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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. Zdeňka Věřbová 

Vedoucí učitelka MŠ:                                      Soňa Ottová  

Vedoucí školní jídelny ZŠ:                              Eliška Krawiecová,  

                                                                         Lenka Martynková 

                                                                         (od 1. 5. 2021) 

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 školy.  

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 86  

Základní škola 450  

Školní družina 90 

Školní klub 60 

Školní jídelna MŠ 86 

Školní jídelna ZŠ 450 

Tabulka 3: Součásti školy. 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

Základní údaje  

Součást školy Počet tříd/oddělení 

Počet dětí, včetně 

dětí vzdělávaných 

dle §41 

Počet dětí/žáků na třídu 

Mateřská škola 4 74 18,5 

1. stupeň ZŠ 6 140 23,3 

2. stupeň ZŠ 12 253  21,08 

Školní družina 2 60 30 

Školní klub 1 60 60 

Školní jídelna MŠ X 74 X 

Školní jídelna ZŠ X 312 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 15. 9. 2020 konány doplňující volby do školské 

rady pro období let 2020–2023. Celkem hlasovalo 32 pedagogických pracovníků,  

72 oprávněných voličů (zákonní zástupci nezletilých žáků). Na základě hlasování se členy 

školské rady stali níže uvedení kandidáti v tabulce.  

Základní údaje 

Počet členů školské rady 9 

Předsedkyně školské rady p. Lucie Janecká  

Členové školské rady: 

 

za zákonné zástupce nezletilých žáků 

 

 

za pedagogické zaměstnance 

 

 

za zřizovatele 

 

p. Lucie Janecká, p. Danuta Jantošová, 

Ing. Andrea Labudová,  

 

Mgr. Magda Luzarová, Mgr. Jan Khýr,  

Mgr. Hana Kurillová  

 

PhDr. Dagmar Malíková, Mgr. Gabriela 

Palarčíková, p. Karel Vitásek,  

 
Tabulka 5: Základní údaje o školské radě. 

1.6 Charakteristika školy  

Počátky školy sahají do roku 1924, kdy ministerstvo školství a národní osvěty zřídilo v malé 

učebně v Hnojníku menšinovou školu měšťanskou (Vyučovaly se zde děti polské i české 

národnosti.). Zapsáno zde bylo celkem 50 žáků. V roce 1926 škola měla již 180 žáků ve třech 

třídách s dvěma pobočkami a bylo potřeba vystavět vlastní budovu pro narůstající počet žáků. 

Stavba začala na podzim roku 1929, slavnostně byla otevřena dne 28. června 1931 pod názvem 

Masarykova měšťanská škola. Škola měla vysokou úroveň, o čem také svědčí narůst žáků  

o 379 za období 1924 –1937. Během druhé světové války byl provoz měšťanské školy přerušen. 

Po ukončení války bylo obnoveno české vyučování, poválečné školské reformy mění rovněž 

název školy na Základní devítiletá škola, poté Základní škola.      

Česká škola v Hnojníku byla spádovou školou pro více než patnáct okolních vesnic, prostory 

budovy byly nedostatečné, přístavby školy se však žáci dočkali až na počátku devadesátých let. 

Do té doby museli žáci i učitelé složitě přecházet mezi třemi školními budovami, které byly 

odděleny rušnou křižovatkou. Rok 1995 přináší řešení, kdy byla završena dlouhodobá snaha  

o přístavbu a rekonstrukci školy. V následujících letech vznikají dvě oddělené školní budovy 

pro polské a české vyučování. Slavnostní otevření české přístavby ZDŠ zahrnující novou 

budovu s jídelnou a velkou tělocvičnou se konalo 11. září roku 2000.  

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, 
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výuková zahrada, byla realizována nová IT konektivita a mnoho dalšího. Také mateřská škola 

prošla výraznou změnou, proběhla rekonstrukce starých sociálních zařízení mateřské školy  

a realizace přístavby nové budovy, ve které se vzdělávají nejmenší děti mateřské školy. Nové 

oddělení slouží nejen dvouletým dětem bydlícím v Hnojníku, ale dětem z celého mikroregionu 

povodí Stonávky. Změny zaznamenala i přilehlá zahrada, kde kromě úpravy venkovních ploch 

byl postaven venkovní zastřešený altán, ve kterém probíhá mnoho školních i mimoškolních 

kulturních akcí. Slouží tak nejen dětem a žákům Masarykovy základní školy a mateřské školy 

Hnojník, ale i jejich rodičům a občanům Hnojníka. Ve školním roce 2020/2021 došlo rovněž  

k zásadní rekonstrukci další části školních zahrad. Po zavedení opětovné prezenční výuky  

se zde žáci často vzdělávali, aby v teplých letních dnech nemuseli trávit hodiny v přehřátých 

místnostech a učebnách školy.  

V současnosti je Masarykova Základní škola a mateřská škola v Hnojníku spádovou školou pro 

obce ve Sdružení obcí povodí Stonávky. Sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní 

družinu, školní klub, školní knihovnu a školní jídelnu. Škola je velmi prostorná, velmi dobře 

vybavena a esteticky upravená, zaměřená především na ekologii, o čemž svědčí i nově upravena 

krásná školní zahrada nejen v areálu školy, ale i zahrada mateřské školy. Úroveň školy  

se neustále zlepšuje, o čemž svědčí nejen úspěchy žáků na soutěžích, olympiádách  

a mimoškolních akcích, ale také rostoucí počet žáků. Škola umožňuje i individuální domácí 

školní vzdělávání žáků, jako možnost jiného způsobu plnění povinné školní docházky. 

Individuálně vzdělávání žáci se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných  

pro příslušný věkový stupeň. Škola organizuje pololetní a závěrečné přezkoušení žáků. Škola 

se již tradičně zapojila do projektů, díky kterým získala finanční dotace a může poskytnout tak 

lepší vzdělávání svým žákům. 

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. Vzhledem k epidemiologické situaci se jak 

žáci, tak učitelé museli po většinu tohoto školního roku vypořádat s vyučováním na dálku. 

Škola na tuto situaci však byla výborně připravena. V prvé řadě jsme zdokonalili hardwarové 

vybavení. Díky mimořádným finančním prostředkům MŠMT bylo nakoupeno 25 kusů 

notebooků, které slouží učitelům při distanční výuce. Z tohoto důvodu jsou notebooky 

vybaveny dotykovým displejem a elektronickou tužkou, aby mohli vyučující při online výuce 

notebook využívat i jako tabuli. Od podzimu již probíhala distanční výuka v prostředí Google 

Classroom a Google Meet. Tyto aplikace jsou společností Google vyvíjeny přímo pro výuku, 

díky čemuž proces distanční výuky usnadňují jak pedagogům, tak žákům. Obě aplikace lze 

navíc nalézt jak v Google Play, tak App Store. Díky tomu mohou žáci odevzdávat úkoly  

či se účastnit videohodin i pomocí svých mobilních telefonů. Rodinám, které mají problém  

s technickým vybavením, byly zapůjčeny školní počítače a notebooky.  
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Dalším krokem bylo využití cloudových nástrojů Google Suite. Dnes mají všichni zaměstnanci 

i žáci pod doménou zshnojnik.com vlastní e-mailovou schránku ve známém prostředí G-mail. 

Pedagogové byli na práci ve zmíněném prostředí náležitě proškoleni a probíhající distanční 

výuka byla tak mnohem efektivnější. S prostředím se seznámili i žáci, kteří byli rovněž řádně 

proškoleni, jak se v Google Meet a Google Classroom pohybovat. Rodiče našich žáků mají  

na webových stránkách školy v sekci „VIDEONÁVODY“ k dispozici instruktážní videa,  

aby se s novým grafickým prostředím mohli také seznámit a mít tak přehled o úkolech, 

zadávaných jejich dětem. Navíc všichni žáci, kteří mají e-mail pod doménou zshnojnik.com, 

mají možnost stažení a instalace kancelářského balíku Microsoft Office 365 až na pět zařízení 

zdarma. 

Materiálně-technické podmínky školy 

Kmenové učebny  ● 18 učeben. 

Odborné učebny 

● Multimediální učebna fyziky.   

● Multimediální učebna chemie  

a přírodopisu. 

● Multimediální učebna cizích jazyků 

● Učebna výpočetní techniky. 

● Multimediální učebna hudební výchovy. 

● 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 

s celotýdenním provozem, pravidelně je 
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Materiálně-technické podmínky školy 

doplňována o nové knižní tituly, dle 

věkových požadavků dětí. 

Vybavení kabinetů 

• Kabinety jsou postupně modernizovány 

tak, aby bylo vybavení účelné a aby 

odpovídalo současným trendům  

i požadavkům. 

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 a dále 

multimediální jazykovou a počítačovou 

učebnu.  

Obě učebny jsou vybaveny novým 

nábytkem, moderními učebními 

pomůckami, interaktivními tabulemi  

a novými počítači, včetně 

multimediálního jazykového pultu. 

● Jazykové učebny jsou multimediální. 

● Učebna hudebny je multimediální. 

● Učebna vaření  byla zrekonstruována  

a disponuje novými spotřebiči  

a vybavením pro zdárnou výuku. 

● 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, 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 ● 12 interaktivních tabulí,  

18 dataprojektorů. 

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

Vzdělávací program  Zařazené třídy  

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

Vyučovací jazyk český 

Tabulka 7: Vzdělávací program. 

2.1 Učební plán pro 1. stupeň vzdělávání  

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 
1.  2.   3.  4. 5.  RVP 

ZV 
ŠVP 

ročník 

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  

Za ročník dle ŠVP 21 22 25 25 25  118 

min. / max. za ročník dle RVP ZV 

 

18/

22 

 

18/

22 

 

22/

26 

 

22/

26 

 

22/

26 

 118  

Tabulka 8: Učební plán pro 1. stupeň vzdělávání.  
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2.2 Učební plán pro 2. stupeň vzdělávání  

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 
6. 7. 8. 9. RVP 

ZV 
ŠVP 

ročník 

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 výchova 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   

Volitelné vyučovací předměty 

Volitelný blok 1 

čtenářské dílny       

konverzace v AJ       

malý logik       

přírodovědný seminář       

Volitelný blok 2 

konverzace v AJ       

informatika v praxi       

přírodovědný seminář       

etická výchova 1 1 1 1  0+4 

 matematický seminář       

 konverzace v AJ       

Volitelný blok 3 cestovatelský deník       

 sportovní aktivity       

 seminář z fyziky       
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Volitelný blok 4 

informatika v praxi       

matematický seminář       

konverzace v AJ       

cvičení z českého jazyka       

Za ročník dle ŠVP  30 30 31 31  122 

min. / max. za ročník dle RVP ZV 

 

28/

30 

 

28/

30 

 

30/

32 

 

30/

32 

 122  

Tabulka 9: Učební plán pro 2. stupeň vzdělávání.    

