

 

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 61 20,3 

1. stupeň ZŠ 5 109 18,2 

2. stupeň ZŠ 8 209 23,2 

Školní družina 2 56 28 

Školní klub 1 30 30 

Školní jídelna MŠ X 61 X 

Školní jídelna ZŠ X 268 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 nepovinných předmětů. 

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

 

 

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 
Mgr. Svatava Kubeczková,  

Mgr. Jarmila Mecová 

  Mgr. Marie Ovčaříová 

    

 za zřizovatele 
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. Na prvním stupni se vzdělávají především děti z naší obce Hnojník, na druhý 

stupeň pak přicházejí i žáci z okolních obcí. 

 

 V roce 2000 došlo k celkové rekonstrukci a přístavbě nové budovy s jídelnou  

a velkou tělocvičnou, škola je bezbariérová, a to díky výtahu, který propojuje původní 

historickou část i přístavbu. V roce 2014 byla školy revitalizována, vnější obvodové stěny 

byly zatepleny, dále proběhla výměna oken a dveří vnějších vstupů. Cílem bylo snížení 

energetické náročnosti objektu školy, zlepšení tepelně technických vlastností konstrukce  

a zkvalitnění stavebně technického stavu budovy. Celý projekt revitalizace zajistil  

a koordinoval zřizovatel školy obec Hnojník, za což mu patří velké poděkování. 

 

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola 

pro život. I přes velmi náročný školní rok, a to především z důvodu velké nemocnosti 

některých pedagogů, z hodnotících zpráv jednotlivých výchovně vzdělávacích oblastí 

vyplývá, že tematické plány byly až na několik málo výjimek splněny. Neprobrané učivo je 
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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 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. 

 

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu EU Výzva č. 56 - čtenářská 

gramotnost, Dejme jazykům zelenou!  Žáci  2. - 7. ročníku měli možnost poznat netradiční 

výuku, ve vyučovacích hodinách si samostatně četli knihy, které je zajímají, a následně si 

 o nich s ostatními povídali. 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 

bylo  uskutečnění 4 jazykových kurzů pro učitele v zahraničí a dále  se 40 žáků mělo možnost 

zúčastnit jazykově - vzdělávacího pobytu v Londýně.  Pedagogové i žáci tak měli možnost se 

zdokonalit v cizím jazyce a poznat reálie této země. Celková dotace na projekt činila téměř  

1 milion Kč. 

 

Ve školním roce 2015/2016 se v základní škole vzdělávalo 318 žáků v patnácti třídách a 67 

dětí v mateřské škole. 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 17 dataprojektorů. Pedagogové tak mohou všechny tyto 

technické prostředky využívat k podnětné a zajímavé výuce. Ve všech třídách jsou výškově 

nastavitelné židle a lavice, jsou tak zajištěny požadavky na omezení zdravotních rizik u dětí. 

Pro výuku tělesné výchovy má škola dobré podmínky, žáci využívají dvě tělocvičny, 

víceúčelové sportovní hřiště a dopravní hřiště, které slouží k výuce dopravní výchovy 

především v hodinách prvouky a přírodovědy na prvním stupni. K prezentaci kulturních 

vystoupení pro žáky i pro veřejnost je využívána malá tělocvična školy a dále renovovaná  

učebna hudební výchovy, která  se stala jakousi společenskou aulou, kde se kromě výuky 

konají přednášky, besedy, slavnostní rozloučení s deváťáky, ale i přivítání prvňáčků.   

 

Pracovní prostředí pro pedagogy je plně funkční a motivující, kabinety jsou  prostorné, světlé, 

vybaveny počítačem s přístupem na internet. Bohužel jsou většinou vybaveny zastaralým, 

nevyhovujícím nábytkem, který je potřeba obnovit. Vzhledem k nedostatku finančních 

prostředků, a to především z důvodu vyčerpání rezervního fondu na úhradu nákladů vzniklých 
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v souvislosti se soudním sporem bývalého ředitele, nebylo možné obnovu realizovat, 

investice jsou zařazeny do plánu investic v horizontu 4 let.  

 

Velmi kvalitní a přínosnou činnost vykazoval nově založený Spolek rodičů a přátel 

Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník (dále jen SRPŠ). Předsedkyní spolku byla zvolena Mgr. Eva 

Finkeová. Hlavním účelem spolku je podporovat školu při výchovně vzdělávacích činnostech, 

mimoškolní a zájmové činnosti. Spolek získával finanční prostředky z několika zdrojů – 

příspěvek od rodičů, sponzorské dary, zisk z organizovaných akcí apod. 

 

Škola má moderní, funkční, pravidelně aktualizované webové stránky, které kladně 

ohodnotila nejen česká školní inspekce, ale i další subjekty včetně rodičů.  Stránky 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. Rodiče 

mají možnost aktuálně sledovat prospěch svých dětí prostřednictvím elektronické žákovské 

knížky nebo využít online omluvenky pro sdělení nepřítomnosti žáka třídním učitelům, vše  

v modulu programu Bakaláři. Zefektivnila se tak komunikace a předávání informací  

mezi školou a rodiči žáků. 
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1.7 Materiálně-technické podmínky školy 

Materiálně-technické podmínky školy 

Kmenové učebny  15 učeben 

Odborné učebny  multimediální učebna fyziky 

 multimediální učebna chemie 

 multimediální učebna přírodopisu 

 multimediální učebna cizích jazyků 

 2 učebny výpočetní techniky 

 multimediální učebna hudební výchovy 

 učebna výtvarné výchovy 

 učebna cvičné kuchyně 

 keramická dílna 

 pracovní dílna kovo - dřevo 

Relaxační prostory  klubovna školního klubu 

 dvě třídy družiny 

 školní knihovna 

 zahrada školní družiny 

Sportovní zařízení  2 tělocvičny 

 víceúčelové sportovní hřiště 

 dopravní hřiště 

Žákovský nábytek  výškově nastavitelné židle a lavice 

Učební pomůcky, sportovní nářadí apod.  vybavení učebními pomůckami je  

na dobré úrovni, průběžně se pomůcky 

obnovují a doplňují 

Vybavení učebnicemi a knihami  ve škole je zřízena žákovská knihovna, 

která disponuje dostatkem učebnic pro 

žáky, průběžně se doplňuje a obnovuje 

novými učebnicemi, knižní fond se 

pravidelně obnovuje a doplňuje, v rámci 

projektu Výzva 56 byla dovybavena cca 

1300 tituly 

Vybavení kabinetů  vybavení většiny učitelských kabinetů je 

zastaralé, nábytek neodpovídá 

současným estetickým požadavkům  

a trendům,  dle finančních možností 

školy bude postupně obnovován 

Vybavení laboratoří a učeben   učebna fyziky 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, v plánu je její 

rekonstrukce 

 učebna přírodopisu je multimediální, 

dobře vybavena učebními pomůckami 
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 jedna jazyková jazyková učebna je 

multimediální, druhá učebna je vybavena 

interaktivní tabulí, v plánu je vybudování 

druhé multimediální učebny cizích 

jazyků 

 učebna hudebny byla modernizována  

a esteticky dovybavena,  

 učebna vaření a šití je zastaralá, v plánu 

je její obnova 

 učebna pracovních činností byla kvalitně 

vybavena  učebními pomůckami v rámci 

projektu Výzva 57 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

 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 jsou instalovány 

dataprojektory a připojení na internet, 

všechny učebny jsou vybaveny 

audiovizuální technikou  

Multimediální vybavení  9 interaktivních tabulí, 17 dataprojektorů 
Tabulka 6: Materiálně technické podmínky školy 

 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Vzdělávací program 

 

 

Zařazené třídy 

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

Vyučovací jazyk český 
Tabulka 7: Vzdělávací program 

 

 

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 
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  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 

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
 

Člověk a zdraví 

výchova ke 

zdraví 
0 0 0 0 0 

10 10+3 

tělesná výchova 2+1 2+1 2+1 2 2 

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

Disponibilní vyučovací jednotky 

 z RVP ZV 
          14    

za ročník dle ŠVP 21 22 25 25 25   118  

min. / max. za ročník dle RVP ZV 

1
8
/2

2
 

1
8
/2

2
 

2
2
/2

6
 

2
2
/2

6
 

2
2
/2

6
 

1
1
8
 

  

 
Tabulka 8: Učební plán pro 1. stupeň vzdělávání 
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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 

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

 
 

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
 

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   

Tabulka 9: Učební plán pro 2. stupeň vzdělávání 2. část 
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Volitelné vyučovací předměty 

 

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
 

Volitelný blok 

konverzace v Aj 1 1 1 1 

  0+4 
Informatika v praxi 0 1 0 1 

Přírodovědný seminář 0 1 0 0 

Polský jazyk 0 0 0 1 

za ročník dle ŠVP 30 30 31 31 - 122 

min. / max. za ročník dle RVP ZV 
2
8
/3

0
 

2
8
/3

0
 

3
0
/3

2
 

3
0
/3

2
 

1
2
2
 

- 

Tabulka 10: Volitelné vyučovací předměty 
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3. PŘEHLED PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Pracovníci školy 

 

 Fyzický počet Přepočtený počet 

Počet učitelů ZŠ 24 21,91 

Počet vychovatelů ŠD 2 1,57 

Počet učitelek MŠ 6 5,80 

Počet vychovatelů ŠK 1 0,40 

Počet asistentů pedagoga 5 2,7 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 8,07 

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 57 49,45 
Tabulka 11: Pracovníci školy 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

MŠ 

Pracovní zařazení 
Přepočtený 

úvazek 

Délkapedag

ogicképraxe Stupeň vzdělání 

č.1 vedoucí učitelka 1,0 39 VŠ 

č.2 učitelka 0,90 3 SŠ 

č.3 učitelka 1,0 25 VŠ 

č.4 učitelka 0,975 31 SŠ 

č.5 učitelka 0,95 1 SŠ 

č.6 učitelka 0,975 13 SŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci MŠ 5,80  
Tabulka 12: Údaje o pedagogických pracovnících MŠ 
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Pedagogičtí 

pracovníci  

 

Pracovní 

zařazení 

Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

Odborná 

kvalifikace 

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

č. 2 učitelka 1,0 30 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 3 učitelka 1,0 14 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 4 učitelka 1,0 31 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 5 učitelka 1,0 21 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 6 učitelka 1,0 38 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 

č. 7 učitelka 1,0 27 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 8 učitelka 1,0 6 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 9 učitel 0,955 16 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 10 učitelka 0,955 18 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 11 učitelka 0,5 17 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 12 učitelka 0,682 4 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 13 učitelka 0,82 37 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 14 učitelka 0,455 13 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 15 učitel 0,955 22 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 16 učitelka 1,0 18 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 17 učitelka 1,0 18 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 18 učitel 0,955 38 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 19 učitelka 1,0 33 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 20 učitelka 0,955 16 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

 

č.21 

učitelka, 

statutarní 

zástupce 

ředitelky 

školy 

1,0 29 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 22 ředitelka 1,0 22 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 23 učitelka 1,0 35 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 24 učitelka 0,682 7 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci   21,91  

Tabulka 13: Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ 
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Tabulka 14: Vychovatelky ŠD a ŠK 

 

 

Asistenti pedagoga Pracovní zařazení 
Přepočtený

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

č. 1 asistent pedagoga 0,7 19 SŠ 

č. 2 asistent pedagoga 0,8 23 VŠ 

č. 3 asistent pedagoga 0,65 1 VŠ 

č. 4 asistent pedagoga 0,275 3 VŠ 

č. 5 asistent pedagoga 0,275 4 VŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci  2,7  
Tabulka 15: Asistenti pedagoga 

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Věk Muži Ženy Celkem 

do 30 let 0 3 3 

31 – 40 let 0                 6 6 

41 – 50 let 1 13 14 

51 – 60 let 1 11 12 

nad 60 let 1 2 3 

Celkem 3 35 38 

Tabulka 16: Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 

Vychovatelky ŠD a ŠK Pracovní zařazení 
Přepočtený

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

č. 1 vychovatelka 0,8 27 SŠ 

č. 2 vychovatelka 0,77 9 SŠ 

č. 3 vychovatelka 0,4 1 VŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci 1,97  
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3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Pracovní zařazení 
Přepočtený

úvazek 
Stupeň vzdělání 

č. 1 
uklízečka MŠ 1 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 2 
uklízečka, pradlena ZŠ 1 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 3 
kuchařka MŠ 1 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 4 
kuchařka ZŠ 1 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 5 
školnice MŠ 1 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 6 
uklízečka ZŠ 0,91 

středoškolské vzdělání  

s maturitou  

č. 7 
hospodářka 1 

středoškolské vzdělání  

s maturitou 

č. 8 zástupce ředitele pro 

provoz a vnější vztahy 
1 vyskoškolské 

č. 9 
hlavní kuchařka ZŠ 1 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 10 pomocný pracovník 

údržby 
1 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 11 pomocný pracovník 

údržby 
0,8 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 12 
vedoucí šk. jídelny ZŠ 1 

středoškolské vzdělání  

s maturitou 

č. 13 
kuchařka ZŠ 1 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 14 
uklízečka ZŠ 0,91 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 15 kuchařka ZŠ 1 
středoškolské vzdělání  

s výučním listem 

č. 16 vedoucí ŠJ MŠ. 

kuchařka ŠJ MŠ, 

kuchařka ŠJ ZŠ 

1 
středoškolské vzdělání  

s výučním listem  

č. 17 
uklízečka ZŠ 0,625 

středoškolské vzdělání  

s výučním listem 

č. 18 uklízečka ZŠ 0,825 
středoškolské vzdělání  

s výučním listem 

Celkem počet nepedagogických pracovníků 17,07  
Tabulka 17: 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 
počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho nástup  

po odkladu 
počet odkladů 

2 27 1 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 48 žáků, 2 žáci 

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

gymnáziích. 

 

Škola 
Počet přijatých  

žáků 

Gymnázium osmileté 0 

Gymnázium šestileté 2 

Gymnázium čtyřleté 6 

Konzervatoře  0 

SOŠ s maturitou podle oboru:  

Technické 12 

Ekonomické, právní a veřejnosprávní 5 

Informační technologie 4 

Pedagogické 1 

Zdravotnické 7 

Umělecké 0 

Gastronomie 0 

Ostatní 1 

SOŠ s výučním listem  12 

SŠ bez výučního listu  0 

Žáci nepokračující ve studiu 0 

Součet 50 

                        Tabulka 23: Přijatí žáci na SŠ 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ K 30. 6. 2016 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

1. stupeň 

třída 

počet 

žáků 
prospělo 

prospělo 

s vyznamenáním 
neprospělo 

jiné 

hodnocení 

průměr 

na žáka 

I. A 13 0 13 0 0 1,000 

I. B 13 0 13 0 0 1,000 

II. 26 0 26 0 0 1,038 

III. 25 1 24 0 0 1,130 

IV. 21 1 20 0 0 1,212 

V. 22 6 16 0 0 1,445 

VI.A 28 18 10 0 0 1,704 

VI.B 21 15 6 0 0 1,711 

VII.A 25 12 13 0 0 1,586 

VII.B 28 23 5 0 0 1,990 

VIII.A 21 15 6 0 0 1,688 

VIII.B 21 13 8 0 0 1,734 

IX.A 24 15 8 1 0 1,905 

IX.B 24 14 10 0 0 1,826 

Celkem 312 156 155 1 0 1,4978 
   Tabulka 24: Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Údaje o výchovných opatřeních 

1. stupeň 

třída 

počet 

žáků 

pochvaly 

TU 
pochvala ŘŠ NTU důtky TU důtky ŘŠ 

I. A 13 25 0 0 0 0 

I. B 13 23 0 0 0 0 

II. 26 10 0 0 0 2 

III. 25 15 0 3 1 0 

IV. 21 23 1 1 0 0 

V. 22 21 0 13 0 0 

Celkem 120 117 1 17 1 2 
   Tabulka 25: Údaje o výchovných opatřeních na 1. stupni 

 

 

 

2. stupeň 

třída 

Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
NTU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2.stupeň 

z chování 

3. stupeň 

z chování 

VI.A 28 8 0 5 4 0 0 0 

VI.B 21 26 1 22 10 3 1 0 

VII.A 25 15 3 13 5 1 0 0 

VII.B 28 11 0 10 9 2 0 0 

VIII.A 21 20 3 6 4 1 0 0 

VIII.B 21 15 3 6 6 3 0 0 

IX.A 24 11 4 9 9 5 1 0 
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IX.B 24 14 1 8 8 2 1 0 

Celkem 192 181 15 79 55 17 3 0 
Tabulka 26: Údaje o výchovných opatřeních na 2. stupni 

 

 

 
počet 

žáků 

pochvala 

TU 

pochvala 

ŘŠ 
NTU 

důtka 

TU 

důtka 

ŘŠ 

2. stupeň  

z chování 

3. stupeň 

z chování 

Celkem 312 298 16 96 56 18 3 0 
Tabulka 27: Údaje o celkově udělených výchovných opatřeních 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 Celkový počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Celkový počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 2180 41,923 0 0 

2. stupeň 4646 46,965 0 0 

Celkem 6826 44,44 0 0 

   Tabulka 28: Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

5.3 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vedeni v evidenci školských poradenských 

zařízení – pedagogicko-psychologických poradnách (PPP) ve Frýdku-Místku a Českém 

Těšíně a speciálně pedagogických centrech (SPC) v Ostravě a Frýdku-Místku. Na doporučení 

poraden byla pro žáky realizována podpůrná opatření, případně jim poskytnuta reedukační 

péče nebo pomoc asistenta pedagoga a vypracován individuální vzdělávací plán (IVP).  

 

Ve školním roce 2015/2016 bylo vykazováno 37 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

v péči školských poradenských zařízení, z toho 9 dívek, a známý počet žáků se zdravotním 

postižením byl 28, z toho 6 dívek. 

 

Pedagogové zpracovali na doporučení PPP a SPC celkem 8 IVP, z toho 2 pro žáky 

s vývojovými poruchami učení, 1 pro PAS – atypický autismus, 1 pro PAS – Aspergerův 

syndrom, 1 pro žáka se středně těžkým tělesným postižením a 3 plány pro žáky se středně 

těžkou vadou řeči. 

   

Reedukační péče byla poskytnuta po vyučování 14 žákům, v 11 případech se jednalo o žáky 

s vývojovými poruchami učení. Prováděná náprava napomohla dětem lépe zvládat výuku 

vzhledem k jejich postižení. Ve škole působili a pomáhali asistenti pedagoga, a to u 4 žáků. 

Jejich činnost přispívala k eliminaci rušivých vlivů a ke zdárnému průběhu výuky. 
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6. ÚDAJE O PREVENCI  SOCIÁLNĚ  PATOLOGICKÝCH  JEVŮ, PREVENCE RIZIK  

A ŠKOLNÍ ÚRAZY 

6.1 Charakteristika strategie preventivního programu školy 

Funkci školního metodika prevence na škole zastává paní učitelka Alma Cieslarová, která 

spolupracuje s výchovnou poradkyní, třídními učiteli, vedením školy a s několika 

neziskovými organizacemi. Minimální preventivní program školy byl schválen  

na pedagogické poradě v září 2015. Cílem preventivního programu školy bylo zvýšit odolnost 

žáků vůči sociálně patologickým jevům. V našem výchovně vzdělávacím procesu jsme se 

snažili o to, aby se preventivní působení stalo součástí života školy. Cílem této snahy bylo 

upevnit školní kolektiv, vytvořit lepší vzájemné vztahy mezi žáky navzájem, ale i mezi učiteli 

a žáky a rovněž mezi učiteli a rodiči. Snažili jsme se vytvářet zdravé třídní kolektivy 

omezující pravděpodobnost vzniku šikany. Na pedagogických radách jsme projednávali 

prevenci negativních jevů. Všemi dostupnými prostředky jsme se snažili vést žáky  

k pěstování zdravého životního stylu. Bohužel činnost metodika prevence byla v letošním 

roce ovlivněna její dlouhodobou pracovní neschopností.  

 

V průběhu roku se školní metodička prevence zúčastňovala setkání pořádaných obvodním 

metodikem prevence Mgr. Zdeňkou Neničkovou, pracovníkem Pedagogicko-psychologické 

poradny Frýdek-Místek. Tato setkání byla zajímavá a inspirující pro další práci. 

Prevence rizikového chování se během celého roku promítala také v těchto vyučovacích 

předmětech: občanská výchova, výchova ke zdraví, dějepis, přírodopis, tělesná výchova, 

výtvarná výchova aj.  

 

Žákům naší školy byly nabídnuté zajímavé kroužky, po výuce mohli zůstat ve školní družině 

nebo ve školním klubu, kde se mohli zapojit do různých soutěží a projektů školy. Tyto 

aktivity plnily funkci nespecifického charakteru primární prevence, s cílem předcházet 

problémům a následkům rizikového chování, v některých případech i minimalizovat jejich 

negativní dopad a další šíření. 

 

V rámci rozvoje sociálních dovednosti se naše škola připojila do projektu Adopce na dálku  

a finančně začala podporovat malou školačku z Ugandy Eunici Atimango. Žáci finance 

nežádali po rodičích, ale získávali je sami sběrem papíru, prodejem svých výrobků  

na jarmarku, sběrem kaštanů a žaludů. 

