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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1 Základní škola 

Základní údaje 

Název školy 
Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres  

Frýdek – Místek, příspěvková organizace 

Sídlo základní školy Hnojník 120, 739 53 

Sídlo mateřské školy Hnojník 360, 739 53 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 75 026 708 

DIČ CZ 75 026 708 

IZO základní škola 102 092 001 

IZO mateřská škola 107 621 711 

IZO školní družina 119 600 358 

IZO školní jídelna 103 008 781 

Identifikátor 

právnické osoby 
600 133 851 

Vyučovací jazyk český 

Vedoucí pracovníci 

školy 

Ředitelka školy:                                               Mgr. Dagmar Tobolová 

Statutární zástupce ředitele školy:                   PhDr. Lenka Skřekucká 

Zástupce ředitele pro provoz a ekonomiku:    Mgr. Jan Pavelka 

Vedoucí učitelka MŠ:                                      Bc. Dagmar Martinková         

                                                                                       (do 31. 7. 2018) 

                                                     Soňa Ottová  

                                                                                      (od 1. 8. 2018) 

Vedoucí školní jídelny ZŠ:                              Eliška Krawiecová 

Vedoucí školní jídelny MŠ:                             Ilona Pospěchová 

 Kontaktní údaje 

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:sekretariat@zshnojnik.com
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 59 20 

1. stupeň ZŠ 5 123 24,5 

2. stupeň ZŠ 9 203 22,6 

Školní družina 2 56 28 

Školní klub 1 60 60 

Školní jídelna MŠ X 59 X 

Školní jídelna ZŠ X 276 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, pro žáky čekající na odpolední vyučování a dopravní spojení. 

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

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), byly dne 20. 6. 2017 konány doplňující volby do školské 

rady pro období let 2017 - 2020.  

 

Základní údaje 

Počet členů školské rady 9 

 

Předsedkyně školské rady 

(ve své funkci potvrzena ve volbách předsedy 

na zasedání školské rady dne  

31. 8. 2017) 

 

p. Lucie Janecká 

 

  

Členové školské rady: 
  

 

za zákonné zástupce nezletilých žáků 

 

p. Lucie Janecká, p. Věra Pytlíková,  

p. Danuta Jantošová 

   

   

za pedagogické zaměstnance 

 

Mgr. Jan Khýr, Mgr. Michaela Lehner, 

Mgr. Magda Luzarová 

  

    

za zřizovatele 
p. Petr Caletka, p. Karel Vitásek,  

p. Bohuslav Kudláček 

 
 

 Tabulka 5: Základní údaje o školské radě 

 

1.6  Charakteristika školy 

Masarykova Základní škola a mateřská škola v Hnojníku je spádovou školou s dlouholetou 

tradicí, zaujímá významné místo ve Sdružení obcí povodí Stonávky. Sdružuje základní školu, 

mateřskou školu, školní družinu, školní klub, školní knihovnu a školní jídelnu. Škola je velmi 

prostorná, esteticky upravená, mj. zaměřená na ekologii, o čemž svědčí i krásná školní zahrada.  

 

Její historie sahá do 30. let minulého století, kdy byla otevřena jako Masarykova měšťanská 

škola v roce 1931. V roce 2000 došlo k celkové rekonstrukci a rozšíření kapacity spočívající  

v přístavbě nové budovy s jídelnou a velké tělocvičny. Budovy základní školy jsou 

bezbariérové, propojeny výtahem. V srpnu roku 2014 byla realizována revitalizace školy 

spočívající v zateplení vnějších obvodových stěn, ve výměně stávajících oken a dveří vnějších 

vstupů. V průběhu posledních let se díky dotačním projektům a podpoře zřizovatele škola 

neustále modernizuje, byly vybudovány nové odborné učebny. Také mateřská škola prošla 
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výraznou změnou. V loňském roce byla započata rekonstrukce starých sociálních zařízení 

mateřské školy, což si jistě zasloužila. Dále bylo vybudováno nové samostatné oddělení  

pro dvouleté děti. Nové oddělení bude sloužit nejen hnojnickým dětem, ale mateřská škola bude 

do naplnění kapacity přijímat i dvouleté děti z celého mikroregionu povodí Stonávky. Změny 

zaznamenala i přilehlá zahrada, kde kromě úpravy venkovních ploch byla zahájena  

i výstavba venkovního zastřešeného altánu s úložnými prostory. Tento nový kulturní stánek 

bude sloužit nejen dětem a žákům Masarykovy základní školy a mateřské školy Hnojník, ale  

i jejich rodičům a občanům Hnojníka k pořádání společných kulturních akcí. 

 

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání Škola  

pro život. Vedoucí vzdělávacích oblastí vždy vyhodnocuje plnění ŠVP, pečlivě sleduje, zda je 

obsah učiva v jednotlivých ročnících splněn. Pedagogové ve všech předmětech používají 

učební metody a formy, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Využívají jak klasické 

metody a formy, které vedou k lepšímu 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. Škola se již tradičně zapojila do projektů, 

díky kterým získala finanční dotace a poskytne tak lepší vzdělávání svým žákům.  

 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školu 326 žáků ve čtrnácti třídách, což je 

v posledních letech rostoucí trend, který svědčí o kvalitě pedagogického sboru a obnovení 

dobrého jména školy. Mj. jedna z našich pedagožek získala ocenění Rady Moravskoslezského 

kraje - výrazná pedagogická osobnost Moravskoslezského kraje, dále pak také ocenění ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy, který ji zařadil mezi nejlepší pracovníky Moravskoslezského 

kraje a České republiky. 

 

Pedagogický sbor školy tvořilo 27 vyučujících základní školy, 2 vychovatelky školní družiny, 

1 vychovatelka školního klubu, 7 asistentek 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 14 kmenových učeben, 11 odborných učeben, je instalováno 90 počítačů, 

dále 11 interaktivních tabulí a 17 dataprojektorů. Kvalitní zajištění moderními učebními 

pomůckami a výpočetní technikou pomáhá pedagogům k podnětné a zajímavé výuce.  

Ve všech třídách jsou výškově nastavitelné židle a lavice a funkční nábytek, který odpovídá 

současným hygienickým požadavkům na omezení zdravotních rizik. Pro výuku tělesné 

výchovy jsou optimální podmínky, škola má dvě tělocvičny, víceúčelové sportovní hřiště  

a dopravní hřiště, které slouží k výuce dopravní výchovy především v hodinách prvouky  

a přírodovědy na prvním stupni. Využíváno je také v dopravním kroužku ve školní družině  

a k pohybovým aktivitám v rámci činnosti ve školní družině a školním klubu.  
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K prezentaci kulturních vystoupení pro žáky i pro veřejnost je využívána malá tělocvična školy. 

V jejích prostorách se pravidelně konají školní i mimoškolní akce, např. vánoční jarmark, Den 

matek, divadelní představení, aktivity při zápisu do první třídy, Noc s Andersenem, apod.  Pro 

účely reprezentace slouží prostory školní knihovny a především pak učebna hudební výchovy.  

Kromě výuky se zde konají přednášky, besedy, slavnostní rozloučení s deváťáky, ale i přivítání 

prvňáčků.  Učebna hudební výchovy je také využívána pedagogy ZUŠ z Českého Těšína, jejíž 

pobočka úspěšně na naší škole funguje již třetím rokem. V neposlední řadě zde probíhají 

pravidelné zkoušky školního pěveckého sboru, jehož vyvrcholením je tradiční a velmi úspěšný 

vánoční benefiční koncert v místním římsko-katolickém kostele. 

 

Učitelské kabinety jsou většinou vybaveny zastaralým, nevyhovujícím nábytkem, který se 

snažíme postupně obnovovat v rámci finančních možností školy. Každý kabinet je vybaven 

několika počítači s přístupem na internet a sdílenou tiskárnu ve sborovně školy, která je 

každému zaměstnanci volně k dispozici. 

 

Na škole aktivně působí spolek Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ), jehož předsedkyní je  

p. Gabriela Caletková. Spolek se velmi aktivně zapojuje a podporuje školu při výchovně 

vzdělávacích činnostech, mimoškolních a zájmových aktivitách (Dětské radovánky, Karneval, 

Dětský den, lyžařský výcvik, Pohádková cesta, Slavnost slabikáře, exkurze, divadelní 

představení apod.) 

 

Potřebné informace o škole jako celku přináší pravidelně aktualizované webové stránky školy, 

které byly hodnoceny nejen laickou, ale i odbornou veřejností jako velmi nadstandartní. 

Veřejnost se zde může seznámit se základními dokumenty školy, s organizací školního roku, 

jsou zde zveřejňovány informace o aktuálním dění ve škole, v kalendáři jsou uveřejňovány 

všechny plánované akce školy. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky programu 

Bakaláři je udržován pravidelný kontakt zákonných zástupců žáků se školou. Zefektivnila se 

tak komunikace a předávání informací mezi školou a rodiči žáků. 

 

 

1.7 Materiálně-technické podmínky školy 

Materiálně-technické podmínky školy 

Kmenové učebny  14 učeben 

Odborné učebny 

 multimediální učebna fyziky 

 multimediální učebna chemie  

 multimediální učebna přírodopisu 

 2 multimediální učebny cizích jazyků 

 učebna výpočetní techniky 

 multimediální učebna hudební výchovy 

 učebna výtvarné výchovy 
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 učebna cvičné kuchyně 

 keramická dílna 

 pracovní dílna kovo - dřevo 

Relaxační prostory 

 klubovna školního klubu 

 knihovna 

 zahrada školy 

 hrací koutek na 1. stupni  

 2 třídy školní družiny  

Sportovní zařízení 

 2 tělocvičny 

 víceúčelové sportovní hřiště 

 dopravní hřiště 

Žákovský nábytek 
 Všechny učebny jsou vybaveny 

moderním žákovským nábytkem 

Učební pomůcky, sportovní nářadí apod. 
 vybavení školy 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. 

 úspěšně funguje školní knihovna, 

průběžně je doplňována o další nové 

tituly 

Vybavení kabinetů 

 vybavení většiny kabinetů je zastaralé, 

není účelné, neodpovídá současným 

trendům a požadavkům, dle provozních 

možností školy začala jejich průběžná 

obnova 

Vybavení laboratoří a učeben  

 učebna fyziky byla zcela 

zrekonstruována v rámci projektu ROP 

„Fyziky se nebojíme“, byla vybavena 

novými učebními pomůckami  

a demonstračními soupravami pro výuku 

fyziky 

 výzva č. 66 – Infrastruktura  

pro vzdělávání - integrované projekty 

ITI. Díky tomuto projektu jsme 

vybudovali zcela novou učebnu 

přírodních věd, dále multimediální 

jazykovou a počítačovou učebnu.  

Obě učebny jsou vybaveny novým 

nábytkem, moderními učebními 

pomůckami, interaktivními tabulemi  

a novými počítači, včetně 

multimediálního jazykového pultu 
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 ve školním roce 2017-2018 začalo díky 

projektu Výzva č. 66 budování nové 

učebny přírodních věd, dokončena byla 

v říjnu 2018 

 učebna přírodopisu je multimediální, 

dobře vybavena učebními pomůckami 

 jazykové učebny jsou multimediální 

 učebna hudebny je multimediální 

 učebna vaření a šití je zastaralá, v plánu 

je její obnova 

 učebna pracovních činností (dílny) byla 

vybavena v rámci projektu Výzva 57  

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

 přístup k výpočetní technice mají žáci 

v odborné učebně, v tomto školním roce 

započalo budování další odborné 

multimediální jazykové a počítačové 

učebny, počítač je v každé třídě, 

v každém kabinetě jsou instalovány 

stolní počítače s připojením na internet  

a vnitřní síť školy 

 ve všech třídách byly instalovány 

dataprojektory a připojení na internet, 

všechny kmenové učebny jsou vybaveny 

audiovizuální technikou 

Multimediální vybavení 
 11 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 

 

 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________________________ 

www.zshnojnik.com                                  - 12 -                                                              2017/18 

 

 

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 1 1 3 3 3 9 

další cizí jazyk 0 0 0 0 0 0   

Matematika a její 

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

Informační a 

komunikační technologie 
informatika 0 0 0 0 1 1 1 

Člověk a jeho svět 

prvouka 2 2 2 0 0 

12 12+1 přírodověda 0 0 0 1+1 1 

vlastivěda 0 0 0 2 2 

Člověk a společnost 
dějepis 0 0 0 0 0 

0 
0 

výchova k občanství 0 0 0 0 0 0 

Člověk a příroda 

fyzika  0 0 0 0 0 

0 

0 

chemie 0 0 0 0 0 0 

přírodopis 0 0 0 0 0 0 

zeměpis 0 0 0 0 0 0 

Umění a kultura 
hudební výchova 1 1 1 1 1 

12 12 
výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví 
výchova ke zdraví 0 0 0 0 0 

10 10+3 
tělesná výchova 2 2 2+1 2 2 

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

Disponibilní vyučovací jednotky z RVP ZV           14   

Tabulka 8: Učební plán pro 1. stupeň vzdělávání 
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Volitelné vyučovací předměty 

Volitelný blok 1 

konverzace v AJ 0 0 0 0 0 

  

0 

umělecký seminář 0 0 0 0 0 0 

společenskovědní seminář 0 0 0 0 0 0 

přírodovědný seminář 0 0 0 0 0 0 

Volitelný blok 2 

další cizí jazyk (německý 

jazyk, ruský jazyk) 
0 0 0 0 0 0 

sportovní aktivity 0 0 0 0 0 0 

rukodělné aktivity 0 0 0 0 0 0 

za ročník dle ŠVP 21 22 25 25 25   118 

min. / max. za ročník dle RVP ZV 
 1

8
/2

2
 

 1
8
/2

2
 

 2
2
/2

6
 

 2
2
/2

6
 

 2
2
/2

6
 

 1
1
8
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 10: 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+1 3+2 4 15 15+4 

anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 

  další cizí jazyk  0 2 2 2 6 0+6 

Matematika a její 

aplikace 
matematika 4 4 3+1 4+1 15 15+2 

Informační a 

komunikační 

technologie 

informatika 1 0 0+1 0 1 1+1 

Člověk a jeho svět 

prvouka 0 0 0 0 

0 0 přírodověda 0 0 0 0 

vlastivěda 0 0 0 0 

Člověk a společnost 
dějepis 2 2 2 2 

11 11 
výchova k občanství 1 1 1 0 

Člověk a příroda 

fyzika  1+1 2 2 1+1 

21 21+6 
chemie 0 0 1+1 2 

přírodopis 2 1+1 1+1 2 

zeměpis 2 2 1 1+1 

Umění a kultura 
hudební výchova 1 1 1 1 

10 10 
výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a zdraví 
výchova ke zdraví 0 0 0 1 

10 10+1 
tělesná výchova10 3 2 2 2 

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

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

Volitelný blok 1 

konverzace v AJ 

1 1 1 1 

  

0+4 

umělecký seminář 

společenskovědní seminář 

přírodovědný seminář 

Volitelný blok 2 

další cizí jazyk (německý 

jazyk, ruský jazyk) 

0 0 0 0 sportovní aktivity 

rukodělné aktivity 

za ročník dle ŠVP 30 30 31 31   122 

min. / max. za ročník dle RVP ZV 

 2
8
/3

0
 

 2
8
/3

0
 

 3
0
/3

2
 

 3
0
/3

2
 

 1
2
2
  

Tabulka 11: 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 27 21,72 

Počet vychovatelů ŠD 2 1,57 

Počet učitelek MŠ 6 5,80 

Počet vychovatelů ŠK 1 0,33 

Počet asistentů pedagoga 7 4,25 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 8,97 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 2,00 

Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ 6 5,20 

Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ 2 1,80 

Školní asistenti (MŠ + ZŠ) 2 1,00 

Počet pracovníků celkem  65 52,64 

Tabulka 12: Pracovníci školy 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci MŠ 
Pracovní zařazení 

Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň vzdělání 

č. 1 Učitelka 0,925 2-6 VŠ 

č. 2 Učitelka 0,925 2-6 SŠ 

č. 3 Vedoucí učitelka 1,000 nad 32 VŠ 

č. 4 Učitelka 1,000 27 - 32 VŠ 

č. 5 Učitelka 0,950 2-6 SŠ 

č. 6 Učitelka 1,000 12 - 19 SŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci MŠ  5,800 
 

 
Tabulka 13: Údaje o pedagogických pracovnících MŠ 
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Asistenti pedagoga Pracovní zařazení 
Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

č. 1 asistent pedagoga 0,5 6-12 SŠ 

č. 2 asistent pedagoga 0,5 6-12 SŠ 

č. 3 asistent pedagoga 0,5 12-19 VŠ 

č. 4 asistent pedagoga 0,75 27-32 VŠ 

č. 5 asistent pedagoga 0,75 2-6 VŠ 

č. 6 asistent pedagoga 0,25 nad 32 VŠ 

č. 7 asistent pedagoga 1,00 6-12 SŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci  4,25  
 

 
Tabulka 14: Asistenti pedagoga 

 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

1. stupeň 

Pracovní 

zařazení 

Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Odborná kvalifikace 

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

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

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

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

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

č. 6 učitelka 0,45 0-2 VŠ učitelství 1. st. ZŠ-Aj 

č. 7 učitelka 0,27 12-19 VŠ  učitelství 2. st. ZŠ-Aj 

č. 8 učitelka 0,13 6-12 VŠ učitelství 2. st. ZŠ-Aj 

č. 9 učitelka 0,32 2-6 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

 

 
5,72 

 

 
Tabulka 15: Údaje o pedagogických pracovnících 1. stupně 
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Pedagogičtí 

pracovníci 

2. stupeň 

Pracovní 

zařazení 

Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

Odborná 

kvalifikace 

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

č. 2 učitelka 0,87 6-12 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

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

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

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

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

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

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

č. 9 učitel 0,45 12-19 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 10 učitelka 1,0 12-19 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 11 učitel 1,0 2-6 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 12 učitelka 0,45 0-2 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 13 učitelka 0,73 12-19 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 14 učitelka 0,45 0-2 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 15 učitel 0,23 0-2 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 16 
učitelka, 

statutární ZŘŠ 
1,0 27-32 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

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

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

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

č. 20 učitelka 0,23 6-12 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 21 učitelka 0,23 27-32 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 22 učitelka 1,0 6-12 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci 15,96 
 

 
Tabulka 16: Údaje o pedagogických pracovnících 2. stupně 

 

 

Vychovatelky 

ŠD a ŠK 
Pracovní zařazení 

Přepočtený 

úvazek 

Délka 

pedagogické 

praxe 

Stupeň vzdělání 

č. 1 vychovatelka 0,77 6-12 SŠ 

č. 2 vychovatelka 0,8 27-32 SŠ 

č. 3 vychovatelka 0,33 2-6 VŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci ŠD a ŠK 1,90 
 

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

Věk Muži Ženy Celkem 

do 30 let 3 5 8 

31 – 40 let 1 6 7 

41 – 50 let 0 13 13 

51 – 60 let 0 7 7 

nad 60 let 1 3 4 

Celkem 5 34 39 

     Tabulka 18: Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 

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 hospodář 0,45 vysokoškolské 

č. 8 hlavní kuchařka ZŠ 1 
středoškolské vzdělání 

s výučním listem 

č. 9 pomocný pracovník údržby 1 
středoškolské vzdělání 

s výučním listem 

č. 10 pomocný pracovník údržby - školník 1 
středoškolské vzdělání 

s maturitou 

č. 11 vedoucí školní jídelny ZŠ 1 
středoškolské vzdělání 

s maturitou 

č. 12 kuchařka ZŠ 1 
středoškolské vzdělání 

s výučním listem 

č. 13 uklízečka ZŠ 0,91 
středoškolské vzdělání 

s výučním listem 

č. 14 kuchařka ZŠ 1 
středoškolské vzdělání 

s výučním listem 

č. 15 
vedoucí ŠJ MŠ, kuchařka ŠJ MŠ, 

kuchařka ŠJ ZŠ 
1 

středoškolské vzdělání 

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

s výučním listem 

č. 17 uklízečka ZŠ 0,825 
středoškolské vzdělání 

s výučním listem   

č. 18 správce poč. sítě 0,2 vysokoškolské 

č. 19 ekonom 1 
středoškolské vzdělání 

s maturitou 

Celkem počet nepedagogických pracovníků 16,92 
 

 
  Tabulka 19: 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 

1 22 3 5 

Ve školním roce 2017/2018 byl 5 žákům povolen odklad povinné školní docházky  

pro školní rok 2018/2019. 

   Tabulka 20: Zápis k povinné školní docházce 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

Ve školním roce  2017/2018 ukončilo povinnou školní docházku na naší škole 49 žáků, 2 žáci 

ukončili docházku v naší škole a pokračují v povinné školní docházce na víceletém gymnáziu. 

 

Škola 
Počet přijatých 

žáků 

Gymnázium 8-leté 2 

Gymnázium 6-leté 0 

Gymnázium 4-leté 4 

Konzervatoře  0 

SOŠ s maturitou podle oboru: 

Technické 15 

Ekonomické, právní a veřejnosprávní 8 

Informační technologie 1 

Pedagogické 0 

Zdravotnické 8 

Umělecké 0 

Gastronomie 1 

Ostatní 3 

SOŠ s výučním listem  9 

SŠ bez výučního listu  0 

Žáci nepokračující ve studiu 0 

Součet 51 
  Tabulka 21: Výsledky přijímacího řízení 
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5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ K 29. 6. 2018 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

1. stupeň 

třída 

Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo 

Jiné 

hodnocení 

Průměr 

na žáka 

I.  23 0 23 0 0 1,027 

II. 21 1 20 0 0 1,054 

III. 25 3 21 1 0 1,104 

IV. 28 9 19 0 0 1,310 

V. 26 7 19 0 0 1,419 

VI. A 23 13 10 0 0 1,609 

VI. B 18 10 8 0 0 1,671 

VI. C 20 13 7 0 0 1,664 

VII. A 20 16 4 0 0 1,886 

VII. B 24 15 9 0 0 1,789 

VIII. A 27 15 12 0 0 1,704 

VIII. B 21 10 11 0 0 1,622 

IX. A 24 13 11 0 0 1,670 

IX. B 26 22 4 0 0 2,126 

Celkem 326 147 178 1 0 1,613 
Tabulka 22: 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.  23 9 0 0 0 0 

II. 21 13 0 1 0 0 

III. 25 10 0 4 2 0 

IV. 28 17 0 2 3 0 

V. 26 18 0 0 0 0 

Celkem 123 67 0 7 5 0 
Tabulka 23: Údaje o výchovných opatřeních na 1. stupni 
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2. stupeň 

třída 

Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
NTU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 

z chování 

3. stupeň 

z chování 

VI. A 23 12 0 6 1 0 0 0 

VI. B 18 8 0 5 1 0 0 0 

VI. C 20 4 2 3 0 0 0 0 

VII. A 20 4 1 6 1 0 0 0 

VII. B 24 8 1 3 8 2 0 0 

VIII. A 27 9 3 2 3 3 0 0 

VIII. B 21 10 3 5 4 2 1 0 

IX. A 24 18 5 3 0 0 0 0 

IX. B 26 10 1 7 4 1 0 0 

Celkem 203 83 16 40 22 8 1 0 
   Tabulka 24: 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 326 150 16 47 27 8 1 0 
   Tabulka 25: Údaje o celkově udělených výchovných opatřeních 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách (za 2. pololetí) 

 

Celkový počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na 

žáka 

Celkový počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 5 060 41,14 0 0 

2. stupeň 10 646 52,44 0 0 

Celkem 15 706 48,18 0 0 

   Tabulka 26: 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 (ŠPZ) – pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a speciálně pedagogických 

center (SPC). Obvykle se jedná o PPP ve Frýdku-Místku a SPC v Ostravě. 