3. PŘEHLED PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY  

3.1 Základní údaje o pracovnících školy  

Pracovníci školy 

 Fyzický počet Přepočtený počet 

Počet učitelů ZŠ 31 27,8181 

Počet vychovatelů ŠD 3 1,666 

Počet učitelek MŠ 8 7,55 

Počet vychovatelů ŠK 2 0,458 

Počet asistentů pedagoga 9 7,28 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 12 7,85 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 2,00 

Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ 7 5,375 

Počet správních zaměstnanců ŠJ MŠ 2 1,625 

Školní asistenti (MŠ + ZŠ) 2 1,00 

Počet pracovníků celkem  79 62,6221 

Tabulka 10: Pracovníci školy.  
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci MŠ 
Pracovní zařazení 

Přepočtený 

úvazek 
Stupeň vzdělání 

č. 1 učitelka  0,95 VOŠ 

č. 2 učitelka  0,95 SŠ 

č. 3 učitelka  0,95 SŠ 

č. 4 učitelka  0,9 SŠ 

č. 5 učitelka  0,95 VŠ 

č. 6 učitelka  0,95 SŠ 

č. 7 učitelka  0,9 SŠ 

č. 8 vedoucí učitelka 1,00 SŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci MŠ  7,55  

Tabulka 11: Údaje o pedagogických pracovnících MŠ.  

Asistenti pedagoga Pracovní zařazení 
Přepočtený 

úvazek 
Stupeň vzdělání 

č. 1 asistent pedagoga 0,64 VŠ 

č. 2 asistent pedagoga 0,75 SŠ 

č. 3 asistent pedagoga 1,0 SŠ 

č. 4 asistent pedagoga 0,64 SŠ 

č. 5 asistent pedagoga 1,0 SŠ 

č. 6 asistent pedagoga 1,0 SŠ 

č. 7 asistent pedagoga 0,75 SŠ 

č. 8 asistent pedagoga 0,75 SŠ 

č. 9 asistent pedagoga 0,75 VŠ 

Celkem asistentů pedagoga  7,28  

Tabulka 12: Asistenti pedagoga. 
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Pedagogičtí 

pracovníci 

2. stupeň 

Pracovní zařazení 
Přepočtený 

úvazek 

Stupeň 

vzdělání 
Odborná kvalifikace 

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

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

č. 3 učitelka  1,0 VŠ učitelství 1. a 2. st. ZŠ 

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

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

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

č. 7 učitelka  0,5 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 8 učitelka  0,2727 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 9 učitelka  0,5 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

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

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

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

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

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

č. 15 učitelka  1,0 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

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

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

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

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

č. 20 učitelka  1,0 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 21 učitelka  1,0 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

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

č. 23 učitelka  0,4545 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 24 učitelka  1,0 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 25 učitelka  1,0 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

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

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

č. 28 ředitelka 1,0 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

č. 29 učitelka, ZŘŠ 1,0 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

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

č. 31 učitelka  0,0909 VŠ učitelství 2. st. ZŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci 27,8181   

Tabulka 13: Údaje o pedagogických pracovnících 2. stupně.  
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Vychovatelky 

ŠD a ŠK 
Pracovní zařazení 

Přepočtený 

úvazek 
Stupeň vzdělání 

č. 1 vychovatelka 1,0 SŠ 

č. 2 vychovatelka 0,229 SŠ 

č. 3 vychovatelka 0,533 SŠ 

č. 4 vychovatelka 0,229 SŠ 

č. 5 vychovatelka 0,133 VŠ 

Celkem pedagogičtí pracovníci ŠD a ŠK 2,124  

Tabulka 14: Vychovatelky ŠD a ŠK. 
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3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících  

Ostatní 

pracovníci 
Pracovní zařazení 

Přepočtený 

úvazek 
Stupeň vzdělání 

č. 1 uklízečka MŠ  1,0 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 2 uklízečka ZŠ  1,0 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 3 uklízečka ZŠ  0,15 SŠ vzdělání s maturitou 

č. 4 uklízečka ZŠ  1,0 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 5 uklízečka ZŠ  0,5 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 6 uklízečka ZŠ  0,2 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 7 uklízečka ZŠ  1,0 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 8 prodavačka v bufetu 0,2 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 9 pradlena ZŠ 0,3 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 10 kuchařka ŠJ MŠ, kuchařka ŠJ ZŠ  1,0 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 11 školnice MŠ  1,0 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 12 kuchařka ZŠ  0,8 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 13 hospodářka 1,0 SŠ vzdělání s maturitou 

č. 14 kuchařka ZŠ  1,0 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 15 pomocný pracovník údržby  0,7 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 16 školník 1,0 vysokoškolské vzdělání 

č. 17 vedoucí školní jídelny ZŠ  1,0 SŠ vzdělání s maturitou 

č. 18 kuchařka ZŠ  1,0 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 19 kuchařka ZŠ  1,0 
SŠ vzdělání 

s výučním listem 

č. 20 vedoucí ŠJ MŠ, kuchařka ŠJ MŠ 1,0 SŠ vzdělání s maturitou 

č. 21 účetní, ekonom 0,8 SŠ vzdělání s maturitou 

č. 22 účetní 0,2 SŠ vzdělání s maturitou 

Celkem počet nepedagogických pracovníků 16,85  
Tabulka 15: Ostatní pracovníci.  
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4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

4.1 Zápis k povinné školní docházce  

Počet prvních tříd 

Počet dětí přijatých 

do první třídy 

prezenčně + počet 

žáků vzdělávaných 

dle §41 

Z toho nástup 

po odkladu 
Počet odkladů 

1 24 + 7 4 3 

Tabulka 16: Počet zapsaných dětí ke školnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.  

4.2 Výsledky přijímacího řízení  

Ve školním roce 2020/2021 měla Masarykova ZŠ v 9. ročníku 3 třídy. V tomto školním roce 

ukončilo povinnou školní docházku celkem 71 žáků.  

Vzhledem k distanční formě výuky v průběhu téměř celého školního roku měli ředitelé 

středních škol možnost volby mezi „jednotnou přijímací zkouškou“ (JPZ) společnosti 

CERMAT a svou vlastní „školní přijímací zkouškou“. Některé školy této možnosti využily,  

ale v naprosté většině středních škol se konala JPZ. 

 

Škola Počet přijatých žáků 

Gymnázium 8 - leté 0 

Gymnázium 6 - leté 0 

Gymnázium 4 - leté 7 

Konzervatoře  0 

SOŠ s maturitou podle oboru: 

o Technické 5 

o Ekonomické, právní a veřejnosprávní 16 

o Informační technologie 5 

o Pedagogické 0 

o Zdravotnické 4 

o Umělecké 2 

o Gastronomie 3 

o Ostatní 10 

SOŠ s výučním listem 19 

SŠ bez výučního listu  0 

Žáci nepokračující ve studiu 0 

Součet 71 

Tabulka 17: Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.  
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ K 31. 8. 2021  

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo 

Jiné 

hodnocení 

Průměr 

na žáka 

I.  19 0 19 0 0 1,000 

II. A 13 0 13 0 0 1,058 

II. B 20 0 20 0 0 1,056 

III. 24 1 23 0 0 1,172 

IV. 33 11 22 0 0 1,391 

V. 31 11 20 0 0 1,471 

VI. A 26 6 20 0 0 1,255 

VI. B 16 8 8 0 0 1,531 

VI. C 17 11 6 0 0 1,601 

VII. A 21 8 13 0 0 1,415 

VII. B 25 13 11 1 0 1,649 

VII. C 18 12 6 0 0 1,738 

VIII. A 22 9 13 0 0 1,511 

VIII. B 19 11 8 0 0 1,595 

VIII. C 19 11 8 0 0 1,750 

IX. A 23 14 9 0 0 1,652 

IX. B 26 17 9 0 0 1,823 

IX. C  22 17 5 0 0 2,161 

Celkem 394 160 233 1 0  

Tabulka 18 a): Přehled o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021.  
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5.1 Údaje o výchovných opatřeních  

1. stupeň 

třída 

Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 
Pochvala ŘŠ NTU Důtky TU 

Důtky 

ŘŠ 

I.  17 17 0 0 0 0 

II. A 13 6 0 0 0 0 

II. B 14 14 0 0 0 0 

III. 21 21 0 0 0 0 

IV. 30 10 0 2 1 0 

V. 28 6 0 3 2 0 

Celkem 123 74 0 5 3 0 

Tabulka 19: Výchovná opatření na 1. stupni. Uvádí se počet žáků v prezenčním vzdělávání (bez žáků vzdělávaných podle §41).    

2. stupeň 

třída 

Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochval

a ŘŠ 
NTU 

Důtk

a TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 

z chování 

3. stupeň 

z chování 

VI. A 21 8 0 1 1 0 0 0 

VI. B 15 2 0 0 0 0 0 0 

VI. C 17 3 0 2 1 1 0 0 

VII. A 21 13 0 2 1 0 0 0 

VII. B 18 4 0 2 2 1 0 0 

VII. C 18 2 1 0 0 0 0 0 

VIII. A 22 0 0 0 0 2 0 0 

VIII. B 17 1 0 2 1 1 0 0 

VIII. C 19 1 2 3 0 0 0 0 

IX. A 23 8 0 0 0 0 0 0 

IX. B 20 3 0 0 0 1 0 0 

IX. C 22 0 0 2 0 0 0 0 

Celkem 233 45 3 14 5 6 0 0 

Tabulka 20: Výchovná opatření na 2. stupni. Uvádí se počet žáků v prezenčním vzdělávání (bez žáků vzdělávaných dle §41).    

 

 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
NTU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 

z chování 

3. stupeň 

z chování 

Celkem 356 119 3 19 8 6 1 0 

Tabulka 21: Veškerá udělená výchovná opatření ve školním roce 2020/2021. Uvádí se počet žáků v prezenčním vzdělávání (bez 

žáků vzdělávaných podle §41).  
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

Absence žáků 

Celkový počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Celkový počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pololetí  
1. stupeň 2714 21,887 0 0 

2. stupeň 8790 37,246 22 0,094 

2. pololetí 
1. stupeň 2491 20,252 42 0,341 

2. stupeň 9062 38,893 46 0,197 

Celkem 23057 64,767 110 0,309 

Tabulka 22: Údaje o zameškaných hodinách pro školní rok 2020/2021.  

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 1. až 4. stupně, 

jako jsou pomůcky, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence nebo pomoc 

asistenta pedagoga či individuální vzdělávací plán (IVP). S mnohými dalšími žáky pracovali 

učitelé individuálně s cílem pomoci kompenzovat obtíže v jejich vzdělávání.  

Ve školním roce 2020/2021 bylo vykazováno v péči školských poradenských zařízení 56 žáků, 

z toho 20 dívek. Pedagogové zpracovali na základě doporučení PPP a SPC celkem 12 IVP, 

z toho 3 pro specifické poruchy učení, 1 pro žáka s lehkým mentálním postižením, 3 pro žáky 

s vadou řeči, 2 pro žáky s poruchou chování a 3 pro souběžné postižení více vadami. Náprava 

v podobě předmětu speciálně pedagogické péče byla prováděna pro 19 žáků, pedagogické 

intervence pro lepší zvládání výuky vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám využívalo 10 

žáků. Předmět speciálně pedagogické péče vyučovala speciální pedagožka Mgr. Helena 

Vidláková a pedagogickou intervenci Mgr. Dagmar Tobolová, PhDr. Lenka Skřekucká, Mgr. 