 

Další akci, kterou jsme pojali jako velmi důležitou v rámci boje s rasismem a xenofobií, bylo 

zapojení do projektu EDISON, mezinárodní studentské organizace AISEC. Ve škole jsme 

hostili 8 vysokoškolských studentů z různých částí světa (Albánie, Kolumbie, Thajsko, 

Řecko, Pákistán, Rumunsko, Brazílie, Gruzie), žáci tak měli možnost se seznámit se zvyky, 

tradicemi a situacemi v jiných zemích a uvědomit si vlastní identitu. Porovnávali jejich 

kulturu, náboženství a folklor. 
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Velkým přínosem pro zvýšení pozitivního klimatu a pěstování sounáležitosti s bývalými žáky 

naší školy byla ojedinělá a grandiózní oslava 50. výročí dětského divadla, které působí na naší 

škole. Ukázalo se, že většina naších žáků nejsou jen pasivními diváky, ale nalezneme zde 

mnoho tvořivých a aktivních herců. Paní Anna Ševečková a Mgr. Táňa Farná, vedoucí tohoto 

dětského divadelního souboru, účastníkům oslav připomněly, že za padesát let činnosti se  

v souborech vystřídalo 1146 dětí. Bylo odehráno 151 premiér a 295 repríz, soubor 

reprezentoval školu a obec Hnojník na 45 okresních soutěžích. Úspěch slavili nejen na 

krajských přehlídkách, ale i v národních kolech, a dokonce i v zahraničí. Byli jsme na to 

nesmírně pyšní.  

 

Užitečné informace a podněty dostali naší žáci z již osvědčených besed lektora  ACET 

Slavoje Raszky o kouření, šikaně, kyberšikaně, o sexu a o partnerských vztazích. Besedy  

o drogách, násilí ve vztazích teenagerů nám představili lektoři a terapeuti TEEN 

CHALLENGE. Tyto besedy jsou našimi žáky kladně hodnoceny, v jejich pořádání budeme 

pokračovat i v příštím školním roce. 

 

Školní metodička prevence ve spolupráci s výchovným poradcem vedla individuální 

rozhovory s jednotlivými žáky, poskytovala kontakty na příslušné subjekty nebo organizace. 

Snažila se podporovat třídní učitele k vytvoření pozitivního klimatu ve třídě prostřednictvím 

her. Žáci tak dostali možnost vlastního sebehodnocení a sebepojetí.  

 

Nástěnka s tematikou prevence rizikového chování byla pravidelně doplňována důležitými 

informacemi a kontakty, které žáci v případě potřeby mohou využít. 

 

 

Přehled akcí a programů v rámci prevence sociálně patologických jevů 

září 

Zapojení do projektu Zdravá pětka – zdravý 

životní styl 
Mgr. Jiřina Stenchlá 

Zapojení do projektu Husovy stopy Alma Cieslarová 

Dvoudenní adaptační kurz ve Vyšních Lhotách  

pro žáky 6. ročníku  

 

Mgr. Jiřina Stenchlá 

Mgr. Lenka Plachtová 

Mgr. Jana Březovjáková 

Alma Cieslarová 

říjen 

Beseda o drogách, násilí ve vztazích teenagerů 

s lektory a terapeuty TEEN CHALLENGE  

pro žáky 9. ročníku 

Alma Cieslarová 

 

listopad  

 

„Morální hodnoty dědictví mistra Jana Husa“. 

Žáci 6. a 9. ročníku s bývalým žákem naší 

školy, pastorem SCEAV Mgr.et Ing. Jiřím 

Kaletou 

 Alma Cieslarová 

listopad 

Rozvoj osobnosti, schopnost řešit problémy, 

dovednost říkat o pomoc s lektorem OS AVE 

Český Těšín Petrem Pavlicou a žáky 6. B  

Mgr. Jiřina Stenchlá 

Alma Cieslarová 
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prosinec 

„Kyberšikana – predátor na obzoru / facebook 

a jeho pravá tvář“-  pro žáky 6. ročníku 

ACET ČR o.s. lektor 

Slavoj Razska 

„Čas proměn - dospívání aneb život plný 

změn“ – beseda pro dívky 6. ročníku 

MP Education, s.r.o.  

lektorka p. Šindelářová 

„Nebezpečí kouření aneb v čem nám reklama 

lže“-  pro žáky 5. ročníku 

ACET ČR o.s. lektor 

Slavoj Razska 

„Zdravá pětka“ pro žáky 7. B s lektorem 

Kamilou Petrušákovou – zásady zdravé výživy 
Mgr. Jiřina Stenchlá 

„Přátelství, láska a sex“- pro žáky 8. ročníku 

  

ACET ČR o.s. lektor 

Slavoj Razska 

„Zneužití, jak si nenechat ublížit. Bolest, 

nemoc zvaná šikana“ -  pro žáky 7. ročníku  

ACET ČR o.s. lektor 

Slavoj Razska 

„AIDS, sex a vztahy“. Workshop Sexting – „Jít 

nebo nejít?“ Pro žáky 9. ročníku 

ACET ČR o.s. lektor 

Slavoj Razska 

leden 

Zahájení pravidelného setkaní Růstové skupiny 

s lektorem OS AVE Český Těšín Janou 

Svobodovou 

Alma Cieslarová 

únor 

„Zdravá pětka“ - pro žáky 7. A s lektorem 

Kamilou Petrušákovou – zásady zdravé výživy

  

Mgr. Jiřina Stenchlá 

duben 

Stmelení kolketivu žáků 7. ročníku – „Společně 

přes noc na půdě školy“. Návštěva lektora 

Jiřího Kalety s tématem „ Dobro a zlo“ 

Mgr.Jarmila Sikorová 

Mgr.Martina Chromiáková 

     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 2015/2016 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno 

80 úrazů žáků. Záznamů o úrazu (žáků) bylo vyplněno a řádně odesláno 15. Odškodněno bylo 

10 úrazů. 

 

Nejvyšší počet úrazů, tj. 64, se stal v tělocvičně, k 12 úrazům došlo v učebnách školy, 2 úrazy 

se staly na chodbě školy, 1 úraz se stal na schodišti školy a 1 úraz se stal v šatně žáků.  

Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině úrazů žáků došlo v hodinách tělesné výchovy, 

nebo během přestávek, kde je největší pravděpodobnost vzniku úrazů. Ve všech případech 

nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna nápravná opatření pro předcházení 

vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bezpečnosti a chování ve škole. Po vzniku 

úrazu došlo k opětovnému poučení žáků, po úrazech v TV jim byla opětovně připomenuta 
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pravidla sportovních her a tělovýchovných činností. Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedeny 

v třídních knihách jednotlivých tříd. Zaměstnanci byli seznámeni s rozborem školní 

úrazovosti dne 31. 8. 2016 na poradě. 

 

 

7. ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE 

Práce výchovné poradkyně (VP) PhDr. Lenky Skřekucké vycházela z plánu práce na daný 

školní rok. Tento plán byl podle potřeby doplňován a aktualizován, a to v souladu s plánem 

práce školy. VP úzce spolupracovala se školním metodikem prevence (MP) paní učitelkou 

Almou Cieslarovou a metodikem pro volbu povolání Mgr. Alenou Iskřickou, s Pedagogicko-

psychologickou poradnou (PPP) ve Frýdku-Místku a v Českém Těšíně, Speciálním 

pedagogickým centrem (SPC) v Ostravě, třídními učiteli (TU) a vedením školy. Zúčastňovala 

se odborných seminářů a pracovních setkání pro výchovné poradce. 

 

V rámci činnosti VP byla věnována pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

(37 žáků), žákům s problémy v prospěchu a chování, žákům s problémy v kolektivu  

i v osobním životě. Na základě doporučení školských poradenských zařízení byl pro některé 

žáky zpracován individuální vzdělávací plán (8x) nebo jim poskytnuta reedukační péče (14x). 

Reedukace probíhala po vyučování a vedly ji převážně Mgr. Iskřická, PhDr. Skřekucká  

a Mgr. Valášková. 

 

 VP projednávala ve školním roce 47 výchovných případů a mnohé záležitosti se zákonnými 

zástupci žáků (35 jednání a konzultací za školní rok). Těchto jednání se často účastnil školní 

poradenský tým, který tvořil VP, MP, TU a podle potřeby i další pedagogičtí pracovníci, jako 

ředitelka školy, asistent pedagoga, vychovatelka nebo další učitelé. Třikrát byl přítomen 

pracovník školského poradenského zařízení, kdy se řešila spolupráce školy a rodiny, vhodná 

podpůrná opatření, průběh a výsledky vzdělávání, funkce asistenta pedagoga.  Předmětem 

jednání s rodiči byly nejčastěji výchovné a výukové problémy dětí, s žáky pak chování  

ke spolužákům a osobní problémy. Aktuální problémy se řešily ihned ve spolupráci s TU, 

vedením školy, MP, zákonnými zástupci, odborníky.  

 

Činnost VP dále zahrnovala poradenské a konzultační služby pro žáky, zákonné zástupce  

i učitele týkající se např. třídního kolektivu a vztahů v něm, osobních problémů žáků, 

integrovaných žáků, IVP.  VP se podílela na zajišťování a organizaci besed pro žáky 

 i pro rodičovskou veřejnost.  

 

 

8. PROGRAM  ENVIRONMENTÁLNÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ,  VÝCHOVY A OSVĚTY 

Funkci školního metodika environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

vykonávala Mgr. Magda Luzarová. Ekologická výchova v naší škole jednak pokračovala 
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v ekologických aktivitách, které se v minulosti ukázaly jako přínosné jak pro výuku, tak pro 

provoz školy, jednak se rozšířila o řadu nových projektů. Škola se stala členem Klubu 

ekologické výchovy, je nově registrovaná v síti škol M.R.K.E.V., projektu Recyklohraní, Jaro 

ožívá a svou pozici v oblasti environmentálního působení si získala i díky úspěšné účasti  

v soutěžích s ekologickou tématikou.  

 

Za zmínku stojí především 1. místo na žákovské ekologické badatelské konferenci  

pro Daniela a Aleše Bulawovy za jejich výzkum na téma Vliv teploty na vývoj martináče 

atlasového. Velkým úspěchem bylo 3. místo pro Kateřinu Bilkovou za dílo Královská hra ve 

výtvarné soutěži pořádané Klubem ekologické výchovy. 

 

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 jednotlivých vyučovacích předmětů v průběhu celého 

školního roku. 

 

 

8.1 Přehled školních akcí v rámci EVVO: 

 

Termín akce  Název akce 
Cílová skupina,  

účastníci 
Zajištění akce 

3. - 4. 9.  Adaptační kurz pro žáky 6. tříd žáci 6. A, 6. B J. Březovjáková 

9. - 10. 9.  Tradiční přejezd Beskyd vybraní žáci 2. stupně  J. Březovjáková 

celoročně Soutěž o nejhezčí třídu všichni žáci školy Školní parlament  

14. 9.  Den bez aut žáci 5. A M. Luzarová 

15. 9.  
Dostaňme děti od počítačů a 

televizorů do přírody – Lysá hora 
žáci 9. A, 9. B J. Březovjáková 

celoročně  

Recyklohraní – sběr 

elektrozařízení, baterií, plnění 

úkolů 

všichni žáci a 

zaměstnanci školy 

M. Luzarová,  

B. Kudláček 

celoročně  Sběr papíru, víček a PET lahví 
všichni žáci a 

zaměstnanci školy 
B. Kudláček 

září 2015 
Úprava záhonu u busty TGM 

před školou 
žáci 8. A, 8. B M. Luzarová 

2. 10.  Výlov rybníka, Střítěž žáci 2. A D. Lokayková 

13. 10.  
Běh za vědomostmi a 

dovednostmi 
žáci 1. stupně Y. Škutová 
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14. 10.  Přírodovědný klokan žáci 8. - 9. tříd M. Luzarová 

14. 10. - 6. 

11.  
Sběr žaludů a kaštanů 

všichni žáci a 

zaměstnanci školy 

N. Holovenčuková + 

školní parlament 

27. 11.  
Den otevřených dveří, Vánoční 

jarmark 

všichni žáci a 

zaměstnanci školy, 

veřejnost 

H. Oborná 

14. 12.  Přednáška o geologii žáci 9. tříd H. Oborná 

8. 1.  
Od mávání k mobilu, od energie 

 k pohybu – úkol Recyklohraní 
žáci 4. třídy M. Luzarová 

25. - 28. 1.  Lyžařský kurz žáci 7. tříd M. Fischer 

Únor 2016 
Věnuj mobil a pojeď do ZOO – 

sběrová soutěž Recyklohraní 

všichni žáci a 

zaměstnanci školy 
M. Luzarová 

10. 2.  Zdravá 5 žáci 7. tříd J. Stenchlá 

únor 2016 Nejsme tady sami žáci 5. třídy M. Luzarová 

1. 3. - 1. 6.  Jaro ožívá  
všichni žáci a 

zaměstnanci školy 
M. Luzarová 

22. 3.  
Konference žákovských 

badatelských projektů 

Aleš (4. tř) a Daniel (7. 

A) Bulawovi 
M. Luzarová 

březen – 

červen 2016 
Projekt školní zahrady M. Kohut (7. A) M. Luzarová 

19. 4.  
Filipíny – za obry a trpaslíky – 

projekt Planeta Země 3000 
žáci 7. A. 7. B M. Luzarová 

19. 4. - 28. 4.  
Ozdravný pobyt v Tatrách - 

Slovensko 
žáci 4. třídy S. Kellerová 

22. 4.  

Den Země -  Ukliďme svět, 

ukliďme Česko, stanovení 

ekostopy 

všichni žáci a 

zaměstnanci školy 
M. Luzarová 

duben 2016 Adopce zvířete v ZOO Ostrava žáci 1. stupně N. Holovenčuková 

3. 5. -5. 5.  
Bádáme společně – ekologická 

badatelská konference 
A. a D. Bulawovi M. Luzarová 

květen 2016 

Stopy Karla IV. na území Čech, 

Moravy a Slezska od středověku 

po současnost – výtvarná soutěž 

žákyně 7. A:  

K. Bilková,  

V. Mokrošová,  

D. Vrublová,  

A. Unucková 

M. Luzarová 

11. 5.  Hasičský záchranný sbor žáci 2., 3. a 5. třídy 
Y. Škutová, 

 M. Blahutová 

18. 5. Nehlsen Třinec - exkurze žáci 6. A J. Stenchlá 

20. 5.  Přírodovědná vycházka  Školní družina H. Oborná 
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23. 5.  
Vyhlášení výsledků soutěže 

Korchem 
A. Sikorová (9. A) M. Luzarová 

25. 5. - 10. 6.  Fotosoutěž na téma Jaro žáci 1. - 2. stupně 
N. Holovenčuková + 

školní parlament 

26. 5.  Stáj Moncheri - návštěva Školní klub N. Holovenčuková 

27. 5.  
Festival kreslení – Komorní 

Lhotka  
15 žáků z 1. - 9. třídy M. Luzarová 

30. 5.  Třinecké železárny žáci 8. A, 8. B M. Luzarová 

1. 6.  
Recyklace hrou – vzdělávací 

program Recyklohraní 
žáci z 5. - 9. třídy M. Luzarová 

6. 6.  
Beseda a dopravní soutěž s Policií 

ČR 

Školní klub a školní 

družina 

N. Holovenčuková, 

M. Bijoková 

8. 6.  Nehlsen Třinec - exkurze žáci 6. B J. Stenchlá 

10. 6.  Osvětim - exkurze žáci 9. A, 9. B L. Plachtová 

16. 6. 

Vyhlašování výsledků výtvarné 

soutěže „Stopy Karla IV. …“ – 

Černínský palác Praha, KEV 

Kateřina Bilková (7. A) M. Luzarová 

23. 6.  
Strom života – vzdělávací 

program SmVak 
žáci 8. A M. Luzarová 

24. 6.  ZOO Ostrava, Landek park žáci 6. A, 6. B 
L. Plachtová, J. 

Stenchlá 

27. 6.  

Naučná stezka Skalická Morávka 

-  quest „Do Skalické Strážnice 

 za pokladem“ 

žáci 7. A M. Luzarová 

28. 6.  Archeopark Podobora Chotěbuz žáci 6. A, 6. B L. Plachtová 

 

 

Nejúspěšnější akce 

 

 Den Země – celoškolní projekt - Žáci 2. stupně naší školy se spolu se svými učiteli 

připojili k celorepublikové kampani Ukliďme svět – ukliďme Česko vycházející 

z mezinárodních iniciativ Clean Up the World! a Let´s do it!. Cílem této kampaně 

organizované Českým svazem ochránců přírody je zbavit okolí odpadků a přispět tak 

ke zlepšení společného životního prostředí. Akce byla naplánována a realizována ve 

spolupráci s p. Karlem Vitáskem, zastupitelem obce Hnojník. Naši žáci nasbírali  

v obci a okolí celkem 1200 kg odpadu. Fotografie z úklidové akce pořízené žákyněmi 

Sárou Szturcovou (9. A) a Natálií Kozlovou (8. B) byly zaslány do fotosoutěže akce 

„Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016“, organizované v rámci projektu Recyklohraní 

(kategorie umělecká, kuriozita, děti/mládež). V rámci oslav Dne Země proběhlo 

stanovení ekologické stopy žáků školy -  ta činí 6,03 globálních hektarů plochy 
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Země. Znamená to, že kdyby všichni lidé na Zemi žili jako naši žáci, potřebovali 

bychom 3,35 zeměkoulí. Žáci 1. stupně se účastnili vzdělávacího a zábavného 

programu, který pro ně připravili vybraní žáci 7. - 8. tříd. Program probíhal na  

5 stanovištích: odpady, ptáci, motýli, Země, les. 

 

 
 

 Exkurze ve společnosti Nehlsen Třinec – exkurze žáků 6. tříd do podniku 

zajišťujícího sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr 

nebezpečného odpadu a kompostování bioodpadu. Žáci navštívili dotřiďovací linku, 

kompostárnu a sběrný dvůr firmy, viděli, jak se s odpady dále nakládá a byli 

seznámeni s důležitostí třídění odpadu. 

  

 Literární a výtvarná soutěž Klubu ekologické 

výchovy – květen 2016 – letošní ročník soutěže  

s názvem „STOPY KARLA IV. NA ÚZEMÍ ČECH, 

MORAVY A SLEZSKA OD STŘEDOVĚKU  

PO SOUČASNOST“ byl vyhlášen v rámci 700. výročí 

narození Karla IV. Lucemburského (1316 – 2016), 

do výtvarné části soutěže se zapojili žáci 7. A. 

Práce žákyň Kateřiny Bilkové, Denisy Vrublové, 

Veroniky Mokrošové a Agáty Unuckové byly 

odeslány do 2. věkové kategorie celostátního kola. 

Za svůj soutěžní obrázek s názvem Karetní hra 

získala K. Bilková   3. místo a 16. 6. 2016 se 

zúčastnila slavnostního vyhlašování výsledků 

v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních 

věcí v Praze. 
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 Konference žákovských badatelských 

projektů EVVO – tato akce se konala 

 v prostorách SPŠCHG v Ostravě. Prezentace 

práce našich žáků Daniela a Aleše 

Bulawových na téma: Vliv teploty na 

rychlost vývoje martináče atlasového na 

konferenci získala 1. místo. Cenou  

za vítězství byla účast na třídenní badatelské 

exkurzi s názvem „Bádáme společně“ na 

Rejvízu a okolí konaná ve dnech 3. 5. - 5. 5. 

2016. Jednalo se o akci organizovanou 

SPŠCHG v Ostravě, na které účastníci navštívili řadu cenných lokalit Jeseníků (lávový 

proud u Meziny, Venušinu sopku, Arboretum Nový dvůr u Opavy, Rejvíz, jeskyni Na 

Pomezí, město Jeseník). 

  

 

 

 

9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) 

A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 

 

Pedagogický pracovník Datum konání Název 

 

Mgr. Tobolová Dagmar 10. 9. 2015 Základní vzdělávání z pohledu ČŠI 

Mgr. Luzarová Magda 24. 9. 2015 Odpady a obaly již v předchozích letech? 