 

Na základě doporučení poraden byla žákům poskytována podpůrná opatření vyššího než  

1. stupně, jako pomůcky, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence nebo 

pomoc asistenta pedagoga či individuální vzdělávací plán (IVP). Podpůrná opatření 1. stupně 

zajišťovala potřebným žákům škola. Učitelé vytvářeli plány pedagogické podpory  

(pro 7 žáků, z toho 3 dívky) a podle nich s konkrétními žáky pracovali s cílem kompenzovat 

mírné obtíže v jejich vzdělávání.  
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Ve školním roce 2017/2018 bylo vykazováno v péči školských poradenských zařízení 39 žáků, 

z toho 9 dívek, a známý počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byl 31, z toho 4 

dívky. Pedagogové zpracovali na doporučení PPP a SPC celkem 11 IVP, z toho 5 pro specifické 

poruchy učení, 2 pro specifické poruchy chování, 1 pro žáka s PAS (poruchy autistického 

spektra), 1 pro žáka s lehkým mentálním postižením a 2 pro žáky s vadou řeči. Náprava 

v podobě reedukace nebo předmětu speciálně pedagogické péče byla prováděna u 19 žáků a 

pomohla dětem lépe zvládat výuku vzhledem k jejich vzdělávacím potřebám. Předmět 

speciálně pedagogické péče, reedukaci a pedagogickou intervenci vyučovaly Mgr. Helena 

Vidláková, Mgr. Alena Iskřická, Mgr. Petra Kufová a PhDr. Lenka Skřekucká. 

 

Během školního roku navštívili své klienty - žáky se SVP - pracovnice školských poradenských 

zařízení (PPP, SPC), které sledovaly děti přímo ve školním prostředí a v procesu výuky a 

rovněž konzultovaly svá šetření s učiteli. 

 

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

pozitivně ovlivňovala dané žáky, ale také přispívala ke zlepšení situace ve třídách, k eliminaci 

rušivých vlivů a ke zdárnému průběhu výuky. 

 

 

 

6 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, 

PREVENCI RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY 

6.1 Charakteristika strategie preventivního programu školy 

Metodik prevence pravidelně spolupracuje s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, s vedením 

školy, výchovnou poradkyní a rodiči. Byl vytvořen preventivní program školy, zaktualizována 

školní preventivní strategie a program proti šikanování ve škole. 

 

Informace o uskutečněných preventivních akcích, zajímavosti týkající se prevence a pozvánky 

na různé preventivní akce a přednášky jsou zveřejňovány na nástěnce v přízemí budovy 

druhého stupně, na webových stránkách školy a profilu na facebooku, jež byl v průběhu tohoto 

školního roku vytvořen. 

 

Oproti předešlým létům došlo na pozici metodika prevence ke změně. Nyní na naší škole 

zastává pozici metodičky sociálně patologických jevů Mgr. Kateřina Wiejová. Rodiče byli 

s touto změnou seznámeni na třídních schůzkách konaných v měsíci září. Žáci byli v úvodních 

hodinách nového školního roku prostřednictvím svých třídních učitelů seznámeni s náplní práce 

školního metodika prevence (ŠMP) a možnostmi kontaktu s ním. 

 

V oblasti prevence rizikového chování se naše škola zaměřovala především na sféru drogové 

závislosti, alkoholismu a kouření, šikany, vandalismu a jiné formy násilného chování, 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________________________ 

www.zshnojnik.com                                  - 25 -                                                              2017/18 

 

 

záškoláctví, patologické hráčství (gambling), kriminalitu a delikvenci mladistvých, virtuální 

drogy (počítače, televize a video a jejich eventuální zneužití), kyberšikanu, xenofobii, rasismus, 

intoleranci a antisemitismus. 

 

6.2 Besedy a přednášky 

V průběhu obou pololetí bylo uspořádáno mnoho besed a přednášek zaměřených na prevenci 

rizikového chování žáků naší školy. 

 

Žáci první třídy se s paní lektorkou Hruškovou z Poradny pro ženy a dívky učili,  

jak si nenechat ublížit zvláště od cizích lidí a jak se chovat v různých krizových situacích. Jejich 

beseda nesla název „Nechej mne – ne, to nechci! “ a konala se 6. 10. 2018. 

 

Žáci druhé třídy si se stejnou paní lektorkou popovídali o rodině. Kdo všechno do rodiny patří, 

čím je pro nás důležitá, jak by si její členové měli pomáhat se svými trápeními. Jejich beseda 

nesla název „Táta, máma a já“ a konala se také 6. 10. 2018. 

 

Žáci třetí a čtvrté třídy byli během besedy s názvem „Jak jsme přišli na svět“ 24. 10. 2018 

vhodným a hravým způsobem obeznámeni se vznikem nového života. Děti se dozvěděly 

podrobnosti o průběhu celého těhotenství, jaké stavy a pocity matka i plod zažívají. Byl kladen 

důraz na to, že život je ten největší dar v naší lidské společnosti, a proto je důležité  

o něj pečovat s láskou, zodpovědností, tolerancí a respektem. V tomto případě byl po rodičích 

vyžadován souhlas s účastí jejich dítěte na této besedě. Ve dvou případech ho rodiče nedali  

a žák byl po dobu konání besedy přeřazen do jiné třídy. 

 

Žáci páté třídy se v průběhu besedy „Tajemství lásky“ 19. 10. 2017 snažili přijít na to,  

jaký je rozdíl mezi zamilovaností a láskou. Nejen, že si povídali, co pro nás tato slova 

znamenají, ale také překonávali různé překážky života v podobě různých aktivit. Nakonec  

se jim podařilo vytvořit sedmikrásku lásky a přátelství s vlastnostmi, které by bylo potřeba  

do vztahu investovat, aby v budoucnu fungoval. 

 

Žáci šestých tříd se zúčastnili besedy s členy hasičského sboru, kteří s nimi přišli probrat 

prevenci v oblasti požární ochrany a možnosti únikových cest ze školy v případě potřeby. 

 

Žáci šestých a sedmých ročníků se v únoru zúčastnili besed s názvem „Bavíš se? Bav se s námi 

o životě online“. S lektorkami z třinecké neziskové organizace Bunkr řešili téma sociálních 

sítí, které jsou v současné době každodenní součástí našich životů. Sdílení příspěvků, fotek, 

videí, psaní komentářů … Program besed byl zaměřen na tvorbu falešných profilů na 

facebooku, navazování přátelství a tvoření vztahů skrz sociální sítě, na trend  

tzv. hejtování, které v sobě nese množství agrese. Žáci byli vedeni k zamyšlení se nad tím,  

jak moc intimní informace o sobě touto cestou sdělují a jak snadno by mohl někdo těchto 
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informací využít a zneužít. Kromě toho byla velká pozornost věnována také dnes velmi 

módnímu youtuberství, aplikacím jako je například Instagram či Snapchat. 

 

Ve dnech 5. – 7. března 2018 navštívila naši školu paní Edita Obrusníková, lektorka 

vzdělávacího programu Zdravá pětka. Tento program je zaměřen na zdravý životní styl 

a poskytuje ho školám zdarma Nadační fond Albert. Dvouhodinový blok programu přiblížil 

dětem zásady zdravého stravování a poskytl jim možnost vyrobit si společně zdravou svačinku. 

 

V úterý 13. března 2018 měli žáci osmého ročníku možnost účastnit se besedy s velmi 

poutavým názvem a obsahem „Bavíš se? Bav se s námi o vztazích okolo tebe“. Přece jen 

právě procházejí velmi složitým životním obdobím, které s sebou nese mnoho fyzických  

i psychických změn. A ty vedou ke vzniku mnoha rozličných otázek. Měli možnost zamyslet 

se sami nad sebou, nad svými kladnými stránkami, zamyslet se nad vztahy, které každý den 

prožívají a nadále prožívat budou, nad partnerskými vztahy, které v sobě obsahují také otázku 

intimity aj. Beseda obsahovala interaktivní metody, skupinovou práci i diskusi s důrazem  

na bezpečné prostředí.  

 

18. dubna se žáci sedmého ročníku zamýšleli nad úskalími, které nám může způsobit užívání 

alkoholu jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. Tato přednáška měla velmi poutavý 

název „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek!“. 

 

Na téma zdravého životního stylu byla zaměřena i další přednáška, která žákům přinesla 

informace o v současnosti velmi mediálně probíraném tématu poruch příjmu potravy. 

 

Poslední beseda „Život s hazardem“ byla zaměřena na problematiku patologického hráčství a 

pokusila se žákům devátého ročníku přinést odpovědi na otázky – kdo se nejčastěji stává 

hazardním hráčem, jaké jsou druhy her a spouštěče hraní, jak hazardní hráči zacházejí 

s financemi, jak se léčí a jaká jsou úskalí soužití v rodině s hazardním hráčem.  Obsahovala  

i téma předčasného odchodu blízkého člověka a vyrovnání se s touto situací. Přednáška 

obsahovala mnoho osobních životních zkušeností spisovatelky Martiny Bittnerové. 

 

6.3 Exkurze a soutěže 

Kromě besed a přednášek měli žáci možnost zúčastnit se preventivních exkurzí či soutěží.  Žáci 

šestých tříd se při příležitosti „Dne požární bezpečnosti“ v pátek 13. října rozjeli  

na exkurze do stanic HZS v Nošovicích a v Třinci. Žáci si prohlédli hasičské stanice, pořádně 

prozkoumali hasičská vozidla a jejich vybavení, vyzkoušeli si stříhání aut hydraulickými 

nůžkami a dokonce byli svědky ostrého výjezdu hasičů při skutečném poplachu. Kromě toho 

byli seznámení se základními zásadami v oblasti požární ochrany, zejména předcházením 

vzniku požárů a také chováním v případě vzniku mimořádných událostí. 
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V pondělí 25. 6. 2018 se žáci devátého ročníku vydali na exkurzi do Osvětimi, kterou 

každoročně žáci naší školy absolvují jako prevenci šíření rasismu, jelikož 90 % lidí, kteří byli 

v Osvětimi během druhé světové války zabiti, byli Židé. 

 

V úterý 7. listopadu se žáci 4. třídy vydali reprezentovat naši školu v krajské soutěži „Učíme 

se s Honzíkem“ do Fulneku. Jednalo se o soutěž s policejní tématikou, kde žáci odpovídali 

hravou formou na otázky týkající se zásad bezpečného chování, kyberšikany, návykových 

látek, dopravní výchovy a bezpečného užívání internetu.  Z celkového počtu 15 soutěžících škol 

se umístili na krásném 10. místě s počtem 53 bodů. 

 

Žáci čtvrté třídy, páté třídy i obou devátých tříd druhého stupně se zapojili do soutěže s názvem 

„Správným směrem“, která je zaměřena na problematiku závislosti na drogách. Podstatou 

bylo vytvořit protidrogový plakát, který byl prací jednotlivce. Nejpodařenější výtvory byly 

zaslány na Policejní prezidium do Prahy. Slavnostní vyhlášení výsledku soutěže proběhlo 22. 

února. Naši žáci byli velmi úspěšní. Žákyně 

třídy 9. A Agáta Unucková se umístila na 

čtvrtém místě a její spolužačka Veronika 

Stasicová na krásném druhém místě. Obě 

děvčata měla velkou radost a domů si odvezla 

množství odměn. Ocenění a odměny jim 

osobně předal ředitel Národní protidrogové 

centrály Jakub Frydrych a místostarosta 

města Třince Radim Kozlovský. Naše škola 

získala jako upomínku na zapojení se do této 

soutěže pamětní medaili a pamětní list. 

 

Prostřednictvím akce „Bavíš se? Bav se s námi o životě online“ jsme se zapojili do soutěže Den 

bezpečnějšího internetu 2018, která probíhala do 31. března 2018 a jejíž letošní motto znělo: 

„Tvořte, připojte se a sdílejte s respektem: Lepší internet začíná u každého z vás!" 

 

6.4 Práce se vztahy 

Hned v úvodu nového školního roku ve dnech 11. – 13. září 2018 se žáci šestých tříd zúčastnili 

adaptačního kurzu, který se tentokrát konal na Gruni a byl plný seznamovacích her, soutěží a 

divadelních scének, díky nimž se děti mezi sebou lépe poznaly a mnohé navázaly nová 

přátelství. Žáci pracovali ve skupinkách se svými třídními učiteli Vítem Pyškem, Ilonou 

Ruckou a Petrou Kufovou. 

 

Vzhledem k tomu, že se v průběhu školního roku vyskytly více či méně závažné vztahové 

problémy v některých třídách, byly v těchto třídách zrealizovány programy Naše třída – prima 

parta (třídy 6. B a 7. B), Být dobrým kamarádem (3. třída) a intervenční program ve třídě 

6. C, který se zaměřoval na vztahy mezi spolužáky a šikanu, která se zde v počátečních fázích 
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vyskytla. Intervenční program vedl Bc. Pavel Matula z Centra nové naděje z Frýdku-Místku a 

byl součástí dvoudenního komplexu aktivit, které tato třída pod vedením svého třídního učitele 

Víta Pyška a školní metodičky prevence Kateřiny Wiejové na konci měsíce dubna absolvovala.  

 

6.5 Dotazníkové šetření 

V průběhu druhého pololetí byl žákům naší školy předložen dotazník s několika otázkami 

zaměřenými na klima ve třídě, klima ve škole, vztahy ve třídě a šikanu. Výsledky byly 

zpracovány a vyhodnoceny a na jejich základě byla vyvozena určitá opatření, která byla 

v následujících měsících realizována. Vedení školy i ostatní pedagogové byli s těmito výsledky 

a opatřeními seznámeni na poradě. 

 

6.6 Spolupráce s okresní metodičkou prevence 

V průběhu celého školního roku spolupracovala školní metodička prevence v případě potřeby 

s okresní metodičkou prevence Mgr. Zdeňkou Neničkovou jak prostřednictvím emailové 

komunikace, telefonické komunikace, tak také při osobních setkáních. V pondělí 6. 11. 2018 

měli začínající metodici prevence schůzku v budově PPP ve Frýdku-Místku. Ve čtvrtek 1. 2. 

2018 dorazila Mgr. Zdeňka Neničková na naši školu. Diskutovaly jsme společně o aktuálních 

problémech týkajících se preventivní oblasti na naší škole, možnosti kontaktů odborníků  

a také o podobě a náplni školního preventivního programu. V pondělí 11. 6. 2018 se školní 

metodička prevence zúčastnila schůzky metodiků prevence v PPP v Třinci, kterou vedla okresní 

metodička prevence Mgr. Zdeňka Neničková. Na této schůzce byla seznámena  

s on-line výkaznictvím preventivních aktivit ve školách. 

 

6.7 Dotační program 

V měsíci dubnu jsme žádali o dotaci v rámci projektu Podpora aktivit v oblasti prevence 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019. V červnu jsme byli 

informováni, že nám dotace byla schválena a že jejím prostřednictvím tedy můžeme  

v následujícím školním roce 2018/2019 vyčerpat 34 400 Kč na preventivní programy, exkurze  

a adaptační kurzy. 

 

6.8 Školní úrazy 

Ve školním roce 2017/2018 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno  

65 úrazů žáků. Záznamů o úrazu (žáků) bylo vyplněno a řádně odesláno 9. Odškodněno bylo 7 

úrazů. Nejvyšší počet úrazů (34) se stal během hodin TV, k 10 úrazům došlo v učebně  

při výuce, 11 úrazů se stalo během přestávek, 5 úrazů bylo během školních exkurzí a výletů,  

k jednomu úrazu došlo v šatnách, jednomu ve školní družině a 3 úrazy se staly během akcí 

mimo školu. Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině úrazů žáků došlo v učebnách  

a v hodinách tělesné výchovy nebo během přestávek, kde je největší pravděpodobnost vzniku 
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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 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 28. 8. 2018. 

 

6.9 Zhodnocení 

Na závěr školního roku byl vypracován a vyplněn on-line dotazník k výkaznictví preventivních 

aktivit, který byl odeslán okresní metodičce prevence. Jeho součástí bylo vyplnění tabulky 

výskytu rizikových projevů chování a míra omluvené i neomluvené absence v tomto školním 

roce. 

 

Co se podařilo v oblasti realizace aktivit vztahujících se k prevenci rizikového chování  

v  školním roce 2017/18: 

 

 zapojování žáků do volnočasových aktivit (kroužků) 

 organizace a účast žáků v tradičních celoškolních projektech a akcích (vánoční besídky, 

Den otevřených dveří, Pohádková cesta, apod.), exkurze, výlety, soutěže 

 zvyšování příznivého klimatu ve škole i v jednotlivých třídách 

 realizace třídnických hodin 1x měsíčně 

 organizace preventivních přednášek, besed, exkurzí a zapojování se do preventivních 

soutěží 

 spolupráce s jinými organizacemi a institucemi 

 úspěšná žádost o dotaci na preventivní aktivity 

 spolupráce třídních učitelů, metodika prevence a výchovné poradkyně 

 

Slabé stránky (co budeme zlepšovat):  

 

 seznámení rodičů s poskytnutím poradenského systému školy (školní metodik prevence, 

výchovný poradce, výchovný poradce pro volbu povolaní) 

 pokračování v informovanosti rodičů v prevenci sociálně patologických jevů – 

nástěnka, konzultační hodiny, společné i individuální schůzky a setkání s rodiči 

 preventivní nástěnka 
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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) Mgr. Kateřinou 

Wiejovou a kariérovým poradcem (metodikem pro volbu povolání) Mgr. Alenou Iskřickou,  

s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) ve Frýdku-Místku a Českém Těšíně, 

Speciálním pedagogickým centrem (SPC) v Ostravě, třídními učiteli (TU) a ředitelkou školy. 

Zúčastňovala se odborných seminářů a pracovních setkání pro výchovné poradce, byla členkou 

Asociace výchovných poradců. 

 

V rámci činnosti VP se věnovala pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami -  

v evidenci školských poradenských zařízení jich bylo 31, z toho 4 dívky (celkový známý počet 

žáků v evidenci školských poradenských zařízení byl 39, z toho dívek 9), žákům s problémy 

v prospěchu a chování, žákům s problémy v kolektivu i v osobním životě. Na základě 

doporučení školských poradenských zařízení byl pro některé žáky zpracován individuální 

vzdělávací plán (11x), nebo jim poskytnuta pomoc asistenta pedagoga (5x) či speciální výuka 

v podobě pedagogické intervence nebo předmětu speciálně pedagogické péče a reedukace – 

celkem se jednalo o 19 žáků. I v tomto školním roce, dle platné legislativy, učitelé navrhovali 

a poskytovali žákům vyžadujícím pomoc ve výuce první stupeň podpůrných opatření a 

vytvářeli plány pedagogické podpory (jednalo se o 7 žáků, z toho 3 dívky).  

 

VP projednávala ve školním roce 49 výchovných případů a mnoho dalších různých záležitostí 

se zákonnými zástupci žáků, ale také s některými žáky. Těchto jednání se často účastnil školní 

poradenský tým, který tvořil VP a MP ve spolupráci s TU a podle potřeby i s dalšími 

pedagogickými pracovníky, jako ředitelkou školy, asistentkami pedagoga, vychovatelkami 

nebo učiteli. 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 metodické vedení třídních učitelů a poradenské i konzultační 

služby pro žáky, zákonné zástupce i učitele týkající se např. třídního kolektivu a vztahů  

v něm, osobních problémů žáků, žáků se SVP a IVP, zpracování IVP a plánů podpůrných 

opatření, řešení problémů ze schránky důvěry. VP se podílela na zajišťování a organizaci besed 

pro žáky i pro rodičovskou veřejnost.  
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8 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY 

A OSVĚTY 

V rámci EVVO probíhá na naší škole řada aktivit, do kterých se zapojují nejen žáci  

a zaměstnanci školy, ale i veřejnost. Za komplexní přístup v oblasti EVVO byla škola oceněna 

titulem „Škola udržitelného rozvoje“ 1. stupně a referenčním listem „Ekologická škola v 

Moravskoslezském kraji“. Ekologické dění ve škole je zastřešeno fungujícím ekotýmem 

složeným z žáků a zaměstnanců školy. Funkci koordinátora EVVO vykonává  

Mgr. Magda Luzarová.  

 

Škola se aktivně zapojuje do řady projektů a soutěží jak regionálního, tak celorepublikového 

rozměru. Mezi významné úspěchy školního roku 2017/2018  patří ocenění žáků  

na badatelských konferencích „Prezentace badatelských projektů EVVO“  

a na soutěži organizované Klubem ekologické výchovy „Lípa – národní strom“  

a „Propagujeme turistiku v regionu, městě, obci“, kde naši žáci obsadili příčky vítězů  

ve všech vyhlášených kategoriích (fotografické, literární i výtvarné). 

 

 

8.1 Přehled školních akcí v rámci EVVO 

Nasbírali jsme přes 200 kg baterií a v kraji jsme nejlepší! 

 

V září jsme se zapojili do soutěže vyhlášené v rámci projektu Recyklohraní „Hledáme 

nejlepšího sběrače baterií“. Školní kolo soutěže organizovali členové školního ekotýmu. 

V průběhu jednoho týdne přinesli žáci a jejich rodiče 236 kg baterií! V Moravskoslezském kraji 

jsme tak obsadili 1. místo! Stali jsme se školou, která v kraji odevzdala k recyklaci nejvíce 

baterií bez ohledu na počet žáků. Naše škola určitě nepatří počtem žáků mezi největší a o to 

více si tohoto výsledku vážíme.  