Karla Novobilská a Mgr. Helena Vidláková.   

Návštěvy ze školských poradenských zařízení proběhly v tomto školním roce jen v omezeném 

počtu z důvodu distanční výuky a platných hygienických opatření. Pracovnice SPC a PPP 

sledovaly děti přímo ve školním prostředí v procesu výuky a také konzultovaly s učiteli potřeby 

konkrétního žáka, svá šetření a navrhovaná opatření.  

Ve škole rovněž působili asistenti pedagoga, a to u 8 žáků (v září u 9, pak žákyně přestoupila 

na jinou školu z důvodu změny bydliště). Asistenti pedagoga poskytovali podporu učiteli či 

vychovateli při vzdělávání žáka a poskytovali pomoc určenému dítěti nebo i více dětem ve 

třídě. Jejich činnost pozitivně ovlivňovala nejen vzdělávání určených žáků, ale také přispívala  

ke zlepšení situace ve třídách, k eliminaci rušivých vlivů a ke zdárnému průběhu výuky. 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

www.zshnojnik.com                                       - 23 -                                                                 2020/21 

Téměř celý školní rok, s výjimkou září a června (a na prvním stupni ještě prosince), byly školy 

úplně nebo částečně uzavřeny a výuka probíhala distanční formou, včetně výuky předmětu 

speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence. S žáky se SVP individuálně pracovali 

nejen učitelé v rámci podpůrných opatření, ale také třídní učitelé a další vyučující. Intenzivní 

pomoc a péče jim byla poskytována i ze strany asistentů pedagoga, kteří (stejně jako ostatní 

pedagogové) úzce spolupracovali rovněž s rodiči žáků. Pro potřebné žáky se organizoval 

systém doučování, do něhož se zapojili někteří učitelé, asistenti pedagoga  

i vychovatelky. Pro žáky a rodiče se zpracovávaly přehledy zadávaných domácích úkolů  

i písemných prací, a to jak z důvodu informovanosti o práci a přípravě na vyučování, tak 

z důvodu nepřetěžování žáků, zejména žáků se SVP. Osvědčily se zápisy vyučovacích hodin 

v Google Učebnách s osnovou práce v hodině a odkazy na probíranou látku, aby i „pomalejší“ 

nebo nepřítomný žák věděl, co a jak bylo probíráno. 

6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, PREVENCI RIZIK  

A O ŠKOLNÍCH ÚRAZECH 

6.1 Charakteristika strategie preventivního programu školy  

V tomto školním roce došlo na pozici metodika prevence ke změně. Nyní tuto funkci zastává 

Mgr. Zuzana Pyszková, která rovněž zahájila studium ke s získání kvalifikace pro tuto 

specializační činnost. Rodiče byli s touto změnou seznámeni na třídních schůzkách konaných 

v měsíci září. Žáci byli prostřednictvím svých třídních učitelů seznámeni s náplní práce 

školního metodika prevence (ŠMP) a možnostmi kontaktu v konzultačních hodinách nového 

školního roku. 

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

a agresivního chování, na kyberšikanu, poruchy příjmu potravy, vandalismus a jiné formy 

násilného chování, záškoláctví, na nebezpečí skrytá ve virtuálním prostředí, na užívání 

návykových látek, alkoholu a tabáku, patologické hráčství (gambling), virtuální drogy 

(počítače, mobilní telefony a jejich eventuální zneužití), kriminalitu a delikvenci mladistvých, 

xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus.  

Důraz byl kladen na pozitivní klima ve třídách a zdravé vztahy mezi spolužáky a také  

na budování zdravého sebevědomí a sebehodnocení. 

6.2 Besedy a přednášky 

Z důvodů epidemiologické situace a vydaného nařízení vlády byly školy od října do začátku 

prosince a pak od ledna do května uzavřeny. Naplánované besedy, přednášky a exkurze se proto 

nemohly konat prezenčně, pouze výjimečně v období částečného rozvolnění, proto byly 

posíleny třídnické hodiny, na kterých byly probírány výše uvedená témata. 

6.3 Exkurze 

Po návratu žáků do škol z distanční výuky proběhly exkurze v rámci tříd. Také se v termínu  

od 11. 6. do 20. 6. 2021 podařila uskutečnit plánovaná sportovně relaxační exkurze do 
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chorvatské Poreče. Účastnili se jí žáci napříč ročníky, které čekala spousta zábavy a soutěží. 

V závěru školního roku se uskutečnily školní exkurze žáků. Všichni žáci se tak zúčastnili se 

svou třídou akce vedoucí k eliminaci sociální izolace v rámci distanční výuky, akce k 

prohloubení kamarádských vztahů a zlepšení vzájemné komunikace.  

         

6.4 Práce se vztahy 

V termínu od 2. 9. do 4. 9. 2020 se žáci šestých tříd zúčastnili již tradičního adaptačního kurzu, 

který se letos opět konal na Gruni. Cílem je vzájemné poznávání se, utváření třídního kolektivu, 

navázání kamarádství a posílení klimatu. Čekalo je mnoho soutěží, společných her  

i poznávání a díky hezkému počasí se vydařilo také sportování, turistika i společné posezení  

u ohně.  

Naplánovaný lyžařský kurz se vzhledem k nařízení vlády v souvislosti s covid-19 nemohl 

uskutečnit, žáků, bude dána možnost v dalším školním roce. 

6.5 Schůzky s třídními učiteli 

Z důvodu epidemiologické situace se osobní schůzky s třídními učiteli neuskutečnily. Případné 

problémy se řešily na individuálních konzultacích či na online pedagogických poradách.  

6.6 Vzdělávací akce 

Z důvodu epidemiologické situace se metodik prevence prezenčně nezúčastnil žádných 

vzdělávacích akcí.  

6.7 Školní úrazy  

Školní úrazy v ZŠ 

Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno 

13 úrazů žáků. Jeden záznam o úrazu žáků byl vyplněn a řádně odeslán, odškodněn byl 

jeden úraz a jeden úraz byl odškodněn z loňského školního roku 2019/2020. 



Výroční zpráva o činnosti Masarykovy Základní školy a mateřské 

školy Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

www.zshnojnik.com                                       - 25 -                                                                 2020/21 

Nejvyšší počet úrazů (celkem 8) se stal během vyučování v hodinách TV v tělocvičně, při 

aktivitách na školní zahradě a školním hřišti, k 1 úrazu došlo na WC o přestávce, k 1 úrazu na 

chodbě, 1 úraz se stal ve vyučování (hodina vaření), 1 úraz během akcí konaných mimo školu 

(exkurze Archeopark Chotěbuz) a k 1 úrazu došlo ve školní družině. 

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

školní zahradě, kde je největší pravděpodobnost vzniku úrazů. 

Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a učinila se preventivní opatření 

pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli opětovně předem poučeni o bezpečnosti a pravidlech 

chování ve škole. Po vzniku úrazů došlo k opětovnému poučení žáků, po úrazech v TV jim byla 

opětovně připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností. K omezení školní 

úrazovosti byla nejvíce uplatňována výchovná prevence žáků a pravidelná školení všech 

zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedeny v třídních knihách 

jednotlivých tříd.  

Školní úrazy v MŠ 

Ve školním roce 2020/2021 bylo v mateřské škole zaznamenáno a v knize školních úrazů 

zaevidováno 6 úrazů dětí. Dva záznamy o úrazu dětí byly vyplněny a řádně odeslány, 

odškodněn nebyl žádný úraz. 

Nejvyšší počet úrazů (celkem 5) se stal na zahradě mateřské školy, k 1 úrazu došlo v herně 

mateřské školy. 

Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině úrazů dětí došlo na zahradě a v herně mateřské 

školy, kde je největší pravděpodobnost vzniku úrazů. 

Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a učinila se nápravná opatření pro 

předcházení vzniku úrazů. Děti byly vždy předem poučeny o bezpečnosti a pravidlech chování 

v mateřské škole. Po vzniku úrazů došlo k opětovnému poučení dětí o pravidlech při pobytu na 

zahradě a při hrách v herně mateřské školy. K omezení školní úrazovosti byla nejvíce 

uplatňována výchovná prevence dětí a pravidelná školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP  

a PO. Poučení dětí o bezpečnosti jsou vedeny v třídních knihách jednotlivých tříd.  

Všichni zaměstnanci byli seznámeni s rozborem úrazovosti MŠ a ZŠ dne 31. 08. 2021. 

6.8 Jiné 

V průběhu školního roku také probíhaly schůzky školního poradenského pracoviště, jehož 

členy jsou Mgr. Dagmar Tobolová (ředitelka školy), PhDr. Lenka Skřekucká (zástupce 

ředitelky + výchovný poradce), Mgr. Zuzana Pyszková (školní metodik prevence), Mgr. Helena 

Vidláková (speciální pedagog), Mgr. Vít Pyško (metodik pro volbu povolání). 

Byl vytvořen preventivní program školy pro tento školní rok a plán preventivních besed  

a přednášek, které se nakonec nemohly uskutečnit z důvodu omezení provozu školy.  
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Pravidelně probíhala spolupráce metodičky prevence s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, 

s vedením školy, výchovnou poradkyní a rodiči. Důležité dokumenty, kontakty, odkazy, 

informace o preventivních tématech se zveřejňovaly na webových stránkách školy nebo  

na nástěnce, která byla umístěna v přízemí budovy druhého stupně, vedle schránky důvěry. 

V květnu škola požádala o dotaci v rámci projektu Prevence rizikového chování MSK. 

V červnu byla dotace schválena a jejím prostřednictvím může škola v následujícím školním 

roce vyčerpat 60 000 Kč na specializační studium pro školního metodika prevence, literaturu 

pro pedagogický sbor a na další vzdělávání pro pedagogy v této oblasti. 

6.9 Zhodnocení 

Školní rok 2020/2021 byl velmi specifický. Prezenčně se nemohly se konat žádné besedy, 

přednášky a exkurze z důvodu epidemiologické situace.  

Co se podařilo uskutečnit: 

− organizaci třídnických hodin 1x týdně po dobu distanční výuky a 1x měsíčně po dobu 

prezenční výuky, 

− spolupráci s jinými organizacemi a institucemi, 

− spolupráci třídních učitelů, metodika prevence a výchovné poradkyně, 

− seznamování rodičů s možností konzultace v rámci poradenského systému školy (školní 

metodik prevence, výchovný poradce, metodik pro volbu povolání). 

Co v budoucnu zlepšovat:  

− informovanost rodičů v prevenci sociálně patologických jevů  

o přednášky pro zákonné zástupce, 

− informovanost pedagogů v prevenci sociálně patologických jevů  

o přednášky a semináře pro pedagogy. 

7. ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE 

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

Pyszkovou a kariérovým poradcem (metodikem pro volbu povolání) Mgr. Vítem Pyškem,  

s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) ve Frýdku-Místku, Speciálním pedagogickým 

centrem (SPC) v Ostravě, třídními učiteli (TU) a ředitelkou školy. Podle možností daných 

hygienickými opatřeními vzhledem ke covid -19 se zúčastnila pracovních setkání pro výchovné 

poradce, byla členkou Asociace výchovných poradců. Činnost VP představovala nedílnou 

součást činnosti školního poradenského pracoviště, které zajišťuje informační  

a poradenské služby ve škole. Jeho členy byli již výše jmenovaní pedagogové a dále také 

speciální pedagožka školy Mgr. Helena Vidláková.  
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V rámci své činnosti se výchovná poradkyně věnovala pozornost žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami - v evidenci školských poradenských zařízení jich bylo 56, z toho 20 

dívek, 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 (12), nebo jim poskytnuta pomoc asistenta pedagoga (8) či 

speciální výuka v podobě pedagogické intervence nebo předmětu speciálně pedagogické péče 

– celkem se jednalo o 29 žáků. Dále učitelé poskytovali pomoc žákům a individuálně pracovali 

s těmi, kteří potřebovali podporu při vzdělávání.   

VP projednávala ve školním roce 16 výchovných případů a mnoho dalších různých záležitostí 

s třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků i s některými žáky. Těchto jednání se někdy 

účastnili členové školního poradenského týmu, TU a podle potřeby i další pedagogičtí 

pracovníci, jako ředitelka školy, asistentky pedagoga, vychovatelky nebo učitelé. Předmětem 

jednání s rodiči byly nejčastěji výchovné a výukové problémy dětí i vysoká absence, s žáky pak 

chování ke spolužákům a rizikové jevy. Aktuální problémy se řešily ihned ve spolupráci s TU, 

vedením školy, MP, zákonnými zástupci, odborníky. Ve školním roce odeslala VP 6 hlášení 

přes Systém včasné intervence. 

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, různých podpůrných 

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

a akcí pro žáky i rodičovskou veřejnost, v tomto školním roce v omezeném množství,  

a často, zejména pro rodiče, on-line formou.  

Téměř celý školní rok vzdělávání a výchovu zásadně ovlivnila epidemiologická situace v naší 

republice a částečné nebo úplné uzavření škol. V době uzavření školy probíhala výuka distanční 

formou, včetně výuky předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence. Celý 

výchovný a vzdělávací proces se tak přesunul do roviny, kdy nemohlo docházet k osobnímu 

kontaktu pedagoga a žáka ani žáků mezi sebou. O to větší důraz se kladl na sledování 

porozumění látce, individuální přístup, zpětnou vazbu – tedy na formativní hodnocení. Učitelé 

více komunikovali s každým žákem, všímali si, co potřebuje ke zvládání učiva a sledovali jeho 

postup. Věnovali pozornost základnímu učivu, ale nabízeli i učivo doplňující a rozšiřující. 

Velmi důležitá byla práce se žáky ohroženými školním neúspěchem či vysokou absencí  

a s jejich rodiči. Organizoval se systém doučování těchto žáků v každé třídě, do něhož  

se zapojili někteří učitelé, asistenti pedagoga i vychovatelky. Pro žáky a rodiče se zpracovávaly 

přehledy zadávaných domácích úkolů i písemných prací, a to jak z důvodu informovanosti  

o práci a přípravě na vyučování, tak z důvodu nepřetěžování žáků. Osvědčily se zápisy 

vyučovacích hodin v Google Učebnách s osnovou práce v hodině a s odkazy na probíranou 

látku, aby i nepřítomný žák věděl, co a jak bylo probíráno. 

Pro práci VP měla i v době distanční výuky význam efektivní komunikace s žáky a rodiči, 

individuální práce se žákem (zejména z pozice třídního učitele a asistenta pedagoga)  

a podpora samostatnosti žáků. 
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8. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY  

Aktivity EVVO školního roku 2020/2021 se výrazně redukovaly omezeními vyplývajícími 

s šířením onemocnění covid-19. Po většinu školního roku probíhala distanční výuka žáků, byla 

pozastavena (přesunuta, nebo úplně zrušená) velká část akcí. Nekonala se tak řada soutěží, 

konferencí, vzdělávacích akcí ani exkurzí – tím se značně snížila motivace žáků pro mimoškolní 

činnost. V případě badatelských prací, na kterých žáci pracují dlouhodobě, nedošlo k možnosti 

jejich prezentování na školní, krajské či celorepublikové úrovni. Zvláště demotivující byla tato 

skutečnost u žáků devátých tříd, kteří již nebudou moci výsledky svých bádání prezentovat  

na veřejnosti.  

I v průběhu distanční výuky se kladl důraz na environmentální vzdělávání a výchovu. Přestože 

podmínky výuky byly po většinu školního roku omezené a žáci neměli možnost podílet  

se na ekologizaci provozu školy, pracovat a vyučovat se na školní zahradě, byli informováni  

o důležitosti udržitelného přístupu člověka k přírodě. 

V souvislosti s uzavřením škol na většinu školního roku neprobíhaly kroužky ani sběrové 

soutěže. Došlo tak k přerušení bohaté ekologické aktivity, kterou se mohla naše škola pyšnit 

v minulých letech.  

Přesto se i tak žáci prostřednictvím distančních konzultací zapojili do fotografických  

a výtvarných soutěží, v nichž byli úspěšní. Mezi největší úspěchy, které žáci školy v tomto 

školním roce zaznamenali, patří fotografické úspěchy Doroty Kotasové (7. C), která svými 

snímky květů získala 2. místo v celostátní soutěži „Rostliny pro zdraví a krásu“ a 4. místo 

v celostátní soutěži „Náš život s rostlinami“. 2. místo v národním kole Floristické soutěže 

získala Johana Kozlová (9. B), které tento úspěch umožnil opět získat možnost účasti  

na profesionální soutěži Děčínská kotva. V závěru školního roku zvítězila v okresním kole 

Floristické soutěže Klára Kutajová (8. C) a postoupila tak do podzimního moravského 

zemského kola v Prostějově. Aktivně se do přírodovědného projektu zapojila i školní družina, 

která jeho prostřednictvím uspěla ve dvou celorepublikových výtvarných soutěžích: “Zahrada 

plná života” a “Les nás baví”. 

V omezeném čase prezenční výuky se uskutečnily vzdělávací akce s ekologickou tematikou 

(Tonda Obal na cestách a Strom života). Na konci školního roku začal pracovat Badatelský 

klub, jehož prostřednictvím se žáci 6. třídy zapojili do soutěže “Bádám, bádáš, bádáme”, která 

bude ukončená prezentací jejich práce v říjnu.  

V rámci oblasti EVVO je naše škola zapojena do projektu M.R.K.E.V. pod Sdružením středisek 

ekologické výchovy Pavučina, Recyklohraní a je aktivním členem KEV.  

Díky členství v KEV a bohaté ekologické aktivitě školy jsme také nositeli titulu Škola 

udržitelného rozvoje 1. stupně, a to do roku 2022. V souvislosti s omezeními způsobenými 

šířením nemoci covid-19 nemohla proběhnout řada aktivit pořádaných KEV. Naši žáci se tak 

nemohli zúčastnit plánované „Žákovské badatelské ekologické konference“ v Praze ani 
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„Prezentace badatelských projektů EVVO“ v Ostravě. Na obě konference se pracně 

připravovali a vzhledem k tomu, že v příštím roce už někteří z nich nebudou žáky naší školy, 

ztratili tak možnost prezentace výsledků své práce na veřejnosti.  

Jedinou aktivitou, která proběhla i přes náročnost distanční výuky, bylo zapojení žáků  

do literární a fotografické soutěže vyhlášené KEV „Rostliny pro zdraví a krásu“. V soutěži 

obsadila Dorota Kotasová (7. C) druhé místo za fotografie léčivých rostlin a v září převezme 

diplom na MŠMT v Praze.  

Nezbývá než si přát, aby se epidemiologická situace uklidnila a umožnila všem trvale  

se setkávat při společných aktivitách rozvíjejících znalosti a schopnosti žáků nejen 

v environmentální oblasti. 

8.1 Přehled vybraných školních akcí v rámci EVVO  

Už víme, co s odpadem, aneb Tonda Obal na cestách 

V pondělí 21. 9. 2020 proběhla na naší škole série přednášek o nakládání s odpadem. V rámci 

programu Tonda Obal na cestách organizovaného společností EKO-KOM si žáci jednotlivých 

tříd prvního stupně mimo jiné vyzkoušeli, jak správně třídit odpad a žáci druhého stupně se 

dověděli mnoho zajímavostí  

o následném zpracování odpadu. Přednášky byly doplněny množstvím názorných pomůcek a 

poutavými videy. Nejdůležitějším zjištěním, ke kterému žáci při přednáškách dospěli, byl fakt, 

že nejlepší je vůbec žádný odpad nevytvářet. 

Johana Kozlová se i v tomto školním roce stala „Hvězdou floristiky“  

To, jak náročné je dodržet všechna floristická pravidla, a navíc vnést do svého díla nápad,  

už Johana Kozlová (9. B) ví z minulého školního roku, kdy s floristikou začala. Po loňském 

vítězství v národním kole a získání titulu Hvězda floristiky se očekávalo, že se i letos ocitne  

na stupních vítězů. S tímto vědomím jela Johana ve čtvrtek 21. 9. 2020 do Prostějova, kde se v 

Kulturním a společenském centru konal devátý ročník Zemského kola Floristické soutěže. 

Zhruba 30 amatérských floristů z celé Moravy a Slezska zde soutěžilo ve vazbě kulaté kytice 

pro oslavence a vytváření vypichované misky. Při zahajování soutěže všem popřáli hodně štěstí 

jak zástupci statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje, tak i zástupci organizátora 

soutěže - Českého zahrádkářského svazu. I když měli všichni soutěžící v jedné kategorii stejné 

podmínky (stejný materiál a pomůcky), byly jejich výsledné výrobky dosti odlišné. Porota 

neměla vůbec jednoduchou práci. Přestože při hodnocení rozhodovalo estetické hledisko, šanci 

na úspěch měla jen aranžmá, která splňovala přísná floristická pravidla. Johana se díky své 

zručnosti a kreativitě umístila na třetím místě a postoupila tak do celostátního kola. 

Národní kolo se následně konalo v pátek 2. 10. 2020 v rámci výstavy Flora v Olomouci. Johana 

i zde prokázala, že má s floristikou bohaté zkušenosti. Odborná porota ohodnotila její práci 
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druhým místem. Naše mladá floristka se tak na celorepublikové úrovni zasloužila  

o vzornou reprezentaci školy.  

 

Šikulové na přednášce o vlaštovkách  

Páteční odpoledne 25. 9. 2021 strávili žáci školní družiny oddělení Šikulů v učebně přírodních 

věd, kde na ně čekala řada informací o vlaštovkách. Žáci 8. A, Markéta Černá, Marek Witas a 

Ladislav Szewieczek, se po pečlivé přípravě proměnili v mladé lektory. Pro mladší spolužáky 

si připravili video, kvíz i tajenku o vlaštovkách. Největší úspěch však měla soutěž v pouštění 

vlastnoručně vyrobených papírových vlaštovek. Na ty nejšikovnější děti čekaly ceny v podobě 

jedinečných vlaštoviček, které vyrobil Láďa 3D perem. A že o ně měli žáci velký zájem, 

dokazovala i napjatá soutěžní atmosféra. Z přednášky odcházeli Šikulové nabití vědomostmi o 

vlaštovkách. Všichni teď spolehlivě odliší vlaštovku od jiřičky, poznají jejich hnízda a najdou 

jejich zimoviště. Pro mladé lektory bylo velkým oceněním srdečné poděkování všech účastníků 

a prosba o další podobné setkání.  