PhDr. Skřekucká Lenka 30. 9.2015 Jak sestavit plán reedukační péče VPC 

Mgr. Tobolová Dagmar 12.10.2015 
Motivace zaměstnanců a vedení 

hodnotících rozhovorů 

Mgr. Kalendová Michaela 18. - 30.10.2015 General English 40 h, B2  - výzva č. 56 

Ing. Lisníková Kateřina 18. - 30.10.2015 General English 40 h, B1  - výzva č. 56 

Rzymanová Naděžda 19.10.2015 Tradiční materiály netradičně 

PhDr. Skřekucká Lenka 27. 10.2015 Jak sestavit plán reedukační péče VPC 

Ing. Chromiáková Martina 4. - 11.11.2015 General English 40 h, C2  - výzva č. 56 

Mgr. Lokayová Dagmar 4. - 11.11.2015 General English 40 h, B1  - výzva č. 56 
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PhDr. Skřekucká Lenka 13.11.2015 
Role ředitele v systému poradenských 

služeb 

Mgr. Tobolová Dagmar 13.11.2015 
Role ředitele v systému poradenských 

služeb 

Ing.Carbal Pavel 19.11.2015 
Práce s přírodním materiálem  ve školách- 

výzva č. 57 

Mgr. Molin Jaroslav 19.11.2015 
Práce s přírodním materiálem  ve školách- 

výzva č. 57 

Mgr. Oborná Hana 19.11.2015 Rozvíjíme matematickou gramotnost 

Mgr. Škutová Yvetta 19.11.2015 
Jak připravit zápis do 1. tř., kteří ocení  

i rodiče 

Ing.Carbal Pavel 23.11.2015 
Moderní pojetí technického vyučování - 

výzva č. 57 

Mgr. Škutová Yvetta 23.11.2015 Inspirace výukou aneb dílny čtení v praxi 

Mgr. Molin Jaroslav 27.11.2015 
Využití moderních metod v technickém 

vyučování v praxi 

Mgr. Plachtová Lenka 9.12.2015 Velké postavy českých dějin 

Ing. Carbal Pavel 15.-16.1.2016 Co by měl znát správce Bakalářů 

Mgr. Luzarová Magda 21.1.2016 
Setkání koordinátorů environmentální 

výchovy MSK 

Mgr. Farná Táňa 10.2.2016 
Pronunciation and Phonology  

aneb výslovnost je třeba pěstovat 

Ing. Chromiáková Martina 10.2.2016 
Pronunciation and Phonology 

 aneb výslovnost je třeba pěstovat 

Mgr. Stenchlá Jiřina 15.2.2016 Jak vyučovat přírodovědné předměty jinak 

Mgr. Iskřická Alena 18.2.2016 Jak na čtenářské strategie 

Mgr. Budinská Pavlína 1.3.2016 Dítě hyperaktivní, dítě s ADHD/ADD 

Mgr. Luzarová Magda 3.3.2016 Velikonoční dekorativní tvoření 

Mgr. Plachtová Lenka 4.- 6.3.2016 Jak vyučovat o holokaustu 

Mgr. Valášková Jarmila 11.3.2016 
Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti 

II 

Mgr. Oborná Hana 15.3.2016 
Aktivizující činnost v běžném vyučování 

přírodovědných předmětů 

Mgr. Lokayová Dagmar 30.3.2016 Společná konference Didactica magna 

Mgr. Molinová Karla 30.3.2016 Společná konference Didactica magna 

Rzymanová Naděžda 5.4.2016 
Účinné kroky při výchově dětí s poruchami 

chování 
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Mgr. Tobolová Dagmar 14.4.2016 
Seminář a diskutní fórum ke společnému 

vzdělávání  

Ing. Vranayová Iveta 14.4.2016 
Seminář a diskutní fórum ke společnému 

vzdělávání 

Mgr. Lokayová Dagmar 16.4.2016 Konference pro učitele 1. stupně 

Mgr. Molinová Karla 16.4.2016 Konference pro učitele 1. stupně 

Ing. Carbal Pavel 18.4.2016 
Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP  

po změně RVP ZV 

Mgr. Tobolová Dagmar 18.4.2016 
Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP 

 po změně RVP ZV 

Mgr. Plachtová Lenka 20.4.2016 

Karel IV. - člověk, osobnost a vladař 

 v didaktizovaných médiích a ve výuce 

dějepisu 

PhDr.Skřekucká Lenka 2.5.2016 Společné vzdělávání a OP VVV 

PhDr. Skřekucká Lenka 6.5.2016 
Plán pedagogické posdpory a práce s žákem 

v rámci 1.st. podpůrného opatření 

Bc. Holovenčuková Nikola 10.5.2016 
Účinné kroky při výchově dětí s poruchami 

chování 

Mgr. Tobolová Dagmar 10.5.2016 Metodika hospitační činnosti 

Bc. Holovenčuková Nikola 31.5.2016 Vývojové dysfázie v praxi pedagoga 

Mgr. Oborná Hana 7.6.2016 Matematika pro život - základní školy 

Mgr. Wiejová Kateřina 7.6.2016 Matematika pto život - základní školy 

Mgr. Luzarová Magda 9.-10.6.2016 

Celokrajská konference environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty na téma -

Biotechnologie v lesnictví 

PhDr. Skřekucká Lenka 15.6.2016 
Společné vzdělávání a OP VVV - 

informační seminář  

Mgr. Tobolová Dagmar 23.6.2016 
Hodnocení a klasifikace jako prvek 

pozitivní motivace 

Mgr. Luzarová Magda 28 - 30.8.2016 Letní škola koordinátorů EVVO 

 

Vzdělávání ostatních pracovníků školy 

 

Ilona Pospěchová 10. 3. 2016 
Školení znalostí nutných k ochraně 

veřejného zdraví – kuchařky 

Jana Ponížilová 10. 3. 2016 
Školení znalostí nutných k ochraně 

veřejného zdraví – kuchařky 

Eliška Krawiecová 10. 3. 2016 
Školení znalostí nutných k ochraně 

veřejného zdraví – kuchařky 

Pavlína Kostrhúnová 10. 3. 2015 
Školení znalostí nutných k ochraně 

veřejného zdraví – kuchařky 
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Studium k výkonu specializovaných činností, prohlubování a zvyšování kvalifikace 

 

Ing. Klára Chasáková 2015– 2016 
Funkční studium pro ředitele škol  

a školských zařízení  

Mgr. Dagmar Tobolová 2015– 2016 
Akreditované studium pro koordinátory 

ŠVP  

PhDr. Lenka Skřekucká  2015 – 2016 
Funkční studium pro ředitele škol  

a školských zařízení 

Ing. Klára Chasáková 2015 – 2016 

Studium pedagogiky podle § 22 odst 1. 

písm. a zákona č. 563/2004 Sb. a §3 

vyhlášky č. 317/2005 Sb. v platném znění  
Tabulka 31: Údaje o vzdělávání 

 

 

 

 

10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Přehled aktivit školy na veřejnosti Datum konání 

Adaptační kurz pro 6. ročníky 3. – 4. září 2015 

Přejezd Beskyd na kole 9. – 10. září 2015 

Projekt Lysá hora 15. září 2015 

Knihovnická lekce 2. října 2015 

Výlov rybníka 2. října 2015 

Projekt Edison 4. - 10. října 2015 

Divadelní představení v Třinci 13. října 2015 

Jazykově poznávací zájezd do Anglie 12. – 18. října 2015 

Návštěva Divadla loutek v Ostravě 6. listopadu 2015 

Oslava - 50 let dětského divadla 21. listopadu 2015 

Den otevřených dveří, Vánoční jarmark 27. listopadu 2015 

Vypouštění balónků s přáním pro Ježíška 4. prosince 2015 

Výtvarná vánoční dílna s rodiči ve ŠD 11. prosince 2015 

Vánoční dílna s rodiči ve ŠK 16. prosince 2015 

Vánoční koncert v katolickém kostele v Hnojníku 17. prosince 2015 

Návštěva Domova pro seniory 18. prosince 2015 

Listování v knihovně v Hnojníku 21. prosince 2015 

Divadelní představení pro 6. ročník 21. ledna 2016 

LVVZ pro 7. ročník, POMA Malenovice 25. – 28. ledna 2016 

Pohádková cesta 27. ledna 2016 

Vystoupení v Domově důchodců 9. února 2016 

Přednáška "Zdravá 5" 10. února 2016 
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Návštěva knihovny I. oddělení ŠD 23. února 2016 

Dílnička ve ŠK 2. března 2016 

Projekt Noc s Andersenem 1. dubna - 2. dubna 2016 

Adaptační pobyt pro žáky 7. ročníku 15. - 16. dubna 2016 

Přednáška - Filipíny - za obry a trpaslíky 19. dubna 2016 

Den Země, "Ukliďme Česko" 22. dubna 2016 

Komiksy hravé a dravé 28. dubna 2016 

Návštěva představení "Movie night" - hudba k filmům v podání 

Janáčkovy filharmonie Ostrava, 8. a 9. roč. 

5. května 2016 

Exkurze do Nošovic 10. května 2016 

Besídka ke Dni matek 13. května 2016 

Sportovní odpoledne - ŠD 1. oddělení + ŠK 17. května 2016 

Exkurze do Osvětimi 10. června 2016 

Beseda s p. J. Kaletou 13. června 2016 

Přednáška - Historický vývoj Těšínska 16. června 2016 

Loučení s předškoláky 16. června 2016 

Dětské radovánky 18. června 2016 

Strom života - vzdělávací akce pro 7. roč. 23. června 2016 

Hledání pokladu - třída 7. A  27. června 2016 

Dějepisná exkurze v Chotěbuzi 28. června 2016 

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku, ukončení šk. roku 30. června 2016 

Školní výlety a exkurze tříd červen 2016 

 

 

 

Účast žáků školy v soutěžích umístění  

Turnaj v přehazované  25. září 2015 

Přespolní běh v Třinci  1. října 2015 

Logická olympiáda   1. – 7. října 2015 

Běh za vědomostmi a dovednostmi  13. října 2015 

Přírodovědný klokan   14. října 2015 

Bobřík informatiky   9. listopadu 2015 

Soutěž KVARTETO   10. listopadu 2015 

Okrskové kolo v halové kopané v Třinci   3. místo 11. listopadu 2015 

Dějepisná olympiáda – školní kolo   30. listopadu 2015 

Školní kolo soutěže "Sudoku"  2. prosince 2015 

Matematická soutěž "Zlatá cihla"  3. prosince 2015 

Olympiáda v ČJ, 8. a 9. roč.  8. prosince2015 

Soutěž v Sudoku v Třinci  8. prosince 2015 

Konverzační soutěž v NJ    10. prosince 2015 
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Okrskové kolo ve florbale dívek, 6., 7. roč. 1. místo 14. prosince 2015 

Okrskové kolo ve florbale dívek, 8., 9. roč. 1. místo 16. prosince 2015 

Vánoční turnaj Beskyďáčku ve Frýdku-Místku 1. místo 17. prosince 2015 

Matboj  21. 12. 2015, 22. 

1., 12. 5., 21. 6. 

2016 

Vánoční volejbalový turnaj  22. prosince 2015 

Okresní kolo ve florbale dívek, 8., 9. roč. 3. místo 6. ledna 2016 

Okresní kolo ve florbale dívek, 6., 7. roč. 2. místo 11. ledna 2016 

Řemeslné hry SOŠ TŽ Třinec  11. ledna 2016 

Recitační soutěž pro 1. stupeň  14. ledna 2016 

Šk. kolo olympiády v AJ pro 2. stupeň  21. ledna 2016 

Krajské kolo soutěže v ruském jazyce  25. ledna 2016 

Pythagoriáda  26. ledna 2016 

Okresní kolo konverzační soutěže v NJ  3. února 2016 

Turnaj ve florbale pro 1. stupeň v Třanovicích 3. místo 5. února 2016 

Recitační soutěž pro 2. stupeň    9. února 2016 

Účast v projektu "Můj werk" v Třinci  18. února 2016 

Okresní kolo recitační soutěže v Třinci „Dětská scéna“ 2. a 3. místo 24. února 2016 

Výtvarná soutěž „O pohár čeladenské ovečky“ 2x 3. místo 25. února 2016 

Obvodní kolo pěvecké soutěž "Zpěváček" v Třinci 2x 1. místo 1. března 2016 

Pěvecká soutěž Loutnička Osmičky 2016  22. března 2016 

Ekologická konference v Ostravě 1. místo 22. března 2016 

Turnaj ve vybíjené pro 1. stupeň okolních škol 2. místo 23. března 2016 

Velká cena ZOO - soutěž v ZOO Ostrava  30. března 2016 

Kuželkový turnaj ve ŠK v Komorní Lhotce   30. března 2016 

Pěvecká soutěž pro 1. stupeň   13. dubna 2016 

Šachový turnaj škol Povodí Morávky pro 1. - 5. třídu 3. a 6. místo 27. dubna 2016 

"Děti před oponou" - přehlídka dětských divadelních 

souborů v Základní škole v Třanovicích  

 29. dubna 2016 

Šk. kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro 2. st.  6. května 2016 

"Rozvíjej se, poupátko" - pěvecká soutěž ve Stříteži 1. místo 13. května 2016 

Výhlášení výsledků soutěže v chemii Korchem 2016   23. května 2016 

Festival kreslení v Komorní Lhotce 1. místo 

3x 2. místo 

27. května 2016 

Mezinárodní řemeslné hry ve Werk aréně v Třinci 2. místo 16. června 2016 

Vyhlášení výsledků celostátní výtvarné soutěže 

„Stopy  Karla IV. …“ v Praze 

3. místo 16. června 2016 
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10.1 Vybrané akce školy 

 

Oslava 50 let dětského divadla v Hnojníku 

 

Dne 21. 11. 2015 se sešli všichni 

příznivci divadla v Masarykově ZŠ a 

MŠ Hnojník. Tento den se ve škole 

slavilo, a to 50 let činnosti dětského 

divadla v Hnojníku. Na návštěvníky 

čekala slavnostně vyzdobená 

tělocvična, která se pro tento den 

proměnila v malé netradiční divadlo 

plné kulis, kostýmů, fotografií a 

diplomů. Uskutečnila se zde ojedinělá 

akce připomínající, že lidé nemusí být 

jen pasivními přijímateli kulturních 

podnětů, ale sami mohou tvořit. 

Pozvání přijali současní i bývalí 

účastníci všech kroužků a všichni, kteří divadelnímu snažení fandili a pomáhali. Kulturní 

program připravily paní Anna Ševečková a Mgr. Táňa Farná. U zrodu dětského divadla 

v Hnojníku stála a dodnes se divadlu věnuje paní Anna Ševečková. Za padesát let činnosti se 

v souborech vystřídalo 1146 dětí. Bylo odehráno 151 premiér a 295 repríz, soubor 

reprezentoval školu a obec Hnojník na 45 okresních soutěžích. Úspěch slavil nejen na 

krajských přehlídkách, ale i v národních kolech a v zahraničí. Podrobněji se s činností divadla 

mohli všichni příznivci dětského divadla seznámit v bulletinu, který byl u této příležitosti 

vydán. Ve zcela zaplněném „divadelním sále“ se sešlo mnoho bývalých členů divadelních 

kroužků, jejich rodinných příslušníků a přátel divadla. Návštěvníci v rámci oslav zhlédli 

dvouhodinové pásmo divadelních her a písní s klavírním doprovodem paní  učitelky Táni 

Farné, v jídelně školy byl pro všechny připraven bohatý raut, při kterém se vzpomínalo na 

společně prožité krásné chvíle při zkouškách i na „prknech, která znamenají svět“. 

Vzpomínky doplnilo promítání filmových ukázek divadelních her, pohádek a fotografií 

souborů. Celá akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře sponzorů, kterými byli obec 

Hnojník, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Střítež, Vělopolí a firma Optimont. 

 

 

Benefiční vánoční koncert  

 

Vloni byla ve spolupráci s panem děkanem Mons. Mgr. Rudolfem Sikorou zahájena krásná 

nová tradice – vánoční benefiční koncert. Žáci obou hnojnických škol, Masarykovy Základní 

školy a mateřské školy a Základní školy J. Kubisze, připravili společný vánoční koncert, který 

se konal dne 17. 12. 2015 od 16.30 hodin v katolickém kostele v Hnojníku. Zaposlouchali 

jsme se do vánočních písní, které nám zpříjemnily období adventu. Záštitu nad letošním 
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koncertem převzala polská škola, výtěžek charitativního koncertu byl věnován na nákup 

vozíčku pro zdravotně postiženého chlapce Tadeusze Czadera. 

V programu Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník si na úvod všichni přítomní vyslechli v podání 

pěveckého sboru Plamínek píseň Padá kometa, lidovou Přes dědinu teče voda a folkovou 

píseň V dobrým i zlým. Po verších o Vánocích zazněly vánoční písně Bim bam, Vánoční 

strom a Vánoční přání opět od pěveckého sboru Plamínek pod vedením Mgr. Táni Farné. 

Děvčata Lucie Lipowská z 9. A a Simona Bobotová z 8. B zpříjemnily adventní večer krásnou 

melodií Skyfall v úpravě pro flétnu a klavír. Na závěr vystoupení dokreslila sváteční 

atmosféru Adéla Schesingerová písní Šťastné a veselé. Program naší školy připravila  

Mgr. Táňa Farná a uváděly jej Lucie Lipowská a Kristýna Pawliková z 9. A.  

 

 

Vystoupení pro seniory z Charitního domu v Hnojníku 

 

Dne 9. 2. 2016 se v Charitativním domě v Hnojníku konal večírek pro seniory. Žáci naší školy 

pod vedením Mgr. Táni Farné připravili vystoupení pro tuto příležitost. Naše vystoupení 

zahájil pěvecký sbor Plamínek a zazpíval písně Padá kometa, lidovou Pres dědinu teče voda, 

folkovou Roky jdou a veselou píseň J. 

Suchého a J. Šlitra Marnivá sestřenice, 

kterou si senioři společně s námi 

zanotovali. Žákyně 9. ročníku K. 

Pawliková přednesla báseň Nedělní 

bábovka, se kterou se v recitační soutěži 

umístila na prvním místě. Odemyky, 

zamyky, rozvažte se, jazyky  - to už je 

název dalšího vystoupení, které si 

připravil dramatický kroužek Obláček 

pod vedením paní Anny Ševečkové. 

Líbezná melodie písně Falling slowly 

potěšila všechny přítomné, na klávesy ji zahrála žákyně 9. ročníku L. Lipowská. Krásu 

lidových písní z Těšínského Slezska jsme si vychutnali při poslechu pěveckého tria ve složení 

L. Lipowská, A. Schlesingerová a K. Pawliková, které nám zazpívalo písně V jařumbkovym 

lese a Podle mego okynečka. Žákyně 4. ročníku E. Machandrová a A. Baronová zarecitovaly 

básně J. Havla a J. Žáčka Co komu patří, Páni kluci a K čemu jsou holky na světě. Velmi 

působivé bylo taneční vystoupení L. Schwarczové, žákyně 5. ročníku. Závěrečnou písní 

Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů jsme se se seniory rozloučili. 

 

Všichni přítomní posluchači byli příjemně překvapeni a odměnili vystupující milým úsměvem  

a velkým potleskem. Žáci odcházeli s dobrým pocitem, že svým vystoupením zpříjemnili 

seniorům jejich večírek v domově a těšíme se na další společná setkávání. 
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Pěvecká soutěž „Zpěváček 2016“ 

 

1. 3. 2016 v DDM Třinec proběhlo obvodní kolo pěvecké soutěže ve zpěvu lidových písní 

„Zpěváček 2016“. Vyhlašovatelem soutěže je Folklórní sdružení České republiky, Folklórní 

sdružení Těšínského Slezska a Městský 

dům kultury Karviná. Naši školu 

reprezentovalo pěvecké trio ve složení 

Lucie Lipowská z 9. A, Adéla 

Schlesingerová z 9. B a Kristýna 

Pawliková z 9. A, sólově soutěžily Adéla 

Schlesingerová a Lucie Lipowská. Pod 

vedením paní učitelky Mgr. Táni Farné si 

jak trio, tak obě sólistky, nacvičily dvě 

písně odlišného charakteru z regionu 

Těšínského Slezska. Ve velké konkurenci si 

Adéla Schlesingerová ve IV. kategorii 

vyzpívala 1. místo a rovněž trio se umístilo na 1. místě. Lucie Lipowská získala čestné uznání 

poroty. Adéla Schlesingerová reprezentovala obvod Třinec a Jablunkov v regionální soutěžní 

přehlídce, která se konala 6. 4. 2016 v MěDK v Karviné, a vyzpívala si opět 1. místo a byla 

nominována do národního kola. 

 

                                                                                                                                                                           

Vystoupení „Den matek 2016“ 

 

Svátek matek jsme oslavili kulturním vystoupením pod názvem Den matek, které si připravili 

žáci naší školy pod vedením svých učitelů. Společně jsme uvili kytici ze samých pěkných 

písní, básní, tanců a divadelní pohádky. Na úvod vystoupilo pěvecké trio ve složení Lucie 

Lipowská, Adéla Schlesingerová a Kristýna Pawliková. Děvčata zazpívala lidové písně, 

 se kterými zvítězila na pěvecké soutěži Zpěváček 2016. S druhou květinkou přišli maminky 

potěšit naši prvňáčci a předvedli pásmo básní a písní pod vedením paní učitelky Pavly 

Budinské a Karly Molinové. Malí divadelníci ze souboru Obláček pod vedením paní Anny 

Ševečkové přidali svůj veselý kvítek - pohádku Proč Honza nechtěl princeznu za ženu. Další 

kytičku věnovali žáci 2. třídy s paní učitelkou Marií Blahutovou. Píseň Žabka a kytara 

zazpívala Tereza Radová a svou taneční kytičkou potěšili Karolína Jelínková a Štěpán Guziur, 

kteří zatančili cha-chu a jive. 3. třída si připravila kytičku básniček, písniček a tanečku  

pod vedením paní učitelky Yvetty Škutové a paní Dagmar Salayové. Další kytičku přinesli 

žáci 4. a 5. třídy. Pod vedením paní učitelky Táni Farné si připravili píseň Rána v trávě,  

kde sóla zapívaly Lucie Foldynová a Julie Raszyková. Roztančená kytička putovala  

k maminkám od žákyň 8. ročníku Kristýny Korčové, Simony Kaputové, Magdalény Kozlové 

a Natálie Rozdolské. Poslední hudební kytička, píseň Tráva, zazněla od Adély 
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Schlesingerové, která úspěšně reprezentovala naši školu v mnoha pěveckých soutěžích. 