 

Do sběru baterií se zapojilo celkem 955 školských zařízení z celé republiky a sesbíralo  

se tak dohromady 54,38 tun baterií. V průměru se jedná o 55,9 kg na každou zapojenou školu.                

Zároveň společnost Ecobat vyhlásila kategorii SKOKAN ROKU. Jednalo se o nejúspěšnější 

školy v každém kraji, které v přepočtu kg/žák docílily nejvyššího nárůstu hmotnosti sebraných 

baterií ve srovnání se sběrovou kampaní na podzim roku 2016. Titul Skokan roku jsme získali. 

Náš nárůst oproti loňsku činil 0,635 kg na žáka. 

 

Nejlepšími sběrači se u nás ve škole staly sestry Simona (4. třída) a Silvie (8. A) Konečné,  

z nichž každá nasbírala 32 kilogramů baterií. Celkově tedy přinesly do školy 64 kg baterií!  

Na druhém místě se umístil Daniel Bulawa z 9. A – 25,5 kg baterií a 3. místo obsadil Matěj 

Cieslar z 6. C – 19 kg baterií.  
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Ukázalo se, že naši žáci nejsou lhostejní k ochraně životního prostředí a mají soutěžního ducha. 

Jejich přičiněním jsme si v rámci projektu Recyklohraní mohli přičíst za sběr baterií 1635 bodů 

a za titul skokan roku dalších 2000 bodů, za které můžeme nakoupit pomůcky do výuky.  

 

     
 

 

 

Přírodovědný klokan 2017 

 

Ve středu 11. 10. 2017 proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Letos se do ní 

zapojilo 15 žáků 8. a 9. tříd. Jednalo se o teoretický test, který obsahoval 24 otázek 

z přírodopisu, zeměpisu, fyziky a matematiky. 

Soutěžící za správné odpovědi získávali body, špatná 

odpověď však znamenala bodovou ztrátu. Za 40 

minut tak mohli získat maximálně 120 bodů. 

 

Nejlepším řešitelem naší školy je Martin Kohut (9. A) 

se ziskem 80 bodů. Na druhém místě se umístila Nela 

Wardasová (9. A) s 74 body. Třetí místo obsadila 

Silvie Konečná (8. A) s 59 body. 

 

 

Získali jsme titul Ekologická škola 

 

Dne 9. listopadu 2017 získala naše škola za mimořádné ekologické aktivity referenční list 

„Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2016/2017 a dárkový poukaz  

na nákup experimentálního vybavení pro přírodovědné obory v hodnotě 11 000 Kč. Ocenění 

v Ostravě převzala zástupkyně ředitele PhDr. Lenka Skřekucká a koordinátorka EVVO  

Mgr. Magda Luzarová. 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________________________ 

www.zshnojnik.com                                  - 33 -                                                              2017/18 

 

 

Prezentovali jsme výsledky našeho bádání v Praze 

 

4 mladí badatelé z naší školy se 13. listopadu zúčastnili Žákovské ekologické konference 

organizované Klubem ekologické výchovy. Konference se konala v prostorách Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy v Praze a zúčastnilo se jí 16 badatelských týmů ze základních  

a středních škol z celé republiky. 

 

Z badatelských prací realizovaných na naší škole byla na konferenci přihlášena práce Filipa 

Bosáka a Matouše Černého z 9. B „(Ne)úsporný stand-by režim“ a práce školního ekotýmu 

„Mikroorganismy kolem nás“, který v Praze zastupoval Martin Kohut (9. A) a Emma Sušovská 

(8. B). Nejen samotná konference, ale i procházka historickým centrem města byla pro naše 

žáky zajímavým zážitkem. 

 
 

Školní badatelská konference 

 

Ve čtvrtek 21. 12. se uskutečnila první školní badatelská konference. V hudebně, kde akce 

probíhala, se postupně v průběhu 5 vyučovacích hodin vystřídali v roli publika žáci 4. až 9. tříd 

a jejich vyučující. Všem se představily 4 prezentace s přírodovědnou tematikou. Většina prací 

už slavila svůj úspěch na soutěžích v Ostravě a v Praze, a proto není divu, že vzbudily zájem i 

u našich žáků. 

 

Na konferenci vystoupili Filip Bosák a Matouš Černý z 9. B s prezentací „(Ne)úsporný stand-

by režim“, Aleš (6. A) a Daniel (9. A) Bulawovi se svou prací na téma „Vliv teploty  

na rychlost vývoje martináče atlasového“, Martin Kohut (9. A) s prezentacemi „Etologie kura 

domácího“ a „Mikroorganismy kolem nás“. Poslední uvedená prezentace zazněla před 

publikem poprvé. Martin v ní, společně s Emmou Sušovskou z 8. B, přednesl výsledky práce 

školního ekotýmu. Emma navíc uplatnila své řečnické dovednosti i v roli moderátorky celé 

konference. 

 

A co všechno se mohli naši žáci od přednášejících dozvědět? Tak například kde všude v naší 

škole najdeme bakterie a plísně, co to vůbec je ten stand-by režim a kolik za něj platíme, jaké 
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podmínky musíme zajistit pro správný chov motýlů a i to, že slepice je zajímavý a neobyčejný 

živočich.  Všichni přednášející se svých rolí ujali zodpovědně a bylo na nich vidět,  

že si předvánoční dopoledne patřičně užili. Ukázali, že pokud vás něco opravdu zajímá,  

tak se dá bádat nad čímkoli.  

 
 

Druhé místo pro naše mladé vědce  

 

V úterý 21. března 2018 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Ostravě-Zábřehu 

konala konference „Badatelské projekty EVVO 2018“, na které žáci základních škol 

představovali své prezentace z oblasti ekologie a biologie.  

 

Naši školu zde zastupovaly členky školního ekotýmu – Emma Sušovská (8. B) a Nela 

Wardasová (9. A) s prezentací na téma „Mikroorganismy kolem nás“. Iniciátorem vlastního 

bádání a hlavním tvůrcem prezentace byl Martin Kohut (9. A), který se však tento den účastnil 

krajského kola dějepisné olympiády, a proto nebyl u toho, když jejich práce získala  

u odborné poroty druhé místo.  

 

Mladí vědci ze školního ekotýmu pod vedením Martina zkoumali téměř rok výskyt plísní  

a bakterií v naší škole a následně ověřovali účinnost mytí rukou na snížení jejich výskytu. 

Výsledná práce zaujala nejen porotu, ale dočkala se uznání i u publika 
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Naši „mladí zahrádkáři“ postoupili do národního kola 

 

Jaké to je být nejlepším v poznávání rostlin a v teoretických znalostech o zahradničení ví Natali 

Rusnok (6. C) a Martin Kohut (9. A). Oba dva totiž obsadili v soutěži „Mladý zahrádkář“ první 

místa, každý ve své kategorii. Postoupili tak do 

celorepublikového kola, které se konalo  

ve dnech 15. – 17. června v Šumperku.  

 

Okresní kolo soutěže, organizované Českým 

zahrádkářským svazem, proběhlo ve středu  

16. května 2018 ve Frýdku-Místku a naši školu zde 

reprezentovalo šest žáků druhého stupně. Kromě už 

zmíněných vítězů se na krásném třetím místě 

v kategorii mladších žáků umístila Ethel  

Białoňová (6. C). Dalšími účastníky byli Tereza 

Przeczková (7. B), Richard Kukucz (7. A) a Lenka 

Kovářová (8. A). Všech 32 soutěžících okresního 

kola si kromě zkušeností a případně diplomů odneslo od zahrádkářů i rostliny, které budou 

krášlit jejich zahrady.  

 

V národním kole se setkali už jen ti největší odborníci na pěstování rostlin. V silné konkurenci 

prokázal své bohaté znalosti rostlin Martin Kohut, který obsadil jedenáctou příčku. Dokázal, že 

o zahradě ví opravdu hodně a už nyní se chystá na účast v dalších soutěžích organizovaných 

Českým zahrádkářským svazem. 

 

 

Vyhodnocení sběru papíru 

 

4260 kg!!! To je celková hmotnost papíru nasbíraného v rámci sběrového týdne, který probíhal 

od 14. do 18. května. Zapojilo se do něj 48 sběračů. Jen první desítce z nich se podařilo přinést 

do školy 1768 kg. 

 

Třídou s největším počtem zapojených žáků a s největší hmotností nasbíraného papíru  

je 5. třída.  Devíti žákům páté třídy se podařilo odevzdat 1003 kg papíru. Tři z nich se umístili 

v první desítce sběračů. Na druhém místě je 2. třída a na místě třetím třída 7. B. 

 

A zde je již pořadí nejaktivnějších sběračů naší školy: 

 

pořadí jméno a příjmení hmotnost papíru (kg) 

1.  Vojtěch Janecký 310 

2. Ondřej Kopány 265 

3. Vojtěch Bizoň 212 
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4. Ondřej Slanina 209 

5. Tomáš Riško 193 

6. Denisa Nogolová  183 

7. Adam Hlubek 129 

8. Vojtěch Pytlík 95 

9. Václav Foldyna 93 

10. David Urbaniec 79 

celkem   1768 

 

Všem žákům zapojeným do sběru děkujeme za podporu a pomoc při ochraně životního 

prostředí. 

 

 

Podpořili jsme ochranářskou kampaň a získali 1. místo 

 

To, že v jihovýchodní Asii dochází k masivnímu lovu volně žijících pěvců, jsme se dozvěděli 

díky ochranářské kampani „Silent Forest“ (Umlčený les), kterou podporuje ZOO v Ostravě.  

A právě zoologická zahrada pro letošní rok vyhlásila soutěž pro školy s názvem „Pěvci  

pro pěvce“, jejímž cílem bylo rozšířit povědomí o dané problematice mezi veřejností.  

 

Úkolem soutěžících bylo složit originální text upozorňující na problematiku ohrožení ptáků  

v JV Asii na danou melodii, nazpívat píseň a natočit videoklip. Tohoto nelehkého úkolu  

se ujaly žákyně osmých tříd, které k hudebnímu doprovodu přemluvily i dva naše kytaristy.  

 

Náš videoklip mohli zhlédnout návštěvníci ZOO v Ostravě v sobotu 12. května u příležitosti 

konání „Dne pro pěvce“ na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Nejen text a nazpívání 

písně, ale i originální pojetí videa slavilo velký úspěch a naši „pěvci“ si tak odnesli diplom  

za nádherné 1. místo! 
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Ocenění v soutěži Klubu ekologické výchovy 

 

Naše škola patří mezi „školy udržitelného rozvoje“, což je certifikát, který uděluje Klub 

ekologické výchovy. Ekologie se řadí mezi naše priority. I z tohoto důvodu se někteří žáci  

u příležitosti konání Dne Země zapojili do literární a výtvarné soutěže vyhlášené Klubem 

ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným křížem ČR a sekretariátem České komise  

pro UNESCO. Letošní ročník soutěže byl věnován 100. výročí vzniku Československa  

a Mezinárodnímu roku udržitelného turismu vyhlášeného OSN a měl dvě témata: „Lípa – 

národní strom“ a „Propagujeme turistiku v regionu, městě, obci“. Celkem se do soutěže zapojilo 

214 žáků z 35 základních a středních škol z celé ČR. Z naší školy bylo do celostátního kola 

vybráno a zasláno 31 prací – výkresů, fotografií i literárních děl od 25 autorů.  

 

V minulých letech byli naši žáci úspěšní, získali první místa, ale pouze vždy v jedné kategorii. 

Letos jsme zaznamenali obrovský úspěch, získali jsme (jako jediná škola) ocenění ve všech 

kategoriích! Porota v Praze rozhodla takto: 

 ve výtvarné části soutěže se na 1. místě umístila Denisa Vrublová, 

 v kategorii „Fotografie“ byly bez stanovení pořadí vybrány 4 vítězné práce,  

mezi nimiž jsou i fotografie Ethel Bialoňové, 

 v literární části se mezi třemi nejlepšími (opět bez stanovení pořadí) umístil Tomáš 

Novotný s básní „Našim lípám“. 

 

Slavnostní předání diplomů se uskutečnilo 4. 6. 2018 na Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy v Praze.  
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9 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zaměstnanec Datum konání Název 

Mgr. Magda Luzarová 
31. 8. – 2. 9. 

2017 
Letní škola koordinátorů EVVO 

Pavla Morcinková 14. – 15. 9. 2017 
Pokusy a objevy aneb polytechnické 

vzdělávání v MŠ 

Klára Bubláková 14. – 15. 9. 2017 
Pokusy a objevy aneb polytechnické 

vzdělávání v MŠ 

Mgr. Kateřina Wiejová  21. 9. 2017 
Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve 

školním prostředí 

PhDr. Lenka Skřekucká 13. 10. 2017 
Primární prevence rizikového chování ve 

školách a školských zařízeních 

PhDr. Lenka Skřekucká 16. 10. 2017 Seminář pro výchovné poradce 

Mgr. Alena Iskřická 19. 10. 2017 
Seminář s výchovnými poradci a 

personalisty 

Všichni pedagogové ZŠ 
26. – 27. 10. 

2017 

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 

s naučným textem 1 

Mgr. Kateřina Wiejová 6. 11. 2017 
Začínající preventista sociálně 

patologických jevů  

Mgr. Vít Pyško 7. 11. 2017 
Příprava občanů k obraně státu pro učitele 

základních škol  

Mgr. Kateřina Wiejová 7. 11. 2017 
Příprava občanů k obraně státu pro učitele 

základních škol  

Mgr. Dagmar Tobolová 21. 11. 2017 Světem fyziky s nadhledem  

Mgr. Zdeňka Věřbová 21. 11. 2017 Světem fyziky s nadhledem  

Mgr. Magda Luzarová 21. 11. 2017 EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?  

Mgr. Jan Pavelka 22. 11. 2017 
Inspirace pro zkvalitňování výuky 

matematiky a přírodovědy  

Mgr. Jarmila Mecová 23. 11. 2017 
Zdravá strava v pohybu s hudbou – Rytmy 

zimy 

Mgr. Jarmila Mecová 24. 11. 2017 
Lidské tělo v pohybu s hudbou – Rytmy 

zimy 

Mgr. Petra Kufová 

24. – 25. 11. 

2017 

5. – 6. 1. 2018 

13. – 14. 4. 2018 

25. – 26. 5. 2018 

Kurz RWCT – Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení 

Mgr. Magdaléna Rylková 4. 12. 2017 
Inspirace pro zkvalitňování výuky 

matematiky a přírodovědy 
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Mgr. Kateřina Wiejová 5. 12. 2017 Snídaně v nízkoprahu Bunkr 

Mgr. Magda Luzarová 7. 12. 2017 Biodiverzita a její management 

Mgr. Dagmar Tobolová 12. 12. 2017 
Legislativní novinky ve školním roce 

2017/2018 

Soňa Kellerová 7. 1. 2018 Excel pro začátečníky 

Mgr. Magda Luzarová 18. 1. 2018 Excel pro začátečníky 

Mgr. Magda Luzarová 30. 1. 2018 Evaluace v environmentální výchově 

Mgr. Magdaléna Rylková 1. 2. 2018 
Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta 

vede 

Mgr. Jan Pavelka 20. 2. 2018 GDPR srozumitelně a prakticky 

Mgr. Magda Luzarová 27. 2. 2018 
Badatelská činnost žáků mateřských, 

základních, středních a vysokých škol 

Mgr. Magda Luzarová 28. 2. 2018 Přírodovědný Inspiromat 

Mgr. Jan Khýr 28. 2. 2018 Přírodovědný Inspiromat 

Pavlína Arifovičová 
8. 3. 2018 

9. 3. 2018 

Rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí 

v praxi MŠ 

Mgr. Jan Khýr 14. – 15. 3. 2018 Technický webinář PISA 

Mgr. Jarmila Mecová 
16. 3. 2018 

21. 3. 2018 
Primární logopedická prevence ve školství 

Mgr. Vít Pyško 

15. 3. 2018 

4. 4. 2018 

23. 4. 2018 

15. 5. 2018 

Etická výchova v praxi 

Mgr. Lenka Plachtová 16. 3. 2018 
Těšínské GO-Cieszyńskie GO (Stezka 

historická – Ściezka historyczna) 

Mgr. Zdeňka Věřbová 4. 4. 2018 
Zacházení s chemickými látkami a směsi 

(CHLAS) ve školách 

Bc. Dagmar Martinková 

5. 4. 2018 

6. 4. 2018 

13. 4. 2018 

Specifika práce předškolního pedagoga 

s dítětem mladším tří let v MŠ 

Mgr. Dagmar Lokayová 
7. 4. 2018 

21. 4. 2018 

Kurz cizího jazyka pro pedagogy na 

jazykové úrovni C1  

Mgr. Magdaléna Rylková 
7. 4. 2018 

21. 4. 2018 

Kurz cizího jazyka pro pedagogy na 

jazykové úrovni C1  

Mgr. Martina Chromiaková 
7. 4. 2018 

21. 4. 2018 

Kurz cizího jazyka pro pedagogy na 

jazykové úrovni C1  

Mgr. Ilona Rucká 
7. 4. 2018 

21. 4. 2018 

Kurz cizího jazyka pro pedagogy na 

jazykové úrovni C1  
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Bc. Marcela Divínová 
7. 4. 2018 

21. 4. 2018 

Kurz cizího jazyka pro pedagogy na 

jazykové úrovni C1  

Soňa Ottová 11. 4. 2018 Společné vzdělávání – inkluze v MŠ 

Mgr. Pavlína Budinská 16. 4. 2018 Vývojová dysfázie v praxi pedagoga 

Mgr. Kateřina Wiejová 23. 4. 2018 
Prevence rizikového sexuálního chování – 

úkol základního vzdělávání II. 

Ing. Irina Romanienko  23. 4. 2018 
Český jazyk a reálie České republiky pro 

cizího státního příslušníka 

Mgr. Dagmar Tobolová 25. 4. 2018 Didactica Magna  

PhDr. Lenka Skřekucká 25. 4. 2018 Didactica Magna  

Mgr. Pavlína Budinská 25. 4. 2018 Didactica Magna  

Mgr. Dagmar Lokayová 25. 4. 2018 Didactica Magna  

Mgr. Magda Luzarová 
25. 4. 2018 

26. 4. 2018 

Práce se skupinami žáků a se třídami, které 

nás stojí hodně sil 

Mgr. Jarmila Valášková  4. 5. 2018 Krok za krokem hodinou HV na 2. St.  

Mgr. Zdeňka Věřbová  4. 5. 2018 Krok za krokem hodinou HV na 2. St.  

PhDr. Lenka Skřekucká 4. 5. 2018 
Role ředitele v systému poradenských 

služeb ve škole 

Mgr. Dagmar Tobolová 14. 5. 2018 Efektivní řízení školy v praxi 

PhDr. Lenka Skřekucká 14. 5. 2018 Vaše škola pod palbou inkluze a GDPR 

Mgr. Michaela Lehner 21. 5. 2018 Burza nápadů Praha 

Ing. Martina Chromiáková 24. 5. 2018 
Tvořivé aktivity ve výuce anglického 

jazyka 

Bc. Marcela Divínová 24. 5. 2018 
Tvořivé aktivity ve výuce anglického 

jazyka 

Ing. Iveta Vranayová 29. 5. 2018 
Regionální setkání asistentů pedagoga a 

školních asistentů  

Mgr. Karla Molinová 29. 5. 2018 Metodický průvodce 1. třídou 

Mgr. Michaela Lehner 
30. 5. 2018 

31. 5. 2018 

Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za 

krokem – pro 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Magda Luzarová 7. 6. 2018 Využití ICT v environmentální výchově 

Bc. Barbara Vaculínová 7. 6. 2018 
Vývojové poruchy učení a chování, jejich 

náprava 

Bc. Nikola Zarembová 7. 6. 2018 
Vývojové poruchy učení a chování, jejich 

náprava 
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Mgr. Kateřina Wiejová 11. 6. 2018 
Setkání metodiků prevence – výkaznictví 

prevence on-line 

Pavlína Arifovičová  26. – 27. 6. 2018 
Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi 

MŠ 
  Tabulka 27: Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Vzdělávání ostatních pracovníků školy 

Zaměstnanec Datum konání Název 

Alena Dobrovolná 18. 10. 2017 ACE- ÚČTO 

Ilona Pospěchová 12. 2. 2018 

Hygienické minimum (hygienické 

minimum, novinky ve školním 

stravování) 

Eliška Krawiecová 12. 2. 2018 

Hygienické minimum (hygienické 

minimum, novinky ve školním 

stravování) 

Pavlína Kostrhúnová 12. 2. 2018 

Hygienické minimum (hygienické 

minimum, novinky ve školním 

stravování) 
  Tabulka 28: Vzdělávání ostatních pracovníků školy 

 

 

10 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY  

NA VEŘEJNOSTI  

Přehled aktivit školy Datum konání 

Přivítání prvňáčků 4. 9. 2017 

Projekt Lysá Hora, 9. ročník 8. 9. 2017 

Adaptační program a setkání žáků 6. ročníku 11. – 13. 9. 2017 

Celoškolní akce – sběr baterií 18. – 22. 9. 2018 

Vzdělávací program Tonda obal, 1. – 9. ročník 19. 9. 2017 

Divadelní představení „Neposlušný medvídek“, MŠ 22. 9. 2017 

Finanční gramotnost, 9. ročník  22. a 27. 9. 2017 

Celoškolní fotografická soutěž, ŠP 25. 9. – 30. 10. 2017 

Přejezd Beskyd na kolech, 8. – 9. ročník 26. – 27. 9. 2017 

Předplavecký kurz, MŠ září-listopad 

Celoroční soutěž o nejhezčí třídu, ŠP říjen – květen 

Beseda „Táta, máma a já“, 2. ročník 6. 10. 2017 

Beseda „Jak si nenechat ublížit“, 1. ročník 6. 10. 2017 

Fotografování, 1. ročník 10. 10. 2017 

Trh vzdělávání a uplatnění, Stars Třinec, 9. ročník  11. 10. 2017 

Přírodovědný klokan, školní kolo, 8. – 9. ročník 11. 10. 2017 
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Exkurze HZS, 6. ročník 13. 10. 2017 

Celoškolní soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, ŠP 16. 10. – 17. 11. 2017 