Žáci šesté třídy zachraňovali planetu 

V poslední školní den kalendářního roku 2020 se žáci 6. B a 6. C proměnili ve válečníky, kteří 

měli za úkol odvrátit katastrofu. Prostřednictvím interaktivní vzdělávací hry  

o významu vody pro člověka a planetu s názvem „Strom života“ se přenesli do světa bojujícího 

o přežití kvůli vyčerpání zdrojů pitné vody. Úkolem našich žáků bylo porazit zlého ducha, 

vyčistit vodu a pomocí všemocného šamana zachránit Strom života. Věrohodnosti napínavého 

příběhu pomáhaly četné rekvizity, kostýmy a tajuplná hudba. Hru, během níž žáci získali řadu 

informací o významu a vlastnostech vody připravili zkušení tvůrci interaktivních vzdělávacích 

programů za finanční podpory společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. 

K tomu, aby vše dobře dopadlo  

a planeta se zachránila, bylo potřeba spolupráce, asertivity a odvahy. Žáci během zhruba 

tříhodinového programu provedli řadu atraktivních pokusů, zažili napětí a pochopili, že jen 

společnými silami mohou dosáhnout požadovaného cíle. Záchrana planety byla nezvyklým  

a zajímavým zakončením kalendářního roku a poskytla našim žákům nevšední zážitek. 

4. místo v celorepublikové soutěži pro naši mladou fotografku 

V náročné době, která nebyla příliš nakloněna aktivitám nad rámec výuky, kdy nebyly 

organizovány badatelské konference ani soutěže s osobní účastí soutěžících, dokázali naši žáci 

prokázat svůj skrytý přírodovědný potenciál alespoň formou účasti ve fotografických soutěžích. 

Jednou z nich byla i celostátní soutěž „Náš život s rostlinami“ organizovaná Českým 

zahrádkářským svazem. Do této soutěže se elektronicky zapojilo 11 žáků druhého stupně naší 

školy: Kristýna Hradská, Ondřej Kopány, Nikola Labudová, Ema Molinová, Tereza Jelenová 

(6. A), Ivana Przywarová (7. B), Dorota Kotasová, Markéta Kukuczová, Aneta Pyszková  

(7. C), Markéta Černá (8. A) a Jakub Staněk (9. A). Komise pro práci s mládeží ČZS a redaktoři 

časopisu Zahrádkář vyhodnotili 140 soutěžních snímků z celé ČR (112 v kategorii žáků 
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základních škol a 28 v kategorii žáků středních škol) a v každé kategorii ocenili pět 

nejzdařilejších fotografií. Mezi oceněnými autory je i Dorota Kotasová (7. C), která svým 

snímkem orosené plamenky latnaté obsadila 4. místo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění poroty ve fotografické soutěži 

O tom, že je Viktorie Pezdová z 8. B skvělou fotografkou, svědčí řada úspěchů v mnoha 

soutěžích. Nyní si na své konto přidala další úspěch v soutěži „Ze života hmyzu“ v podobě 

Ocenění poroty. Soutěž organizovalo Středisko volného času v Ostravě-Zábřehu u příležitosti 

Dne Země. Z naší školy se do ní zapojili čtyři žáci - Eliška Bejdáková (7. C), Markéta Černá  

(8. A), Viktorie Pezdová (8. B) a Jakub Staněk (9. A).  Konkurence v soutěži byla dosti vysoká, 

sešlo se v ní celkem 121 snímků a odborná porota bezesporu neměla lehkou práci. U soutěžních 

prací hodnotila atraktivitu snímku, technické zpracování, nápaditost a využití světla.  

To, že udělila jediné ocenění poroty, svědčí o kvalitě Viktoriiny fotografie. Naše mladá 

fotografka na ni zachytila včelu na kopretině. Snímek byl vzhledem ke svému obsahu nazván 

„Snídaně v trávě“. 

 

 

 

 

Naše mladé floristky opět nezklamaly 
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Po dlouhé pauze způsobené koronavirovou pandemií proběhlo 22. června 2021 okresní kolo 

Floristické soutěže. Organizátoři soutěže z Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu 

Frýdek-Místek pozvali účastníky z řad žáků, juniorů a seniorů do Národního domu, kde  

na soutěžící čekaly dva nelehké úkoly – uvázání kulaté kytice a vytvoření aranžmá z živých 

rostlin. Naši školu v soutěži reprezentovaly 3 žákyně, Marie Stryjová, Klára Kutajová  

(8. C – kategorie mladší žáci), Johana Kozlová (9. B – kategorie junior) a za vyučující  

Mgr. Magda Luzarová (kategorie senior). 

 

Vzhledem k tomu, že se naše reprezentantky na soutěž pečlivě připravovaly, nebylo pro ně 

těžké obstát v silné konkurenci a dodržet ve svých vazbách řadu přísných floristických pravidel. 

Ocitly se proto všechny na stupních vítězů. V kategorii mladších žáků obsadila Klára Kutajová 

1. místo a Marie Stryjová 2. místo, v kategorii juniorů se Johana Kozlová umístila na 3. místě 

a jejich vyučující v kategorii senior obsadila 2. příčku. Ze soutěže se všechny vracely s plnýma 

rukama kytic a pocitem dobře odvedené práce. Klárka navíc i s odhodláním předvést svou 

zručnost v podzimním zemském moravském kole soutěže v Prostějově, kam díky svému 

vítězství postoupila. 
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2. místo v celostátní soutěži „Rostliny pro zdraví a krásu“ 

Literární, výtvarná a fotografická soutěž „Rostliny pro zdraví a krásu“ byla vyhlášená Klubem 

ekologické výchovy ve spolupráci s ČK pro UNESCO už v minulém školním roce  

u příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin. V souvislosti s omezeními vyplývajícími 

s šířením covidu-19 se uzávěrka soutěže posunula až na tento rok. Do soutěže bylo v obou 

letech zasláno celkem 165 prací z 20 škol. Mezi účastníky nechyběly ani spisovatelky  

a fotografky naší školy. Jednalo se celkem o 10 žákyň druhého stupně, které si i v průběhu 

distančního vzdělávání našly čas pro tvorbu svých soutěžních prací. Do literární části soutěže 

se zapojila Klára Kutajová a Karolína Tomicová (8. C). Fotografováním rostlin „pro zdraví  

a krásu“ trávily svůj volný čas Ema Molinová (6. A), Aneta Lasotová (7. B), Dorota Kotasová 

(7. C), Anežka Przeczková (7. C), Markéta Černá (8. A), Viktorie Pezdová (8. B), Bára 

Boháčová a Kamila Pavlicová (absolventky školy). Porota ocenila 2. místem jednu ze tří 

fotografií Doroty Kotasové. Která je ta vítězná, se naše úspěšná fotografka dozví 15. září 2021 

na slavnostním předání diplomů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze.  

 

9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP)  

A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Jméno účastníka Datum, místo Název akce 

Magdaléna Klímová 28. 08. 2020, online Projektový den s matematikou (KVIC) 

Hana Kurillová 
14. 09. 2020 Olomouc, 

Počítačová služba s.r.o. 

Čtenářskou dílnou ke čtenářské 

gramotnosti 

Dagmar Lokayová 16. 9. 2020, Nový Jičín 
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři 

musíme ukázat cestu 

Naděžda Rzymanová 18. 9. 2020 Frýdek - Místek 
Metody a postupy práce s žáky s SVP 

pro ZŠ 

Karla Novobilská 13. 10. 2020, online 
Osvědčená cvičení tvůrčího psaní aneb - 

Jak učit sloh bez nudy 

Karla Novobilská 14. 10. 2020, online 
Čeština na dálku – aneb sdílení 

zkušeností 

Zuzana Pyszková 21. 10. 2020, online Aby online výuka nebyla jen frontální 

Zuzana Pyszková 22. 10. 2020, online 
TOP 10 nástrojů pro online výuku 

matematiky 

Barbora Horinová, 

Ilona Rucká 
3. 11. 2020, online 

Distančně snadno a bez problémů  

v jazykovém vzdělávání 

Karla Novobilská 4. 11. 2020, online ADHD - prakticky 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Jméno účastníka Datum, místo Název akce 

Dagmar Tobolová 10. 11. 2020, online 
Legislativní novinky školního roku 

2020/2021 

Martina Imider 13. 11. 2020, online 
Distančně snadno a bez problémů  

v jazykovém vzdělávání 

Helena Vidláková 9. 11. 2020, online 
Když se v matematice nedaří aneb Jak 

podpořit žáky nejen s dyskalkulií 

Martina Imider 24. 11. 2020, online 
Bloggers: Představení sady učebnic  

a využití jejich potenciálu naplno 

Ilona Rucká 25. 11. a 2. 12. 2020, online 
Jak rozmluvit žáky - tentokrát online 

(německý jazyk) 

Helena Vidláková 26. 11. 2020, online MS Teams Geogebra 

Zuzana Pyszková 30. 11. a 1. 12., online 
Metodické a poradenské centrum pro 

školy – matematická gramotnost 

Martina Imider, 

Irina Romaněnko 
2. 12. 2020, online 

MS Teams a jejich praktické využití  

v online výuce cizích jazyků 

Magda Luzarová 2. 12. 2020, online Geologie na dálku i zblízka 

Hana Kurillová 9. 12. 2020, online Čtenářské dílny - poezie 

Hana Kurillová 
26. 11. -13. 12. 2020, 

online kurz 

Moderní trendy nejen ve výuce dějepisu 

(Nesmrtelný Egypt...) 