Celým vystoupením provázeli moderátoři Lucie Lipowská z 9. A  a Denis Gálik z 8. A. 

 

Všichni vystupující měli připravené košíčky s kytičkou pro svoje maminky a také malé 

občerstvení.  

 

 

Pěvecká soutěž „Rozvíjej se, poupátko“  

 

Každý rok probíhá ve Stříteži pěvecká soutěž „Rozvíjej se, poupátko“, jejíž hlavním cílem je 

poskytnout dětem a mládeži podmínky a příležitost k rozkvětu jejich talentu. Na Poupátku se 

setkávají zpěváčci z celého regionu povodí Stonávky a každým druhým rokem, tedy i letos, 

byly do soutěže zapojeny i region Třinecka a Jablunkovska. Soutěžící interpretovali dvě 

písně, povinnou Rozvíjej se, poupátko nebo Plyneš, Olzo a jednu píseň dle výběru. Naši školu 

zastupovalo celkem 12 soutěžících v šesti kategoriích. Všichni zazpívali jak nejlépe uměli a ti 

nejlepší byli oceněni diplomem a pěknými dárečky. 

 

Finálové kolo soutěže „Rozvíjej se, poupátko“ se 

konalo 10. 06. 2016 v DDM v Třinci a z naší školy 

byly nominovány zpěvačky Marie Zapletalová z 6. 

B, Kristýna Pawliková z 9. A a Adéla 

Schlesingerová z 9. B. Finálové kolo, které bylo 

zároveň krásným pěveckým koncertem, mělo 

vysokou úroveň a probíhalo ve skvělé atmosféře 

všech přítomných posluchačů. Pěvecké klání 

trvalo přes tři hodiny, a přestože byla v závěru 

koncertu vyhlašována první místa v jednotlivých 

kategoriích, byli vítězové vlastně všichni zpěváčci 

od mateřských školek, přes základní školy, až po 

studenty středních škol. Z naší školy byla velmi 

úspěšná Adéla Schlesingerová, která si svým 

výkonem vyzpívala 1. místo ve své kategorii a 

také získala cenu diváků. Vyvrcholením celé soutěže bude v prosinci benefiční vánoční 

koncert vítězů  s výtěžkem pro charitu.  

 

Vypouštění balónků s Mikulášskou nadílkou 

Dne 4. prosince 2015 před druhou adventní neděli se sešly děti mateřské školy a základní 

školy v areálu mateřské školy, aby vypustily balónky s přáním Ježíškovi. Tato akce je již 

tradiční předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice 
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mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. Letos se tak naše škola 

připojila k dalším 398 místům v republice, kdy v 15. 15 hodin vzlétlo k nebi  87 923 balónků. 

 

 

        

 

 

 

Den otevřených dveří 

 

Již tradičně se v pátek 27. 11. 2015, před první adventní nedělí, konal Den otevřených dveří 

Masarykovy Základní školy a mateřské školy v Hnojníku a s ním spojený vánoční jarmark. 

Ve slavnostně vyzdobené škole již od rána panoval čilý ruch a předvánoční atmosféra. 

V přízemí školy vítal návštěvníky rozsvícený vánoční strom, plný sušených jablíček, oříšků  

a slaměných ozdob. Navodil tu správnou adventní náladu a prohlídka školy mohla začít. 

 

Výuka po celý den probíhala netradičně, ale v duchu školního vzdělávacího programu „Škola 

pro život“. Žáci se podle zájmu rozdělili do skupin a po celé škole připravili pro návštěvníky 

jednotlivá stanoviště, kde se všichni příchozí mohli zapojit do plnění různých úkolů. Měli 

možnost zasoutěžit si při znalostních kvízech, poznávat přírodu všemi smysly, vyzkoušet si 

fyzikální a chemické pokusy, vyrobit si vánoční dekorace a přáníčka , prožít společně mnoho 

dalších aktivit. V tělocvičně se odehrával vánoční turnaj žáků ve florbalu, v dílně hbitých 

prstů se pletly košíky z pedigu, ve školní družině se zdobily perníčky, v hudebně se zpívalo 

 a tančilo.  Celou školou se linula vůně pizzy, kterou připravovali žáci ve školní kuchyňce, 

pro tento den proměněnou v minikavárničku. 

 

I zástupci žákovského parlamentu se do tohoto programu s nadšením zapojili. Na tento den se 

stali školními průvodci a všem hostům dělali společnost při procházce naší krásně 

vyzdobenou školou a obsloužili je v minikavárničce.  
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Od 13.00 se přízemí školy proměnilo v malý vánoční jarmark. Vybraní žáci všech tříd se  

pro tuto chvíli stali prodavači, nabízeli své ručně zhotovené originální výrobky, které určitě 

potěšily jejich rodiče i všechny návštěvníky. A to nejen proto, že byly vyrobeny s láskou  

a od srdce, ale také proto, že část výtěžku z prodeje žáci věnují na charitativní účely. 

 

V závěru dne jsme se všichni společně vydali rozsvítit obecní vánoční strom. Děti z prvního 

stupně pod taktovkou svých učitelek s nadšením zpívaly vánoční koledy a písně, v mrazivém 

podvečeru se zahřály teplým čajem a s rozzářenýma očima sledovaly ohňostroj a následné 

slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Den otevřených dveří skončil, návštěvníků byla 

spousta a ti, kteří to nestihli, jsou srdečně zváni i v jiném termínu. 

 

Seriálová hvězda na naší škole 

V prosinci jsme na naší škole měli možnost přivítat seriálovou hvězdu herce Lukáše Hejlíka. 

Herec je patronem projektu Listování. Tento projekt si vzal na sebe nelehký  

úkol - představovat zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich 

díla jsou pak před diváky interpretování v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně  

o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přednášen děj knihy. Jde o dýchající 

představení s rekvizitami, hudbou, začátkem a koncem. Žáci 1. stupně se tak mohli seznámit 

s knihou spisovatelky Ivy Procházkové – Eliáš a babička z vajíčka. Žáci 2. stupně se 

seznámili s knihou Aleny Ježkové - Dračí polévka. 

     

 

 

Exkurze u hasičů 

Ve středu 11. 5. 2016 se za krásného, slunečného počasí zúčastnila 2., 3. a 5. třída v rámci 

„Dne požární bezpečnosti“ exkurze do integrovaného výjezdového centra v Nošovicích. 

Návštěva byla pro žáky opravdovým zážitkem. Měli možnost důkladně si prohlédnout 
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hasičská auta, seznámili se s různými přístroji a pomůckami, které hasiči používají při zásahu. 

Nejvíce si děti užily pohybu venku na kladinách v tréninkovém centru a neméně zábavné bylo 

pro ně i stříkání vodou z vysokotlaké hadice. 

      
 

 

 

 

 

Dětský karneval 

SRPŠ při Masarykově Základní škole  

a mateřské škole v Hnojníku uspořádalo 

v pátek 19.2.2016 pro děti karneval s Klauny 

z Balónkova. Masek a různých převleků se 

sešlo letos požehnaně. Starostliví rodiče 

během pár okamžiků proměnili své ratolesti 

v čarodějnice, víly, princezny, kovboje nebo 

různé filmové hrdiny. Klauni s dětmi tančili a 

tvořili balónky a vyráběli z nich různá 

zvířátka, květinky a další „udělátka,“ která 

pak děti dostávaly jako odměny při různých soutěžích. Pro děti byla rovněž přichystána 

bohatá tombola a v neposlední řadě chutné občerstvení. 

 

 

Radovánky 

 

Dne 18. června se opět po roce konaly za hojné účasti rodičů a dalších rodinných příslušníků 

dětské Radovánky, jež připravilo SRPŠ ve spolupráci s učiteli a zaměstnanci Masarykovy 

Základní školy. Radovánky byly oslavou svátku dětí a hlavně našich mladších školáků, kteří 

si pod vedením třídních učitelů a paních asistentek nacvičili velmi pěkná a živá vystoupení. 

Všude zněla hudba a zpěv, děti tancovaly, veselily se a přítomným divákům z řad rodičů 
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 i učitelského sboru předvedly své taneční, gymnastické či pěvecké dovednosti. Celým 

programem nás vtipným slovem provázeli žáci místní Základní školy a na závěr pak všichni 

vystupující školáci opět zazpívali píseň „Není nutno“, která se již v loňskám školním roce 

stala jejich školní hymnou. 

 

   

 

 

 

Turnaj ve vybíjené 

Ve středu 23. 3. 2016 se na naší škole uskutečnil 13. ročník turnaje ve vybíjené smíšených 

družstev. Turnaje se zúčastnily všechny školy mikroregionu povodí Stonávky, celkem 96 dětí. 

Turnaj zahájila paní zástupkyně ředitelky školy, pak následovalo stručné připomenutí pravidel 

a osm družstev, do kterých byly školy rozděleny, začalo bojovat. Vyhrát chtěl každý. 

V přátelské atmosféře a za vydatného povzbuzování se na prvním místě umístila ZŠ  Komorní 

Lhotka, druhé místo obsadila naše škola a třetí místo si odvezli žáci ze Smilovic.  
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Dětská scéna 2016 

 

Ve středu 24. února se naši žáci Emma 

Sušovská, Filip Bosák, Agáta Unucková, 

Magdaléna Kozlová, Kristýna Pawliková  

a Simona Bobotová zúčastnili 45. ročníku 

soutěže dětských recitátorů – „Dětská scéna 

2016“ v Třinci. Účast na letošním ročníku byla 

obrovská, celkem se zúčastnilo téměř 150 dětí. 

Naši žáci byli rozděleni do dvou kategorií. I 

přes velkou konkurenci se jim podařilo umístit 

se. V kategorii 6. a 7. tříd obsadil 3. místo 

Filip Bosák ze 7. B, v kategorii 8. a 9. tříd si 

Kristýna Pawliková z 9. A vedla ještě lépe a získala 2. místo. Všem účastníkům děkujeme za 

vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů i v dalších ročnících. 

 

 

Exkurze do Osvětimi 

 

V pátek 10. června 2016 se 40 žáků devátého ročníku naší školy zúčastnilo dějepisné exkurze 

do koncentračního tábora v Osvětimi. Žáci měli možnost navštívit dva tábory – Osvětim I. 

(Auschwitz) a dva kilometry vzdálenou Osvětim II. (Birkenau), ve kterých se od průvodkyň 

dozvěděli vše o funkci táborů smrti a nelidském zacházení s vězni. Seznámili se s denním 

režimem vězňů, viděli mnoho fotografií, které dokumentovaly život v lágru. Tato tříhodinová 

prohlídka se stala významným doplněním tradičních hodin dějepisu. Snad si žáci uvědomili, 

jak je důležité mít povědomí o dějinách, aby se nic podobného, co jsme viděli v Osvětimi, již 

nikdy neopakovalo.  
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Vynikající úspěch v Šachovém turnaji škol 

Povodí Morávky 2016 

Za deštivé a chladné středy sehráli reprezentanti 

naší školy Vojtěch Pytlík a Ondřej Zielina, oba 

žáci 5. třídy, sedm šachových partií v rámci 11. 

ročníku Šachového turnaje Povodí Morávky, 

který pořádala ZŠ v Dobraticích pod Prašivou. 

V konkurenci 40 šachistů předvedli vynikající 

výkon, který se neobešel bez dramatických 

okamžiků. Napětí z očekávaných výsledků vládlo až do poslední patrie, která rozhodla 

 o tom, že Vojta Pytlík obsadil výborné 3. místo a Ondřej Zielina obsadil hezké 6. místo.  

 

 

10.2 Mimoškolní aktivity 

Ve školním roce 2015/2016 bylo žákům nabídnuto 14 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: 

 

Anglický koutek – Mgr. Kalendová 
Barevný minivolejbal – Beskyďáček, 

externisté  

Dějepisný kroužek – Mgr. Plachtová Florbal (chlapci) – Mgr. Molin 

Tvořivé dílničky – Mgr. Lokayová Florbal (dívky) – Mgr. Březovjáková 

Divadelní kroužek – p. Ševečková Míčové hry – Mgr. Škutová 

Sborový zpěv – Mgr. Farná 
Křesťanská výchova – katolické 

náboženství – Mgr. Rylková 

Přírodovědný kroužek – Mgr. Oborná 
Křesťanská výchova – evangelické 

náboženství – p. Niemczyková 

Zajímavá matematika – Mgr. Oborná Počítačový kroužek – Mgr. Budinská 

Angličtina pro nejmenší – p. Godulová, 

externista 
Dopravní kroužek – v rámci školní družiny 

     Tabulka 35: Přehled zájmových útvarů 
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11. AUTOEVALUACE ŠKOLY 

V rámci autoevaluace školy byli během dubna 2016 osloveni zákonní zástupci žáků  

a požádáni o vyplnění anonymního dotazníku týkajícího se zejména atmosféry ve škole, 

vzájemné komunikace mezi učitelem a žákem nebo učitelem a rodičem, třídního kolektivu  

a vztahů v něm, prostředí školy i aktivit, které škola nabízí. Výstupy slouží jako východisko 

pro inovaci školního vzdělávacího programu, zlepšení výchovně vzdělávací činnosti  

a podmínek výuky i pro zjištění současného stavu klimatu školy. 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 182 respondentů, u nichž převažovalo kladné hodnocení 

školy. Nejvíce ocenili její atmosféru a prostředí, informovanost a komunikaci a nabízené 

služby, připomínky se týkaly změny vyučujících během školního roku, které  byly způsobeny 

velkou nemocností a nebylo možné je objektivně ovlivnit. Většina rodičů by školu doporučila 

svým známým.   

 

 

12. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH  VEŘEJNOSPRÁVNÍCH  KONTROL 

Ve školním roce 2015/16 proběhly na škole tyto veřejnosprávní kontroly: 

 

1. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

Kontrolu provedla: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě. 

Předmět této kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., 

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin, Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady  

a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin  

a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, vyhlášce č. 137/2004 Sb.,  

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 

Sb., v zákoně č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 3a zákona č. 120/2002 

Sb., o podmínkách uvádění zákona č. 120/2002 Sb., a nařízení Evropského parlamentu  

a Rady č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. 

Termín kontroly: říjen 2015 

Kontrolní zjištění: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

2. Kontrola České školní inspekce 

Kontrolu provedla: Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát 

Předmět kontroly: Kontrola byla zaměřena na přijímání žáků a povolování 

individuálních plánů žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Termín kontroly: říjen 2015 

Kontrolní zjištění: Nebylo zjištěno porušení právního předpisu ani žádné nedostatky. 
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3. Kontrola provedená v rámci poradenské činnosti 

Kontrolu provedl: PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství, kontroly 

dokumentace škol, metodické materiály pro řízení škol 

Předmět kontroly: Kontrola byla zaměřena na dokumentaci školy, pedagogickou 

oblast, personalistiku, platy, směrnice a řády školy, správní řád. 

Termín kontroly: leden 2016 

Kontrolní zjištění: Nebylo zjištěno porušení právního předpisu ani žádné nedostatky 

v kontrolovaných dokumntech. 

 

 

 

4. Kontrola České školní inspekce 

Kontrolu provedla: Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát 

Předmět kontroly: Kontrola byla provedena na základě stížnosti, která byla zároveň 

zaslána zřizovateli a Oblastnímu inspektorátu práce v Ostravě, v souladu  

s ustanovením § 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Termín kontroly: leden, únor 2016 

Kontrolní zjištění:  viz zpráva ČŠI. 

 

5. Veřejnosprávní kontrola MŠMT  

Kontrolu provedlo: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Předmět kontroly: Kontrola byla zaměřena na dodržování pravidel při realizaci 

projektu, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1608 „Dejme jazykům zelenou!“ 

Termín kontroly: únor 2016 

  Kontrolní zjištění: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

6. Kontrola interního auditu systému kritických bodů HACCP 

Kontrolu provedla: Radana Weissmannová 

Předmět kontroly: Interní audit systému kritických bodů HACCP 

Termín kontroly: březen 2016 

Kontrolní zjištění: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

7. Kontrola Oblastního inspektorátu práce 

Kontrolu provedl: Oblastní inspektorát práce  

Předmět kontroly: Kontrola byla provedena na základě stížnosti, která byla zároveň 

zaslána zřizovateli a ČŠI. Byla zaměřena na dodržování povinností vymezených 

v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 

předpisů, se zaměřením zejména na ostatní povinnosti v oblasti pracovních vztahů  

a podmínek, povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců, povinnosti na úseku 
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pracovní doby, povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, povinnosti na úseku rovného zacházení. 

Termín kontroly: březen 2016 

  Kontrolní zjištění: Nebyly zjištěny žádné nedostatky či porušení právních předpisů.

  

 

8. Kontrola zřizovatele – Obec Hnojník  

Kontrolu provedl: DIRECT ECONOMY, a.s. 

Předmět této kontroly: Kontrola byla zaměřena na použití přidělených příspěvků  

a účelovosti finančních prostředků poskytnutých za kontrolované období – rok 2015  

a kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů. Dále byla provedena 

kontrola schvalovacích procesů a účinnosti vnitřního kontrolního systému.  

Termín kontroly: červen 2016 

Kontrolní zjištění: Na základě provedené kontroly bylo konstatováno, že nastavený 

kontrolní systém je dostatečný, odpovídá riziku, které by mohlo nastat. Nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 

 

9. Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny  

Kontrolu provedla: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Předmět této kontroly: Kontrola byla zaměřena na platby pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

Termín kontroly: červen 2016 

Kontrolní zjištění: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

 

 

13. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM  ROCE  2015 

V kalendářním roce 2015 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 dotačních programů projektů EU OPVK a ROP 

Moravskoslezsko, 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 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.  
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K výraznému nárůstu výnosů došlo u čerpání fondů z důvodů vyplacení náhrady mzdy Mgr. 

Krpelovi ve výši 418 740 Kč, za nákup výpočetní techniky ve výši 185 735 Kč a čerpání 

sponzorských darů ve výši  67 814 Kč. 

 

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 2015 skončilo zlepšeným hospodářským 

výsledkem ve výši 113 528,32 Kč. Tento výsledek je tvořen ztrátou z hlavní činnosti ve výši  

- 270 281,46 Kč a ziskem z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 383 809,78 Kč.  

 

 

 

Přijaté provozní dotace:  

 

Obec Hnojník:              1 837 331,00 Kč 

Z toho :  provozní dotace:             1 500 000,00 Kč 

   příspěvek na pokrytí nákladů soudního sporu s Mgr. Krplem:           281 731,00 Kč 

   příspěvek na akci „Pasování na prvňáčky“:                5 000,00 Kč 

   příspěvek na uvítací balíčky pro žáky prvních tříd:               5 600,00 Kč 

   příspěvek na akci „50 let dramatického kroužku“:              45 000,00 Kč 

 

Krajský úřad MSK:                       17 374 337,00 Kč 

Z toho:   dotace na přímé náklady (ÚZ 33353)                     16 776 000,00 Kč 

    dotace na navýšení platů (ÚZ 33051)             515 784,00 Kč 

   dotace na navýšení platů (ÚZ 33051)               82 553,00 Kč 

 

Projekty v rámci čerpání ESF:       

 Projekt CZ.1.07/1.1.00/56.1608 – Dejme jazykům zelenou !            978 064,00 Kč 

Projekt CZ.1.07/1.1.00/57.0914 - Učíme se pro život.           479 186,00 Kč 

Projekt CZ.1.10/2.1.00/30.01653 - Fyziky se nebojíme        1 140 859,00 Kč 

 

Výnosy 
Hlavní 

činnosti 
Doplňková 

činnosti 
Celkem 

Výnosy z prodeje služeb 1 603 668 2 271 

Výnosy z pronájmu 0 247 247 

Výnosy z prodaného zboží  2 0 2 

Jiné výnosy z vl. výkonů 196 0 196 

Čerpání fondů 672 0 672 
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Ostatní výnosy z činnosti 80 0 80 

Úroky 3 0 3 

Výnosy územních rozpočtů 21 442 0 21 442 

Celkem 23 998 915 24 914 

                Tabulka 36: Výnosy školy v tis. Kč 

 

Náklady 
Hlavní 
činnost 

Doplňková 

činnost 
Celkem 

Spotřeba materiálu 2 485 267 2 752 

Spotřeba energie 483 72 555 

Opravy a udržování 144 0 144 

Cestovné 90 0 90 

Náklady na reprezentaci 31 0 31 

Ostatní služby 1464 1 1 465 

Mzdové náklady 13 394 141 13 535 

Zákonné sociální náklady 4 423 48 4 471 

Sociální pojištění  55 1 56 

Zákonné sociální náklady 205 1 206 

Ost. sociální náklady 72 0 72 

Jiné daně a poplatky  14 0 14 

Jiné pokuty a penále 172 0 172 

Ostatní náklady z čin. 23 0 23 

Odpisy 122 0 122 

DDHM,  1 091 0 1 091 

Ostatní finanční náklady  1 0 1 

Celkem 4 514 847 24 800 

                 Tabulka 37: Náklady školy v tis. Kč 
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14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI 

14.1 Spolupráce s odborovou organizací 

 

Ve školním roce 2015/2016 působily ve  škole dvě odborové odborová organizace. Nově 

vzniklá organizace, která započala svou činnost v roce 2014, aktivně spolupracovala 

s vedením školy a hájila zájmy zamstnanců. Tuto odborovou organizaci zastupuje výbor, 

který je složen ze zástupců všech profesních skupin zaměstnanců základní  a mateřské školy. 