Návštěva v MŠ, 1. ročník, společné hraní – vzpomínky na školku 17. 10. 2017 

Dýňohrátky, ŠD, ŠK 19. 10. 2017 

Stabilita a proměny učitelských sborů (šetření klimatu) 19. – 20. 10. 2017 

Beseda „Ne, nechej mne, to nechci“, 5. ročník 20. 10. 2017 

Beseda „Jak jsme přišli na svět“, 3. – 4. ročník 24. 10. 2017 

Školní klub má talent, ŠK 25. 10. 2017 

Divadelní představení „Staré řecké báje a pověsti“, 5. – 7. ročník 2. 11. 2017 

Vietnam – brána do Indočíny, Kino Petra Bezruče F-M, 7. ročník 6. 11. 2017 

Pohádkový kvíz, ŠD, ŠK 7. 11. 2017 

U6 – úžasný svět techniky, natáčení soutěžního pořadu 7. 11. 2017 

Trh vzdělávání a uplatnění, Polárka F-M, 9. ročník 7. 11. 2017 

Hodina Aj vedená učitelem gymnázia, 9. ročník 8. 11. 2017 

Vyhlášení Ekologická škola Moravskoslezského kraje, Ostrava 9. 11. 2017 

Žákovská ekologická konference, Praha 13. 11. 2017 

Návštěva MŠ v hodině 1. ročníku 14. 11. 2017 

Němčina hrou, školní soutěž 15. 11. 2017 

Vánoční focení, MŠ 16. 11. 2017 

Olympiáda v českém jazyce, školní kolo, 8. – 9. ročník 21. 11. 2017 

Čtenářská dílna – ukázková hodina pro učitele spádových škol 24. 11. 2017 

Zdravé zoubky, MŠ 27. 11. 2017 

Vánoční fotografování, 1. stupeň 28. 11. 2017 

Beseda o volbě povolání pro rodiče žáků 9. ročníku 28. 11. 2017 

Dějepisná olympiáda, školní kolo, 9. ročník 30. 11. 2017 

Den otevřených dveří, vánoční jarmark, 1. – 2. stupeň 1. 12. 2017 

Vánoční komety, 5. – 6. ročník 4. 12. 2017 

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, 2. – 3. ročník  5. 12. 2017 

Mikulášská nadílka, ŠP 5. 12. 2017 

Kouzelník, MŠ 5. 12. 2017 

Mikuláš ve školce, MŠ, 1. ročník 6. 12. 2017 

Výchovný koncert „Máme rádi písničky“, 1. – 6. ročník 8. 12. 2017 

Vánoční výstava betlémů, Horní Tošanovice, ŠD, ŠK 11. 12. 2017 

Čertovská olympiáda, ŠD, ŠK 14. 12. 2017 

Olympiáda AJ, písemná část, školní kolo, 2. stupeň 15. 12. 2017 

Soutěživé hry připravené SOŠ Třinec, 9. ročník 18. 12. 2017 

Divadelní představení, MŠ 18. 12. 2017 

Olympiáda AJ, ústní část, školní kolo, 2. stupeň 19. 12. 2017 
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Návštěva Domu pro seniory v Hnojníku, ŠP 20. 12. 2017 

Matematická soutěž MATBOJ, vybraní žáci 2. stupně 20. 12. 2017 

Prezentace žákovských badatelských prací pro 4. – 9. ročník 21. 12. 2017 

Přednáška „Izrael – země vánočního příběhu“, 4. a 6. ročník 21. 12. 2017 

Charitativní vánoční koncert v katolickém kostele, školní sbor 21. 12. 2017 

Školní vánoční florbalový turnaj, 2. stupeň 22. 12. 2017 

Třídní vánoční besídky, 1. – 2. stupeň 22. 12. 2017 

Plavecký výcvik, Třinec, 2. – 3. ročník prosinec – duben 

Logopedická depistáž, MŠ leden 

Tříkrálové koledování dětí z MŠ v 1. třídě 5. 1. 2018 

Lyžařský kurz v Bukovci, MŠ 5. – 19. 1. 2018 

Přípravný kurz „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, Ostrava 17. 1. 2018 

Biologická olympiáda, školní kolo, 2. stupeň 19. 1. 2018 

Divadelní představení, MŠ 22. 1. 2018 

Lyžařský kurz, Malenovice, 7. ročník 23. – 26. 1. 2018 

Exkurze – bytový interiér, ŠD 25. 1. 2018 

Návštěva školní knihovny, ŠD 26. 1. 2017 

Živá povolání, Svět techniky, Ostrava, 8. ročník 30. 1. 2018 

Planetárium, Ostrava, školní časopis 30. 1. 2018 

Školní kolo recitační soutěže, 1. stupeň 30. 1. 2018 

1. pomoc pro prvňáčky, ŠD 30. 1. 2018 

Školní kolo recitační soutěže, 2. stupeň 31. 1. 2018 

Biologická olympiáda, školní kolo, 2. stupeň 31. 1. 2018 

Matematicko-geologický EDULARP, 9. ročník 1. 2. 2018 

Prezentace SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek, 9. ročník 1. 2. 2018 

Lyžařský kurz, Řeka, 1. stupeň 5. – 9. 2. 2018 

Valentýnská pošta, ŠP 5. – 9. 2. 2018 

Karneval v MŠ s Hopsalínem, MŠ 6. 2. 2018 

Návštěva školního ekotýmu ZŠ Lichnov 9. 2. a 11. 5. 2018 

Exkurze „Vynálezy a objevy, které změnily svět“, F-M, 6. ročník 9. 2. 2018 

Biologická olympiáda, školní kolo, 2. stupeň  6. 2. 2018 

Zeměpisná olympiáda, školní kolo, 2. stupeň 7. 2. 2018 

Olympiáda v Hnojníku – zimní sporty, MŠ a 1. ročník 20. 2. 2018 

Zdraví dětem, MŠ 21. 2. 2018 

Zdraví dětem, předškoláci, MŠ 22. 2. 2018 

Beseda „Bavíš se? Bav se s námi o životě online“, 6. – 7. ročník 23. a 27. 2. 2018 

Dětský karneval, MŠ a 1. stupeň 23. 2. 2018 

Prezentace o odpadech, 1. stupeň 23. 2. 2018 
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Výlet na zimní stadion, Český-Těšín, ŠK 28. 2. 2018 

Divadelní představení, Nová scéna Vlast, F-M, 5. ročník 2. 3. 2018 

Divadelní představení „Průzkumníci v Austrálii“, MŠ 2. 3. 2018 

Přejezd Beskyd na běžkách, 8. a 9. ročník 5. 3. 2018 

Závod v klasickém lyžování, Hnojník, 2. stupeň 5. 3. 2018 

Zdravá pětka, 1. stupeň, 7. ročník 5. – 7. 3. 2018 

Sluchový screening, MŠ 6. 3. 2018 

Předškoláci v knihovně, MŠ 7. 3. 2018 

Slavnost Slabikáře, 1. ročník 9. 3. 2018 

Beseda „Prima parta“ – vztahy ve třídě, 6. – 7. ročník 12. 3. 2018 

Beseda „Bavíš se? Bav se s námi o vztazích okolo tebe“, 8. ročník 13. 3. 2018 

Beseda „Zdravověda“, ŠD 13. 3. 2018 

Kreativní výtvarný workshop, 1. stupeň 14. – 15. 3. 2018 

Global Money Week – finanční gramotnost, 9. ročník 15. 3. 2018 

Matematický klokan, 2. – 9. ročník 16. 3. 2018 

Velikonoční výtvarná dílna s dětmi a jejich rodiči, ŠD 20. 3. 2018 

Žákovská badatelská konference, SPŠCH Ostrava, vybraní žáci 2. 

stupně 
20. 3. 2018 

Bowling Třanovice, ŠK 21. 3. 2018 

Slavnostní vyhlášení soutěže „Hledáme nejlepšího mladého 

chemika ČR“, žák 9. ročníku 
22. 3. 2018 

Noc s Andersenem, 1. – 6. ročník 23. 3. 2018 

Besedy se spisovateli, 4. – 9. ročník 26. 3. 2018 

Hledání velikonočního zajíčka, MŠ 26. 3. 2018 

Den učitelů, ŠP 28. 3. 2018 

Velikonoční kreativní dílna, ŠP, ŠK, ŠD 28. 3. 2018 

Exkurze tiskárna Finidr a Městská knihovna Č-T, redakční rada 4. 4. 2018 

Pythagoriáda, 5. – 8. ročník 5. – 6. 4. 2018 

Pohádková cesta pro předškoláky, MŠ, ŠP 5. 4. 2018 

Školní kolo pěvecké soutěže, 1. stupeň 9. 4. 2018 

Exkurze ÚP Frýdek-Místek, 8. ročník 10. – 11. 4. 2018 

Zápis do 1. třídy 10. 4. 2018 

Odznak všestrannosti, 2. stupeň 13. 4. 2018 

Divadelní představení „O kohoutkovi a slepičce“, MŠ 13. 4. 2018 

Beseda „Než užiješ alkohol, užij mozek“, 7. ročník 18. 4. 2018 

Přednáška a názorná ukázka výchovy psů, ŠD, ŠK 19. 4. 2018 

Beseda s hasiči, ŠD 20. 4. 2018 

Pexesový král, ŠD, ŠK 26. 4. 2018 
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Program k prevenci rizikových jevů, 6. ročník 26. – 27. 4. 2018 

Děti před oponou, Třanovice, divadelní kroužek 27. 4. 2018 

Sázení památného stromu, 9. ročník 27. 4. 2018 

Den Země, 1. a 2. stupeň 30. 4. 2018 

Beseda „Poruchy příjmu potravy“, 7. ročník 3. 5. 2018 

Přednáška „Těžba uhlí – rekultivace“, 6. – 7. ročník 10. 5. 2018 

Výchovný koncert, MŠ, 1. a 2. ročník 11. 5. 2018 

Vyhlášení výsledků soutěže „Pěvci pro pěvce“, ZOO Ostrava 12. 5. 2018 

Výlet na Godulu, 5. ročník 13. 5. 2018 

Vitamínový den, 1. a 2. stupeň 15. 5. 2018 

Den rodiny – vystoupení pro rodiče, MŠ 15. 5. 2018 

Hlasování k adopci zvířete, ŠP 15. 5. – 8. 6. 2018 

Korchem – vyhlášení výsledků, Ostrava 16. 5. 2018 

Besídka ke Dni matek 17. 5. 2018 

Exkurze do Zoo Ostrava, MŠ 21. 5. 2018 

Beseda s Policií ČR, ŠD 22. 5. 2018 

Exkurze Archeopark, 6. ročník 23. 5. 2018 

Kino Kosmos Třinec, ŠK 23. 5. 2018 

Beseda „Život s hazardem“, 9. ročník 24. 5. 2018 

Beseda „ Být dobrým kamarádem“, 3. ročník 24. 5. 2018 

Výukový program „Draví ptáci“, 1. – 2. stupeň 25. 5. 2018 

Exkurze – Těšínské Beskydy, Horní Lomná, 8. ročník 29. – 30. 5. 2018 

Exkurze Praha, 9. ročník 
29. – 30. 5. 2018 

31. 5. – 1. 6. 2018 

Finanční gramotnost, ŠD 30. 5. 2018 

Exkurze do oblasti světelné tmy, Beskydy, Grúň 31. 5. – 1. 6. 2018 

Den dětí – dopoledne plné soutěží a her, návštěva cukrárny, MŠ 1. 6. 2018 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže KEV, Praha 4. 6. 2018 

Fotografování žáků 5. a 12. 6. 2018 

Exkurze – záchranná stanice zvířat, Bartošovice, 9. ročník 6. 6. 2018 

Radovánky  9. 6. 2018 

Přednáška „Těžba uhlí – rekultivace“, 8. – 9. ročník 14. 6. 2018 

Výlet do Komorní Lhotky, ŠD 15. 6. 2018 

Exkurze – Bílá, Rožnov, 2. – 3. ročník 19. 6. 2018 

Exkurze – Godula, 1. ročník 19. 6. 2018 

Setkání s rodiči budoucích žáků šestého ročníku 19. 6. 2018 

Exkurze – Dinopark, Jumpark, Ostrava, 4. – 5. ročník 20. 6. 2018 

Přednáška ke vzniku Československa, 9. ročník 20. 6. 2018 
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Setkání s rodiči budoucích prvňáčků 21. 6. 2018 

Exkurze – Beskydy, ŠP 22. 6. 2018 

Exkurze – Osvětim, 9. ročník 25. 6. 2018 

Exkurze – Javorový, 8. B 25. 6. 2018 

Exkurze – Laser Game, Ostrava, ŠK 25. 6. 2018 

Exkurze – Javorník, 7. ročník 26. 6. 2018 

Exkurze – Indiánská stezka, MŠ 26. 6. 2018 

Exkurze – Pustevny, Trojanovice, 8. B 27. 6. 2018 

Exkurze – Ostravice, 9. B 27. 6. 2018 

Exkurze – Pustevny, Čeladná, 6. C 27. – 28. 6. 2018 

Exkurze – farma Svěrkoš, 1. ročník 27. 6. 2018 

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku 28. 6. 2018 

Slavnostní ukončení školního roku  29. 6. 2018 

    Tabulka 29: Údaje o aktivitách a akcích školy na veřejnosti 

 

 

 

Účast žáků školy v soutěžích Umístění 
Datum 

konání 

Soutěž „Velká cena malých zoologů“, ZOO Ostrava, 

žáci 4. – 5. ročníku 
8. místo 13. 9. 2017 

Přehazovaná Ropice, žáci 5. ročníku 3. místo 22. 9. 2017 

Kalusův kalamář, žáci 7., 8. a 9. ročníku 1. místo  25. 10. 2017 

Učíme se s Honzíkem, krajská soutěž, Fulnek 10. místo 7. 11. 2017 

U6 – Úžasný svět techniky, Ostrava, žáci 8. ročníku   7. 11. 2017 

Sálová kopaná, Třinec, žáci 6. – 7. ročníku  9. 11. 2017 

SUDOKU, Třinec, žáci 7., 8. a 9. ročníku 
umístění v první 

desítce 
9. 11. 2017 

Minikopaná, Smilovice, žáci 4. – 5. ročníku 4. místo 9. 11. 2017 

Školní časopis roku 2017, Brno, redakční rada  10. 11. 2017 

Halová kopaná, Třinec, žáci 8. – 9. ročníku 5. místo 15. 11. 2017 

Matematika hrou, žáci 2. stupně 1., 2., 3. místo  16. 11. 2017 

Zlatá cihla, F-M, žáci 5. a 9. ročníku 1., 3. místo 23. 11. 2017 

Halový fotbal, žáci 2. stupně  29. 11. 2017 

Florbal, Třinec, žáci 6. – 7. ročníku   6. 12. 2017 

Florbal, Třinec, žáci 8. – 9. ročníku   13. 12. 2017 

Paragrafiáda, F-M, žáci 9. ročníku  1. místo 13. 12. 2017 

Florbal, Třinec, žákyně 6. – 7. ročníku 2. místo  18. 12. 2017 

Okresní kolo ve florbalu, Raškovice, žáci 8. – 9. ročníku   17. 1. 2018 

Dějepisná olympiáda, okresní kolo, F-M  5. místo 17. 1. 2018 
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Krajské finále ve florbalu dívek, Opava 4. místo 25. 1. 2018 

Okresní kolo OČJ, Frýdlant nad Ostravicí,  

žákyně 9. ročníku  
9. místo 29. 1. 2018 

Regionální kolo „Hledáme nejlepšího mladého chemika 

ČR“, Ostrava, žák 9. ročníku  
 30. 1. 2018 

Soutěž ve šplhu, Třinec, žáci 2. stupně  30. 1. 2018 

Florbal, Třanovice, žáci 4. – 5. ročníku 2. místo 9. 2. 2018 

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, žáci 2. stupně  20. 2. 2018 

Recitační soutěž, obvodní kolo, Třinec, žáci 2. stupně 1., 3. místo  21. 2. 2018 

Okresní kolo olympiády v AJ, F-M, žáci 2. stupně  23. 2. 2018 

Okresní kolo ve šplhu, žákyně 2. stupně  9. 3. 2018 

Basketbal, Třinec, žáci 8. – 9. ročníku  12. 3. 2018 

Okresní kolo recitační soutěže, F-M, žákyně 7. ročníku 4. místo 14. 3. 2018 

Basketbal, žákyně 8. – 9. ročníku 4. místo 16. 3. 2018 

Čeladenská ovečka, Čeladná  16. 3. 2018 

Basketbal, žákyně 6. – 7. ročníku 2. místo 19. 3. 2018 

Dějepisná olympiáda, krajské kolo, žák 9. ročníku  20. 3. 2018 

Žákovská badatelská konference, SPŠCH Ostrava, žáci 

2. stupně 
 20. 3. 2018 

Velká cena ZOO, Ostrava, žáci 2. stupně 9., 11. místo 21. 3. 2018 

Florbal, vybraní žáci 6. – 7. ročníku  22. 3. 2018 

Turnaj ve vybíjené škol mikroregionu Stonávka, žáci  

1. stupně 
2. místo 23. 3. 2018 

Puškinův památník, Bohumín, žáci 2. stupně 4., 5. místo 6. 4. 2018 

Floristická soutěž, F-M, žákyně 8. ročníku 4. místo 11. 4. 2018 

Okresní kolo biologické olympiády, žáci 7. ročníku 5. místo 12. 4. 2018 

Přehazovaná, Třinec, žákyně 6. ročníku  17. 4. 2018 

Okresní kolo biologické olympiády, F-M, žáci  

9. ročníku 
 23. 4. 2018 

Okrskové kolo ve volejbale, žáci 8. – 9. ročníku  24. 4. 2018 

Dopravní soutěž mladých cyklistů, oblastní kolo,  

žáci 4. – 5. ročníku 
 27. 4. 2018 

Štafetový pohár, okresní kolo, Třinec, žáci 1. stupně  4. 5. 2018 

Minikopaná dívek, žákyně 2. stupně 2. místo 4. 5. 2018 

Rozvíjej se, poupátko, Střítež 1. místo 11. 5. 2018 

Pěvci pro pěvce 1. místo 12. 5. 2018 

Mladý zahrádkář, F-M, žáci 2. stupně 1., 1., 3. místo  16. 5. 2018 

Jazyky hrou, Havířov, žáci 9. ročníku 4., 7. místo 16. 5. 2018 

Festival kreslení, Komorní Lhotka 1., 2. místo 25. 5. 2018 

Pythagoriáda, F-M  29. 5. 2018 
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Soutěž Klubu ekologické výchovy 1. místo 4. 6. 2018 

Národní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“, Šumperk, žák 

9. ročníku 
11. místo  

15. – 16. 6. 

2018 

Memoriál Jana Ušiaka, Čeladná, žáci 2. stupně 3. místo 26. 6. 2018 

    Tabulka 30: Účast žáků školy v soutěžích 

 

 

 

10.1 Vybrané akce školy   

Mezi námi máme i zdařilé básníky 

Stejně jako před rokem jsme přijali pozvání ZŠ Čeladné a vydali jsme se 25. 10. 2017 soutěžit 

v psaní básní. Soutěž nese název Kalusův kalamář podle J. 

Kaluse – místního učitele a básníka. Naši školu 

reprezentovali tito žáci: Martina Wardasová, Richard 

Kukucz ze 7. A, Silvie Konečná  z 8. A a Nela Wardasová 

z 9. A. Po příjezdu na Čeladnou jsme byli mile přivítáni. 

Letošním tématem byla Rodina. Žáci měli za úkol složit na 

toto téma báseň. Měli na to asi jednu hodinu. Byla  

to pro ně výzva, ale všichni to zvládli. Aby mohla porota 

hodnotit práce, odebrali jsme se do místní knihovny, kde 

jsme psali  pro radost básně, které jsme umístili  

na různých místech obecního úřadu. Tam nás čekal pan 

starosta Pavel Lukša. 

Po návratu do školy proběhlo vyhlašování vítězů. Ve IV. 

kategorii byla oceněna práce, která všechny převyšovala. 

Porota neznala jméno autora ani školu soutěžícího. Byli jsme velice potěšeni, že to byla naše 

žákyně Nela Wardasová, která získala cenu odborné i žákovské poroty. Všem se soutěž líbila a 

výherkyni blahopřejeme. Těšíme se na další ročník Kalusova kalamáře. 

 

Krásné slovo nezanikne 

Ve středu 21. února se pět žáků naší školy, kteří postoupili ze školního kola, vydalo na recitační 

soutěž do Třince. Na tento den připadá Mezinárodní den mateřského jazyka, který je pro nás 

důležitý. Jazyk je součástí identity každého  člověka. I tato akce přispěla k prohloubení vztahu 

k jazyku. Při přednesu uměleckém je hlavním cílem recitace výstižně a účinně tlumočit 

autorovy myšlenky mluvenou formou. 

Naši školu reprezentovali: Matěj Cieslar, Natali Rusnok, Nikola Tlustá, Emma Sušovská 

a Tereza Bončková. Měli jsme obrovskou radost, že Nikola Tlustá ve  třetí kategorii obsadila 
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1. místo a postoupila do okresního kola ve Frýdku Místku. Emma Sušovská se umístila  

na třetím místě. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězkám blahopřejeme.  

 
 

„Stalo se to minulý týden“ 

Dne 21. 11. 2017 se vybraní žáci osmého a devátého ročníku v 44. ročníku Olympiády v českém 

jazyce pokoušeli zdolat záludnosti našeho mateřského jazyka. Řešitelé museli ukázat, že umí 

využít své teoretické znalosti a že mají bohatou slovní zásobu. Kromě jazykové části  na žáky 

čekala slohová práce na téma „Stalo se to minulý týden“. 

Školního kola se zúčastnilo celkem 14 žáků, a to 5 žáků z 8. ročníku a 9 žáků z 9. ročníku. 

Soutěžící mohli dosáhnout celkem 34 bodů. 

1. místo Nela Wardasová (30 bodů, 9. A) 

2. místo Aneta Ptáková (26 bodů, 9. A) 

3. místo Veronika Machandrová (23 bodů, 8. A) 

  

http://www.zshnojnik.com/wp-content/uploads/2018/02/IMG_20180221_110017.jpg
http://www.zshnojnik.com/wp-content/uploads/2017/12/IMG_0366.jpg
http://www.zshnojnik.com/wp-content/uploads/2017/12/IMG_0369.jpg
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Školní kolo recitační soutěže 

Podobně jako na prvním stupni se ve středu 31. 1. 2018 konalo školní kolo Recitační soutěže 

žáků druhého stupně v prostorách školní knihovny. Recitátorů se v letošním roce sešlo opravdu 

mnoho, z čehož jsme měli velkou radost. Ve třetí kategorii (žáci 6. a 7. tříd)  

se na prvním místě umístila Nikola Tlustá ze 7. B, na druhém místě se umístila Natali Rusnok 

z 6. C a Barbora Swatková z 6. B a na třetím místě se umístili Ondřej Švéda z 6. B a Matěj 

Cieslar z 6. C. V rámci čtvrté kategorie (žáci 8. a 9. ročníku) se na prvním místě umístila Tereza 

Bončková z 8. A a Ema Sušovská z 8. B, na třetím místě pak Lenka Kovářová z 8. A. Věříme, 

že se i v příštím roce zaposloucháme do krásných projevů našich recitátorů. 