Magda Luzarová 3. 12. 2020, online 

Podíl zoologických zahrad při 

environmentálním vzdělávání, výchově  

a osvětě - Ochrana biodiverzity 

Klára Rylková 6. 1. 2021, online 
Didaktická inspirace (nejen) pro 

distanční výuku 

Barbora Horinová 13. 1. 2021, online 
Angličtina pro 1. stupeň -  jak rozmluvit 

každé dítě 

Lenka Skřekucká 15. 1. 2021, online Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 

Karla Novobilská 18. 1. 2021, online Cesta správného nastavení hlasu 

Karla Novobilská 27. 1. 2021, online Formativní hodnocení v praxi 

Marie Škvarová 27. 1. 2021, online Formativní hodnocení v praxi 

Jana Štěpánková 27. 1. 2021, online Formativní hodnocení v praxi 

Marie Škvarová, 

Petra Kufová 
2. 2. 2021, online  

Seminář se spisovatelkou Klárou 

Smolíkovou 

Hana Kurillová 10.-14. 2. 2021, online kurz 
Komunikační pojetí v integrované výuce 

mluvnice a slohu 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Jméno účastníka Datum, místo Název akce 

Martin Gelnar 15. 2. 2021, online Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Renáta Dvořáčková 15. 2. 2021, online Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Ilona Rucká 18. 2. 2021, online Němčina v pohybu 

Irina Romaněnko 18. 2. 2021, webinář Domácí úkoly 

Dagmar Tobolová 19. 2. 2021, webinář Metodická poradna pro ředitele škol 

Irina Romaněnko 23. 2. 2021, webinář 
Praktické tipy na distanční výuku cizích 

jazyků 

Pavlína Budinská 22. - 23. 2. 2021, webinář Číst se naučí každý 

Jitka Jurgová 22. - 23. 2. 2021, webinář Číst se naučí každý 

Renáta Dvořáčková 24. 2. 2021, online Hrajeme si v matematice 

Dagmar Lokayová 24. 2. 2021, online Hrajeme si v matematice 

Jitka Jurgová 24. 2. 2021, online Hrajeme si v matematice 

Hana Kurillová 
24. 2. 2021,  

online workshop 
Nenásilná komunikace v ČJ na 2. stupni 

Irina Romaněnko 2. 3 .2021, webinář 
Digitální technologie ve výuce cizích 

jazyků 

Barbora Horinová 8. -10. 3. 2021, online Anglická gramatika (efektivně a snadno) 

Marie Škvarová 1. 3. 2021, online Ochutnávka RWCT 2 

Hana Kurillová 
15. -21. 3. 2021,  

online kurz 

Česká moderna  

a práce s uměleckými texty 

Helena Vidláková 22. 3. 2021, online Setkání metodického klubu matematiky 

Dagmar Tobolová 26. 3. 2021, online Jak efektivně vést pracovní poradu 

Naděžda Rzymanová 31. 3. 2021, online 
Význam a možnosti využití emocionální 

inteligence 

Marie Škvarová 6. 4. 2021, webinář Angličtina od začátku 

Lenka Plachtová 7. 4. 2021, webinář 
Obrazy dějin každodennosti: 

chromolitografie mezi muzeem a školou 

Ilona Rucká 7. 4. 2021, webinář 
Klett Maximal interaktiv -  

podpora k novým učebnicím 

Hana Kurillová 7. 4. 2021 online 
Společenství praxe - Digitální 

gramotnost v ČJL 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Jméno účastníka Datum, místo Název akce 

Kateřina Wiejová 19. 4. 2021, online webinář 
Atlas, jak ho možná neznáte, aneb Tipy 

do výuky NEJEN zeměpisu 

Pavlína Budinská 19. 4. 2021, online 
Metoda tří startů - Živá abeceda, Čteme 

a píšeme s Agátou 

Karla Molinová 25. 4. 2021, online 
Čteme a píšeme s Agátou 2. část, 

Slabikář 1. - 3. díl, 

Pavlína Budinská 25. 4. 2021, online 
Čteme a píšeme s Agátou 2. část, 

Slabikář 1. - 3. díl, 

Helena Vidláková 26. 4. 2021, online Metodický klub matematiky - Inspiromat 

Karla Molinová 28. 4. 2021, online Matýskova matematika – 1. stupeň 

Pavlína Budinská 28. 4. 2021, online Matýskova matematika – 1. stupeň 

Hana Kurillová 29. 4. 2021, online Testování s Fredem 

Karla Molinová 30. 4. 2021, online 
Novinky Amos – soubor vzdělávacích 

materiálů 

Pavlína Budinská 30. 4. 2021, online 
Novinky Amos – soubor vzdělávacích 

materiálů 

Martina Imider 
11. 5. 2021 a 14. 5. 2021, 

online 

Distančně na míru: distančně koncepčně, 

kreativně, inspirativně –  cizí jazyky 

Irina Romaněnko 13. 5. 2021, online webinář 
Rusko z různých úhlů pohledu –  

mezipředmětové vztahy 

Helena Vidláková 13. 5. 2021, online seminář Metodický den matematiky 

Michaela Kiedroňová 
25. – 26. 5. 2021,  

online webinář 
Vývojová dysfázie prakticky 

Ivana Guziurová 
25. – 26. 5. 2021,  

online webinář 
Vývojová dysfázie prakticky 

Magda Luzarová 8. 6. 2021, webinář 
Les ve škole –  jak učit o přírodě v 

přírodě 

Dagmar Tobolová 16. 6. 2021, webinář Průvodce změnami RVP 

Tabulka 23: Přehled DVPP pro školní rok 2020/2021. 

10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

Přehled aktivit školy Třída, skupina Datum konání 

Zahájení školního roku ZŠ, MŠ 1. 9. 2020 
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Přehled aktivit školy Třída, skupina Datum konání 

Adaptační kurz – Gruň  6. A, 6. B, 6. C 2. – 4. 9. 2020 

Exkurze – Prašivá 7. C 3. 9. 2020 

Exkurze – Gruň 9. C 3. – 4. 9. 2020 

Ukázka latinskoamerických tanců 1. stupeň 7. 9. 2020 

Projekt Lysá hora 9. ročník 10. 9. 2020 

Evaluace školy napříč ČR, dotazníkové šetření – 

Technická univerzita v Liberci 
ZŠ 15. 9. 2020 

Hravé dopoledne (zápis do 1. třídy) 1. ročník 17. 9. 2020 

Oblastní kolo floristické soutěže, Prostějov Vybraní žáci 17. 9. 2020 

Vzdělávací program Tonda obal na cestách ZŠ 21. 9. 2020 

Přednáška o vlaštovkách ŠD 25. 9. 2020 

Den jazyků 1. stupeň 30. 9. 2020 

Hra na veverku – interaktivní vzdělávací program ŠD 2. 10. 2020 

Seznámení s němčinou netradičně 6. ročník 2. 10. 2020 

Floristická soutěž – národní kolo, Olomouc Vybraní žáci 2. 10. 2020 

Přejezd Beskyd na kolech 8. – 9. ročník 8. – 9. 10. 2020 

Fotografování prvňáčků 1. ročník 13. 10. 2020 

Voda a život – fotografická soutěž, Brontosaurus Vybraní žáci Listopad 2020 

Matematický klokan online (přesunuto z března 2020) Vybraní žáci 11. 11. 2020 

Olympiáda v ČJ Vybraní žáci 27. 11., 26. 1. 2020 

Ptáci na krmítku – projekt školní družiny ŠD Prosinec 2020 

Motivační hodina chemie – ukázky pokusů 8. A 4. 12. 2020 

Mikulášská nadílka ZŠ, MŠ 4., 7. 12. 2020 

Motivační hodina chemie – ukázky pokusů 9. A 10. 12. 2020 
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Přehled aktivit školy Třída, skupina Datum konání 

Beseda se žáky 5. ročníku v ZŠ Komorní Lhotka 5. ročník 17. 12. 2020 

Vycházka do hnojnického lesa 3. třída, ŠD 17. 12. 2020 

Strom života, vzdělávací program společnosti SmVaK 6. ročník 18. 12. 2020 

Ptačí hodinka – projekt ČSO 2. stupeň 8. – 10. 1. 2021 

Náš život s rostlinami – fotografická soutěž Vybraní žáci Leden 2021 

Karneval v ŠD 1. ročník 19. 2. 2021 

Online anglická soutěž pro žáky 2. stupně Vybraní žáci 25. 2. 2021 

Matematický klokan online Vybraní žáci 19. 3. 2021 

Pojď se hýbat – sportovní soutěž pro jednotlivce  

a třídní kolektivy 
ZŠ 1. 4. – 20. 6. 2021 

Zápis do 1. třídy  13. 4., 20. 4. 2021 

Rostliny pro zdraví a krásu – celorepubliková soutěž, 

KEV 
Vybraní žáci 

Květen 2020 – 

květen 2021 

Celostátní výtvarná soutěž „Les nás baví“ Vybraní žáci Květen 2021 

Turistická exkurze – Ondřejník  8. A 12. 5. 2021 

Turistická exkurze – Ondřejník  9. C 21. 5. 2021 

Turistická exkurze – Ondřejník  6. C 21. 5. 2021 

Mezinárodní výtvarná soutěž „Moje malá vlast“  MŠ Červen 2021 

Den dětí ZŠ 1. 6. 2021 

Divadelní představení – čtenářský festival ČteFesT 6. ročník 2. 6. 2021 

Archeopark Chotěbuz 6. ročník 4. 6. 2021 

Bádám, bádáš, bádáme – krajská soutěž pro 25 ZŠ Vybraní žáci 10. 6. – 6. 10. 2021 

Soutěž první pomoci online Žáci 5. třídy 11. 6. 2021 

Exkurze – Chorvatsko, Poreč Vybraní žáci 11. – 20. 6. 2021 
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Přehled aktivit školy Třída, skupina Datum konání 

Stavba solárních robotů Vybraní žáci 21. 6. 2021 

Exkurze – Ostrava, Slezskoostravský hrad 7. C 21. 6. 2021 

Exkurze – Ostrava, Slezskoostravský hrad 9. A 22. 6. 2021 

Floristická soutěž ve Frýdku-Místku, okresní kolo Vybraní žáci 22. 6. 2021 

Exkurze – Praha 9. C 22. – 23. 6. 2021 

Exkurze – Ostrava-Vítkovice 1. stupeň 23. 6. 2021 

Exkurze – Frenštát p. Radhoštěm 6. C 23. 6. 2021 

Turistická exkurze – Studeničný 9. A 23. 6. 2021 

Exkurze – Ostrava, Slezskoostravský hrad 8. B 24. 6. 2021 

Turistická exkurze – Godula 7. B 24. 6. 2021 

Ozvěny ekofilmu a Den Země 8. C 24. 6. 2021 

Exkurze Ostrava, Slezskoostravský hrad 7. A 24. 6. 2021 

Exkurze Mosty u Jablunkova 9. B 24. 6. 2021 

Exkurze školního klubu – Třanovice, Mušálecké 

rybníky 
ŠK 24. 6. 2021 

Projektový den první pomoci 5. ročník 25. 6. 2021 

Turistická exkurze – Godula 6. B 25. 6. 2021 

Exkurze Štramberk 8. C, 8. A 28. 6. 2021 

Turistická exkurze na Ondřejník 7. A, 7. C 28. 6. 2021 

Exkurze Mosty u Jablunkova 6. A 28. 6. 2021 

Lesopark Dobratice 1. ročník 28. 6. 2021 

Turistická exkurze – Baška  8. B 28. 6. 2021 

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku 9. ročník 29. 6. 2021 

Slavnostní vydání vysvědčení ZŠ 30. 6. 2021 
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Přehled aktivit školy Třída, skupina Datum konání 

Další aktivity školy byly z důvodu pandemie covid-19 zrušeny. 

Tabulka 24: Aktivity a akce školy během školního roku 2020/2021. 