Závodní výbor odborové organizace uzavřel s vedením školy kolektivní smlouvu platnou pro 

rok 2016, stejně tak participoval při vytváření podkladů pro torbu FKSP a pravidel pro jeho 

čerpání. Zástupci závodního výboru se pravidelně zúčastňují jednání s ředitelkou školy při 

projednávání záležitostí, které vyplývají z kolektivní smlouvy a zákoníku práce.  

 

Činnost druhé odborové organizace byla ve školním roce 2015-16 poznamenána zásadním 

úbytkem členů na počet 3 a také tím, že její předseda byl na dlouhodobé nemocenské. Tato 

základní organizace s vedením školy nijak nespolupravovala, nemá uzavřenou kolektivní 

smlouvu. Její tři členové byli vyzvání, aby zvážili možnost sloučení s fungující základní 

organizací ČMOS PŠ, která na škole aktivně působí. 

Obě odborové organizace spadají pod Oblastní odborovou radu ČMOS PŠ v Karviné, jejíž 

předsedkyní je Mgr. Dagmar Regelová- Bobková. 

 

 

14.2 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. 

 

 

15. ÚDAJE O ZAPOJENÍ  ŠKOLY DO PROJEKTŮ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 

Projekt Mléko do škol  

 

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. 

Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. 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. 
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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. Celkové výdaje 

projektu byly 1 165 059 Kč. 

 

 

 

Projekt Výzva č. 56– „Dejme jazykům zelenou!“  

 

Projekt OP VK "Dejme jazykům zelenou!", reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1608, byl realizován od 

srpna do listopadu 2015. 

 

Byly realizovány tyto šablony:  

Šablona č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

Šablona č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky  

 

Na konci srpna 2015 se učitelé ZŠ zúčastnili akreditovaného kurzu „Jak založit školní 

čtenářský klub“, jehož účelem byla příprava pedagogů na zavedení čtenářských dílen  

do vzdělávání v oboru český jazyk a literatura. Následovalo zpracování tematických plánů 

čtenářských dílen pro jednotlivé ročníky od 2. až po 7. a pořízení knižního fondu, resp. 

papírových knih dle zvolených okruhů. Od září 2015 byly čtenářské dílny ověřovány  

ve výuce. V některých ročnících se podařilo ověřit všech 10 dílen z tematického plánu, v 

některých 6 dílen. O průběhu a zkušenostech z ověřování byly zpracovány zprávy, které jsou 

součástí výstupů projektu. Zavedení čtenářských dílen má svůj pozitivní přínos a význam, jak 

pro učitele, tak zejména pro žáky. 

 

Učitelé absolvovali krátkodobý, ale intenzivní kurz v trvání 10 pracovních dní se zaměřením 

na zlepšování jazykových kompetencí obecných. Učitelé získali osvědčení o absolvování  a 

na základě této své zkušenosti zpracovali zprávu ze zahraničního jazykového kurzu, která 
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dokládá průběh a shrnuje přínosy. Žáci 7. až 9. ročníku ZŠ se zúčastnili krátkodobého 

jazykově-vzdělávacího pobytu, v rámci něho absolvovali jazykovou výuku a seznámili se  

s reáliemi příslušného místa. 

Celkové výdaje projektu byly 978 064 Kč. 

 

 

Projekt Výzva č. 57 – „Učíme se pro život.“  

 

Projekt OP VK "Učíme se pro život.", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0914, by realizován od září 

do prosince 2015. 

 

Byly realizovány tyto šablony:  

Šablona č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

Šablona č. 2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování 

technických dovedností  žáků základní školy  

Šablona č. 3 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů 

 v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu  

Šablona č. 4 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků  

v anglickém/německém/francouzském  jazyce formou blended learningu  

 

V měsíci září byla vybrán program ONLINE JAZYKY pro rozvoj ústních komunikačních 

dovedností žáků, učitelů v anglickém/německém/francouzském  jazyce formou blended 

learningu. Dále byli tři pedagogové proškoleni, jak pracovat s e-learningem, jak ho nejlépe 

využít ve výuce cizího jazyka a jak jej praktikovat v rámci efektivního blended learning. Poté 

začalo probíhat samotné vzdělávání. 

 

Dále došlo k reorganizaci dílen, nakoupení vybavení, učebních pomůcek a materiálů 

Celkové výdaje projektu byly 479 186 Kč. 

 

 

ŠKOLNÍ  PROJEKTY 

 

Projekt Lysá hora 

 

V souladu se vzdělávacím programem školy se v září žáci devátých ročníků vypravili  

na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, Lysou horu. Počáteční obavy z nepřízně 

počasí a náročného výstupu se postupně rozplynuly díky dobře připravenému programu, za 

který patří poděkování p. učitelce Březovjákové. Cestou žáci plnili úkoly zaměřené 

na historii, faunu, flóru, geologii a meteorologii Beskyd, rozšiřovali si své znalosti. Na 

vrcholu navštívili meteorologickou stanici, kde jim odborník podal vyčerpávající výklad o 

měřeních na stanici a zodpověděl veškeré jejich otázky. Výhledy sice zůstaly ukryty v 
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mracích, ale i tak to byl pro všechny zúčastněné nezapomenutelný zážitek a všichni si 

projektový den užili. 

 

 

Projekt Edison 

 

V týdnu od 4. do 9. října měla Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník netradiční návštěvu. V rámci 

projektu EDISON mezinárodní studentské organizace AISEC uvítala 8 vysokoškolských 

studentů z různých částí světa (Albánie, Kolumbie, Thajsko, Řecko, Pákistán, Rumunsko, 

Brazílie, Gruzie), aby se naši žáci seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. 

 

Zahraniční studenti si připravili prezentace o své zemi, vedli se žáky diskuze na různá témata, 

hráli hry i tančili s cílem představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci 

daného státu. Hnojnická škola pro ně přichystala bohatý odpolední program a zajistila 

ubytování v rodinách žáků. 

 

Projekt EDISON se setkal na Masarykově ZŠ a MŠ s pozitivním ohlasem a přes počáteční 

rozpaky některých žáků nakonec s jejich velkým nadšením i uznáním. Pomohl dětem  

ke srovnání různých zemí s ČR, ke kontaktu se zahraničím, motivoval je ke zlepšení se 

v angličtině. Nejen že zajímavou formou oživil výuku, ale také přispěl k vzájemnému 

porozumění a k omezení předsudků a stereotypů mezi různými kulturami. 

 

            
 

 

 

Jazykově poznávací zájezd do Anglie 

 

Masarykova Základní škola a mateřská škola 

získala z operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost finanční dotaci  

na výjezd 40 žáků na jazykově-vzdělávací 

kurz ve dnech 12. - 18. 10. 2015  

do Brightonu v Británii. Žáci se účastnili 
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výuky anglického jazyka v jazykové škole pod vedením anglických lektorů. Ve svém volném 

čase se seznámili s památkami hlavního města Velké Británie, Londýnem  

a přímořského letoviska Brightonu. Své znalosti a zkušenosti zúročili v hodinách anglického 

jazyka a prezentovali je svým spolužákům a pedagogům. 

 

 

 

Projekt Noc s Andersenem 

 

Noc s Andersenem je již tradiční čtenářská noc, kterou dětem chystají knihovníci a učitelé po 

celé České republice i v zahraničí. Noc s Andersenem se koná u příležitosti výročí narození 

dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, který se narodil 2. dubna 1805. Hlavním 

tématem byla v roce 2016 180 let stará pohádka Malá mořská víla. Pro účastníky byla 

přichystána tematická stanoviště s úkoly, které byly zaměřeny na znalost pohádky Malá 

mořská víla. Starší žáci ochotně pomáhali mladším kamarádům s plněním úkolů na 

jednotlivých stanovištích, čímž  přispěli  k zajištění bezproblémového průběhu celé akce.  

 

Noc a Andersenem  začala slavnostním 

zahájením a seznámením dětí s účelem této 

akce v 17 hodin v hudebně školy. Žáky 

tradičně  přivítal  „Hans Christian 

Andersen“ (letos se této role ujal Jakub 

Reichenbach, žák 7. ročníku), pozdravil 

přítomné ve své rodné dánštině a vypravil 

je na  dlouhou cestu za Malou mořskou 

vílou. Celkem bylo pro účastníky 

připraveno šest stanovišť, na nichž 

museli společně zapojit svou fantazii  

a projevit čtenářské, vědomostní, výtvarné  

i pohybové schopnosti. 

 

 

 

Projekt "Můj werk" 

Projekt „Můj werk“, který Třinecké železárny mezi žáky sedmých tříd základních škol 

regionu rozjely opět ve šk. roce 2015/16, má dětem ukázat huť v jejím pravém světle. Např. 

jako největšího výrobce oceli v republice, jako moderní firmu řízenou počítači,  

jako významného zaměstnavatele a také exportéra oceli a výrobků z ní do celého světa. 
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Cílem projektu je žákům sedmých tříd zprostředkovat znalosti o hutním podniku, který se 

bezprostředně dotýká života celého regionu. Ať už v historickém kontextu, nebo současnýma 

očima jim nabídnout informace o největším zaměstnavateli na Třinecku. 

Soutěž „Můj werk“ jeho organizátoři rozložili do tří částí. První část proběhla v naší škole  

ve čtvrtek 18. února 2016. Žáci se zde zábavnou formou dozvěděli různé zajímavosti, 

například že železárny vyváží své výrobky do 50 zemí světa, nebo že objem prachu klesl 

oproti roku 1 980 ze 14 000 tun na 580 tun. „Na praktických příkladech a formou her jsme 

dětem předávali konkrétní data, jako že za 40 let výroby drátu je ho tolik, že by spojil Zemi  

se Sluncem. V pětilitrové láhvi jsme ukázali, jak vypadá prach, který zachytávají látkové 

filtry, aby se nedostával do ovzduší, nebo jsme jim ukázali různé druhy kolejnic, drátu, lan, 

šroubů a dalších výrobků,“ vysvětlovali zaměstnanci TŽ, kteří zavítali do naší školy. Ve 

druhé vědomostní části, která se konala v dubnu 2016 v Městské knihovně v Třinci, 8 

zástupců ze sedmých tříd své znalosti zúročilo a vysoutěžený počet bodů jim pomohl 

získat připravené odměny. Třetí a poslední část byla věnována výtvarnému tvoření. Vítězné 

družstvo společně s celou třídou obdrželo poukaz na třídenní pobyt v Tatrách. Dvoudenní 

výlet do Tater čekal na stříbrné družstvo a pro bronzové soutěžící byl připraven celodenní 

výlet do střediska Beskydka v Dolní Lomné. 

Slavnostní zakončení celého projektu a vyhlášení vítězů proběhlo v červnu ve Werk aréně  

v Třinci. Na všechny soutěžící z celého regionu čekal zábavný program, odměny, občerstvení 

a autogramiáda s třineckými hokejisty.  
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16. PARTNEŘI  A  SPONZOŘI  ŠKOLY 

 

Darovací smlouvy 

 

ELSTO a.s. 
finanční dar, který byl  použit na podporu činnosti  

a vybavení MŠ, oddělení Sluníčko 

p. Pavel Jochim 
finanční dar, který byl použit na podporu činnosti  

a vybavení MŠ, oddělení Berušky 

Obec Střítež 
finanční dar, který byl použit na podporu činnosti 

dramatického kroužku 

Obec Komorní Lhotka 
finanční dar, který byl použit na podporu činnosti 

dramatického kroužku 

Optimont 
finanční dar, který byl použit na podporu činnosti 

dramatického kroužku 

Verdenhouse s.r.o. 

finanční dar, který byl použit na podporu činnosti 

dramatického kroužku, 

finanční dar, který byl použit na akci školy 

Halloweenské odpoledne 

Ing. Jaroslav Heczko 
finanční dar, který byl použit na akci školy 

Halloweenské odpoledne 

Okresní myslivecký spolek 
finanční dar, který byl  použit na podporu činnosti  

a vybavení ZŠ 

Bonap-ICCZ s.r.o. 

finanční dar, který byl  použit na školní výlet 3. třídy 

finanční dar, který byl  použit na podporu činnosti  

a vybavení ZŠ 

Lucas Building 
finanční dar, který byl  použit na podporu činnosti  

a vybavení MŠ, oddělení Berušky 

Karel Chlebek 
finanční dar, který byl  použit na podporu činnosti  

a vybavení MŠ, oddělení Mravenečci 
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Marie Slaninová 
finanční dar, který byl použit na akci školy 

Pohádková cesta 

Petra Kwaczková 
finanční dar, který byl použit na akci školy 

Pohádková cesta 

Vlastimil Zigo 
finanční dar, který byl  použit na podporu činnosti  

a vybavení ZŠ 

   Tabulka 40: Přehled dárců 

 

 

 

17. ČINNOST  ŠKOLNÍ  DRUŽINY,  ŠKOLNÍHO KLUBU, ŠKOLNÍ KNIHOVNY 

A ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 

17.1 Činnost školní družiny 

Školní družina má dvě oddělení, prostory každého z nich jsou rozděleny na odpočinkovou 

 a pracovní část. Družina je umístěna v přízemí školy v samostatných místnostech, její provoz 

je zajištěn denně od 6:00 do 16:30 hod. 

 

I. oddělení navštěvovali žáci první a druhé třídy, II. oddělení žáci první až páté třídy. Obě 

oddělení se věnovala sportovním, výtvarným a pracovním činnostem, při vlídném počasí žáci 

pobývali venku, kde pro ně byla připravena spousta pohybových a zájmových aktivit  

a soutěží. Žáci pravidelně chodili na vycházky do blízkého okolí školy, využívali 

multifunkční hřiště školy a školní tělocvičnu. Oblíbenou činností se staly venkovní aktivity 

s přírodovědným zaměřením s využitím zahrady a areálu naší mateřské školy. V rámci školní 

družiny probíhala po celý školní rok dopravní výchova. Žáci se seznámili se základy první 

pomoci, s pravidly bezpečného chování účastníků provozu na pozemních komunikacích  

s následující praktickou výukou i cvičením na dopravním hřišti. Celoročně probíhala diskuse 

s žáky o tom, jak se mají chovat v kolektivu, ve školní družině, ale také ve školní jídelně. 

Neustále jsou jim připomínány zásady slušného chování ke starším lidem, ale i ke svým 

spolužákům. 

 

 

Přehled činností: 

  

 Čtenářské odpoledne, soutěž Rychlé švihadlo – spolupráce se Školním klubem 

 Výroba dárků a pomoc při organizaci akcí - Den otevřených dveří, Vánoční jarmark  

a zápis do 1. třídy                                                                                                                       

 Mikulášská besídka a vánoční dílnička s rodiči  

 Návštěvy školní knihovny 
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 Karneval 

 Tvoření srdíček k MDŽ a velikonočních kuřátek 

 Noc s Andersenem  

 Malování na chodníku   

 Výtvarná dílnička – výroba přáníček ke Dni matek  

 Den dětí  

 Dopravní soutěž  

 Beseda s Policií ČR 

 

      
 

 

17.2  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 žákům 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 2015/2016 se školní klub rozšířil o prostory, které dříve náležely školní 

knihovně. Byl také dovybaven novým nábytkem, společenskými hrami či stolním fotbalem 

 a kulečníkem.  

 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

_______________________________________________________________________________ 
 

www.zshnojnik.com                                  - 60 -                                                               2015/16 

 

 

 

Pro sportovní vyžití žáci využívali velkou tělocvičnu a školní venkovní hřiště. 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. Čas byl také věnovám tvůrčím činnostem.  

 

Přehled nejúspěšnějších akcí školního klubu: 

 

 Čtenářské odpoledne ve školní družině 

 Vánoce ve školním klubu 

 Vánoční tvořivá dílna s rodiči 

 Soutěž Školní klub má talent 

 Soutěž Rychlé švihadlo 

 Kuchtíci – pizza 

 Pyžamový bál 

 Učíme se papírový pedig 

 Kuželkový turnaj v Komorní Lhotce 

 Sportovní odpoledne pro školní družinu 

 Beseda s policií 

 Výlet do Opičárny 

 
 

Vánoční tvořivá dílna s rodiči 

 

V prosinci se také uskutečnila vánoční tvořivá dílna s rodiči. V předvánoční atmosféře, za 

poslechu koled, si společně děti s rodiči vyráběli vánoční dekorace a přáníčka. Rodiče tak 

měli možnost prohlédnout si školní klub zblízka a zjistit tak, jak jejich děti tráví svůj volný 

čas.  

 

Čtenářské odpoledne ve školní družině 

 

V měsíci říjnu proběhlo ve školní 

družině netradiční čtenářské 

odpoledne. Žáci ze školního klubu 

navštívili své mladší kamarády v 

1. oddělení školní družiny, s sebou 

si na ukázku přinesli několik 

pohádkových knížek. Nejprve si 

společně povídali, jaké knížky jsou 

jejich nejmilejší, a poté  šikovné 

čtenářky ze školního klubu 

přečetly pohádku Princezna se 
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zlatou hvězdou. Akce se u dětí setkala s velkým nadšením, proto jim kamarádi ze školního 

klubu přislíbili pokračování. Čtenářským odpolednem se školní klub i družina zapojila do 

celoškolního projektu rozvoje čtenářské gramotnosti. 

 
 

Kuchtíci ve školním klubu 

 

V únoru si žáci školního klubu vyzkoušeli své kuchařské dovednosti. Vydali jsme se  

do školní cvičné kuchyňky a upekli čtyři chutné pizzy. Dětem jejich výtvor moc chutnal, hned 

po vytažení z trouby se po všech kouscích jen zaprášilo. 

 

 
 
 

Vánoce ve školním klubu 

 

Celý prosinec jsou hlavním tématem Vánoce, a tak jsme se i ve školním klubu na nejkrásnější 

svátky v roce připravovali. Společně jsme si nazdobili vánoční stromeček a celý klub oblékli 

do zimních motivů. Co však děti bavilo ze všeho nejvíc, bylo pečení perníčků. Děti se 

zapojily s nadšením a vše krásně zvládly. Každý přiložil ruku k dílu, někdo těsto zpracovával, 

jiný ho válel, další vykrajoval, někdo dobroty ujídal a každý si nějaký ten perníček nazdobil. 

Za odměnu k nám předčasně přišel i Ježíšek a přinesl do klubu spoustu nových stolních her 

jako například Twister, Osadníci z Katanu, Monopoly a další.                 
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Školní klub má talent 

 

V lednu proběhlo ve školním klubu nevšední talentové odpoledne. Kluci i holky si připravili 

sólová i skupinová pěvecká a taneční vystoupení, která hodnotila přísná porota – Karolínka 

Szewieczková, Luky Ponížil a Honza Žilinský společně s paní vychovatelkou. Celým 

odpolednem nás vtipně provázeli Vojta Pytlík a Sam Chlebek z 5. třídy. Ačkoliv se zpočátku 

projevovala nervozita, děti se tím nedaly odradit a předvedly hezké výkony. Po každém z nich 

proběhl rozhovor s účinkujícími. I ti, kteří nesoutěžili, se nechali strhnout a na některé 

písničky si zatancovali. Po posledním vystoupení nás však čekalo těžké rozhodování. 

Hodnotili jsme přípravu, projev i náročnost vybraných písní. Soutěž dopadla následovně: 

  
1. místo – skupina Julie Raszyková, Vanessa Kwaczková, Emma Sušovská 

2. místo – Jakub Nalewajka 

3. místo – Vítek Wojkowski 
 

     
 
 
Rychlé švihadlo 

 
Ještě před Vánocemi zahájila školní družina a školní klub soutěž „Rychlé švihadlo“. Cílem 

bylo ve volném stylu naskákat co nejvíce přeskoků přes švihadlo za minutu. V I. kategorii 

soutěžily děti ze školní družiny. Každému z nich byl přidělen starší kamarád ze školního 

klubu, který jim počítal skóre. Poté se děti vystřídaly a švihadel se chopili žáci ze školního 

klubu. V lednu proběhlo 2. kolo. Děti tak měly možnost přes Vánoce trénovat, aby své 

výkony ještě vylepšily. Některým se to opravdu povedlo a pořadí vypadalo takto: 

 
I. Kategorie – Školní družina (II. oddělení) 

1. Vojtěch Bocek – 95 přeskoků za minutu 

2. Svatopluk Trněný – 77 přeskoků za minutu  

3. Karolína Hradská – 76 přeskoků za minutu 

 

II. Kategorie – Školní klub 

1. Dominik Fober – 111 přeskoků za minutu 
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2. Karolína Szewieczková – 96 přeskoků za minutu 

3. Jakub Nalewajka – 90 přeskoků za minutu 
 

    
 
 

Pyžamový bál 

 

I k nám do školního klubu zavítala plesová sezóna, ačkoliv trošku netradičně. Taneční 

odpoledne jsme nejprve zahájili módní pyžamovou přehlídkou. Poté nesměla chybět taneční 

židličková soutěž a společně jsme se také snažili naučit kankán a řecký „Zorbův tanec“. 