 
 

 

Den otevřených dveří  

První prosincový den se na naší škole nesl ve znamení tradičního Dne otevřených dveří. 

V průběhu dopoledne mohli žáci pátých ročníků z okolních škol nahlédnout do výuky  

a vyzkoušet si netradiční činnosti, které pro ně připravili učitelé ve spolupráci s žáky  

1. a 2. stupně. 

Stanoviště byla rozmístěna po celé škole, příchozí navštívili vyučující, v jejichž režii probíhaly 

zábavné chemické a fyzikální pokusy, 

přírodovědná bádání, matematické hry, dále 

je mohlo pobavit společné pěvecké a taneční 

vystoupení v hudebně, anglické divadlo a 

vědomostní kvízy nebo výtvarné činnosti ve 

školním klubu. Na své si přišli i sportovci, 

kteří se zúčastnili florbalového utkání. Po 

sportovním výkonu se mohli občerstvit 

výbornými pochoutkami v kavárničce. 

V rámci návštěvy knihovny poznali práci 

paní knihovnice a redakčního týmu našeho 

školního časopisu. 
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V 14.00 hod. začal v prostorách malé tělocvičny vánoční jarmark, kde mohli návštěvníci nasát 

příjemnou atmosféru začínajícího adventu a nakoupit malé dárečky pod vánoční stromeček.  

  

 

Úžasní Klauni na volné noze 

V pátek 23. února se v tělocvičně naší školy konal karneval s Klauny na volné noze, které  

se nám letos konečně podařilo mezi naše děti pozvat. Kolem 15.30 hod., kdy to vše  

po několikatýdenních přípravách začalo, se prostory Masarykovy Základní školy začaly hemžit 

krásnými princeznami, kočičkami, rockovými hvězdami, kostlivci či vodníky. Děti  

si daly na maškarních kostýmech opravdu záležet. Tak se mezi nimi objevil i sob, mažoretka, 

čertice či spiderman. Speciální kostým si k úžasu všech připravila i paní asistentka Helena 

Korčová, která byla ve svém kostýmu čarodějnice k nepoznání. 

Ačkoli venku panovalo chladné zimní počasí, v naší tělocvičně byla veselá nálada, protože naši 

hosté bavili děti i jejich rodiče doslova k popukání. Klauni s červenými nosy a dlouhými botami 

oblečeni do svých typických kostýmů si připravili pro své obecenstvo zábavné hry, taneční 

soutěže a neobvyklou balónkovo-bublinovou show, kterou si zajisté všichni malí i velcí 

přítomní užili. 

Na závěr, jak už je během našich karnevalů zvykem, proběhla i dětmi očekávaná tombola, 

během které klauni všem dětem rozdali vylosované dárečky, takže kromě dojmů si děti 

odnášely domů i krásnou odměnu. 
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 Slavnost Slabikáře 

V pátek 9. 3. 2018 slavili prvňáčci naší školy Slavnost Slabikáře. Pozvali své rodiče, prarodiče 

a sourozence do školy, aby jim ukázali, jak jim to s písmenky pěkně jde. Žáci nejprve přednesli 

básničky k některým písmenům abecedy a ukázali své čtenářské dovednosti při plnění různých 

úkolů. Každý žák také usedl do lavice a na krátké ukázce předvedl čtení příběhu ze Slabikáře. 

Potom už děti netrpělivě očekávaly rytíře, který vešel na slavnost za zvuku fanfáry.  

Po přečtení pasovací listiny slavnostně pasoval děti na čtenáře a předal jim na památku 

pasovací glejt. Paní zástupkyně předala dětem pamětní list a třídní učitelka děti odměnila 

šerpou, knihou a sladkým dárečkem. 

Slavnost byla zakončena příjemným posezením ve školním klubu, kde si rodiče i děti 

pochutnali na dortu a jiných dobrotách, které připravily maminky prvňáčků a vybraní žáci 

2. stupně se postarali o kávu a čaj. Slavnost se vydařila a všichni si tuto slavnostní chvilku 

pěkně užili.  

   
 

„Srdcem, ne očima” 

Studenti Gymnázia BMA ve 

Frýdlantě nad Ostravicí uspořádali 

ve středu 14. a ve čtvrtek 15. března 

výtvarný workshop pro žáky 1. 

stupně s názvem “Srdcem, ne 

očima”. Využili přitom dětskou 

kreativitu k podnícení myšlenek o 

lidské rovnosti a jedinečnosti. 

Během workshopu se žáci 

dozvěděli, že každý člověk má 

unikátní barvu pleti, která není ani 

černá, ani bílá a dá se zařadit do 

palety odstínů, kde má každá barva právě takovou hodnotu, jako kterákoli jiná. 
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Noc s Andersenem 

Ve dnech 23. 3. a 24. 3. 2018 se na naší škole již tradičně konal svátek všech čtenářů Noc 

s Andersenem. Noc s Andersenem se každoročně koná u příležitosti výročí narození dánského 

pohádkáře Hanse Christiana Andersena a i letos tomu nebylo jinak.  

Menší žáci si četli a promítali příběhy ze známé pohádkové knihy Karla Čapka Příběhy  

o pejskovi a kočičce a na základě příběhu pak tvořili panenky, pekli dorty či luštili rébusy  

a ztvárňovali ústřední postavičky příběhů. Starší žáci se pak pustili do záhad hlavo lamu  

a tajemného příběhu o Janu Tleskači ze známé knihy Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara. 

Čekala je řada rébusů, úkolů a soutěží v sestavování hlavolamů, ti šikovní se pokoušeli 

o grafické ztvárnění samotných protagonistů knihy nebo příběhu. V nočních hodinách 

se dokonce ti odvážní pokusili za svitu baterek projít záhadným hlavolamem a najít schované 

poklady. Celý večer byl pak završen společným promítáním filmového zpracování tohoto 

příběhu. Kluci i děvčata společně zažili báječný program, zaposlouchali se do řady nových 

příběhů a vyzkoušeli si, jaké by to asi bylo, kdyby si mohli vyzkoušet to, co naše postavy 

z příběhů prožily.  

   

 

 

Oslava  Dne matek  

 Dne 17. května 2018 jsme v prostorách tělocvičny školy oslavili Svátek matek kulturním 

vystoupením, které si připravili žáci pod vedením svých učitelů. Před samotným zahájením 

kulturního programu byly všechny maminky obdarovány perníkovým srdcem. 

Program byl zahájen úvodním představením žáků divadelního kroužku, kteří vystupovali 

s krásným příběhem s nádechem moudrých zákonů přírody. Na pódiu pak vystoupili žáci 

školního sboru II. stupně se dvěma známými písněmi Stand by me od Bena E. Kinga a Let  

it be anglické skupiny Beatles. 

V následující části programu předvedli své herecké a pěvecké dovednosti žáci dramatického 

kroužku a školního sboru I. stupně. Obě uvedená představení byla vzájemně prodchnuta 
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známým příběhem O Červené karkulce a písněmi Červená karkulka a Mravenčí ukolébavka 

autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Kulturní část programu završila svou vítěznou 

soutěžní písní How Far I´ll Go ze známého animovaného filmu Odvážná Vaiana Nikol 

Bialoňová z 8. A a v samotném závěru naši žáci odměnili maminky svými výrobky – přáníčky 

a keramickými zápichy do květináčů. 

   
 

 

Radovánky s trochou deště… 

Radovánky se i letos vydařily, a to díky pěkným vystoupením dětí mateřské školy a žáků  

od první až po devátý ročník základní školy, vtipným konferenciérům, hojné účasti diváků, 

chutnému občerstvení a bohatému doprovodnému programu. 

   
 

 

V Hnojníku nad hlavami kroužili dravci 

Program společnosti na ochranu dravých ptáků Zayferus poutavě přiblížil všem žákům naší 

školy v pátek 25. května za krásného počasí život dravců ve volné přírodě. Seznámili jsme  

se s více než 30 druhy domácích i cizokrajných dravců, z nichž některé jsme viděli přímo v letu 

a při lovu věrohodných maket zvířat – raroh velký ulovil obratného zajíce a sup 

krahujový  plachtil přímo nad hlavami diváků. Zhlédli jsme kroužení orlů, střemhlavé útoky 

sokolů, vodorovné útočné lety a mnoho dalších loveckých akcí. Každá ukázka byla originální 
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a v letu se představilo kromě velkých supů také inteligentní karančo. Na závěr programu 

několik šikovných žáků obdrželo zajímavé ceny – krásné kalendáře, leporela, samolepky 

a další. Někteří odvážlivci si dokonce zavolali dravce na ruku. 

   

 

S Malovanou písničkou jsme nejlepší v regionu 

Naše škola zaznamenala v červnu velký úspěch. Žák 1. třídy Jindřich Jemelka obsadil 

krásné 1. místo ve výtvarné soutěži „Malovaná písnička“, kterou pořádal ostravský Dům dětí a 

mládeže. Z velkého počtu účastníků, byl vybrán právě jeho výtvor, obrázek k písničce Hlídač 

krav od Jarka Nohavici. 

Ve středu 6. června 2018 se náš vítěz zúčastnil slavnostního předání cen v Ostravě. Nadějnému 

malíři moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Zároveň přejeme mnoho 

dalších, nejen, výtvarných úspěchů. 
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Dějepisná exkurze do Archeoparku Chotěbuz – Podobora 

V květnu navštívili žáci 6. ročníku naší 

školy v rámci dějepisné exkurze  

Archeopark v Chotěbuzi – Podoboře  

u Českého Těšína. Prohléhli si tak jednu 

z nejvýznamnějších pravěkých a raně 

středověkých památek Těšínského 

Slezska. Rozsáhlý komplex 

Archeoparku se rozprostírá na místě 

starodávného slovanského hradiště. Je 

rekonstrukcí slovanského sídliště 

z období od poloviny 8. století až do 11. 

století. 

V průběhu dvouhodinového programu jsme si prohlédli vnitřní expozici, osahali si nástroje a 

zbraně pravěkých lidí. Po vyplnění pracovního listu nás čekala prohlídka repliky majestátního 

hradiště našich slovanských předků. Nahlédli jsme do rekonstruovaných obytných domů, 

vyzkoušeli si mletí mouky, psaní rydlem na voskovou tabulku či střelbu z luku na slaměný terč.  

 

Dějepisná olympiáda 

Žák 9. A Martin Kohut se zúčastnil okresního kola Dějepisné olympiády, které proběhlo 17. 1. 

2018 v Základní škole Jiřího z Poděbrad ve Frýdku – Místku. Tématem 47. ročníku Dějepisné 

olympiády bylo: „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“. Martin 

změřil své síly i s žáky víceletých gymnázií a obsadil krásné 5. místo s postupem do krajského 

kola, které proběhlo 20. 3. 2018 v Ostravě – Hrabůvce. 

 

Exkurze do Osvětimi 

Do největšího nacistického vyhlazovacího koncentračního táboru Auschwitz jezdíme s našimi 

deváťáky již pravidelně několik let. 

Navazujeme tak na dějepisné učivo o 

holocaustu. Letos jsme exkurzi uskutečnili 

25. června 2018. Žáci během náročné 

tříhodinové prohlídky navštívili dva tábory – 

Osvětim (Auschwitz I.) a dva kilometry 

vzdálenou Březinku (Auschwitz II. – 

Birkenau). Průvodci památníku seznámili 

žáky s historií tábora a tragickými osudy 

vězňů v době jeho existence, kde v rámci 

konečného řešení židovské otázky bylo 
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usmrceno více než milion Židů a příslušníků jiných národů. Exkurze byla velmi poučná, 

zajímavá, ale zároveň i psychicky nesmírně náročná. 

 

Úspěchy ve sportovních soutěžích 

V tomto školním roce se konala spousta sportovních akcí a soutěží. Naši žáci byli velmi 

úspěšní, a to hlavně v dívčích kategoriích. Mladším dívkám se podařilo vybojovat 2. místo 

ve florbalu v okrsku, 2. místo v basketbalu v okrese a 3. místo v přehazované. Starší žákyně se 

letos vytáhly a ve florbalu postoupily až na kraj do Opavy, kde se nenechaly zahanbit a vedle 

velkých škol a skvěle sehraných týmů se naše vesnická školička neztratila a dívky přivezly 

skvělé 4. místo. Na jaře pak byly 2. v okrese ve fotbalu a i v halové kopané.  Rovněž ve šplhu 

se nám dařilo, kdy školu reprezentovalo družstvo dívek a po dobré přípravě se děvčata umístila 

na 3. místě a postoupily dále do okresního kola do Frýdku-Místku. Ve smíšeném družstvu 

chlapců a dívek se na memoriálu Janka Ušiaka na Čeladné umístilo družstvo 9. ročníku na 3. 

místě.  
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Lysá hora s devátými třídami 

V úterý 20. 9. se žáci 9. ročníku vydali na náročný výstup na Lysou horu. Pod vedením dvou 

odborných pracovníků a ochránců přírody absolvovali pětihodinový výstup plný zastavení  

a poznání. První zastávkou byly peřeje na Ostravici, kde se seznámili s vodní faunou a odtud 

stoupali už jen strmě vzhůru k vrcholu. Cestou poznávali rostliny a zvěř Beskyd, plnili zajímavé 

úkoly, poslouchali příběhy o setkání s divokými šelmami, orientovali se v terénu  

a snažili se kochat výhledy, které však tentokrát zůstaly utajené v husté mlze. U kříže, který byl 

postaven na památku obětem Lysé hory, si vyslechli zajímavé a skutečné příběhy  

o osudech a tragédiích, které se horám nevyhýbají. Po dobytí vrcholu se žáci pokoušeli 

rozhlédnout po kraji, ale museli se spokojit se svou fantazií, krásu Beskyd si  kvůli mlze  mohli 

jen domýšlet. Na Bezručově chatě pak zhlédli naučný film, získali malý dárek  

a občerstvili se. 

 

Přejezdy Beskyd na kole i na běžkách 

Vybraní žáci osmých a devátých tříd měli možnost poznat Beskydy ze sedla kola i s běžkami 

na nohou. Vždy nás s úsměvem přivítali na Kolářově chatě Slavíč, kde byl na obou akcích 

zajištěn nocleh. Mnozí nechali na hřebeni Beskyd všechny své síly a sáhli si na dno svých 

fyzických sil. Je hezké, že je kopce neodradily, ale naopak namotivovaly k dalším výkonům.  

 
 

 

Lyžařský kurz pro sedmý ročník 

Již tradičně poslední lednový týden se naši sedmáci jeli učit lyžovat pod Lysou horu  

na P.O.M.A. Malenovice. Sjezdovka jen pro ně, sluníčko na obloze a sníh pod nohama. 

Nádherný týden plný her, soutěží, zábavy a karnevalu na lyžích. Celý kurz byl pak zpracován 

do 10-ti minutového videa, kde se každý účastník uviděl a doma ukázal rodičům,  

co se na horách dělo. 

 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________________________ 

www.zshnojnik.com                                  - 59 -                                                              2017/18 

 

 

Obecní závody v klasickém lyžování 

Dne 5. 3. se konaly Obecní závody v běhu na lyžích. Za krásného a mrazivého počasí  

se na trať, která měřila asi 2 km, vydali skoro všichni žáci 2. stupně naší školy. Pro mnohé to 

byly jejich první závody v životě a většina dětí se s běžkami setkala pouze na lyžařském kurzu 

a v hodinách tělesné výchovy. 

Soutěžilo se ve 4 kategoriích. V kategorii mladších žákyň se na 3. místě umístila Adela 

Kozlová, na 2. místě Bára Boháčová a zvítězila Johana Kozlová. V kategorii mladších žáků 

se na 3. místě umístil Jan Górecki, na 2. Richard Kukucz a zvítězil Antonín Kozel, bratr 

vítězky v dívčí kategorii. 

Ve kategorii starších žákyň se na 3. místě umístila Nikol Bialoňová, 2. byla Nela Wardasová  

a zvítězila Klára Foberová. V kategorii starších žáků se na 3. místě umístil David Šimeček,  

na 2. Jakub Zielina a zvítězil Vojtěch Klein. 

   
 

 

Evropský den jazyků  

Dne 26. září jsme si ve třídách připomněli Evropský den jazyků, který je oslavou bohatosti  

a rozmanitosti jazyků v Evropě. Žáci měli možnost si uvědomit, jak je důležité učit se cizím 

jazykům nejen pro jejich další rozvoj a kariéru, ale také pro budování a navazování přátelských 

vztahů a porozumění jiným kulturám.  

Jazyky nám otevírají dveře do světa a to si žáci měli možnost vyzkoušet v praxi, kdy si vyměnili 

pozdravy s partnerskými školami z různých koutů světa, např. Anglie, Severního Irska, Polska, 

Francie, Finska, Norska, Slovinska, Turecka, Španělska, Litvy, Rumunska. Žáci měli možnost 

průběžně si číst pohledy, které nám byly doručeny (v AJ) a skrze tablet vidět i děti, které jim 

psaly a našli na jejich výstavkách i své vlastní odeslané pohledy, což je velmi potěšilo. 
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10.2 Mimoškolní aktivity 

Ve školním roce 2017/2018 bylo žákům nabídnuto 24 zájmových útvarů, kde měli možnost 

trávit svůj volný čas. Škola dále nabízí výuku náboženství a působí zde také pobočka Základní 

umělecké školy ZUŠ A PLUS Český Těšín. 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 Vedoucí útvaru 

Doučování – anglický jazyk Bc. Marcela Kaňoková 

Čtenářský klub Divíšek PhDr. Eva Fojtíková 

Keramika Mgr. Karla Molinová, Mgr. Dagmar Lokayová 

Počítačový kroužek Mgr. Pavlína Budinská 

Míčové hry Mgr. Magdaléna Rylková 

Dramatický kroužek Mgr. Michaela Lehner, Mgr. Ilona Rucká 

Pěvecký sbor Mgr. Petra Kufová, Bc. Jan Siuda, Dis.   

Florbal Mgr. Jana Březovjáková 

Školní ekotým Mgr. Magda Luzarová 

Tvorba webových stránek pomocí HTML  

a CSS 
Mgr. Jan Khýr 

Kroužek vaření Ing. Martina Chromiáková, Soňa Kellerová 

Sportovní hry Mgr. Vít Pyško 

Dějepisný kroužek Mgr. Lenka Plachtová 

Keramika Mgr. Jana Březovjáková 

Doučování 1. stupeň Ing. Iveta Vranayová 

Příprava k PZ - matematika Mgr. Magdaléna Rylková 

Klub zábavné logiky a deskových her Mgr. Kateřina Wiejová 

Dopravní a zdravotnický kroužek Marie Bijoková 

Beskyďáček Externisté – Veronika Fatrdlová + trenéři 

Taneční kroužek latinsko-amerických tanců 
Externisté – Martin Prágr, Denisa 

Galandžárová 

Kytarový kroužek Externista – Bc. Tomáš Konečný 

Gymnastika  Externistka – Jana Zielonková 

Šachy Externista – Ing. Jan Sikora 

Doučování z angličtiny Ing. Martina Chromiáková 

Na naší škole také působí pobočka Základní umělecké školy ZUŠ A PLUS Český Těšín – 

výtvarný a hudební obor (zobcová flétna, klavír, elektrické klávesy, akordeon, kytara, sólový 

zpěv). Dále zde probíhá výuka katolického a evangelického náboženství.  
Tabulka 31: Přehled zájmových útvarů 
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11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VEŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROL  

Ve školním roce 2017/18 proběhly na škole tyto veřejnosprávní kontroly: 

 

1. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

 

Kontrolní orgán:  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě 

Kontrolovaný subjekt:  Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník,  

    pracoviště školní jídelna mateřské školy 

Kontroly se zúčastnili:  Petra Kubalová 

 

Předmět kontroly:  

Odběr stěrů z pracovních ploch, zařizovacích předmětů a náčiní ve školní jídelně za účelem 

prováděné sanitace. 

 

Termín kontroly:   6. 11. 2017 

Kontrolní zjištění:   Nebylo zjištěno porušení předpisů, bez závad. 

 

 

2. Kontrola státní veterinární správy  

 

Kontrolní orgán:   Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro MSK 

Kontrolovaný subjekt:  Školní jídelna Masarykovy Základní školy Hnojník (Krawiecová) 

Kontrolu provedli:   MVDr. Bohdan Matuszek, MVDr. Jitka Sušovská 

 

Předmět kontroly:   

Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  

a podle § 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů. V kontrolované provozovně bylo zjištěno 

skladování hluboce mraženého drůbežího a rybího masa, mléka, medu a vajec. V době kontroly 

bylo chlazené vepřové maso zpracováváno do pokrmů. Zvěřina nebyla v době kontroly 

skladována. Kuchyně je udržována v bezvadném stavu.  

 

Pracovníci měli čistý pracovní oděv, předložili zdravotní průkazy a dodržovali základní 

hygienická pravidla při manipulaci s potravinami. Byly předloženy záznamy o školení 

z problematiky hygieny potravin. Provozovna beze stop po hmyzu a hlodavcích. Sanitační 

a desinfekční prostředky uloženy samostatně. Hodnoty ve stanovených mezích. V době 

kontroly v mrazících pultech skladovány hluboce mražené Kuřecí prsní řízky, Krůtí 

medailonky, Rybí filé a Kuřecí spodní stehna, originálně balené, označené dle platné 
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legislativy, nezjištěno prošlé datum minimální trvanlivosti, skladovací podmínky dodržovány. 

Mrazicí pulty vizuálně čisté, bez námraz.  

Termín kontroly:  9. 1. 2018 

Kontrolní zjištění:   Bez závad.  

  

 

3. Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Frýdek -Místek 

 

Kontrolní orgán:   Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek -Místek 

Kontrolovaný subjekt:  Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 

Kontroly se zúčastnili:  Miroslava Volná, Emilie Závodná 

 

Předmět kontroly:   

Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění v důchodovém pojištění a při odvodu 

pojistného v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákony č. 187/2006, o nemocenském pojištění, č. 

582/1991 Sb. O organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 589 / 1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V souladu se zákonem č. 

255/2012, o kontrole (kontrolní řád), byla provedena kontrola na období 1. 5. 2015 – 30. 04. 

2018. 

 

Termín kontroly:   21. 5. 2018 

Kontrolní zjištění:   Nebylo zjištěno porušení předpisů, bez závad. 