 

Účast žáků školy v soutěžích Umístění Datum konání 

Oblastní kolo floristické soutěže, Prostějov 3. místo 17. 9. 2020 

Floristická soutěž – národní kolo, Olomouc  2. místo 2. 10. 2020 

Voda a život, fotografická soutěž, Brontosaurus 
bez 

umístění 
Listopad 2020 

Matematický klokan online, okresní úroveň 

(přesunuto z března 2020) 
4. místo 11. 11. 2020 

Olympiáda v ČJ, školní, okresní a krajské kolo 2. místo 27. 11., 26. 1. 2020 

Náš život s rostlinami – fotografická soutěž 4. místo Leden 2021 

Online anglická soutěž pro žáky 2. stupně   25. 2. 2021 

Matematický klokan online, okresní úroveň 1. místo 19. 3. 2021 

Rostliny pro zdraví a krásu, celorepubliková soutěž, 

KEV 

2. místo Květen 2020 – květen 

2021 

Celostátní výtvarná soutěž „Les nás baví“ 2. místo  Květen 2021 

Mezinárodní výtvarná soutěž „Moje malá vlast“ 3. místo Červen 2021 

Soutěž 1. pomoci   11. 6. 2021 

Pojď se hýbat – sportovní soutěž pro jednotlivce a třídní 

kolektivy  

 1. 4. – 20. 6. 2021 

Floristická soutěž ve Frýdku-Místku, okresní kolo  1. místo 22. 6. 2021 

Další soutěže byly z důvodu pandemie covid-19 zrušeny. 

Tabulka 25: Soutěže, kterých se účastnili žáci naší školy. 

10.1 Vybrané akce školy  

Mnoho tradičních akcí, které naše škola každoročně organizuje, se vzhledem k nepříznivé 

epidemiologické situaci muselo v tomto školním roce zrušit nebo odložit. Distanční výuka 

bohužel probíhala po většinu školního roku, prezenčně probíhala pouze během září a října, 

krátce před Vánoci a poté až k závěru školního roku v květnu a červnu. Na druhou stranu  
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se během distanční výuky povedlo uspořádat i online soutěže (např. matematický klokan, 

výtvarné soutěže, fotografické soutěže…). Níže jsou uvedeny některé akce, které se navzdory 

šíření pandemie covid-19 povedlo uspořádat.  

Adaptační kurz 

Ve středu 2. 9. 2020 se celkem 53 žáků z 6. ročníku společně se svými třídními učiteli a asistenty 

pedagogů vydalo na adaptační kurz do Starých Hamrů. Mnozí žáci přistoupili do 6. třídy  

ze spádových škol mikroregionu Povodí Stonávky, cílem této akce tedy bylo, aby se žáci 

vzájemně seznámili, lépe poznali a vytvořili základ pro dobrý kolektiv. Společně s pedagogy 

dojeli na Visalaje autobusem, ubytování bylo zajištěno na Gruni v Domě sv. Josefa.  

V doprovodu svých třídních učitelů Mgr. Zuzany Pyszkové, Mgr. Martina Gelnara a Mgr. Iva 

Fišera se vydali na šest kilometrů dlouhou cestu. Po zdárném dosažení cíle bylo toto krásné 

odpoledne završeno soutěžemi a vzájemným poznáváním při hrách. Ve čtvrtek se všichni 

probudili do studeného, ale krásného rána. Po vydatné snídani se všichni vypravili na exkurzi 

po naučné stezce Bílý kříž a dostali se až k hranicím se Slovenskem. Odpoledne je čekala 

„finská stezka“ plná zajímavých a netradičních stanovišť.  Stezku pomohli připravit žáci 9. C 

pod vedením Mgr. Víta Pyška. Šesťáci stříleli ze vzduchovky, naučili se pracovat s busolou, 

luštili text psaný „morseovkou“ a mnoho dalšího. Den byl zakončen večerním opékáním 

špekáčků u táboráku, kde nechyběla ani kytara a zpěv. Na závěr pobytu proběhlo slavnostní 

vyhlášení výsledků „finské stezky“. Adaptační kurz se po všech stránkách povedl, všichni si jej 

užili a jistě na něj budou rádi vzpomínat.  Nová přátelství tak byla mezi dětmi navázaná,  

a i přes složitou situaci, kdy se žáci většinu školního roku viděli pouze online, se podařilo 

vytvořit dobré třídní kolektivy.  

 

 

Hravý zápis s prvňáčky  

 

Naši prvňáčci se běžného zápisu  

do 1. třídy nemohli zúčastnit z důvodu dubnové nepříznivé epidemiologické situace, proto pro 

ně byly připraveny úkoly ze zápisu v tomto školním roce formou zábavného dopoledne. Šest 

stanovišť prověřilo u dětí znalost barev, počtů, třídění ovoce a zeleniny. Děti také při 

zavazování tkaniček prokazovaly, jak mají rozvinutou jemnou motoriku. Nejoblíbenějším 

úkolem bylo zdolání „opičí dráhy“. Přeskoky, podlézání, chůze po kladině, slalom a manipulace 

s florbalovou holí a míčkem odhalila mnohé sportovní talenty. Za splnění každého úkolu 

dostaly děti do své karty razítko a také malé dárečky. Ty vyrobily paní asistentky společně  

s paními vychovatelkami. Po získání všech razítek došlo i na sladkou tečku v podobě lineckých 

koleček, s láskou upečených paní vychovatelkou Lenkou Folwarcznou. Děti se tedy, i když 

opožděně, regulérně zapsaly do první třídy a jsou z nich již prvňáčci se vším všudy. 

 

 

Den jazyků a titul „Patron vícejazyčnosti“  

 

Naše škola se opět v letošním roce zúčastnila Evropského dne jazyků. Žáci druhého stupně 

luštili v hodinách jazyků různé kvízy, lámali si (nejen) hlavu nad jazykolamy nebo hledali 
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odpovědi  

na záludné otázky o historii a používání různých jazyků. Na prvním stupni se žáci během 

projektového dne zapojili do výtvarné soutěže časopisu Kamarádi s názvem „Pohádky v cizích 

jazycích“. Druhé třídy si jako své téma  

pro projektový den vybraly Slovensko – děti ochutnávaly „korbačiky“, ukazovaly si různé 

suvenýry a naučily se pár zrádných slov jako „lopta“, „mačka“ nebo „moriak“, které pak 

využily při výtvarném zpracování pohádky „Ako išlo vajce na vandrovku“. Třetí třída  

se seznamovala s kulturou a jazykem Polska – zahrála si hry s polskými slovíčky, naučila  

se písničku a poslechla si bajky jako „O poznańskich koziołkach“ nebo „O Bramie Kluskowej“. 

Čtvrťáci si vybrali dalekou zemi na severu – Norsko. Nejprve objevovali norské fjordy, 

ochutnali norský sýr „brunost“ a naučili se představit se v norštině. Poté zhlédli pohádku 

„Mannen som skulle stelle heime“ (Muž, který se staral o domácnost), která byla i přes 

neznalost originálního jazyka neustále přerušována salvami smíchu. V páté třídě zařadili na 

program Německo, seznámili se se slavnými německými rodáky, naučili se pár německých 

slovíček, ve kterých objevili příbuznost s angličtinou. Na závěr se pustili do zpracování 

pohádek „O Tillu Eulenspiegelovi“ a mnozí dokonce na základě zrcadlového textu dopisovali 

do obrázků texty v němčině. Do všech aktivit, které učitelé s velkou dávkou kreativity 

připravili, se žáci nadšeně zapojili. 

 

V rámci Dne jazyků vytvářeli žáci projekty do soutěže časopisu Kamarádi s názvem 

„Vícejazyčnost je bohatství“. Letošním tématem byly pohádky v cizích jazycích. Žáci na 

prvním stupni nejprve četli a poslouchali pohádky v různých jazycích, pak si rozdělili příběh 

na jednotlivé části a každý svou část výtvarně zpracoval. Následně byly z obrázků sestaveny 

pohádky, byl připojen popis aktivit a fotodokumentace z projektového dne. Při vyhlášení 

výsledků 20. listopadu organizátoři uvedli, že kvůli situaci zapříčiněné koronavirem měli 

soutěžící velmi obtížné podmínky, a proto se rozhodli odměnit cenami všechny účastníky 

soutěže. Udělili však také několik speciálních ocenění, z nichž jedno obdržela i naše škola – 

koordinátorka projektového dne Mgr. Barbora Horinová získala za velmi kvalitní práci našich 

tříd titul „Patron vícejazyčnosti“. Ocenění však v první řadě patří všem žákům, kteří s velkým 

nasazením tvořili díla do soutěže, ale také třídním učitelkám na prvním stupni, které s nadšením 

připravily na Den jazyků pro své třídy poutavý program.  

  

 

Projektový den s němčinou aneb „Němčina nekouše“  

 

Na pozvání naší školy a za podpory Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže 

Tandem v Plzni k nám 2. 10. 2020 zavítala jazyková animátorka Kristýna Šoukalová. 

Hodinovou výuku pod jejím vedením absolvovali žáci šestých ročníků.  Cílem projektu 

„Němčina nekouše“ je motivovat žáky při výběru 2. cizího jazyka a zvýšit preference směrem 

k německému jazyku. K dosažení tohoto cíle se využívá metody takzvané jazykové animace, 

která hravou formou pomáhá překonat ostych a odbourat zakořeněnou mylnou představu, že je 

němčina těžký jazyk. Prostřednictvím motivačních jazykových aktivit se tak přirozeným 

způsobem podporuje proces učení. Žáci si v jeho průběhu utvoří jasnější představu o tom,  
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co mají jednotlivé země společné a v čem se naopak liší. Tímto způsobem mohou překonat 

obavy z chyb v komunikaci v cizím jazyce, případně ze setkání s rodilými mluvčími sousedních 

států, a korigovat tak vlastní stereotypní představy. Ohlasy žáků na (často první) setkání 

s německým jazykem byly velmi pozitivní. 

 

 

 

Přejezd Beskyd na kolech  

 

Na začátku školního roku nebyla hygienická opatření ještě natolik přísná, proto se žáci 

nejvyšších tříd mohli vydat prozkoumat Beskydy ze sedla kol. Zájem byl obrovský a na mnohé 

se nedostalo, protože kapacita nesměla přesáhnout 20 účastníků. Peloton vedli Mgr. Vít Pyško 

a Mgr. Jana Štěpánková. Po cyklostezce žáci projeli Komorní Lhotkou, Smilovicemi a obcí 

Guty až pod Javorový. Pro některé  

to znamenalo sáhnout si na dno svých fyzických sil a pro některé zdatné cyklisty to naopak byla 

jednoduchá jízda. Na Javorovém měli děti  

to nejhorší za sebou a už na ně čekala jen vrstevnice na chatu Ostrý, kde byl zajištěn nocleh. 

Cestou se ukazovaly nádherné výhledy do údolí a kolem vládlo teplé a slunné babí léto. Ráno  

po snídani se žáci vydali na Kalužný, dále po hřebeni přes chatu Slavíč až  

do údolí Morávky. Opět se den vydařil, slunce příjemně hřálo a v panoramatu byly vidět celé 

Beskydy, Travný a Lysá hora. Žáci projeli kolem přehrady a přes Morávku, Raškovice 

 a Komorní Lhotku se vrátili zpět. Najeli celkem šedesát pět km v terénu s převýšením přes tisíc 

metrů. Pro všechny účastníky to byl velký zážitek a krásné rozloučení s kamarády před 

distanční výukou, která trvala po většinu školního roku.  