Proběhla také soutěž o nejlepší pyžamový převlek. Mezi kluky nejvíce zaujal Lukáš Ponížil 

z 6. A, z dívek se nejvíce líbila Julie Raszyková z 5. třídy.  

 

  
 

  
 

Učíme se papírový pedig 

 

Do školního klubu také zavítala milá návštěva - šikovná paní Foberová, která nás přišla naučit 

trochu jiné pletení – papírový pedig. Nejprve jsme se pokochali výrobky, které nám přinesla 

ukázat, a poté jsme si společně i s dětmi ze školní družiny vyzkoušeli pletení papírového 

vajíčka. Ačkoliv jsme zpočátku nevěřili, že to zvládneme, díky trpělivosti paní Foberové se 

vytrvalým jedincům podařil vytvořit vlastní výrobek. Paní Foberové patří velké poděkování 

za ochotu, trpělivost a radost z práce, kterou nám ukázala. 
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Kuželkový turnaj v Komorní Lhotce 

 

Celý rok jsme netrávili jen ve školním 

klubu, ale udělali jsme si i výlet 

 do Komorní Lhotky na kuželkový 

turnaj. Odpoledne se vyvedlo, někteří 

v sobě dokonce objevili skrytý talent. 

Soutěžili jsme ve dvou týmech, v prvním 

družstvu s úplně nejlepším výsledkem 

skončila Vanesska Kwaczková, 

v druhém týmu si nejlépe vedl Honzík 

Žilinský, ale ani ostatní se nenechali zahanbit. Nejdůležitější však je, že jsme si odpoledne 

užili.  

 
  
Sportovní odpoledne 

 

V květnu si školní družina (I. oddělení) ve spolupráci se školním klubem naplánovala 

soutěžní sportovní odpoledne. Počasí nám nepřálo a jen co jsme vystrčili paty ze školy, začalo 

pršet. Museli jsme se přesunout do tělocvičny, kde školní klub přichystal pro děti ze školní 

družiny překážkovou dráhu. Účastníci si tak mohli vyzkoušet slalom na koloběžce, podbíhání 

pod lanem, poznávání dopravních značek, házení na cíl a další disciplíny. Starší žáci dělali 

mladším kamarádům doprovod a počítali jim trestné body. Na 1. místě, s jedním trestným 

bodem, se umístily hned 4 děti: 

 

 Václav Foldyna (1. A) 

 Barbora Pončová (2. třída) 

 Kristýna Hradská (1. B) 

 Jan Stoklásek (1. A) 
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Beseda s policií 

 

V červnu proběhlo odpoledne pro žáky navštěvující školní družinu a školní klub netradičně. 

Navštívili nás policisté z obvodního oddělení v Hnojníku a pro děti si připravili poutavý 

výklad i praktické ukázky. Páni policisté si nás vyzkoušeli ze základních pravidel silničního 

provozu a co víc, sami jsme si mohli vyzkoušet zatýkání pouty či tíhu neprůstřelné vesty, 

prohlédli jsme si policejní vůz a spoustu dalšího. Samozřejmě nechyběl prostor na dotazy, 

kterých měly děti opravdu hodně. Dozvěděli jsme se tak například, co by policisté dělali, 

kdyby u chytání zločince zapomněli pouta nebo jestli už jim nějaký zloděj utekl.  

 

      
 
 
 

Výlet do Opičárny 

 

V posledním školním týdnu se i školní klub dočkal dlouho očekávaného výletu. Počasí nám 

přálo, a tak jsme se vydali do lanového parku Opičárna na Ostravici. Cesta vlakem utíkala 

rychle, ale stejně jsme se nemohli dočkat, až budeme na místě. Děti si mohly vyzkoušet až 52 

různých překážek s dlouhou lanovkou na závěr. Ačkoliv se mnozí z nás z počátku obávali, 

každý jsme si vyzkoušeli své síly a překonali strach.  
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17.3  Školní knihovna 

17.3.1 Základní materiální zázemí školní knihovny 
 

Cíle:  

a) dostatečně velký prostor pro realizaci čtenářských dílen pro třídu v plném 

počtu žáků 

b) získání prostoru pro další rozšiřování knižního fondu 

c) umožnění využití knihovny jako relaxační zóny v době přestávek ve vyučování 

d) rozšíření provozní doby knihovny na dobu mimo vyučování – 

dostupnost/blízkost knihovny pro žáky 2. stupně a pro žáky 1. stupně 

navštěvující školní družinu 

e) možnost realizace volnočasových aktivit žáků spojených s činností školní 

knihovny, jako jsou akce pro školní družinu 

f) využití prostor školní knihovny k volnočasovým činnostem žáků v době mimo  

vyučování – čtení, studium, redakce školního časopisu, setkávání žáků –  

společenské hry, kroužky, skupiny 

 

Říjen – listopad 2015 - přesun knihovny z podkroví školy do místností bývalé učebny 

výtvarné výchovy. 

 

Komentář: 

Výpůjčky ve školní knihovně přerušeny na dobu 1 týdne v měsíci listopadu - přesun 

nábytku a knižního fondu do nových prostor. 

 

 

17.3.2 Prostředky ke zkvalitňování čtenářství a čtenářské gramotnosti 

 
A) Nákup knih  
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Cíle:    

a) vytvoření základu knižního fondu žákovské knihovny - beletrie  

b) rozšiřování knižního fondu primárně určeného k četbě žáků školy – rámec               

zkvalitňování čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků 

c) rozšiřování knižního fondu dle čtenářského zájmu žáků 

 

Počet evidovaných knih ve školní knihovně k 30. 6. 2016 činí 1627. Cca 550 knih 

bylo zakoupeno z prostředků projektu „Dejme jazykům zelenou“ – šablona 

„Čtenářské dílny“ (Výzva 56). 

Knižní fond je rozdělen:  - beletrie pro žáky dle čtenářských/věkových kategorií, 

                                         - populárně naučná literatura pro žáky, 

                                         - beletrie pro dospělé – klasická literatura, 

                                         - naučná a populárně naučná literatura pro dospělé.  

 

Komentář: 

Klíč k výběru titulů k zakoupení: 

a) podpora čtenářství žáků účastnících se čtenářských dílen (2. - 7. ročník), 

b) podpora začínajících čtenářů (1. a 2. ročník), 

c) rámcová podpora zájmu o četbu žáků 8. a 9. ročníku, 

d) pestrá žánrová skladba beletrie s cílem uspokojit zájem co největšího počtu 

čtenářů, 

e) podpora výuky oborových předmětů a podnícení zájmu žáků o tyto obory - knihy 

populárně naučné z oblasti vlastivědné, zeměpisné a přírodovědné, 

f) čtenářský zájem žáků – výsledky ankety provedené mezi žáky 5. – 8. ročníku. 

 

B) Výpůjčky knih  

Provoz ŠK zahájen 1. 9. 2015 – ukončen 30. 6. 2016. Zprovoznění výpůjček knih 

žákům školy v plném rozsahu od 1. září 2015. 

Cíle:  

a) cílová skupina – žáci, učitelé a další zaměstnanci školy, 

b) určení výpůjček beletrie žákům  

- k samostatné, individuální četbě ve    vyučování (ČD) – prezenční 

výpůjčky, 

- k četbě mimo vyučování – absenční výpůjčky, 

c) určení výpůjček populárně naučné literatury žákům a učitelům –  

- k plnění projektových úkolů,  

- jako podpora zájmu žáků o obory studia. 

 

K plnění cílů zavedena opatření:  

a) výpůjční doba - každý den pracovního týdne, - od 7,30 do 14,30 

b) prodloužení doby výpůjčky knihy do doby přečtení knihy žákem 
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Počet výpůjček:  

a) celkový počet výpůjček ve školním roce 2015-2016 činí k 29. 6. 2016 přesně 

1550 (Poznámka: Do této statistiky počítač nezahrnuje tituly, které ještě nejsou 

vráceny. K 29. 6. 2016 nebylo vráceno cca 60 knih, z toho 30. 6 2016 bylo 

ještě vráceno 11 knih.) 

b) statistika v jednotlivých měsících:  

                                               září 2015 182 

     říjen 2015 126 

     listopad 2015 209 

     prosinec 2015 196 

     leden 2016 200 

     únor 2016 200 

     březen 2016 113 

     duben 2016 143 

     květen 2016 125 

     červen 2016 56 

 

Komentář: 

Zaznamenaný výrazný nárůst výpůjček od listopadu 2015 do února 2016 koresponduje 

s realizací čtenářských dílen v rámci projektu Čtenářské dílny jako prostředek 

zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (Výzva 56).  

Od března 2016 došlo v počtu výpůjček k poklesu i vzhledem k ukončení projektu 

 a k rozvolnění konání ČD ve školní knihovně. 

Návrh na opatření: 

- věnovat zvýšenou pozornost doplňování knižního fondu beletrie pro žáky 

 dle čtenářských/věkových kategorií, 

- soustavně a systematicky doplňovat knižní fond naučné části žákovské knihovny – 

dle oborů, potřeb výuky a zájmů žáků, 

- začít budovat učitelskou část knihovny, 

- dosáhnout optimálního počtu titulů v knižním fondu knihovny 3 000 – 4 000, 

- zavést časové limity výpůjček žáků. 

 

C) Čtenářské dílny v prostorách školní knihovny 

 

Školní knihovna byla zřízena tak, aby vyhovovala potřebám konání ČD v jejích 

prostorách. Za tím účelem byla vyhrazena jedna část místnosti k sezení v komunitním 

kruhu.  

V 1. pololetí školního roku se čtenářské dílny zpravidla konaly ve školní knihovně, jen 

na dobu jednoho týdne v listopadu 2015 byla tato část provozu knihovny pozastavena 

z důvodu stěhování knihovny do nových prostor.  
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3. třída zpravidla konala ČD v odpočinkové zóně mezipatra staré budovy školy. 

 

Návštěvy školní knihovny a konání ČD v ní po třídách ve 2. pololetí školní roku: 

 

1. A – 26. 4. (knihovnice ve třídě), 19. 5., 26. 5., 2. 6. 

1. B – 21. 4., 5. 5., 19. 6. 

2. tř. – 4. 2., 12. 2., 26. 2., Blahutová – 8. 4., 6. 5., 20. 5., 27. 5., 16. 6. 

3. tř. – 19. 2., 17. 3., 31. 3., Khýr – 9. 6., 16. 6. 

4. tř. – 5. 2., 18. 2. (supl.Blah.), 25. 2., Budinská – 16. 3., 6. 4., 4. 5., 11. 5. 8. 6. 

5. tř. – 10. 2., 24. 2. (supl.Skř.), 23. 3., 6. 4., 20. 4, 4. 5., 15. 6. 

6. A – 19. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 29. 4., 13. 5., 20. 5., 3. 6. 

6. B - 19. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4, 13. 5, 27. 5. 9. 6. 

7. A – 17. 2, 2. 3., 16. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6. 

7. B – 0 

Do konce 1. pololetí školního roku bylo konání čtenářských dílen podmíněno 

splněním povinného počtu 10 dílen, a to v návaznosti na povinně vytvořený tematický 

plán jako rámec výuky aktivního čtenářství. Podmínkou řádného uskutečnění ČD byly 

další podklady - plány vyučovacích hodin (tzn. přípravy), pracovní listy apod. 

 

Poznatky koordinátora ČD z průběhu ČD konaných v knihovně: 

Některé hodiny nebyly čtenářskými dílnami:  

- u řady z nich byla narušena vhodná (v projektu „nacvičená“) struktura dílen, 

např. neproběhla evokace a reflexe, 

- byly uskutečněny hodiny, kdy si žáci jen měli jen číst, 

- úkoly, zadávané v úvodní (evokační) části hodiny se opakovaly, 

- v rámci aktivity po četbě (reflexe) neproběhlo sdílení jako reakce na přečtené, 

ale v některých případech byla tato část ČD učitelem využita ke zjišťování 

záležitostí nesouvisejících s četbou a přečtené sloužilo jen jako pozadí. 

 

Návrhy na opatření:  

1) včlenění ČD do ŠVP jako trvale závazné součásti výuky ČJL, resp. čtení, 

2) vypracování ročního tematického plánu a plánů jednotlivých ČD/lekcí  

pro každou třídu, respektující její specifika, 

3) a.) trvalá podpora vzdělávání učitelů realizujících ČD – cíl: rozvíjení 

učitelských kompetencí v oblasti rozvíjení čtenářství žáků, odstranění 

bezradnosti, tápání a současné skepse - učený z nebe nespadl, ani učitel ne 

b.) kontrola přínosu absolvovaného vzdělávání pro školu, resp. pro  rozvíjení 

čtenářství žáků,  

- vhodné vzdělávání – jako základ: dlouhodobý kurz Čtením a psaním  

ke kritickému myšlení, 

- další, navazující, rozšiřující metodická vzdělávání a kurzy, 
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4) vzájemná inspirace a sdílení zkušeností, metod a strategií mezi jednotlivými 

učiteli. 

 
D) Podpora učitelům vyučujícím čtenářské dílny 

 

V průběhu školního roku byla poskytnuta podpora učitelům v oblastech: 

a) vzdělávání - zajištění kurzu Jak založit školní čtenářský klub, realizace 31.8.2015 

  - informace o vzdělávání a přihlášení ke vzdělávání: 

1. pololetí:  

- ZŠ Mendelova, Karviná – náslech v hodinách čtenářské                                                        

dílny na 1. stupni - přihlášena D. Lokayová, účast  

- Y. Škutová, 

                                   2. pololetí:    

- seminář k ČD – FRAUS, Ostrava – 18. 2. 2016 –  

A. Iskřická 

- minikonference Didactica magna – Festival pedagogické 

inspirace, ZŚ Mendelova, Karviná – 30. 3. 2016 – 

 D. Lokayová, K. Molinová, E. Fojtíková, 

- seminář Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti II – 

KVIC Ostrava  – 11. 3. 2016 – pro nedostatek účastníků 

přesunuto- J. Valášková                                                                   

- seminář Dílna čtení a psaní, lektor Miloš Šlapal – KVIC 

Ostrava – nezařazena, seminář již naplněn –  

L. Skřekucká  

 

b) vyhledávání metodických a didaktických materiálů a jejich poskytnutí učitelům – 

uloženo v elektronických složkách učitelů 

c) schůzky s vyučujícími ČD: 

– záměr: setkání učitelů k výměně zkušeností a nových pohledů na rozvíjení 

čtenářství žáků a k aktuálním informacím z oblasti čtenářské gramotnosti, 

termíny konání schůzek ve 2. pololetí:  4.2. - ke kontrole projektu ČD 

(Výzva56), 25.2. – 1. st.,  

7. 3., 29. 6 (vedeno ZŘ) 

d) informace o přírůstcích do knižního fondu žákovské knihovny – el. složky učitelů, 

web školy 

e) informace o knihách (anotace vybraných titulů beletrie pro děti) - el. složky 

učitelů, web školy 

 
 

E) Spolupráce školní knihovny se školní družinou  

 

Rámec: budování vztahu ke čtení, ke knize a k četbě příběhů. 

1. Návštěvy skupin dětí a jednotlivců:  
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- výpůjčky, čtení v knihovně, hry se zaměřením na rozvíjení slovní zásoby  

komunikaci, 

- průběžně v týdnu. 

2. Návštěvy oddělení družiny: 

- oddělení – 15. 1., 23. 2. 

- 2. oddělení – 16. 2., 16. 5., 19. 5.  

          Každé oddělení navštívilo ŠK 3 x. 

Program: vždy 2x kooperativní pohybová hra, 1x kooperativní či soutěživá 

aktivita se zaměřením na čtenářský prožitek, četbu příběhů, žánr nebo čtenářská 

dílna. 

       
 
                   

F) Další aktivity 

 

Noc s Andersenem – příprava a realizace 1 aktivity v rámci akce – 1. 4. 2016. 

Workshop pro žáky 8. a 9. ročníku Komiksy hravé a dravé – lektor Walker- Procházka

 – 28. 4.  

2016 – ve spolupráci s knihovnou obce Smilovice. 

Časopis (Zá)školáček – 2 čísla. 

 

Noc s Andersenem 2016 

 

To je již tradiční čtenářská noc, kterou dětem chystají knihovníci a učitelé po celé České 

republice i v zahraničí. Noc s Andersenem se koná u příležitosti výročí narození dánského 

pohádkáře Hanse Christiana Andersena, který se narodil 2. dubna 1805. Hlavním tématem 

letošního ročníku byla 180 let stará pohádka Malá mořská víla. 

Po loňském úspěšném ročníku se dne 1. dubna 2016  k Noci s Andersenem připojila i naše 

škola, aby tak podpořila čtenářství našich žáků. Pro účastníky byla přichystána tematická 

stanoviště s úkoly, které byly zaměřeny na znalost pohádky Malá mořská víla. Starší žáci 

ochotně pomáhali mladším kamarádům s 

plněním úkolů na jednotlivých stanovištích, 

čímž  přispěli  k zajištění bezproblémového 

průběhu celé akce.  

Noc a Andersenem  začala slavnostním 

zahájením a seznámením dětí s účelem této 

akce v 17 hodin v hudebně školy. Žáky 

tradičně  přivítal  „Hans Christian 

Andersen“ (letos se této role ujal Jakub 

Reichenbach, žák 7. ročníku), pozdravil 

přítomné ve své rodné dánštině a vypravil je 

na  dlouhou cestu za Malou mořskou vílou. 
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Celkem bylo pro účastníky připraveno šest stanovišť, na nichž museli společně zapojit svou 

fantazii a projevit čtenářské, vědomostní, výtvarné i pohybové schopnosti. 

Na prvním stanovišti čekal na děti úkol, který byl pro mnohé velmi náročný. Stejně jako Malá 

mořská víla, nemohly mluvit a přitom měly vzájemně spolupracovat na vytvoření  obrazu 

mořského světa z připraveného výtvarného materiálu. Při této tiché činnosti se zaposlouchaly 

do reprodukovaného poslechu pohádky Malá mořská víla, v podání  herce Ladislava Freje. 

Druhým úkolem bylo najít a zachránit prince z rozbouřeného moře, ve které se 

proměnila školní tělocvična. Na dalším stanovišti si děti prostřednictvím chůze bosou nohou   

po oblázcích, mohly vyzkoušet a prožít „bolest“, kterou zažívala malá mořská víla při chůzi. 

Čtvrté stanoviště „Koráb“ proběhlo formou čtenářské dílny, bylo zaměřeno na vyprávění 

společného příběhu děje pohádky a vzájemnou 

spolupráci při „plavbě po moři“. Na 

předposledním stanovišti se prověřoval 

postřeh a zručnost. Děti skládaly z různých 

částí obrázků pohádkový příběh, navlékaly 

„mušličkový náhrdelník“. Nejatraktivnější 

podívaná a zážitky čekaly na účastníky 

v „Jeskyni čarodějnice“. Najednou se všichni 

ocitli přímo v pohádce! Ve strašidelné jeskyni 

čarodějnice se svými pomocníky kouzlila, 

vyprávěla staleté příběhy, vařila kouzelný 

lektvar, díky kterému se z malé mořské víly 

stal člověk. Na závěr kouzlení děti nápoj dokonce ochutnaly, někteří odvážlivci chtěli 

dokonce ochutnat ingredience lektvaru v podobě cvrčků, červíků  a hadích 

ocásků. Nakonec aleraději dalipřednost bonbónu, byť byl od čarodějnice. 

 

 

17.4  Žákovský parlament 

Žákovský parlament sdružuje žáky druhého stupně, umožňuje aktivní zapojení žáků do života 

školy. Zastává funkci prostředníka zajišťující komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. 

Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje podíl na chodu školy. 

Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Školní parlament je prostředkem 

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

Ve školním roce 2015/2016 jej tvořilo 16 žáků 2. stupně, z toho 7 dívek a 9 chlapců,  

za každou třídu byli zvoleni dva zástupci.  

 

Zástupci žákovského parlamentu se pod záštitou Mgr. Lenky Plachtové a Bc. Nikoly 

Holovenčukové setkávali na pracovních schůzkách, na nichž přednášeli návrhy a připomínky 

svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Učili se 

tak obhajovat své názory, komunikovat mezi třídami, vyučujícími a vedením školy. Podíleli 
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se na přípravě soutěží a aktivit pro své spolužáky a děti MŠ. Schůzky se konaly alespoň 

jednou měsíčně.  