 

 

4. Kontrola zřizovatele - obec Hnojník 

 

Kontrolní orgán:   Obec Hnojník 

Kontrolovaný subjekt:  Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 

Kontrolu provedli:  Bc. Jakub Švéda, Ing. Karel Ondrášek, daňový poradce, vedoucí 

kontrolní skupiny, Svatava Kučerová, Markéta Šafaříková, 

Veronika Soukupová 

 

Předmět kontroly:   

Veřejnosprávní kontrola z pověření obce Hnojník byla provedena společností Ing. Karel 

Ondrášek, Libina 95, 788 05, IČ 100 26 339, na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 255/2012 Sb., o státní kontrole a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předmětem kontroly bylo: 

 Zákon č. 250 / 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění 
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 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění 

 Zákon č. 320 / 2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění 

 Zákon č. 252 / 2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

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

 zákon č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole, v platném znění 

 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

 Zákon č. 410/2009 Sb., o účetnictví, v platném znění 

 Zákon č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku, v platném znění 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

 Zákon č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, v platném znění 

 Zákon č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění 

 Zákon č. 125/1993 Sb., o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu, v platném znění 

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 

 Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění 

 

Termín kontroly:   22. 5. 2018 

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

kontrolní systém je dostatečný, odpovídá riziku, které by mohlo 

nastat. Míra rizika je v organizaci minimální. Nebyly zjištěny 

závažné nedostatky, k nápravě drobných nedostatků, 

např. aktualizaci směrnic, byl doporučen postup k odstranění.  

 

 

5. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

 

 

Kontrolní orgán:  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě 

Kontrolovaný subjekt:  Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 

Kontroly se zúčastnili:  Michaela Pisáková, DiS.  

 

Předmět kontroly:   

Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.   
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Termín kontroly:   24. 5. 2018 

Kontrolní zjištění:  Kontrola hraček v MŠ – nebylo zjištěno porušení předpisů, 

bez závad. 

 

 

6. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

 

Kontrolní orgán:  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě 

Kontrolovaný subjekt:  Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 

Kontroly se zúčastnili:  Petra Kubalová  

 

Předmět kontroly:   

Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Sb. o hygieně potravin; vyhlášky č. 410/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 

zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti 

potravin.  

 

Termín kontroly:   24. 5. 2018 

Kontrolní zjištění:  V rámci státního zdravotního dozoru bylo provedeno ověření 

obsahu volných mastných kyselin vznikajících v olejích 

v jednotlivých fritézách nebo v otevřených baleních olejů 

používaných k přípravě pokrmů. Vzorek řepkového oleje 

odpovídá výslednou hodnotou měření čerstvému oleji. Nebylo 

zjištěno porušení předpisů, bez závad. 

 

 

7. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – Moravskoslezský 

kraj 

 

Kontrolní orgán:  Moravskoslezský kraj – odbor podpory korporátního řízení 

a kontroly 

Kontrolovaný subjekt:  Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 

Kontrolu provedli:  Ing. Miroslava Šlégrová, Ing. Alexandra Klajmonová, Ing. Pavla 

Frydrychová  
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Předmět kontroly:   

Veřejnosprávní kontrola v oblasti  

 prostředků poskytnutých na přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353) v roce 2017 – 

dodržení stanoveného závazného ukazatele přípustného objemu prostředků na platy, 

dodržení účelovosti čerpání účelové dotace, 

 prostředků poskytnutých na rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických 

pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ (ÚZ 33052) – 

dodržení účelovosti čerpání účelové dotace, 

 prostředků poskytnutých na rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství“ (ÚZ 33073) – dodržení účelovosti čerpání účelové 

dotace, 

 hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb – tvorba, čerpání a finanční krytí.  

 

Termín kontroly:   25. 6. 2018 – 26. 6. 2018 

Kontrolní zjištění:   Nebylo zjištěno porušení předpisů, bez závad. 
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12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM 

ROCE 2017 

V kalendářním roce 2017 škola hospodařila s rozpočtem složeným z příspěvku zřizovatele, 

z prostředků na přímé náklady na vzdělávání z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

z dotace Úřadu práce, z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

vlastními příjmy a příjmy v doplňkové činnosti.  

 

Příspěvek zřizovatele v celkové částce 1 865 040 Kč. Tento příspěvek byl čerpán na provoz 

základní školy, školní družiny, školního klubu, školní jídelny základní školy, mateřské školy 

a školní jídelny mateřské školy.  

 

Prostředky na přímé náklady na vzdělávání z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

v celkové částce 20 189 173 Kč. Prostředky byly čerpány na platy, zákonné odvody, příděl 

FKSP, ostatní osobní náklady, ONIV a podporu výuky plavání v základních školách. 

 

Dotaci na zřízení pracovní místa od ÚP v celkové výši 73 663 Kč. Dotace byla použita na platy, 

zákonné odvody, příděl FKSP. 

 

Prostředky z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, získala organizace 

neinvestiční dotaci v celkové částce 1 216 126 Kč na projekt „Škola pro život – příležitost pro 

každého“. V roce 2017 z neinvestiční dotace čerpala částku 444 424,26 Kč. Zahájení fyzické 

realizace projektu od 1. 1. 2017, ukončení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2018. 

 

Vlastní příjmy školné MŠ, ŠD, ŠK a zájmové kroužky. Do příjmu (výnosu) byly zaúčtovány 

sponzorské dary, do nákladů ve stejné výši použití darovaných finančních prostředků na účely, 

ke kterým byly poskytnuty.  

 

Příjmy doplňkové činnosti jsou tvořeny prodejem stravného a pronájmy prostor ve svěřených 

budovách. V rámci této činnosti dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 242 172,93 

Kč. 

 

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2017 kladného výsledku hospodaření ve výši 215 

459,44 Kč, přičemž výsledek hospodaření v hlavní činnosti ztrátu ve výši 26 713,49  

a v doplňkové činnosti zisk ve výši 242 172,93. Ztráta hospodaření hlavní činnosti byla pokryta 

ziskem z doplňkové činnosti. 
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Výnosy organizace v roce 2017 

 
Výnosy Celkem v roce 2017 

 Výnosy z prodeje služeb 2 226 

 Výnosy z pronájmů 236 

 Výnosy z prodaného zboží 262 

 Jiné výnosy z vl. výkonů  185 

 Čerpání fondů 32 

 Ostatní výnosy z činnosti 33 

 Úroky  3 

 Výnosy z územních rozpočtů 22 637 

 Celkem  25 614 

Tabulka 32: Výnosy organizace v roce 2017 (v tis. Kč) 

 

Náklady organizace v roce 2017 

 

 
Náklady Celkem v roce 2017 

 Spotřeba materiálu 2 452 

 Spotřeba energie 460 

 Prodané zboží 199 

 Opravy a udržování 235 

 Cestovné 57 

 Náklady na reprezentaci 31 

 Ostatní služby 859 

 Mzdové náklady 15 036 

 Zákonné sociální pojištění 5 060 

 Jiné sociální pojištění 62 

 Zákonné sociální náklady (FKSP) 416 

 Jiné sociální náklady 88 

 Jiné daně a poplatky 14 

 Jiné pokuty a penále - 

 Odpisy 133 

 DDHM  256 

 Ostatní náklady z činnosti  19 

 Celkem  25 377 

Tabulka 33: Náklady organizace v roce 2017 (v tis. Kč) 
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Hospodářský výsledek Hlavní činnost (Kč) Vedlejší činnost (Kč) 

 - 26 713, 49 242 172, 93 

Celkem 215 459, 44 
Tabulka 34: Celkový hospodářský výsledek organizace v roce 2017 

     

Přehled fondů Zůstatek (Kč) 

Fond odměn 289 057,- 

Fond kulturních a sociálních potřeb 118 515, 84 

Fond investiční 220 959, 19 

Fond rezervní 256 831, 24 

Fond rezervní - z ostatních titulů 25 007,- 

Celkem 910 370, 27 
Tabulka 35: Zůstatek fondů organizace v roce 2017 

 

 

 

13 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI 

13.1 Spolupráce s odborovou organizací 

Ve školním roce 2017/2018 působila ve škole aktivně ZO ČMOS PŠ, org. č 23-0198-3803. 

Tato organizace, která započala svou činnost v roce 2014, aktivně spolupracovala s vedením 

školy a hájila zájmy zaměstnanců. Zastupuje ji výbor, který je složen ze zástupců všech 

profesních skupin zaměstnanců základní a mateřské školy. Závodní výbor odborové 

organizace uzavřel s vedením školy kolektivní smlouvu platnou pro rok 2018, stejně 

tak participoval při vytváření podkladů pro tvorbu 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. Její členové se aktivně 

podílejí na organizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných školou v rámci čerpání FKSP 

(paragraf 9). Odborová organizace poskytuje i rady ohledně čerpání tzv. Balíčku aktivit 

(masáže, rekreace, kultura a sport, penzijní připojištění). Odborová organizace spadá 

pod Oblastní odborovou radu ČMOS PŠ v Karviné, jejíž předsedkyní je Mgr. Dagmar 

Regelová-Bobková. 

 

13.2 Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) 

Naše škola je dlouholetým členem AŠSK ČR. Cílem tohoto občanského sdružení je podněcovat 

rozvoj tělovýchovných a sportovních činností žáků a podpora organizace turnajů mezi školami.  
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14 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.  

 

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 „Čtení pomáhá“ 

Děti čtou knihu, rozvíjí tak svou čtenářskou gramotnost a navíc za přečtení knihy získávají 

částku 50,- Kč, kterou vloží jako svůj příspěvek na zvolený charitativní záměr. 

 

Projekt „Adopce na dálku“ 

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

zprostředkovat jim přístup ke vzdělání. Naše škola adoptovala osmiletou dívenku  Eunici 

Atimango z Ugandy, roční příspěvek na její vzdělání činí 3 500,-  Kč. Tyto finance nežádáme 

po rodičích, ale chceme, aby si je žáci získali sami – např. sběrem papíru, prodejem svých 

výrobků na vánočním jarmarku, sběrem kaštanů a žaludů, … 

 

Projekt „Adopce zvířete v ZOO“ 

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

 

Fond Sidus 

Charitativní projekt, který udělil naší škole Certifikát dárce za pomoc při veřejné sbírce. Výnos 

z ní je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v 

Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________________________ 

www.zshnojnik.com                                  - 70 -                                                              2017/18 

 

 

„Škola udržitelného rozvoje“ (ŠUR)  

Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) je vyhlašována Klubem ekologické výchovy – asociací 

pedagogů a škol pro environmetální vzdělávání, ve spolupráci s Českou komisí UNESCO. Naše 

škola se stala členem KEV na počátku roku 2016 a v témže roce jsme požádali o udělení titulu. 

KEV zhodnotil environmentální aktivity, které připravujeme jak pro žáky, tak pro veřejnost, a 

propůjčil naší škole hned napoprvé titul nejvyšší – 1. stupně. 

 

Naše škola obhájila značku „Rodiče vítáni!“ 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole – to je hlavní motto této značky.  Rodiče oceňují, 

když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi „táhli 

za jeden provaz“ a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská 

komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.  Výsledkem naší snahy bylo 

obhájení značky „Rodiče vítáni!“, značky pro školy otevřené rodičům. Certifikaci jsme obdrželi 

dne 22. 11. 2016. 

 

Projekt „eTwinning“ 

ETwinning je společenství evropských škol, které sdílejí společnou myšlenku bezpečného 

mezinárodního vzdělávání žáků, studentů a učitelů pomocí internetu. Je to platforma,  

přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci atd.) z různých evropských 

zemí sdílet společné prostředí. Také naše škola je partnerem této komunity a spolupracuje 

s různými školami v Evropě, především v Německu. 

 

Projekt „Škola pro život – příležitost pro každého“ 

V rámci stálého zkvalitňování poskytovaného vzdělávání žáků na naší škole pokračujeme 

v projektu Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem „Škola pro život – příležitost pro každého“. Projekt 

je zaměřen na kombinaci následujících témat:  

 osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

 společné vzdělávání dětí a žáků,  

 usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, 

 podporu kurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

V rámci tohoto projektu škola úspěšně rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků s využitím metody 

RWCT. Díky podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti žáků se daří prokazatelně zlepšovat 

výsledky vzdělávání. Projekt trvá od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. 
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Projekt „Rozkvetlá škola“ 

Naše škola se zapojila do akce "Rozkvetlá škola 2017/2018" pořádané a financované 

společností Nehlsen Třinec, s.r.o., a se svou novou vylepšenou tváří uspěla v soutěži všech 

zapojených škol o nejhezčí květinovou výzdobu či zahradnickou kompozici. 

 

MAP II ORP Třinec 

Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. 

Nositelem je město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. 

Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní 

potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality 

vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit. 

Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec 

se souhlasem svých zřizovatelů. 

Cíl projektu: 

Místní akční plán usiluje o zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, 

že podporuje spolupráci zřizovatelů vzdělávacích zařízení, škol a ostatních aktérů 

ve vzdělávání. To s sebou přináší společné informování, vzdělávání a plánování partnerských 

aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Stěžejní je přitom funkční spolupráce 

zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích zařízení, škol a ostatních poskytovatelů vzdělávání, 

žáků a rodičů. 

 

Přístavba, nástavba a stavební úpravy mateřské školy, č. p. 360 

Hlavním cílem projektu bylo realizovat stavební úpravy mateřské školy a tím docílit zvýšení 

kvality a kapacity stávajícího objektu mateřské školy. Výsledkem je zvýšení počtu míst 

v mateřské škole až o 16 dětí do 3 let věku. Přístavbou vznikly prostory pro dětskou skupinu 

podle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s možností 

využití od září 2018. 

Přijímání dětí do 3 let do dětské skupiny je prokazatelně ekonomická výhodnost včasného 

návratu rodičů na trh práce. Návrat zaměstnanců z rodičovské dovolené komplikuje nedostatek 

míst v mateřských školách, zrušení jeslí a příliš složité zřizování firemních školek. Dále 

neochota přijímání dětí mladších tří let do mateřských škol z důvodu nemožnosti plnit výchovně 

vzdělávací cíle stanovené ŠVP. Alternativním řešením je zřízení dětské skupiny, která v 

mikroregionu obcí povodí Stonávky není. Základem je individuální přístup učitelů k dětem a 

jejich nízký počet ve třídě. V mikroregionu obcí povodí Stonávky je zřejmé, že populace dle 

databáze demografických údajů za obce ČR stoupá. 
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Významnou část nově příchozích tvoří mladé rodiny s dětmi, které opustily městské prostředí. 

Zpracovaný strategický plán mikroregionu obcí povodí Stonávky ve své charakteristice aktivit 

má specifické cíle, které se zaměřují na rozvoj služeb pro obyvatele. Zde je jednou z priorit 

zatraktivnění místa pro bydlení mladých rodin s dětmi. Záměr přístavby a zvýšení kapacity MŠ 

pro děti do 3 let, a tím umožnění mladým rodičům včasný návrat na trh práce, je v souladu s 

„Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 

2015-2020″. 

 

Projekt „Škola pro život s technikou a přírodními vědami“ 

Projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 66 – 

Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI. Díky tomuto projektu jsme vybudovali 

zcela novou učebnu přírodních věd, dále multimediální jazykovou a počítačovou učebnu. Obě 

učebny jsou vybaveny novým nábytkem, moderními učebními pomůckami, interaktivními 

tabulemi a novými počítači, včetně multimediálního jazykového pultu. Dále byla celá škola 

nově zasíťována, konektivita, včetně instalace a konfigurace zařízení IT. V neposlední řadě se 

také podařilo realizovat plánovanou úpravu venkovních prostor - školní zahrady, která bude 

sloužit k odpočinku a relaxaci především žákům školní družiny, ale také přispěje k estetizaci 

školy. Celá zahrada je zrekonstruována v přírodním stylu, jsou zde jak odpočinková zákoutí, 

tak i okrasná a výuková místa. 
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Projekt „Zahrada s přírodními prvky ZŠ Hnojník“ 

Projekt bude realizován ve školním roce 2018 - 2019, financován bude z prostředků Státního 

fondu životního prostředí ČR. V rámci výstavby nové přírodní zahrady bude vybudována  

i přírodní učebna, dojde k instalaci 18 objektů, 21 učebních pomůcek a 2 participačních aktivit. 

Termín dokončení je 30. 6. 2019. 

 

Projekt „Obědy pro děti“ 

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s. Více na http://www.women-for-women.cz/. Cílem projektu Obědy pro děti je 

pomoci dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy 

ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení 

situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým 

jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. Naše škola se úspěšně do tohoto projektu zapojila a 

využívá této možnosti poskytnout dětem teplou a kvalitní stravu. 

 

15 PARTNEŘI A SPONZOŘI ŠKOLY  

Partneři a sponzoři školy  

p. Jochim Pavel, Hnojník 

Okresní myslivecký spolek Komorní Lhotka-Hnojník 

p. Chlebek Miroslav 

ULRICH SOFTWARE, s.r.o. 

BONAP-ICCZ Hnojník 

STAVORENOL, s.r.o. 

NEHLSEN Třinec 

SRPŠ  

   Tabulka 36: Partneři a sponzoři školy 

 

 

 

 

 

 

http://www.women-for-women.cz/
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16 ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍHO KLUBU, ŠKOLNÍ 

KNIHOVNY A ŠKOLNÍHO PARLAMENTU  

16.1 Školní družina 

Školní družina při Masarykově Základní škole a mateřské škole je školské zařízení,  

které je určeno žákům 1. – 4. třídy. Jejím cílem je smysluplně vyplnit a zpříjemnit pobyt dětí, 

které zde čekají na své rodiče. Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci  

i zajímavé využití volného času dle jejich věku a požadavků. Děti vedeme k všestrannému 

rozvoji osobnosti, aby co nejlépe zvládaly požadavky, které jsou na ně ve škole kladeny.  

Našim prvňáčkům, pro které je přechod do školního prostředí náročný, je určen speciální režim 

zaměřený převážně na hrací aktivity, kreslení, povídání a podobně. Děti od 2. do 4. třídy jsou 

již více zapojovány do pracovních dovedností, náročnějších pohybových činností  

a pravidelných přírodovědných procházek, čímž podporujeme a rozvíjíme jejich tělesnou 

aktivitu, na kterou již mnohdy po návratu domů nezůstává čas. Formou didaktických her dále 

rozvíjíme logické myšlení, paměť, tvořivost a další důležité schopnosti a dovednosti. 

Pořádáme také nepravidelné společenské a vzdělávací aktivity, např. tematické dílničky 

s rodiči, besídky, soutěže, exkurze a podobně. Na mnohých akcích spolupracujeme se školním 

klubem. 

Přehled nejúspěšnějších akcí školní družiny: 

 Jsme opravdu šikovní aneb tvoření ve školní družině 

 Pohádkové odpoledne u Lvíčat 

 Školní družina a Den otevřených dveří 

 Čertovská olympiáda 

 Výroba betlému 

 Byli jsme na výstavě… 

 Tříbíme naše smysly aneb smyslů plný leden 

 Prvňáčci za pohádkou ve školní knihovně 

 Šikulové na exkurzi ve Stelibru interiéry Hnojník 

 Umíme poskytnout první pomoc 

 Šikulové na ranči Moncheri 

 Šikulové na běžkách 

 Velikonoční dílna s rodiči 

 Velikonoční kreativní dílna se školním parlamentem 

 Vítání jara hudbou 

 I v družině se učíme finanční gramotnosti 

 Beseda o výcviku psů 
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 Pexesový král 

 Odpoledne s hasiči 

 Jak správně třídit odpad 

 Překvapení pro maminky 

 Ochutnávka, aneb máme rádi zdravé mlsání 

 Beseda s Policií ČR 

 Den dětí ve školní družině 

 Vidět, být viděn, předvídat – dopravní výchova 

 

Prvňáčci za pohádkou ve školní knihovně 

Prvňáčci z družiny Lvíčata navštívili v tomto roce školní knihovnu, aby si tady poslechli 

pohádku „Všichni letí na koštěti“. Nešlo však jen o poslech, děti také plnily různé úkoly,  

při nichž si vyzkoušely své pozorovací schopnosti, smysl pro detail a tak trochu trénovaly svou 

trpělivost a soustředěnost.  

   
 

 

Šikulové na exkurzi ve Stelibru interiéry Hnojník 

V lednu navštívila družina Šikulové hnojnickou firmu Stelibra interiéry, s.r.o. Protože podnik 

sídlí u vlakového nádraží, spojili jsme exkurzi s příjemnou procházkou. Na exkurzi 

nás provázel jeden ze zaměstnanců. Děti si mohly prohlédnout stroje sloužící k výrobě 

dřevěného nábytku. Všechny stroje mohly děti sledovat při práci, neboť náš průvodce je vždy 

na chvíli spustil a ukázal dětem, jak se s nimi pracuje, a vysvětlil, jak a v čem ulehčují práci. 

Také jsme se byli podívat, jak se suší nalakované povrchy, to si děti ověřily, jak je vůně laku 

intenzivní, chvíli příjemná, po krátké době však pro mnohé z nich nesnesitelná. 

Děti měly samozřejmě na našeho průvodce spousty otázek. Ochotně na ně odpovídal  

a trpělivě dětem vysvětloval, které druhy dřeva se používají k výrobě nábytku, jak se lepí dýha, 
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jak lamino, aby výsledný efekt byl co nejvíce „přírodní“. Hlavně chlapce zaujaly pistole 

k nástřelu hřebíků a kotouče hřebíků k nim. Děti odcházely plné poznatků a dojmů, některé  

si s sebou odnášely i kousky opracovaného dřeva na ukázku pro kamarády a rodiče. 

 

   
 

 

Umíme poskytnout první pomoc 

Žáky ve školní družině navštívila zdravotní sestra, která si připravila pro děti zajímavé povídání 

i názorné ukázky první pomoci. Děti si mohly vyzkoušet ošetřit drobné poranění přiložením 

náplastí, obvázat ruku obinadlem, zafixovat loket pomocí šátku, zastavit drobné krvácení 

z nosu, znehybnit nohu. Největším zážitkem pro ně byl poslech srdíčka. Žáci se také učili, jak 

se zachovat, aby neohrozili sebe a dokázali přivolat pomoc dospělého nebo použít telefon. 

K tomu potřebují znát správné  číslo, které mnohé děti znají. Odpoledne proběhlo v příjemné 

atmosféře, děti měly ještě spoustu zajímavých dotazů, na které náš host trpělivě odpovídal. 