 
Akce: 

 Celoroční soutěž o nejhezčí třídu 

 Adopce zvířete ze ZOO Ostrava 

 Adopce na dálku  

 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, říjen 2015 

 Halloweenské odpoledne, listopad 2015 

 Den otevřených dveří, prosinec 2015 

 Návštěva Domu pro seniory v Hnojníku, prosinec 2015 

 Pohádková cesta, leden 2016 

 Dětský karneval – spolupráce se SRPŠ, únor 2016 

 Valentýn, únor 2016 

 Den učitelů, duben 2016 

 Fotografická soutěž na téma Jaro, červen 2016 

 Radovánky – spolupráce se SRPŠ, červen 2016 

 Výlet školního parlamentu do ZOO Ostrava, červen 2016 

 

Celoroční soutěž o nejhezčí třídu 

 

Od listopadu do května žákovský parlament spolu s pedagogy školy paní Lokayovou, 

Holovenčukovou a Plachtovou pravidelně hodnotil estetickou úroveň, úklid a celkový dojem 

všech tříd na naší škole v rámci soutěže O NEJHEZČÍ TŘÍDU. Žáci byli motivováni velkou 

odměnou, a to výletem do  Prahy na druhém stupni a výletem do ZOO na prvním stupni.  

Na 1. stupni se nejvíce snažila třída paní učitelky Lokayové – 2. A, která jako jediná dosáhla  

ve všech proběhlých hodnoceních maxima bodů. Na druhém stupni spolu bojovaly o první 

místo především šesté třídy a vítězem se nakonec stala 6. A paní učitelky Plachtové. Oba 

slíbené výlety proběhnou v měsíci září příštího školního roku.  
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Adopce zvířete ze ZOO  

 

Na popud žáků i učitelů se naše škola  zapojila  

do adopce zvířete, což znamená, že formou 

finančního daru přispíváme na chov zvířete  

ze ZOO Ostrava. Pomáháme tak dobré věci, 

protože počet ohrožených nebo vyhubených druhů 

se stále zvyšuje. 

 

O tom, jaké zvíře adoptujeme, rozhodlo hlasování, 

do kterého se mohl zapojit každý žák  

i pedagog naší školy. Celkem jsme vybírali z 16 

zvířat. Celé hlasování a jeho sčítání zaštítil 

žákovský parlament. Voleb zúčastnilo 220 žáků a 

pedagogů. S počtem 56 hlasů se vítězem stala panda červená, na kterou od června 2016 

přispíváme 2000,- Kč ročně. 

 
 
Adopce na dálku  

 

Na světě stále ještě nemůže chodit do školy více než 58 milionů dětí (9 % světové dětské 

populace) – nejhorší situace je v subsaharské Africe, kde je právo na vzdělání odepřeno 

každému čtvrtému dítěti. 

 

Cílem projektu je pomoci dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby, především 

zprostředkovat jim přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou 

dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale 

„adoptivní rodič“ z Evropy (což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, škola, organizace 

nebo firma) mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. 

Zasíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních 

podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo 

škole nebo našim organizátorům v místě, kteří dětem nakoupí vše potřebné, zařídí zápis do 

nejvhodnější školy v okolí, zaplatí za něj školné a spolupracují s rodinou dítěte. „Adoptivní 

rodina“ je pak pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat 

fotografie, dopisovat si. 

 

Naše škola společně se ZŠ a MŠ Dubicko v prosinci 2015 adoptovala osmiletou holčičku 

EuniciAtimango z Ugandy. Finanční příspěvek na celý rok činí 7 000 Kč, pro naši školu 

3 500 Kč. Tyto finance jsme nežádali po rodičích, ale našim cílem bylo, aby si je žáci získali 

sami – např. sběrem papíru, prodejem svých výrobků na vánočním jarmarku, sběrem kaštanů 

a žaludů apod. Záleželo tedy na aktivitě každé třídy.  
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Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů  

 

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů vyhlásil 

školní parlament v měsíci říjnu. Dohromady 

se nám podařilo nasbírat krásných 630 kg 

plodů. Na prvním stupni se vítězem stala 4. 

třída se 112 kg, na druhém stupni se také 

našli šikovní sběrači, vítěznou třídou se stala 

6. B s 96 kg. Plody byly předány místnímu 

mysliveckému sdružení, které za odměnu 

věnovalo škole finanční dar. 

 

 

  

Halloweenské odpoledne 
 

Zástupci žákovského parlamentu uspořádali 5. listopadu 2015 pro žáky prvního stupně akci  

s názvem „Halloweenské odpoledne“. Každý zástupce žákovského parlamentu měl určeno 

jedno stanoviště, na kterém děti čekal úkol. Vyzkoušely si tak poslepu poznávání různých 

chutí, trénovaly paměť, lovily jablíčka nebo mezi sebou soutěžily v namotávání plyšáků 

 a dalších disciplínách ověřujících jejich obratnost. Nezapomenutelným zážitkem pro děti 

bylo jistě i to, že zástupci ŠP byli převlečeni do děsivých masek a kostýmů, ze kterých šla 

opravdu hrůza. Společně jsme si tak užili spoustu legrace, soutěží, tance a zábavy.  

V závěru odpoledne každý dostal balíček s odměnou. Odměnou nám byly rozzářené 

oči malých kamarádů z prvního stupně, a tak již nyní můžeme slíbit, že se zase sejdeme  

v příštím roce na dalším halloweenském odpoledni. 
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Návštěva v Domě pro seniory 

 

V pátek před vánočními 

prázdninami se zástupci 

žákovského parlamentu vydali 

na návštěvu do místního Domu 

pro seniory, aby klientům 

předali dětmi vyrobená vánoční 

přání a popřáli jim za celou naši 

školu veselé Vánoce a šťastný 

nový rok. Dočkali jsme se 

milého přijetí, v očích babiček  

i dědečků jsme zahlédli radost  

i slzičky dojetí. Do školy jsme se vraceli s náručí plnou dobrot, o které se s námi klienti 

podělili, a především naplněni dobrým pocitem z uskutečněného setkání.  

 
 

 

Pohádková cesta 

 

V lednu se na naší škole konal další ročník 

Pohádkové cesty, kterou uspořádal žákovský 

parlament tentokrát ve spolupráci se školním 

klubem. Akce byla určena pro předškoláky 

 a děti z prvního stupně. Každý, kdo přišel do 

naší školy, měl za úkol projít vyznačenou 

trasou, na které ho čekala stanoviště s různými 

úkoly zkoušející odvahu, obratnost, zručnost, 

znalosti a další dovednosti. Cestou je 

doprovázely pohádkové bytosti, které 

představovali učitelé a žáci naší školy. Po splnění všech úkolu se dětem otevřel sál s 

pokladem, který byl opravdu zasloužený. Kromě toho si děti odnesly i diplom za statečnost. 

Akce se povedla a děti odcházely nadšené a 

plné zážitků. Všichni zúčastnění si zaslouží 

velké pochvaly a poděkování a můžeme říci, 

že i letos se náš cíl představit dětem 

z mateřských škol naši krásnou školu, posílit 

jejich důvěru a připravit je tak na nástup do 

školy povedl. Nechybělo ani občerstvení, za 

které děkujeme našim paní kuchařkám. Toto 

všechno by se nemohlo uskutečnit bez našich 

paní kuchařek, sponzorů a příspěvku SRPŠ.  
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Valentýn 

 

Již podruhé jsme si i u nás na škole připomněli 

svátek zamilovaných – Valentýn. Každý mohl 

komukoliv ve škole poslat pěkný pozdrav, 

poděkování nebo vyznání lásky prostřednictvím 

valentýnské pošty. Vzkazy děti házely do 

připravené valentýnské schránky a zástupci 

školního parlamentu pak všechny psaníčka 

roznesli jejich adresátům. Mezi obdarovanými 

byli nejen žáci, ale i učitelé. Všechna 

valentýnská přáníčka nás potěšila.  

 
   

Fotosoutěž 

 

Stejně jako minulý rok proběhla ke konci školního roku fotografická soutěž, tentokrát na téma 

JARO. Celkem bylo zasláno 12 soutěžních fotografií. Mezi účastníky se našli jak prvňáčci, 

tak deváťáci. Fotografie byly hodnoceny od 1 do 10 bodů deseti členy školního parlamentu. 

Autorem vítězné fotografie se stala Nikol Nogová ze 7. B, na druhém místě skončila Stella 

Stuchlíková z 2. třídy a o třetí příčku se podělily díla Simony Konečné z 2. třídy a Kateřiny 

Bilkové ze 7. A. 

 

 
Autor: Nikol Nogová 
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Autor: Stella Stuchlíková 

 
 
 

Výlet žákovského parlamentu  

 

Celý školní rok se žáci žákovského parlamentu aktivně a zodpovědně zapojovali do práce  

pro školní parlament. Vyhlásili několik soutěží, uspořádali akce pro své spolužáky  

a kamarády z mateřské školy, zaštítili charitativní pomoc, spolupracovali se SRPŠ a mnoho 

dalšího. Za to vše jim patří velké poděkování. Celé toto náročné celoroční funguování završili 

výletem do zoologické zahrady v Ostravě, kde jsme v tomto měsíci adoptovali pandu 

červenou.  

O všechny výdaje spojené s touto akcí se postaralo SRPŠ a MZŠ Hnojník jako poděkování 

těmto žákům za krásné zážitky, které se jim podařilo uskutečnit.  
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18. ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY 

18.1 Počet dětí  

 celkový počet: na začátku školního roku:  63 

   na konci školního roku:  67 

počet dětí zahajujících povinnou školní docházku v  ZŠ: 21 

počet odkladů povinné školní docházky:       1    

 

18.2 Personální podmínky 

Pedagogičtí zaměstnanci:  

 

Všichni pedagogičtí zaměstnanci stanovenou odbornou kvalifikaci pro učitelky mateřské 

školy, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících. 
  

18.3 Materiálně technické podmínky 

Úsek pedagogický: 

Ve školním roce 2015 - 2016 jsme pokračovali v modernizaci vybavení vnitřních prostor 

jednotlivých tříd mateřské školy.  

 

Na třídě "Berušky" bylo položeno nové PVC v jídelní části třídy a na části třídy  byl položen  

koberec  nový. Ve 2. pololetí byl v  herně zrealizován patrový hrací domeček s úložnými 

prostory pro lehátka a lůžkoviny, který byl dofinancován sponzorem z řad rodičů. Nátěrem 

obložení  světle zelenou barvou  a ořezáním vzrostlých stromů v blízkosti budovy se tato třída 

výrazně prosvětlila a zlepšilo se celkové estetické prostředí herních prostor. 

 

Třída "Mravenečci" byla vybavena  na míru vyrobenými úložnými prostory  na lehátka  

a lůžkoviny s velkými posuvnými dveřmi s magnetickým povrchem. Dále byla herna 

vybavena sestavou skříněk na hračky a TV nářadí. Nábytek je zcela funkční a estetický. 

 

Ve  třídě "Sluníčko" bylo rovněž dořešeno ukládání lehátek vybudováním moderní skříně 

 s posuvnými dveřmi. Všechny třídy tak splňují hygienické normy, které se týkají této 

problematiky. Dále byl na míru zhotoven učitelský stůl  se sestavou skříněk. Náklady  

na výrobu byly zčásti pokryty ze sponzorských darů, částečně z provozních prostředků školy.  

 

Všechny třídy byly průběžně dovybavovány novými hračkami, ke zlepšení podmínek 

výchovně vzdělávací práce byly nově zakoupeny didaktické pomůcky, obrazový materiál, 

knihy pro děti i pedagogy, sada dětských hudebních nástrojů. Nově byly pořízeno 

tělovýchovné nářadí pro podporu pohybových aktivit, pro pobyt venku koloběžky  

a odrážedla. K příjemnému prostředí mateřské školy výrazně přispěla  estetizace tříd,  
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přilehlých prostor, vstupních prostor i chodeb. Učitelky mají na třídách pro svou práci  

k dispozici počítače, pro mateřskou školu byla zakoupena barevná laserová tiskárna. 

 

Úsek provozní: 

Pro provozní úsek byly zakoupeny 2 nové vysavače (Elektrolux, Philips), kuchyň byla 

vybavena novým pultovým mrazákem BEKO, pro děti celé MŠ byly zakoupeny nové  jídelní 

soupravy a lůžkoviny. 

 

Požadavky na školní rok 2016/2017 

I v příštím školním roce chceme navázat na zlepšování vybavenosti mateřské školy a její  

modernizaci. Chceme se zaměřit na: 

 

1) Interiér mateřské školy: 

– rekonstrukce prostor koupelen a dětských WC  

– výměna krytů na radiátory  

– vybavení místnosti na zájmové aktivity  a kroužky  

– rekonstrukce nevyhovujícího osvětlení v prostorách heren, šaten  

 

2) Školní zahrada: 

– vybudování pergoly na školní zahradě  

 
 

18.4 Sponzorské dary 

Na podporu činnosti a vybavení byly mateřské škole byly věnovány sponzorské finanční 

 a věcné dary  těmito sponzory : 

 

- ELSTO, a.s.              20 000,- Kč 

- Pavel Jochim, Hnojník            15 000, -Kč 

- Lucas Building s.r.o. Hnojník  4 000,- Kč 

- Bagr Chlebek  Třanovice      2 000,- Kč 

- STEELTEC CZ,s.r.o.   2 000,- Kč  - ve formě zahradního náčiní pro děti 

 

Sponzorské dary  - Den dětí  

- EXPERTA  CZ, s.r.o. Frýdek-Místek , ing. Rudolf Juroszek -  úhrada skákacího hradu,  

- SRPŠ 7 600,-Kč  
 

18.5 Výchovně vzdělávací podmínky 

Výchovně vzdělávací  činnost vycházela z nově zpracovaného  ŠVP pod názvem "Krok  

za krokem celým rokem" . Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, jeho účinnost je plánovaná na období  tří let s pravidelnou aktualizací. Jeho 

zpracování předcházely diskuse celého kolektivu pedagogů, byly zohledněny i připomínky 

ČŠI, která proběhla v roce 2014.  
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Nově bylo zvoleno i heterogenní uspořádání tříd. V těchto třídách probíhala snadnější 

adaptace nových dětí, byla využívána přirozená nápodoba dětí starších dětmi mladšími. Toto 

uspořádání má jednoznačně i pozitivní vliv na rozvoj schopnosti kooperace, posilování  

prosociálního  chování, schopnosti tolerance a sociální citlivosti.  

Smíšené třídy jsou náročnější pro učitelky na organizaci a realizaci výchovně vzdělávacích 

činností. 

 

Mimořádná pozornost byla věnována předškolním dětem. V individuálních činnostech  

v průběhu ranních her a využíváním odpoledního klidu byla s dětmi prováděna intenzívní  

předškolní  příprava, byl  zaveden kroužek  systematické přípravy na školu " Předškoláček".   

Celoroční aktivita Zpívá celá školička, kdy se děti celé mateřské školy scházely  

ke společnému zpívání, probouzela u dětí zájem  o zpěv, poskytovala radost se společného 

zážitku.  

 

Nově byl zařazen projekt na podporu zdravého stravování  a výchově ke zdravému stylu 

života u dětí "Mlsáme zdravě". Byl zakoupen odšťavňovač Concept, na kterém děti samy 

 za dohledu učitelek vyrábí šťávy z různého druhu ovoce i zeleniny. V této aktivitě nás velmi 

podporují  i rodiče. 

 

K podpoře zdravého tělesného vývoje a rozvoji  pohybových dovedností dětí byla zařazena  

do výchovně vzdělávacího programu zařazena předplavecká výchova. Cílem výuky bylo 

dokonalé seznámení s vodním prostředím a osvojení si základních plaveckých dovedností: 

orientace ve vodě, dýchání do vody, splývání. Lyžařské dovednosti měly děti možnost  

rozvíjet  v areálu Kampalend v Bukovci, kde se v prvním týdnu nového roku pod vedení 

zkušených instruktorů uskutečnila "lyžařská školička". 

 

Výchovně vzdělávací práce byla v průběhu roku velmi ztížena střídáním pedagogů a zástupy 

za velmi častou a dlouhodobou absenci kolegyně ze třídy Berušek. Tato  měla rovněž 

nežádoucí  vliv na kvalitu vzdělávání na této třídě a kladla velké nároky na flexibilitu 

ostatních zaměstnanců. K 1.květnu nastoupila nová kolegyně, čímž jsme dosáhli stabilizace 

pedagogického kolektivu a vytvoření optimálních personálních podmínek.  

 
 

18.6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Datum Název kurzu, školení Účastník Místo konání 

10.9.2015 Rozvojový program „Podpora logopedické 

prevence -  aktuální témata předškolního 

vzdělávání“ 

Mecová Olomouc 

5.10.2015 Seminář „Matematika podle Hejného“ Ottová KVIC Frýdek-



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

_______________________________________________________________________________ 
 

www.zshnojnik.com                                  - 82 -                                                               2015/16 

 

 

 

Místek 

10.10.2015 „Stimulační program pro předškoláky 

MAXÍK“ 

Mecová Zábřeh na 

Moravě 

13.4.2016 Hra na zvonkohru - písně Pavla Jurkoviče Chalupová KVIC  F.-M. 

12.5.2016 Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči Mecová KVIC  F.-M. 

17.5.2016 Metodická poradna Martinková Karviná 

25.5.2016 Pata,špička aneb cvičení pro zdraví Mecová KVIC  F.-M. 

31.5..2016 Vývojová dysfázie Martinková KVIC  F.-M. 

31.5.2016 Vývojová dysfázie Mecová KVIC  F.-M. 

6.6.2016 Přírodniny jako nástroj kresby Karzelová KVIC  F.-M. 

 
 
 

18.7 Spolupráce s ředitelstvím ZŠ 

Spolupráce s ředitelstvím i celým vedením školy je velmi dobrá a byla realizována: 

- pravidelná účast vedení  školy na radách mateřské školy 

- zájem o aktivity a akce MŠ a pravidelná účast na těchto akcích, jejich podpora 

(besídky, karneval, den dětí..) 

- zájem o řešení  problémů a výrazná  podpora činnosti  

- pravidelné schůzky vedení  ZŠ a MŠ  - účelnost, vzájemná informovanost, řešení 

problémů, vytýčení úkolů, zhodnocení  předchozích akcí 

 

18.8 Spolupráce s jinými organizacemi 

- Policie ČR - spolupráce s preventistou  dopravní výchovy, organizace Policejního dne 

na  zahradě mateřské školy 

- Obec Hnojník - výbor pro školství a vzdělávání obce  - spolupráce výboru pro školství 

a vzdělávání obce Hnojník (organizace předvánoční  akce "Vypouštění balónků", 

významná pomoc a podpora akce na závěr školního roku "Loučení s předškoláky") 

- Domov pro seniory - pravidelná vystoupení dětí, účast na výstavkách - Vánoce, 

Velikonoce 

 
 

18.9 Akce mateřské školy 

V letošním školním roce jsme navázali na již osvědčené a dětmi  i rodiči vítané aktivity 

 a akce. Lyžařská školička se tentokrát  uskutečnila v areálu Kampalend v Bukovci, nově  

měli předškoláci možnost se zúčastnit  předplaveckého  výcviku v Havířově. Pravidelně byl  

zařazen kroužek Předškoláček", hudební  a pěvecké aktivity měly děti možnost rozvíjet  

v  "Muzikohrátkách" pod vedením Mgr. Jolanty  Sodzawiczné. Rozšířila se spolupráce  

s divadelní agenturou "Šamšula", "Šikulka", "Pimpim Pimpula" a "Divadlem  pro školy" 

 z Hradce Králové. Celkem šest divadelních představení poskytlo dětem možnost kulturního  i 
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společenského vyžití přímo v MŠ. Za  pohádkou Otesánek děti vyjely 

 do Českého Těšína do loutkového divadla Bajka. 

 

Netradičně navštívili děti místo Mikuláše veselí čerti s čertovskou nadílkou a pohádkou 

 "Po čertech prima dopoledne". Úspěšný byl již tradičně "Dětský karneval s klaunem 

Hopsalínem". Pod záštitou Výboru pro školství a vzdělávání  obce Hnojník  se  naše základní 

i mateřská škola  připojila k celostátní akci "Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi".  

Za velké účasti dětí  i rodičů se v předvánoční době uskutečnila na zahradě mateřské školy.  

 

S velkým nadšením přijaly děti návštěvu "Dětského světa techniky" v Ostravě, v květnu se 

uskutečnil "Policejní den " ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR v Hnojníku.  

I letos jsme oslavili svátek dětí  na slavnostním "Loučení s předškoláky" 

 

Všechny akce naší mateřské školy byly průběžně zveřejňovány na webu školy. 

 
 

Přehled  akcí : 

 

ZÁŘÍ: 

- houbová vycházka  

- divadelní představení v MŠ - ,,Jak Honza neuměl do pěti napočítat“- 14.9.2015 

- výstavky ovoce a zeleniny ,,Vitamínky“ 

- předplavecká výchova Havířov 

 

ŘÍJEN: 

-,,Drakiáda“ - den draků 

- dyňohrátky - výstavka dýní 

- divadelní představení v MŠ - ,,Pohádka z pouti“ -  19.10.2015 

- kroužek ,,Muzikohrátky“ -  7.10.2015, 21.10.2015 

- dílny: ,,Jablíčkové tvoření“ 

- předplavecká výchova Havířov 

 

LISTOPAD: 

- vánoční fotografování - 1.12.2015 

- kroužek ,,Muzikohrátky“ -  4.11.2015, 18.11.2015 

- předplavecká výchova Havířov 

 

PROSINEC: 

- Divadlo pro školy Hradec Králové  - ,,Dračí pohádka“ -  3.12.2015 

- Vypouštění balónků s přáníčky - 4.12.2015 

- netradiční Mikulášská nadílka -  ,,Po čertech prima dopoledne“ – 8.12.2015 

- vánoční besídka pro rodiče, vánoční dílny 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

_______________________________________________________________________________ 
 

www.zshnojnik.com                                  - 84 -                                                               2015/16 

 

 

 

  Sluníčka: 10.12.2015 , Berušky: 15.12.2015 , Mravenečci: 17.12.2015 

- vystoupení v Domově pro seniory v Hnojníku – 11.12.2015 

- vánoční nadílka pro děti ve školce – dopoledne 

- předplavecká výchova Havířov – ukončení 3.12.2015 

 

LEDEN: 

-,,Tři králové“ -  koledování v ZŠ  -  6.1.2016 

- zápis do 1.třídy ZŠ  - návštěva 1.třídy ZŠ  - předškoláci 

- logopedická depistáž 

- lyžařský kurz v Bukovci -  4.1.2016 - 8.1.2016 

- kroužek ,,Muzikohrátky“ 13.1.2016, 27.1.2016 

- divadlo v MŠ ,,Doktorská pohádka“ – 21.1.2016 

-,,Karneval v MŠ s klaunem Hopsalínem“ – 28.1.2016 

 

ÚNOR: 

-  dentální prevence ,,Zdravé zoubky“  - 2.2.2016 

-,,Babička Chrota vypráví“ – hudební nástroje – 11.2.2016 

-,,Sněhohrátky“ – stavění sněhuláků 

- kroužek ,,Muzikohrátky“ 10.2.2016, 24.2.2016 

 

BŘEZEN: 

- návštěva Velikonoční výstavy v Domově pro seniory v Hnojníku 

- návštěva loutkového divadla Bajka v Českém Těšíně -  pohádka ,,Otesánek“ – 21.3.2016 

- návštěva knihovny – 23.3.2016, 6.4.2016 

- focení předškoláků do ročenky – 30.3.2016 

- kroužek ,,Muzikohrátky“ – 16.3.2016, 30.3.2016 

 

DUBEN: 

-,,Den Země“ – ekologická vycházka 

- Policejní den " 

- zápis do MŠ – 7.4.2016 

- interaktivní divadelní představení v MŠ s ekologickým zaměřením ,,O Hadráčkovi  

a  Plecháčkovi“ - 18.4.2016 

-výlet ,,Malý svět techniky“ v Ostravě - 27.4.2016 

 

KVĚTEN: 

-návštěva kamarádů  z Českém Těšína  v naší MŠ  

- netradiční oslava svátku maminek s klaunem Hopsalínem - 6.5.2016 

-"Pejsek Šaryk ve školce" - výukový interaktivní program 6P - 17.5.2016 

- společné focení na závěr školního roku - 30.5.2016 

 

ČERVEN: 
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- "Policejní den v MŠ" 

- oslavy "Dne dětí" 

- akce  na zahradě MŠ - "Loučení s předškoláky" 

 

 

Vybrané akce mateřské školy 

Nemocnice pro medvídky 

 

Ve středu 6. března  přišli za našimi předškoláky medici  Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity v Ostravě. Studenti si pro ně připravili zajímavý a atraktivní program, kterým 

dokázali naše děti zaujmout téměř dvě hodiny. Připravili si pro ně celkem tři stanoviště, 

 na kterých si skupinky děti procvičovaly „lékařské dovednosti“. 

 

Cílem celé akce bylo překonat strach dětí  „z 

bílých plášťů“, seznámit  je s  tím, jak to chodí 

 v nemocnici  a se vším, co je  čeká v případě 

jejich hospitalizace. Děti se proměnily na 

lékaře a sestřičky  a zábavnou formou hry se 

zapojily do činností  na jednotlivých 

stanovištích. Měřily svým pacientům plyšákům 

teplotu, krevní tlak, podávaly léky, píchaly 

injekce, obvazovaly zraněné medvídky. 

Skládaly také velké puzzle lidské postavy i 

s orgány, seznámily se  s rentgenovými 

snímky.  

 

Na třetím, pro děti nejatraktivnějším stanovišti, se převlékly do operátorských plášťů, čepic  

a roušek.  Takto připraveny  začaly operovat  slona, kterého bolelo bříško.  Nejdříve mu  

podaly  injekcí léky na uspání, zavedly do žíly výživu, podaly narkózu. Když už slon spinkal, 

začala"operace". Děti  zkontrolovaly orgány v bříšku a hledaly, co tam nepatří. Nakonec 

zjistily, že slon snědl bonbón i se sáčkem, a dokonce našly v břichu i klíč. Vytáhly mu 

pinzetou nežádoucí předměty a bříško zase zašily. Když se slon  po operaci probudil, byl už 

zase zdravý. 

 

Děti i paní učitelky byly z této akce velmi nadšené . V následujících dnech se nejoblíbenější 

činností pro děti stala hra "na lékaře". 
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Zdravé mlsání ve školce 

 

Jako opožděný vánoční dárek dostaly děti naší 

školky kvalitní odšťavňovač Concept.  U dětí 

podporujeme návyky „zdravého mlsání“ a učíme je 

nahradit nezdravé „laskominy“ něčím zdravějším. 

Děti si samy za dohledu učitelek vyrábí šťávy 

 i s dření z jakéhokoliv ovoce i zeleniny – 

kedlubnů, mrkve, jablíček, pomerančů, rajčat  

a dalších. Rodiče nás  v této aktivitě velmi 

podporují. Vitamíny z čerstvé zeleniny a ovoce 

jsou pro zdraví našich dětí to nejlepší. 

 

 

Policejní den v mateřské škole 

 

Dne 2. června 2016 se v naší mateřské škole uskutečnilo setkání s policisty obvodního 

oddělení Policie ČR z Hnojníku. Celá akce začala příjezdem policejního auta na naši zahradu, 

kde již děti nedočkavě čekaly. Byly rozděleny do dvou skupinek. V první se děti seznamovaly 

s pravidly silničního provozu – ukázka a znalost základních dopravních značek, bezpečné 

přecházení přes silnici, správná chůze po chodníku a po silnici, povinnost reflexních prvků z 

důvodu bezpečnosti ve večerních a nočních hodinách, bezpečná jízda na kole. Ve druhé 

skupince se děti  seznámily  s oblečením policisty a vybavením policejního auta, které bylo 

pro děti velmi zajímavé, a nejvíc se jim líbila „houkačka“. Rovněž se dětem líbila ukázka 

povinné výbavy policisty a zásah při zatýkání podezřelé osoby. Už se těšíme na další setkání. 
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Předplavecký kurz 

 

Celkem 25 dětí  naší mateřské školy 

absolvovalo v letošním školním roce  na bazéně  

 v Havířově předplavecký kurz, který byl určen 

především předškolním dětem. Výcvik byl 

zaměřen na adaptaci dětí na vodní  prostředí, 

kontakt s vodou, naučily se samostatnosti, 

otužování, potápět se, splývat a především nebát 

se vody. Na čtvrtek se děti velmi  těšily.  Po 

svačince je autobus přepravil k bazénu, kde 

týden co týden zlepšovaly své dovednosti pod 

dohledem milých a trpělivých plavčic. Všichni naši plaváčci si užili legraci a zábavu a jejich 

blýskající se očka a hladová bříška nám tomu byly svědky. Na závěr kurzu měli rodiče 

možnost zúčastnit se plavání s dětmi, které jim předvedly své plavecké dovednosti. Snažily se 

podat co nejlepší výkony, za které byly odměněny mokrým vysvědčením a suvenýrem. 

Všichni si to užili - jak děti, tak i dospělí. 

 

 

Loučení s předškoláky 

 

Konec školního roku se i v naší mateřské škole nesl ve znamení oslav svátku dětí a loučení 

budoucích školáků se školkou.  Slavnostní „Loučení s předškoláky“ se uskutečnilo 16. června 

na školní zahradě. Na přípravě se podíleli zaměstnanci mateřské školy  ve spolupráci s rodiči 

a SRPŠ. Odpoledne  bylo věnováno nejen budoucím prvňáčkům, se kterými jsme se chtěli 

rozloučit a popřát jim mnoho úspěchů ve škole. Třídy “Mravenečků, „Berušek“ a „Sluníček“ 

si pod vedením svých učitelek připravily krásná taneční vystoupení ve slušivých kostýmech. 

Pestrý program doplnil gymnastický kroužek při ZŠ pod vedením paní Zielonkové. 

Předškoláci si pro svůj slavnostní den připravili společný tanec „Párty začíná“, který byl 

odměněn bouřlivým potleskem. Poté 

následovalo pasování, děti byly paní 

ředitelkou ostužkovány a byla jim 

předána kniha s věnováním.  Pak se 

všechny děti vydaly na stezku pod 

názvem „V lese na pasece“. Plnily 

různě obtížné úkoly, po jejím zdolání 

byly odměněny medaili. Byly pro ně 

rovněž připraveny další soutěže a 

atrakce. Malování na obličej, kolo 

štěstí, skákací hrad.  Za toto vydařené 

odpoledne patří poděkování všem, kteří 

se podíleli na přípravě této akce nebo ji 
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finančně podpořili. Velký dík patří  rovněž maminkám, které napekly výborné koláče a 

zákusky. Všichni jsme si užili spoustu  zábavy, veselé nálady a odnesli nezapomenutelné 

zážitky. 

 

19. VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu  

k informacím za období 1. 9. 2015 - 30. 8. 2016.  

 

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 tělovýchovyk 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/  celkový počet písemných žádostí o informace: 0  

b/  počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0  

c/  počet rozsudků soudu, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 

     informace: 0  

d/  výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

 

20. HLAVNÍ ZÁMĚRY PRO ŠKOLNÍ ROK  2016–2017 

1. Cílem všech pedagogických i správních zaměstnanců Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník 

je vytvořit pro všechny žáky optimální podmínky pro výchovu a vzdělávání, 

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. 

2. 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.  

3. Zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností, vést žáky k toleranci  

a ohleduplnosti k jiným lidem, respektovat jejich odlišnosti. Posílit citovou stránku 

osobnosti dítěte a zlepšovat vzájemné vztahy mezi dětmi a jejich vztah k ostatním 

lidem. 

4. Soustavně posilovat postavení Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník 

120, která je spádovou školu mikroregionu Stonávka a nositelkou vzdělání a kultury, 

podílet se aktivně na životě obce Hnojník. 

5. Usilovat o integraci dětí se specifickými poruchami učení a chování, zabezpečit 

kvalitní výuku pro žáky mimořádně nadané, všem žákům vytvářet bezpečné, 

důvěryhodné a motivující prostředí. 
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6. Hlavním úkolem pro vedení školy je vytvořit optimální podmínky pro všechny 

zaměstnance ke splnění úkolů tohoto plánu, zlepšovat klima na pracovišti, stabilizovat 

pedagogický sbor a rozvíjet dobré a kolegiální vztahy.  

DALŠÍ ZÁMĚRY: 

● Zaměřit se na zkvalitňování vzdělávání žáků, rozvíjení jejich schopností a klíčových 

kompetencí. 

● Podporovat a zvyšovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřit se  

na pestrost a efektivitu metod výuky, 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, zajišťovat 

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 zařadit do výuky praxe, zapojit žáky  

do úpravy okolí základní i mateřské školy.  

● Prohlubovat počítačovou gramotnost žáků se zřetelem na nebezpečné situace. 

Seznámit žáky s riziky současného internetu jako je zneužití osobních dat, stalking   

či kyberšikana. Zlepšovat jejich orientaci ve světě informací, využívat ji ve výuce 

všech předmětů.  

● Pokračovat v podpoře a zkvalitňování výuky cizích jazyků, především v oblasti 

konverzace, uspořádat školní projekty, jejichž cílem bude posílit úroveň znalostí 

a dovedností v cizím jazyce. 

● Zlepšovat úroveň vzdělávání v rámci přírodních věd, zapojovat žáky  

do matematických, fyzikálních a chemických soutěží a olympiád. K podpoře 

přírodních věd připravit projektové dny nejen pro žáky naší školy, ale i pro okolní 

regionální školy, podporovat technické vzdělávání žáků. 
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● V rámci prevence sociálně patologických jevů podporovat rozvíjení zájmových aktivit 

prostřednictvím nadstandartní nabídky množství a pestrosti zájmových kroužků, 

včetně nové možnosti navštěvovat ZUŠ přímo v naší škole.  

● Poskytovat prostory školy veřejnosti formou pronájmu k provozu zájmové činnosti 

dětí i dospělých, ke zlepšení hospodářského výsledku umožňovat pronájmy i jiným 

subjektům.  

● Být aktivní v rámci programu Rodiče vítáni a Zdravá škola, pokračovat ve spolupráci  

se školským výborem obce Hnojník, školskou radou a dalšími partnery, 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.  

● Pokračovat v propagaci a prezentaci 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.  

● Nadále podporovat logopedickou 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 již tradiční akce a pokračovat v těch, při kterých dojde k vzájemnému 

poznávání dětí a vytváření dobrých vztahů mezi nimi i k vytváření dobrého klimatu 

školy.  

● Podporovat a rozšiřovat stávající 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. Udržovat pozitivní a tvůrčí atmosféru, pokračovat v budování dobrého 

klimatu a spolupráce na pracovišti, jak mezi zaměstnanci školy, tak ve vztahu k žákům 

a zákonným zástupcům. 
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● Pokračovat v dobře nastavené spolupráci s obcí, s rodičovskou veřejností, podporovat 

a aktivně spolupracovat s činností SRPŠ, rozvíjet vzájemnou interakci a důvěru  

mezi zákonnými zástupci žáků, školou a veřejností. 

 

DLOUHODOBÝ ROZVOJ ŠKOLY – ZÁKLADNÍ SMĚRY VÝVOJE 

1. Práce ve vzdělávacím programu ŠVP „Škola pro život“, rozvoj osobnosti žáků školy 

s ohledem na jejich individuální schopnosti, budování národní identity, tolerance 

k ostatním lidem a národům a respektování lidských práv. 

2. Stabilizace pedagogického sboru, dosažení co nejvyšší odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků, jejich další rozvoj a vzdělávání. 

3. Rozšiřování vybavení odborných učeben, vytváření vhodnějších učebních  

a pracovních podmínek jak žáků, tak zaměstnanců. 

KRÁTKODOBÉ CÍLE 

1. Zkvalitnění vzdělávacího procesu 

 Vedení žáků k samostatnosti při řešení úkolů a při získávání rozšiřujících informací. 

 Vedení žáků k sebehodnocení. Důraz klást na vlastní hodnocení dosaženého výkonu  

a na určení dalšího postupu v učení. 

 Upevňování souboru etických a mravních hodnot, které jsou důležité pro rozvoj  

a formování zdravé osobnosti člověka. 

 Prohlubování počítačové gramotnosti žáků, zlepšování jejich orientace ve světě 

informací, vedení žáků k jejímu využívání ve výuce všech předmětů.  

 Zkvalitňování výuky cizích jazyků, pro což byly vytvořeny všechny předpoklady  

a dále předmětů přírodních věd, především pak fyziky a chemie.  

 

2. Klima školy 

 Podpora metod a forem práce vedoucích k aktivizaci a spolupráci a rozvíjejících týmovou 

práci. V rámci FKSP rozvíjet společné akce zaměstnanců, které vedou k vzájemnému 

poznání a nastavení dobré spolupráce. 

 Podpora projektových dnů i společných výletů a pobytů za poznáním, kulturou i sportem. 

 Podpora motivace a zainteresovanosti pedagogických i nepedagogických pracovníků, 

jejich spoluzodpovědnosti za výsledky vzdělávání a image školy. 

 Stabilizace kvalifikovaného pedagogického sboru s fungujícím systémem zastupitelnosti. 

Pokračovat v budování dobrého klimatu na pracovišti, dbát na vytváření pozitivní a tvůrčí 

atmosféry jak mezi zaměstnanci školy, tak ve vztahu k žákům a zákonným zástupcům.  
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    3. Zapojení školy do života obce 

 Pokračovat v propojení školy se životem obce, spolupráce s rodičovskou veřejností. 

 Podílení se na společenském a kulturním životě obce Hnojník (projekty rozvíjející vztah 

ke své obci, svému regionu a tradicím obce, účast a vystoupení na tradičních akcích obce 

Hnojník, repereznetace školního pěveckého sboru při společenských akcích -  vánoční 

koncert, návštěva domova seniorů, vítání občánků apod.). 

 

ÚKOLY V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Zabezpeční rozumové výchovy ve smyslu vědeckého poznání a v souladu 

s demokratickými a humanitními zásadami. 

2. Rozvíjení osobnosti žáků při realizaci ŠVP „Škola pro život“ – vytvoření prostoru  

pro aktivní, samostatnou a tvořivou práci žáků. 

3. Vedení žáků k tomu, aby se naučili orientovat v informacích, uměli nové a rozšiřující 

informace sami vyhledat, zpracovat a rovněž i vyhodnocovat. 

4. Vedení žáků k sebehodnocení a při jejich klasifikaci a hodnocení se řídit pravidly  

a kritérii Klasifikačního řádu. 

5. Rozvíjení individuálních schopností a dovedností žáků, umožnění žákům prezentovat 

jejich vlastní názory a postoje. 

6. Zajištění kvalitní a aprobované výuky všech předmětů. K výuce maximálně využívat 

odborných učeben, audiovizuální a výpočetní techniku, snažit se co nejvíce zatraktivnit 

výuku cizích jazyků a přírodních věd. 

7. Pokračování v podpoře čtenářství, rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků. 

8. Zapojení žáků do soutěží a olympiád v cizích jazycích,v přírodních vědách, organizování 

projektových dnů a mimoškolních akcí školy. 

 

 

21. ZÁVĚR 

Školní rok 2015/2016 byl velmi náročný, především pak po stránce organizační, a to 

vzhledem k velké nemocnosti pedagogických zaměstnanců a tím souvisejícím změnám. 

Přesto můžeme konstatovat, že byly splněny všechny důležité vytýčené cíle, jak v oblasti 

vzdělávání, tak v dalších oblastech života školy. Škola prošla mnoha změnami, které mnohdy 

nebyly přijímány s pochopením a ochotou, vývoj však ukázal, že byly v souladu 

s dlouhodobým záměrem školy a vedly ke zlepšení vzdělávání i klimatu školy.  

 

Prioritou školy je neustálé zkvalitňování podmínek pro vzdělávání žáků, začleňování žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a vytváření podmínek ke vzdělávání nadaných žáků. 

Důležitou roli zde sehrává funkční školní poradenské pracoviště, ve kterém aktivně pracují 

výchovný poradce, školní metodik prevence a ředitelka školy. Společnou snahou všech 
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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. Zaměřili jsme se na sjednocení postupů při řešení kázeňských 

přestupků a dodržování školního řádu. V průběhu školního roku měli žáci možnost zapojit se 

do mnoha nabízených zájmových kroužků, čímž smysluplně trávili volný čas.  

 

Škola se aktivně zapojila do vyhlášených projektů a výzev, které poskytují škole možnost 

dalšího růstu a zkvalitnění. 

 

Po ročním provozu školního bufetu se ukázalo, že převedení pod školní jídelnu bylo 

správným rozhodnutím. Jeho provoz je soběstačný, žáci si denně mohou denně zakoupit 

chutnou svačinku. Kuchařky denně připraví čerstvé svačinky v souladu se zásadami zdravé 

výživy. Tyto svačinky si žáci mohou zakoupit přímo nebo objednat prostřednictvím 

elektronického objednávkového systému e-strava. Kromě zdravých svačinek a potravin si  

mohou zakoupit i základní školní potřeby (sešit, tužka, pravítko, apod.).  

 

Prezentace na veřejnosti, účast našich žáků na společenských akcích, aktivní elektronická  

i osobní komunikace se zákonnými zástupci a neustále aktualizované kvalitní webové stránky 

školy pomáhají propagovat práci školy na veřejnosti a zvyšovat tak prestiž naší školy.  

Při propagaci práce školy výrazně pomáhá žákovský parlament (ŽP), který seznamuje své 

spolužáky s vizí školy a se všemi připravovanými akcemi. ŽP pod vedením Bc. Nikoly 

Holovenčukové a Mgr. Lenky Plachtové se aktivně věnuje prevenci rizikového chování, 

pořádá preventivní programy, účastní se charitativních akcí, prezentuje svou práci a práci 

školy.  

 

Vývoj ukázal, že realizované změny přispěly ke zlepšení a rozvoji naší školy, spousta práce je 

však ještě před námi. Trpělivě se snažíme naplňovat vizi školy, obnovovat její dobré jméno, 

důvěru a zájem rodičů našich současných i budoucích žáků. Za úspěchem a rozvojem školy 

stojí společné úsilí žáků a všech zaměstnanců školy, spolupráce rodičů se školou, zapojení 

přátel školy do její činnosti a v neposlední řadě aktivní spolupráce vedení školy se 

zřizovatelem, školskou radou, SRPŠ a dalšími subjekty. Patří jim za to naše velké 

poděkování. Věřím, že se o tuto spolupráci a podporu budeme moci opřít i v nadcházejícím 

období a že se nám bude dařit pokračovat v jejím pozitivním rozvoji. 
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