Věříme, že tato beseda nebyla poslední a brzy si ji zopakujeme. 
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Šikulové na ranči Moncheri 

Hned první den jarních prázdnin věnovali „Šikulové“ aktivnímu odpočinku. Děti se sešly,  

aby prožily den s koňmi. Na ranči děti přivítala paní Nalewajková a hned nás vedla ke koním. 

Paní majitelka děti s každým koněm důkladně seznámila. Tak se děti dozvěděly nejen  

jak se koníci jmenují, ale také čím se kůň krmí a jaké pamlsky mu můžeme dopřát, jak spí, čím 

a jak se čistí, kterou část těla mu nečistíme, protože se o to postará sám. Děti také zjistily, že 

jezdečtí koně se připravují k různým typům soutěží, a proto si musí osvojit určitý styl ježdění. 

A aby toho nebylo málo, paní průvodkyně jim ukázala, jak takového koníka osedlat. Zájemci 

si pak také mohli vyzkoušet, jak se čistí kopyto, jiní se zase učili, jak koni správně podat 

pamlsek, a samozřejmě všichni si koníky pohladili. Na zpáteční cestě do školy měli všichni o 

čem povídat, tolik bylo zážitků. V teple školní družiny pak děti ve skupinách vytvářely 

prezentace, do kterých se snažily nakreslit a napsat vše, co se na ranči dozvěděly. Práce jim šla 

od ruky, někdo kreslil, jiný psal, další radil a vzpomínal, aby na nic důležitého nezapomněl. 

Tak vznikly nápadité, zajímavé výtvory. Ale hlavně, prožitky z tohoto dlouhého, společně 

stráveného prázdninového dne jistě zůstanou v paměti každého účastníka. 

   
 

 

Beseda o výcviku psů 

V dubnu jsme v naší družině přivítali odborníky na 

výchovu a výcvik psů pana Plonku a paní 

Plonkovou. Pan Plonka se navíc zabývá ještě 

myslivostí a naše děti obohatil krásným 

vyprávěním, jak se dobře starat o své pejsky, jak je 

cvičit a také jak je za dobré chování odměnit. 

Psovodkyně paní Lenka nám se svým psem 

předvedla názornou ukázku cvičení psa a jeho 

poslušnost. Děti se mohly dotazovat na nejrůznější 

věci, které je zajímaly, a bylo jim velice krásně vše 

zodpovězeno. Třeba i to, jestli psi umí jezdit na kolečkových bruslích.  
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Jak správně třídit odpad 

V květnu přivítali žáci ze ŠD – „Lvíčata“ pana Špilu, který pracuje ve firmě NEHLSEN  

a přišel nám povyprávět, jak je důležité třídit odpad. Ukázal dětem fotografie, jak to vypadá na 

třídící lince, co se dá z vytříděného odpadu dále vyrobit a uváděl příklady z praxe. Děti byly 

zvídavé a aktivně se zapojily do besedy. Věděli jste např., že každá tuna recyklovaného papíru 

ušetří asi 14 stromů, že v přírodě odhozená PET láhev se rozloží za 100 let, plastový 

kelímek za 70 let, žvýkačka za 50 let? Tyto a ještě další zajímavosti se žáci dozvěděli během 

odpoledního povídání v družině. Je důležité, aby si všichni uvědomili, že třídění odpadu má 

smysl a není to zbytečnost. Chceme si přece zachovat naši planetu Zemi krásnou i pro příští 

generace. 

   

 

Ochutnávka 

„Lvíčata“ ze ŠD se také na chvíli proměnila v malé kuchtíky. Pod vedením paní vychovatelky 

si děti umíchaly několik zdravých pomazánek. Nejdříve si nachystaly potřebné ingredience a 

poté se s chutí pustily do strouhání a míchání. Největší úspěch měla pomazánka česneková, ta 

chutnala hlavně chlapcům. Ale pozadu nezůstaly ani pomazánky mrkvová, celerová, pažitková 

a koprová. Děti prožily odpoledne v družině trochu netradičně a odnesly si domů zážitky i 

recepty na dobrou svačinu. 
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Beseda s policií 

V květnu do naší ŠD oddělení „Lvíčata“ zavítala Policie ČR. Pan policista vešel do místnosti a 

nastalo obrovské ticho, děti koukaly a poslouchaly bedlivě. Povídali jsme si o bezpečnosti na 

cestách, na chodníku a také o různých situacích, 

které mohou na silnicích nastat. Dětem se blíží 

prázdniny a pan policista jim vyprávěl, na co 

všechno si mají dávat pozor. Jak se mají chovat, 

když zůstanou doma samy, nebo co mají dělat, 

když je osloví cizí osoba. Nakonec si děti mohly 

prohlédnout policejní výzbroj i výstroj 

zásahové jednotky. Největší obdiv sklidila 

policejní pouta a někteří si je mohli i na vlastní 

kůži vyzkoušet. Doufáme, že tato beseda byla 

pro naše děti přínosná a těšíme se na další 

setkání s Policií ČR. 

 

Den dětí ve školní družině 

Děti ze školní družiny si užily Den dětí s předstihem už 31. května. Dlouho se těšily, 

že si tentokrát zasoutěží v několika sportovních disciplínách. Nejdříve však museli prokázat 

teoretické znalosti, po jejichž zdolání se pak na školním hřišti pustili do sportovního klání. 

Počasí jim přálo, bylo slunečné odpoledne, a tak s bojovností sobě vlastní všichni úspěšně 

absolvovali šest náročných disciplín. K tomu, že si děti mohly sportovní zápolení dosyta užívat, 

přispělo několik členů školního klubu, kteří měli na starosti jednotlivá stanoviště  

a zápisy sportovních výsledků soutěžících.  
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16.2 Školní klub 

Školní klub je stejně jako školní družina součástí Masarykovy Základní školy a mateřské školy 

Hnojník a ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole  

a výchovou v rodině. Na naší škole je 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, číst 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.  

Stejně jako v minulých letech jsme aktivně využívali tělocvičnu a školní venkovní hřiště  

i další učebny naší školy. Kolektivní hry byly zaměřovány například na rozvoj paměti, 

logického uvažování, tvořivosti či rozvíjení slovní zásoby. Důraz byl ale především kladen  

na rozvoj sociálních dovedností, sebepoznávacích činností a utužování kolektivu. Čas byl také 

věnován mnohým tvůrčím činnostem a nevšedním výtvarným technikám. Ve školním roce 

2017/2018 se nám podařilo uskutečnit i několik akcí mimo školu, jako například výlet do kina, 

bowlingový turnaj, bruslení na zimním stadionu a další. Školní klub byl letos také dovybaven 

mnoha novými stolními hrami.   

Přehled nejúspěšnějších akcí školního klubu 

 Školní klub má talent 

 Tvoření ve školním klubu 

 Pohádkové odpoledne u Lvíčat 

 Byli jsme na výstavě… 

 Čertovská olympiáda 

 Výlet na zimní stadion 

 Bowlingový turnaj 

 Velikonoční kreativní dílna se školním parlamentem 

 Školní klub v kině 

 Beseda o výcviku psů 

 Pexesový král 

 Den dětí 

 Laser Game a virtuální realita  
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„Školní klub má talent“ už potřetí… 

Na konci října se uskutečnil již 3. ročník oblíbené soutěže „Školní klub má talent“. I letos  

si děti připravily pestrá vystoupení, tančilo se, zpívalo se, přišel i kouzelník nebo pan Kutil, 

hrálo se na hudební nástroje. Na závěr se všichni vydováděli na diskotéce. Pak už žáky jen 

čekala pohádka na dobrou noc, i když některým ještě dlouho trvalo, než konečně usnuli.  

 
 

 

Tvoření ve školním klubu 

Ve školním klubu si nejenom hrajeme, povídáme, zpíváme a tancujeme, ale taky tvoříme. 

Například jsme si vyrobili pomůcky, které určitě využijeme po celý školní rok – relaxační 

balónky. Práce to byla jednoduchá, ale zábavná, děti to moc bavilo. Kdyby nedošly balónky, 

vyráběli bychom možná ještě. Ale to uklízení potom stálo za to. V listopadu jsme zase měli 

plné ruce práce s přípravou na vánoční jarmark, výrobků jsme měli opravdu hodně, každý  

si našel něco, co ho bavilo tvořit. Potěšili jsme i chuťové buňky, a to při zdobení perníčků.  

Po jarmarku jsme se vrhli ještě na jeden projekt – výrobu betlému, který byl poslán  

na vánoční výstavu v Horních Tošanovicích. Dále jsme tvořili přáníčka pro klienty Domu  

pro seniory, přáníčka ke Dni učitelů, dřevěné dekorace pro maminky a mnoho dalšího.  
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Byli jsme na výstavě… 

Naše škola se zapojila do výroby betlémů, které jsme si mohli společně s jinými výrobky 

prohlédnout na výstavě v Horních Tošanovicích. Do projektu se zapojil první a druhý stupeň, 

školní družina i školní klub. Na to, jak se výrobky povedly ostatním, jsme se jeli s dětmi podívat 

v prosinci. 

     

 

Čertovská olympiáda 

Mikuláš, anděl i čerti nás ve škole s dárečky navštívili 5. prosince, ale čertům se u nás líbilo tak 

moc, že k nám zavítali ještě jednou, a to do školního klubu a školní družiny. Starší čertíci si pro 

ty mladší připravili zábavné odpoledne – Čertovskou olympiádu. Soutěžilo se ve družstvech, 

děti musely splnit několik úkolů, házelo se bramborami, tancovalo na čertí písničky, zkoušela 

se síla čertího dechu, vyráběly se pekelné řetězy a další. Nikdo neodešel s prázdnou, každý si 

odnesl nějakou tu pochoutku.  Odpoledne se nám moc líbilo, a tak doufáme, že si to s čerty 

zopakujeme i příští rok. 
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Máme rádi zimní sporty… 

Poslední únorový den patřil ve školním klubu výletu na zimní stadion do Českého Těšína, kde 

jsme si užili bruslení na ledě. Cestou na bruslení jsme se ještě posilnili lahodnou pizzou v místní 

pizzerii a pak už plní sil vyrazili na led. Někdo stál na bruslích úplně poprvé, někdo by se už 

mohl zařadit mezi profíky, neminuly nás ani pády a nakonec i pořádná únava.  Přesto jsme si 

všichni výlet užili.  

   

 

Bowlingový turnaj 

I letos jsme se vydali poměřit své síly a protáhnout svaly na bowling do Třanovic. Konkurence 

byla tentokrát veliká, turnaj byl napínavý až do konce, body se ale musely spočítat, takže na 

vyhlášení výsledku si hráči museli počkat, protože proběhlo až ve škole. Každý dostal za svůj 

výkon malou sladkou odměnu a na ty nejšikovnější čekaly i další drobné odměny. Celý den 

jsme si užili a těšíme se, že si to někdy zase zopakujeme. 
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Školní klub v kině 

I letos jsme se vydali na filmový trhák do kina Kosmos v Třinci. Tentokrát nás čekalo promítání 

„Já padouch 3“. Film byl napínavý až do úplného konce. Po kině jsme ještě nad představením 

debatovali v místní pizzerii a po krátké procházce městem jsme se plni nových zážitků vydali 

na cestu domů. 

 
 

 

16.3 Školní knihovna 

Školní knihovna se v tomto školním roce zaměřila na soustavnou podporu čtenářství žáků 

školy. Proto jsme i nadále rozšiřovali knižní fond žákovské knihovny tak, aby si děti všech 

věkových skupin mohly dle svého zájmu i čtenářské zdatnosti pro sebe vybrat ty „své“ knihy.  

V průběhu školního roku jsme pro ně nakoupili 145 nových knih a přijali desítku knižních darů. 

Žáci si tak mohli k vlastní četbě vybírat z více než sedmnácti set titulů beletrie. Do knižního 

fondu přibylo 73 knih učitelské části knihovny. Nákupem metodických příruček a dalších 

metodických materiálů k výuce českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, chemie a 

přírodopisu jsme tak zahájili budování učitelské knihovny.  

Během deseti měsíců školního roku pak měsíčně proběhlo v průměru 113 výpůjček knih 

pro děti. Za školní rok je to tedy 1130 výpůjček. K tomuto vysokému počtu vypůjčených knih 

přispělo to, že žáci přicházejí do školní knihovny spolu se svými vyučujícími českého jazyka 

realizovat vyučovací hodiny čtenářských dílen. V těchto hodinách čte každý žák svou knihu, 

kterou si k četbě vybral podle svého zájmu a čtenářských schopností. Prostředí knihovny 

je ke konání čtenářských dílen uzpůsobeno. Děti si zde mohou najít pohodlné místo ke čtení 

tak, aby se vzájemně nerušily, a také se mohly sejít ke sdílení zážitků z četby v komunitním 
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kruhu či se sesednout do dvojic a v nich bez rušivých vlivů pracovat na zadaných úkolech. 

Třídy navštěvovaly ŠK zpravidla v intervalu čtrnácti dnů. 

Pro žáky 1. stupně jsme otevřeli čtenářský klub Divíšek, který se scházel každý týden ve dvou 

skupinách, v pondělí a v úterý vždy od 13 do 14.30 hodin. Této volnočasové aktivity 

se pravidelně zúčastňovalo 12 žáků. Pro klubové děti jsme mimo jiné připravili večer čtení a her 

a také nocování v knihovně v rámci tradiční akce Noc s Andersenem. V závěru školního roku 

jsme uspořádali sérii her podporujících rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí, spojených 

s jejich čtenářskými zážitky a zkušenostmi. 

Ve spolupráci se školní družinou jsme uspořádali návštěvy dětí v knihovně, kdy se například 

prvňáčci nejen seznámili s jejím prostředím, zalistovali si v knihách pro malé čtenáře, ale také 

si společně s knihovnicí přečetly zajímavý příběh. Ten se pro mnohé z nich stal motivací 

k individuálním návštěvám knihovny. Ve druhém pololetí se pak každý čtvrtek odpoledne 

v knihovně scházela skupinka dětí druhé třídy, aby si pod vedením knihovnice spolu četly 

a povídaly si o přečtených příbězích.  

 
 

Organizátorky školního kola recitační soutěže využily prostor knihovny k setkání mladých 

interpretů poezie. 

V 1. pololetí představila dětem 2. a 3. třídy své 

knihy a jejich příběhy spisovatelka Zuzana 

Pospíšilová. Ve 2. pololetí pozvala knihovnice 

spisovatelku Kláru Smolíkovou a autora 

komiksů Jiřího W. Procházku, aby starší žáky 

1. stupně a žáky 2. stupně provedli světem 

komiksů a dobrodružných příběhů s detektivní 

zápletkou 

.  
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Při školní knihovně pracuje pod vedením knihovnice redakce školního časopisu (Zá)školáček, 

která vydala v tomto školním roce celkem 5 čísel. Každé číslo mělo své tematické zaměření. 

Významnou je v tomto směru spolupráce s ekotýmem školy a učitelkami Mgr. Magdou 

Luzarovou a Mgr. Jarmilou Valáškovou. Redakce měla 7 stálých členů, kteří se v knihovně 

scházeli každý čtvrtek od 7 do 7.45 hodin na redakční radě. Do školního časopisu přispěla řada 

dalších žáků školy. 

 
 

Provozní doba a samotný provoz knihovny byly upraveny tak, aby měli žáci přístup do 

knihovny nejen k výpůjčkám, ale také ke studiu, četbě a také k relaxaci. Knihovna byla pro 

žáky otevřená každý pracovní den půl hodinu před zahájením vyučování, po jejich vyučování 

až do 14,30 hodin a o všech přestávkách. 
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16.4 Školní parlament 

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

školy. Zastává funkci prostředníka zajišťujícího 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 2017/2018 jej tvořilo 18 žáků 2. stupně, z toho 7 dívek a 11 chlapců,  

za každou třídu byli zvoleni dva zástupci.  

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

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. Schůzky se konaly jednou 

měsíčně. Podíleli se na přípravě soutěží, školních akcí a aktivit pro své spolužáky  

a děti MŠ, aktivně spolupracovali se SRPŠ, zaštítili charitativní projekty a mnoho dalšího.  

 
 

Přehled akcí školního parlamentu 

 Celoroční soutěž o nejhezčí třídu 

 Adopce zvířete ze ZOO Ostrava – nové hlasování 

 Adopce na dálku 

 Fotografická soutěž na téma PODZIM, září 2017 

 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, říjen 2017 

 Spolupráce na Dni otevřených dveří, listopad 2017 
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 Mikulášská nadílka, prosinec 2017 

 Návštěva Domu pro seniory v Hnojníku, prosinec 2017 

 Dětský karneval – spolupráce se SRPŠ, únor 2018 

 Valentýnská pošta, únor 2018 

 Pohádková cesta, březen 2018 

 Velikonoční kreativní dílna pro žáky školní družiny a školního klubu, březen 2018 

 Překvapení ke Dni učitelů, březen 2018 

 Radovánky – spolupráce se SRPŠ, červen 2018 

 Exkurze školního parlamentu - Godula, červen 2018 

 

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 

I v letošním školním roce jsme se vrhnuli do oblíbeného sběru kaštanů a žaludů. Žáci měli 

možnost sbírat celý měsíc a opět se našlo pár tříd velmi šikovných sběračů. Letos naše škola 

dohromady nasbírala 374 kg. Na prvním stupni se nejlépe vedlo žákům 1. třídy, kteří přinesli 

96 kg, na druhém stupni s jasným přehledem vyhrála 7. B se 48,2 kg.  Kaštany byly předány 

mysliveckému sdružení, a tak se i letos může lesní zvěř těšit na nějakou tu výslužku. 

  
 

 

Mikulášská nadílka 

Žáci školního parlamentu ujali role Mikuláše, 

anděla a čertů a nadělili dětem nadílku. Ačkoliv se 

našlo pár „zlobivců“, perníček nakonec dostali 

úplně všichni. Vysloužili si ho písničkou nebo 

básničkou a slibem, že se celý rok budou pilně učit 

a poslouchat paní učitelku. O zajištění sladké 

odměny se postaralo SRPŠ, a tak jim tímto 

děkujeme. 
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Vánoční návštěva v Domě pro seniory 

Jako každoročně, tak i na konci kalendářního roku, jsme se s žáky ze školního parlamentu  

a školního klubu vydali potěšit vánočními přáníčky a drobnými dárky klienty Domu  

pro seniory v Hnojníku. Odcházeli jsme dojati a naplněni dobrými pocity z uskutečněného 

setkání. 

  

 

Pohádková cesta 

Naši milí předškoláci se jako každý rok dočkali „Pohádkové cesty“ za dobrodružstvím,  

která se konala v měsíci březnu. Celou akci tradičně zaštítil školní parlament.  Pro děti byly 

nachystány rozmanité a nelehké úkoly. Zkoušená byla jejich odvaha, obratnost, zručnost, 

znalosti a spousta dalších dovedností. Po splnění všech úkolů na děti čekala odměna. Můžeme 

říci, že i letos se náš cíl – představit dětem z mateřských škol naši krásnou školu, posílit jejich 

důvěru ve vlastní schopnosti a obratnost a připravit je tak na nástup do školy – povedl. Akci 

finančně podpořilo SRPŠ.  
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Školní parlament a Velikonoce 

Zástupci školního parlamentu připravili pro své mladší kamarády ze školní družiny i školního 

klubu velikonoční kreativní dílnu. Rozvíjí tak úspěšnou spolupráci mezi staršími  

a mladšími žáky, učí se vzájemnému respektu. Na děti čekalo hned několik stanovišť, pletly 

pomlázky, zdobily vajíčka, ale tvořily se i další pěkné výrobky. Každý si zde přišel na své a po 

pilné práci si tak mohl odnést domů krásné velikonoční dekorace, kluci byli navíc řádně 

připraveni na velikonoční pondělí, a tak se domů odcházelo s úsměvy na tvářích. 

 
     

Překvapení ke Dni učitelů 

I v naší škole jsme letos nezapomněli na jeden důležitý svátek, který patří učitelům.  

A proč jej slavíme zrovna 28. března? Protože v tento den se v roce 1592 někde na Moravě 

narodil Jan Amos Komenský. Pro naše pedagogy připravil školní klubu přáníčka a žáci školního 

parlamentu sladké mlsání jako poděkování za jejich práci. Popřáli jim hodně zdraví, optimismu, 

spokojenosti a pracovní pohody i do dalších let. 
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Adopce zvířete 

Tři týdny probíhalo na naší škole nové hlasování o tom, které zvíře ze ZOO Ostrava budeme 

jako škola adoptovat v následujícím školním roce. Hlasy spočítali zástupci školního 

parlamentu. A jak to celé dopadlo? Hlasování se zúčastnilo celkem 197 žáků a pedagogů  

a s počtem 30 hlasů se vítězem stal lev indický. Králi zvířat budeme každoročně přispívat 

částkou 2000,- Kč. 
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17 ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY  

17.1 Materiálně-technické podmínky 

V loňském školním roce prošla naše mateřská škola několika zásadními změnami. Jako největší 

považujeme dokončení přistavované nové části budovy, která byla financována z dotačního 

titulu a ve které byla zřízena nová třída pro nejmenší děti. Zde se budou moci vzdělávat děti ve 

věku od dvou do tří let. V této třídě budou učit dvě kvalifikované učitelky společně s chůvou. 

Touto změnou se navýší kapacita naší mateřské školy o 16 volných míst. Dále nám vyrostl na 

zahradě nový zastřešený víceúčelový altán, který budeme moci využívat nejen při různých 

společenských a kulturních akcích, ale také obohatí naše děti při vzdělávání na čerstvém 

vzduchu v přírodě. 

 O letních prázdninách byly zrekonstruovány venkovní toalety, které budou využívány nejen 

dětmi ze školky, ale i širokou veřejností, která se bude účastnit společenských akcí na zahradě 

mateřské školy. Také se podařilo opravit zásuvky ve třídě Berušek a výměna vodovodní trubky 

a ventilu. Další změna, která rovněž probíhala v době letních prázdnin, je úprava a zútulnění 

prostor při vstupu na pozemek školy, kde vznikl záhon s okrasnými keři a rostlinami o které 

budou pečovat především děti ze školky za pomoci svých učitelek a personálu MŠ. 

 

   
 

   



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________________________ 

www.zshnojnik.com                                  - 93 -                                                              2017/18 

 

 

   
 

 
 

 
 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________________________ 

www.zshnojnik.com                                  - 94 -                                                              2017/18 

 

 

17.2 Výchovně-vzdělávací podmínky  

Byly v letošním školním roce značně ztíženy probíhající přístavbou nové třídy pro dvouleté děti 

a stavbou venkovního altánu. Bylo nám znemožněno využívat zahradu a neustálý hluk 

narušoval běžný chod mateřské školy. Dále byla ztížena situace při úklidu – velká prašnost 

a neprůchodnost budovy, bylo velkou zátěží i pro provozní zaměstnance. 

I přes všechna úskalí se nám dařilo plnit cíle TVP vycházející ze ŠVP, předškolní děti měly 

individuální přístup při přípravě na školu ve své třídě, po dokončení přístavby již v nových 

prostorech pro kroužek Předškoláček, který se konal jednou týdně. Mimo kroužek bylo i dost 

času pracovat s předškoláky individuálně ve třídách během ranních her, či po krátkém 

odpočinku po obědě. Letos jsme měli celkem hodně malých dětí, které jsme se snažili zaujmout 

a upoutat jejich pozornost pomocí maňásků. Snažili jsme se řízené činnosti diferencovat, vždy 

jsme měli k tématu připravené minimálně tři varianty činností podle obtížnosti a věku dětí, 

abychom rozvíjeli všechny věkové kategorie a aby byly děti činností dostatečně upoutány a 

ještě se něco naučily. Tato práce je sice náročnější na přípravu učitelky, ale nese své ovoce.  

Snažíme se u dětí rozvíjet environmentální výchovu různým pozorováním zvířat, která 

se nachází v našem okolí. Zřídili jsme ve třídě koutek s domácími mazlíčky. Tak se děti starají 

o suchozemské šneky Achatina a rybičky. Dále se nám daří také starat o květiny, které děti 

zalévají, přesazují a pozorují. Také se nám daří děti zaujmout pomocí různých pokusů a objevů, 

při kterých děti využívají kapátka, potravinové barvy, stolní olej, sodu…V příštím školním roce 

bychom se chtěli více zaměřit na polytechnické vzdělávání. 

K podpoře zdravého tělesného vývoje a rozvoji pohybových dovedností dětí byla zařazena 

do výchovně vzdělávacího programu předplavecká výchova. V minulých letech jsme jezdili na 

krytý bazén do Havířova, který letos prochází rekonstrukcí, proto jsme v letošním roce plavali 

v bazéně v Českém Těšíně. 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 již čtvrtým rokem v lyžařském areálu 

Kampalend v Bukovci, kde se v lednu 2018 uskutečnila pod vedením zkušených instruktorů 

„lyžařská školička“. 

 

17.3 DVVP 

Klademe velký důraz na oblast dalšího vzdělávání všech pedagogických zaměstnanců. Řídili 

jsme se plánem DVVP se zaměřením především na pedagogickou diagnostiku, práci s dětmi se 

SVP, s dětmi dvouletými a polytechnické vzdělávání. Všichni pedagogičtí zaměstnanci splňují 

stanovenou odbornou kvalifikaci pro učitelky mateřské školy, v souladu se zákonem 

č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících. Seznam uskutečněných seminářů 

je uveden v kapitole 9.  
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17.4 Spolupráce s ředitelstvím ZŠ a jinými organizacemi 

Spolupráce s ředitelstvím ZŠ i celým vedením školy je velmi dobrá a byla realizována: 

 pravidelnou účastí vedení školy na radách mateřské školy, 

 zájmem o aktivity a akce MŠ a pravidelnou účastí na těchto akcích, jejich podpora, 

 zájmem o řešení problémů a výraznou podporou činnosti, 

 pravidelnými schůzkami vedení ZŠ a MŠ - účelnost, vzájemná informovanost, řešení 

problémů, vytýčení úkolů, zhodnocení předchozích akcí. 

 

Také se nám daří spolupráce s 1. třídou ZŠ Hnojník, kdy se děti nenásilnou formou seznámí 

s prostory školy a s jejími zaměstnanci. Navíc jako bonus se setkají se svými kamarády, kteří 

už odešli ze školky do první třídy.  

 

Spolupracujeme s Domovem seniorů v Hnojníku. Tato spolupráce je na dobré úrovni a je velmi 

přínosná nejen pro naše děti, ale také děláme velkou radost našim seniorům (pravidelná 

vystoupení, účast na výstavách Vánoce, Velikonoce). Spolupráci s integrovaným systémem 

jsme letos nezrealizovali, neboť byl program až nadmíru pestrý a bohatý. Využijeme v novém 

školním roce, ať mají děti zase něco nového. Spolupráce s místní knihovnou proběhla 

v letošním školním roce pouze pro předškoláky, neboť prostory místní knihovny jsou stísněné 

a v letošním roce máme spoustu malých dětí, které by neudržely delší pozornost. 

 

17.5 Vybrané akce MŠ 

Máme čisté zoubky 

Jedno listopadové dopoledne nás navštívila milá a usměvavá paní zubařka. A proč, k nám 

přišla? No přece proto, aby děti naučila, jak si správně čistit zoubky. Názorně nám to předvedla 

na modelu velkých umělých zubů. Děti také zjistily, že nemají zuby jen na kousání dobrot, ale 

že je mají také i ke krásnému úsměvu a také k mluvení. V poledne po dobrém obědě si všechny 

děti čistily zoubky podle rad paní zubařky. A že jim to šlo! 

 

Zdraví dětem 

Že je zdraví důležité, o tom ví už své i naše dětičky. Ve středu dne 21. a 22. února nás ve školce 

navštívila paní lektorka s preventivním projektem ZDRAVÍ DĚTEM. Nejmenší děti 

poznávaly, jak se žije zvířátkům na farmě, v lese či třeba u rybníka. Zkoušely se dorozumět 
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zvířecí řečí, byla jim vysvětlena základní pravidla manipulace a komunikace s nimi a také se 

naučily, jak se správně chovat v přírodě. 

Starší děti se podívaly za zvířátky do ZOO. Celou zahradou je provázel papoušek Ara 

Arakanga, který jim vysvětlil, jak se správně stravovat, zábavnou formou je učil ohleduplnosti 

k sobě, kamarádům, zvířatům i přírodě, a zdůraznil jim důležitost pravidelného pohybu. 

Předškoláci vyjmenovali potraviny, které si můžeme vypěstovat doma, dozvěděli 

se o exotických druzích ovoce a dalších běžných potravinách, které doma používají, 

ale neuvědomují si původ. Rozdělili si je na zdravé a nezdravé, pěstované na zahrádce 

či rostoucí na stromech. Získali povědomí o recyklaci a v neposlední řadě i o sportovních 

aktivitách, díky nimž se držíme v kondici a těšíme se dobrému zdraví. 

   
 
 
 

Děti z mateřinky ve škole 

První prosincový den byl jako 

z pohádky. Plný sněhu a sluníčka. 

Přesto jsme se nešli věnovat zimním 

radovánkám, ale zavítali jsme 

na návštěvu do základní školy, kde 

probíhal Den otevřených dveří. Při 

vstupu nás mile přivítali školáci, 

kteří nás po celou dobu provázeli. 

Ukázali dětem, kde se budou nejen 

učit, ale kde budou trávit i volný čas. 

Nejdříve jsme nahlédli do tříd. 

Potom nás žákyně zavedly do 

hudebny k pěveckému sboru, se kterým jsme si zazpívali a také zatančili. Dále jsme 

pokračovali do školního klubu, kde finišovalo dokončování výrobků na vánoční jarmark. V 

jazykové učebně pro nás měli žáci připravenou pohádku „O neposlušných kůzlátkách“ 
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v anglickém jazyce. Poslední zastávkou byla návštěva tělocvičny, kde jsme krátce nakoukli, jak 

žáci hrají florbal, a už jsme zase spěchali do naší školky.   

 

 

Děti na návštěvě v Domově seniorů v Hnojníku 

Krásné prosincové dopoledne se děti třídy „Sluníčko“ převlékly do kostýmů sněhuláků 

a vypravily se zpestřit den babičkám a dědečkům do domova seniorů, kde se na ně již těšili. 

Představily se s programem o zimě, která nejenže klepala na dveře, ale již byla venku v plné 

kráse. Děti zazpívaly písničky o zimě, sněhulácích, vločkách a mrazících, zahrály hru „Honili 

se sněhuláci“. Nejvíce se těšily na taneček „Jo, za sebou sněhuláci jdou“, který si také náramně 

užily a byly odměněny velkým potleskem. Na závěr si všichni společně zazpívali koledu 

„Půjdem spolu do Betléma“, která navodila krásnou předvánoční atmosféru. Děti se pak rozešly 

mezi babičky a dědečky a popřály jim hezké svátky. Přítomní zástupci obce se k přání dětí 

připojili. 

 
 

 

Hnojnická zimní olympiáda prvňáčků a předškoláčků  

Předškoláci a děti z první třídy se sešli na kopci za školkou, kde na ně čekal bohatý program 

inspirovaný právě probíhající 

olympiádou v Pchjongcchangu. 

Připomněli jsme si, jaké známe 

zimní sporty a také naše sportovce, 

kteří již získali na zimní olympiádě 

medaili. Na zahájení her jsme si 

společně zhotovili olympijské 

kruhy, českou vlajku a maskota. 

Potom již po bouřlivém pokřiku 

„Ať si mrzne, ať je zima, zimní 

sporty, ty jsou prima!“ se všichni 
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pustili do sportování. Nejdříve měly děti za úkol proběhnout překážkovou dráhou, která 

je přivedla ke kopci, na kterém poměřily své síly v jízdě na lopatě. Na závěr sportovního klání 

byli všichni sportovci odměněni medailí a dobrým pocitem, že udělali něco pro své zdraví. 

 

 

Předškoláci v knihovně 

Jako každým rokem i letos se šli předškoláci podívat do místní knihovny. Pohodlně se usadili 

a paní knihovnice jim vysvětlila, jaký je rozdíl 

mezi knihkupectvím a knihovnou, jak se 

správně s knihou zachází a jaké druhy knih 

máme. Potom již následovala prohlídka prostor 

a vypůjčování knížek s poutavým čtením. Na 

závěr předškoláci obdrželi přihlášku, se kterou 

se mohou s rodiči přijít zaregistrovat. Už teď se 

děti těší, až se ve škole naučí všechna písmenka 

a samy si přečtou poutavé příběhy a pohádky. 

 

 

 

Školka na výletě 

„Děti, vstávat!“ „Hurá, jedeme na výlet na klokany a opice. Do batůžku pitíčko, sladkost, 

ať máme z výletu velkou radost!“ V pondělí 21. května brzy ráno už na nás čeká autobus 

a nastupujeme. Směr ZOO Ostrava. Cesta 

uběhla jako voda a první v řadě už čekáme 

před zoologickou zahradou. Před vstupem 

se posilníme svačinkou a pitíčkem od paní 

kuchařky a už je 9 hodin. „Jdeme.“ Vidíme 

první zvířátka – pelikány, potom spóóóustu 

dalších a na konci nás čekaly žirafy a 

velbloudi. „Které bylo nej?“ Koupající se 

hroši, krokodýli, opice, sloni, kozy, lamy, 

želvy, zebry, lvi,…. No, prostě všechna. 

Cestou za zvířátky se stihneme proběhnout 

po pro nás nových a neznámých průlezkách 

a klouzačkách. „Uf,“ na chvíli odpočinek. 

Koukneme do batůžku, mlsáme dobrůtky od maminky a zaháníme žízeň.  Čas letí, autobus 

čeká, všichni unavení, musíme se rozloučit. Zvířátka „Ahóój.“ 
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Indiánská stezka za pokladem 

Ke konci školního roku jsme si s dětmi ze třídy Berušek povídali o indiánech. Dozvěděly 

se spoustu zajímavostí, co je týpí, totem, lapač snů a další. Že žijí v Americe a pojmenování 

vzniklo, když Kryštof Kolumbus doplul do Ameriky a myslel si, že je v Indii. Od toho název 

Indián. Během dvou týdnů děti postupně plnily různé úkoly, za které sbíraly peříčka na své 

čelenky. Zakončením hry na indiány byla kouzelná stezka, kde děti zdolávaly přírodní překážky 

v lese, hledaly indiánské značky a plnily nelehké úkoly. Odměnou za vynaložené úsilí jim byl 

nalezený poklad a pomalování obličeje. 

   
 

 

17.6 Záměry MŠ pro školní rok 2018-2019 

V příštím školním roce chceme navázat na zlepšení vybavenosti mateřské školy a její 

modernizaci. Chceme se zaměřit na: 

1. Interiér mateřské školy 

- výměna krytů radiátorů v celé MŠ 

- rekonstrukce nevyhovujícího osvětlení v šatnách 

- nevyhovující elektřina 

- modernizace kuchyněk (výdejna jídla) patřících ke třídám 

- výmalba tříd 

- nákup nových židliček 

- modernizace nábytku ve třídách 

- interaktivní tabule do všech tříd mimo třídu nejmladších dětí 

- posuvné dveře mez třídou a hernou (odhlučnění třídy během poledního spánku dětí, 

kdy se učitelka věnuje individuální činnosti s nespícími dětmi) 

- vybavení do koutku dílna (zaměření se na polytechnické vzdělávání) 

- botníky u vstupu do mateřské školy 
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- rychlejší počítače pro učitelky, alespoň do kanceláří 

 

2. Školní zahradu 

- venkovní odpadkové koše 

- herní prvky pro děti mladší tří let 

- vyvýšené záhony na pěstování bylinek a zeleniny 

- ovocná zahrádka (keře s rybízem angreštem, záhon s jahodami…) 

- smyslový chodník 

- hmyzoviště 

 

 

 

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu  

k informacím za období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018.  

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění.  

a. celkový počet písemných žádostí o informace: 1  

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 

 

 

19 HLAVNÍ ZÁMĚRY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 

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.  
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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, chování, zabezpečit kvalitní 

výuku pro žáky nadané a mimořádně nadané, všem žákům vytvářet bezpečné, důvěryhodné 

a motivující prostředí. 

 

6. Hlavním úkolem pro vedení školy je vytvořit optimální podmínky pro všechny zaměstnance 

ke splnění úkolů tohoto plánu, zlepšovat klima na pracovišti a rozvíjet dobré a kolegiální 

vztahy. 

 

7. Hlavním úkolem pro vedení školy je vytvářet optimální podmínky pro všechny zaměstnance 

ke splnění úkolů tohoto plánu, zlepšovat klima na pracovišti a rozvíjet dobré a kolegiální 

vztahy. 

 

8. Nadále organizovat pro žáky mimoškolní aktivity a rozvíjet jejich zájmy prostřednictvím 

zájmových kroužků. 

 

9. V rámci kladení důrazu na výuku cizích jazyků zorganizovat zájezd do Anglie, kde žáci 

procvičí konverzaci, zapojit se do projektu Edison. 
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20 ZÁVĚR 

Školní rok 2017/2018 byl nadstandardně úspěšný po všech stránkách. Klima na pracovišti 

je velmi dobré, vstřícné a podnětné, pedagogický sbor je stabilizován. Zaměstnanci navzájem 

spolupracují, vzdělávají se a jsou oblíbeni a vážení u žáků. Díky ochotě, nadšení a zaujetí 

pedagogů získali žáci naší školy četná ocenění, byli opakovaně úspěšní v celé řadě soutěží, a to 

nejen regionálních ale i celostátních. Za zmínku určitě stojí, že naše škola je držitelkou titulu 

Škola udržitelného rozvoje, dále obhájila značku „Rodiče vítáni“, apod. 

Prioritou školy je neustálé zkvalitňování podmínek pro vzdělávání žáků, začleňování žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a vytváření podmínek ke vzdělávání nadaných žáků. 

Společnou snahou všech pedagogů je připravit každého žáka na další vzdělávání a pracovní 

uplatnění. V neposlední řadě je a bude naše výchovně vzdělávací činnost zaměřena na chování 

dětí a jejich vzájemný respekt, na utváření kolektivu, ve kterém jsou žáci rovnocenným 

partnerem, na budování dobrého klimatu školy. 

Škola umožňuje studentům středních pedagogických škol a pedagogických fakult vykonání 

praxe. Tito praktikanti obohacují život školy svými postřehy a novými nápady. Snažíme 

se zkvalitňovat odborné schopnosti našich pedagogů účastí na seminářích a vzdělávacích 

akcích, do kolektivu přijímáme nové zaměstnance, kteří jsou cenným zdrojem nových 

zkušeností a poskytují nám srovnání s jinými školami.  

Škola provozuje vlastní školní bufet, kde jsou žákům nabízeny potraviny v souladu se zdravou 

výživou. Kuchařky školní jídelny denně připravují čerstvé svačinky, tyto svačinky si žáci 

mohou zakoupit přímo v bufetu, nebo v předstihu si je objednat prostřednictvím elektronického 

objednávkového systému e-strava. Kromě zdravých svačinek a potravin si zde žáci mohou 

zakoupit i základní kancelářské potřeby (sešity, pero, pravítko,…).  

Za úspěch lze považovat i skutečnost, že chování žáků se velmi zlepšilo, což objektivně 

zhodnotili nejen zaměstnanci, ale cizí návštěvníci školy, včetně výzkumných pracovníků 

Technické univerzity Liberec, kteří ve škole prováděli šetření klimatu sboru a vývoje školy.  

Citace ze zprávy: V rámci rezortního výzkumu GA ČR č. 16-10057S „Stabilita a proměny 

učitelských sborů ZŠ“ realizuje naše pracoviště tříleté šetření (2016 - 2018) na výběrovém 

souboru 125 základních škol v České republice. Jeho součástí byla i kvalitativní sonda v říjnu 

t. r. v Masarykově ZŠ a MŠ v Hnojníku. Předmětem našeho výzkumu je především analýza 

vztahů ve škole a kvalita fungování školy v kontextech jejího vývoje.  

Základní škola se v minulosti potýkala s komplikovanými změnami ve vedení školy, 

které učitelský sbor destabilizovaly. Nepříznivé výsledky realizovaného šetření sociálního 

klimatu školy v roce 2016 tyto skutečnosti jednoznačně prokazují.  

Po vyhodnocení všech nálezů říjnové kvalitativní sondy lze konstatovat, že aktuálně je situace 

ve škole stabilizována, učitelský sbor je výrazně obměněn. Vedení školy velmi obezřetně vybírá 

nové učitele do sboru, čímž v něm citlivě udržuje nastolené stabilní a převážně pozitivní klima. 
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Podle výpovědí žáků jsou noví učitelé na této škole velmi dobří, žáci pocítili změnu k lepšímu. 

Učitelé se v rozhovorech shodli na tom, že ve škole panuje pořádek. Ze strany vedení jsou 

formulována jasná pravidla a jsou vytvářeny kvalitní podmínky práce, ve kterých se učitelé cítí 

bezpečně. Vedení školy dokázalo přesvědčit a získat učitele pro formulovanou vizi práce školy. 

Výrazně se vylepšuje prostředí školy a výukové podmínky. Ve sboru je několik mimořádných 

učitelských osobností, které mají značný potenciál kvalitu výuky ve škole dále zvyšovat. 

V souvislosti s vizí školy byl přepracován školní vzdělávací program školy a zavedeny povinná 

dvě školení každého učitele ve škole. Učitelé však mají svobodu při výběru školení, které jim a 

jejich žákům bude k užitku. Takto vedení školy podporuje jak vizi školy, tak individuálně učitele. 

Tento individuální přístup lze spatřovat také ve volnosti stanovených konzultačních hodin 

učitelů pro rodiče, které si učitelé volí podle svých časových možností nebo v dobrovolnosti 

účastnit se společných aktivit učitelů. Zohlednění cílů školy jako vzdělávací instituce a zároveň 

cílů a potřeb individuálních učitelů významně přispívá k příznivé situaci z hlediska klimatu ve 

sboru.  

Škola také prodělala významné proměny v jejím vzhledu. Výzdoba a vybavení školy jsou 

nadstandardní, ve škole je velmi krásná knihovna, již v procesu změn stále vylepšují učitelé 

i žáci školy. Škola tak prokazuje konkrétně, že její vizí je kromě jiného podpora čtenářské 

gramotnosti jejích žáků.  

Ze základních škol, které v našem výzkumu sledujeme, prokazuje Masarykova ZŠ a MŠ 

v Hnojníku nejvýraznější pozitivní posuny a perspektivu.      

PaedDr. Petr Urbánek, Dr., vedoucí výzkumného týmu 

V tomto školním roce nebyl zjištěn žádný vandalismus či poničení školního majetku, chování 

žáků se výrazně zlepšilo, to mj. i díky sjednoceným postupům při řešení kázeňských přestupků. 

Všichni zaměstnanci jsou si vědomi, že nelze přehlížet a tolerovat nevhodné chování žáků nebo 

jiné porušování školního řádu. Potvrdil se předpoklad, že k vybudování vysokého standardu 

poskytovaného vzdělávání vede cesta přes důsledné působení na žáky a dodržování jednotně 

stanovených pravidel. V průběhu školního roku mají žáci možnost zapojit se do práce mnoha 

nabízených zájmových kroužků, většina jich je poskytována zdarma. Svůj volný čas tak mohou 

trávit smysluplně, v příjemném přátelském prostředí. 

V souladu s dlouhodobou strategií rozvoje školy se snažíme budovat pozitivní image školy, 

úspěchy zveřejňujeme v různých periodikách a na pravidelně aktualizovaných webových 

stránky školy. 

Díky poctivé a kvalitní práci všech zaměstnanců školy si troufám říci, že škola získává zpět své 

dobré jméno, které bylo v minulosti velmi poškozeno. Za tímto úspěchem a rozvojem školy 

stojí poctivá práce všech pedagogů i správních zaměstnanců, společné úsilí žáků a pedagogů, 

spolupráce rodičů se školou, zapojení přátel školy do její činnosti a v neposlední řadě pochopení 

a velká podpora zřizovatele. Velké poděkování patří především panu starostovi Ing. Miroslavu 

Molinovi, místostarostovi Ing. Jaroslavu Heczkovi a členům zastupitelstva p. Karlu Vitáskovi 
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a p. Petru Caletkovi, kteří se školou úzce spolupracují a aktivně se zapojují do života školy. 

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 a udržení dobrého jména. 

Závěrem si dovoluji upřímně poděkovat všem pedagogům základní i mateřské školy 

za spolupráci a úsilí, které věnují našim žákům ve výuce i při mimoškolních činnostech. 

Samozřejmě poděkování patří i všem zaměstnankyním školní jídelny za přípravu kvalitních 

obědů a zajištění školních akcí a v neposlední řadě také správním zaměstnancům za čisté, 

estetické a příjemné školní prostředí. 

Děkuji všem zaměstnancům za jejich příkladnou vzájemnou spolupráci a úctu, bez ohledu 

na pracovní pozici a funkci, za morální i lidskou podporu v uplynulém školním roce. Závěrem 

neopomenu poděkovat všem rodičům, kteří nám důvěřují, spolupracují s námi 

a svěřují vzdělávání svých dětí do našich rukou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