 

Matematický klokan online  

 

Žáci jednotlivých kategorií se snaží vyluštit 24 nevšedních matematických úloh. Na označení 

správných odpovědí mají 60 minut. Pokud se úspěšnému luštiteli podaří zodpovědět správně 

všech 24 úloh, získá plný počet 120 bodů. Tak zněla pravidla soutěže Matematický klokan, 

který se tradičně jako každý rok pořádal. Letos jsme jako škola opět obdrželi nabídku přihlásit 

se do této soutěže, ač trochu netradičním způsobem – online vyplňováním. Vybraní žáci  

2. stupně neváhali a tuto soutěž si vyzkoušeli i online 11. listopadu, kdy probíhala soutěž 

přesunutá ještě z března minulého školního roku. A hned s úspěchem. V rámci celého okresu 

se v kategorii 6. – 7. třída na krásném 4. místě umístila Karolína Jelínková (7.A) se 110 body 

(nezodpověděla pouze dvě úlohy). V této kategorii v rámci okresu bojovalo celkem 70 žáků. 

V březnu 2021 matematická soutěž opět probíhala online. I v tomto případě se žáci nedali 

zahanbit, např. Jakub Staněk z 9. B získal 1. místo v rámci celého okresu.  

 

Zábavná fyzika i během distanční výuky 

 

Fyzika je všude kolem nás a může s ní být i dobrá zábava. V praxi se o tom přesvědčili žáci  

6. – 9. ročníků, kteří si během distanční výuky vyzkoušeli domácí pokusy. Žáci 6. ročníku 
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vyráběli své vlastní přesýpací hodiny, v 7. ročníku hledali těžiště, osmáci zkoumali výměnu 

tepla.  

 

 

 

 

Mikulášská nadílka  

 

V pátek 4. 12. 2020 nastal dětmi toužebně očekávaný okamžik, kdy se ve dveřích třídy objevil 

Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Epidemiologická situace tomu přála, na škole probíhala 

rotační výuka a tato akce se mohla uskutečnit. Tradiční obchůzky po naší škole  

se opět zhostili zástupci školního parlamentu, kteří vytvořili příjemnou atmosféru a děti 

obdarovali drobnými sladkostmi. Malí žáčci slíbili, že budou hodní, takže čert opět odešel 

s prázdným pytlem, aby se za rok opět vrátil.  

 

Olympiáda v českém jazyce netradičním způsobem  

 

Pandemie a střídavá nepřítomnost žáků ve škole nás neodradila  

od uspořádání tradiční Olympiády v českém jazyce. Naši žáci ukázali, že výuku online zvládají 

výborně, na počítači jsou jako doma a díky zkušenostem s prací v prostředí Google Classroom 

pro ně ani tento ročník soutěže nebyl překážkou. Třináct žáků osmých a devátých tříd se se 

svými učitelkami Hanou Kurillovou a Petrou Kufovou sešlo ve virtuálních učebnách a pod 

kontrolou webkamer vypracovali zadané úkoly. Ani vyhlášení výsledků nebylo jednoduché, 

protože z důvodu rotační výuky a karanténě nebylo možné na jednom místě ocenit všechny 

nejlepší soutěžící. Ale ani nepřítomní samozřejmě o své odměny nepřišli. Nejlépe se umístil 

Ondřej Švéda z 9. B, který prokázal své dobré znalosti i 26. ledna 2021 v okresním kole 

Olympiády z českého jazyka. V konkurenci svých vrstevníků ze základních škol a víceletých 

gymnázií obsadil pěkné 2. místo, a zajistil  

si tak postup i do krajského kola. V něm se na přední místa nedostal, přesto byla jeho letošní 

účast v soutěži zdařilá.  

 

ČteFesT a divadlo ČUČKA 

 

Ve středu 2. 6. 2021 proběhla na naší škole inscenace Cukrárny U Šilhavého Jima pod záštitou 

třineckého ČteFesTu. Divadelní představení, kterého se zúčastnili žáci všech šestých ročníků, 

zahrálo divadlo ČUČKA ve složení Marek Toman a Edita Vaníčková Makosová. Zajímavostí 

tohoto divadla bylo, že Marek Toman, jenž ztvárnil hlavní postavu, je zároveň autorem knižní 

předlohy a že Edita Vaníčková Makosová, v představení knihovnice Boženka, opravdu pracuje 

v knihovně. Žáci se do hry aktivně zapojili v nejrůznějších pomocných rolích a spolu s herci 

ztvárnili příběh o síle literatury. Zážitky žáci později přenesli i na papír. 

 

Pojď se hýbat 
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Během distanční výuky byla dětem zcela zrušena tělesná výchova. Učitelé tělesné výchovy se 

proto rozhodli zorganizovat pro žáky mimoškolní dobrovolnou aktivitu „Pojď se hýbat“, při 

které žáci plnili 12 úkolů. Soutěž byla odstartovaná 1. dubna 2021 a ukončena 20. června 2021. 

Žáci po dobu dvou a půl měsíců posílali své selfie-fotografie s dosaženým cílem výletu na 

platformu Google Classroom. Na práci v ní byli během distanční výuky zvyklí. Nejlepší turisté, 

kteří zdolali všech 12 vytyčených cílů, se dostali do slosování o pěkné odměny v podobě 

památečních triček a hodnotných cen. Nápad se tak líbil, že se do soutěže připojil i 1. stupeň; 

mladší žáci plnili úkoly a mile překvapili svými výlety. Během prvního měsíce se společně 

žákům podařilo zdolat stovky vrcholů od Prašivé po Filipku. Velmi hezké ohlasy měla soutěž 

u rodičů žáků. 

 Solární roboti v Hnojníku 

V rámci projektu na podporu technického vzdělávání a řemeslných oborů realizovaného  

se Střední odbornou školou Třineckých železáren si zájemci z 8. a 9. ročníku ověřili svou 

zručnost a technické uvažování, když 21. června sestavovali solární roboty. Ze začátku se žáci 

nejdříve s celým systémem seznamovali, ale nakonec se všem solární roboty podařilo složit.  

 

Dějepisná exkurze do Archeoparku 

V souvislosti s dějepisným vzděláváním  

a rozšiřováním kompetencí napříč historií navštívili žáci 6. ročníku Archeopark v Chotěbuzi - 

Podoboře u Českého Těšína. Archeopark vznikl v místech původního slovanského hradiště na 

březích řeky Olše. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých 

památek Těšínského Slezska. Uvnitř rozsáhlého opevnění žáci nakoukli do replik dobových 

slovanských staveb, vyzkoušeli si psaní hlaholicí do voskových tabulek, stříleli z luku do 

slaměného terče a zahráli si na archeology i slovanské bojovníky. Návštěva slovanského 

hradiště přiblížila žákům zajímavou, zábavnou i poučnou formou historii, zvyky a život našich 

předků. 

Sportovně relaxační pobyt v Chorvatsku  

Už v loňském školním roce se naše škola rozhodla uspořádat sportovně relaxační pobyt  

v chorvatské Poreči. Z důvodu epidemiologické situace však byl pobyt přesunut na letošní rok. 

Přes veškeré překážky a obavy z momentální epidemiologické situace se v pátek 11. 6. naplnil 

autobus dětmi naší školy i učitelským dohledem a vyrazilo se na cestu, směr Chorvatsko. Noční 

přejezd ubíhal rychle a ráno všechny účastníky už vítalo překrásné moře v Poreči, kde strávili 

skvělých 8 dní. Všechny dojmy a zážitky účastníků shrnula ve svém článku žákyně    

9. B Barbora Swatková: 

 

“Dne 11. června jsme všichni společně vyrazili do Chorvatska. Už jen to, že plánovaný 

zájezd nakonec v tomto období vyšel, je skoro zázrak. Čekali jsme, že to bude super,  

ale skutečnost byla ještě lepší. Nejen krásné moře, spousta zábavy a zážitků, ale vzniklo i silné 

pouto jak mezi žáky a učiteli, tak i mezi ročníky. Když jsme přijeli do kempu a prohlíželi jsme 
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si okolí, hned jsme si ta místa zamilovali. S úsměvem na tvářích jsme šli vybalovat věci  

do karavanů a někteří z nás už byli tak nedočkaví, že hned běželi k moři. Měli jsme velký výběr 

aktivit a člověk netušil, kam skočit dříve. Bazén, moře, sportování anebo bary s dokonalými 

hamburgery a nealkoholickými drinky. Všechen program měli na starosti naši úžasní 

učitelé Mgr. Vít Pyško, Mgr. Jana Štěpánková a Mgr. Zuzana Pyszková. Utkali jsme  

se v turnajích v ringu, v beach volejbalu nebo také v plaveckých závodech. Náš pobyt jsme 

netrávili jen v kempu, ale navštívili jsme i spoustu zajímavých míst. Jeli jsme lodí do nedaleké 

jeskyně, kde se točil film Vinnetou, skákali jsme z lodi do moře a později jsme jeli do Vrsaru. 

Další náš výlet byl naplánován do historické Poreče, kam jsme se přemístili výletním vláčkem 

a na zpáteční cestě jsme využili vodní taxíky. Nebyl den, kdy bychom se nudili, učitelé byli 

dokonce tak vstřícní, že s některými z nás podnikli „přespávačku“ na kamenité pláži u moře. 

Budeme mít navždy nezapomenutelné zážitky a vzpomínky. Já jako deváťák beru tento pobyt 

jako to nejlepší rozloučení a nejlepší ukončení mých čtyř let na této škole. Ještě dlouho budu  

s kamarády vzpomínat a poslouchat písně, které nás celým pobytem doprovázely. Děkujeme,  

že jste pro nás takovou akci zorganizovali.”  
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Almanach k 90. výročí školy  

 

V závěru školního roku 2020/2021 si Masarykova Základní škola a mateřská škola v Hnojníku 

připomíná 90. výročí svého založení. Již devadesát let, přesněji od konce roku 1930, stojí  

v Hnojníku škola, o jejímž významu pro obec a region mezi Frýdkem-Místkem a Českým 

Těšínem není pochyb. O tom, jak velkým přínosem pro společensko-kulturní život regionu v té 

době byla, svědčí to, že jí byl v roce 1930 dekretem prezidenta republiky udělen čestný název 

Masarykova měšťanská škola. Dlouhá desetiletí sice byla čestného názvu zbavena, v roce 1992 

jí však byl navrácen a dnes ji známe jako Masarykovu základní a mateřskou školu. Při této 

příležitosti se naše škola rozhodla vydat obsáhlý almanach a zatím alespoň touto formou 

důstojně uctít a připomenout významné výročí naší školy (epidemiologická situace bohužel 

větší akci prozatím neumožnila). Přestože vydáváme tento almanach, je naším záměrem 

uspořádat ještě do konce tohoto kalendářního roku výstavu k 90. výročí školy, na které bychom 

mohli přivítat širokou veřejnost, rodiče žáků, občany Hnojníku i okolních spádových obcí. 

Tento záměr však budeme moci uskutečnit jen v případě, že nám to epidemiologická a 

společenská situace dovolí.  

 

10.2 Mimoškolní aktivity 

Ve školním roce 2020/2021 bylo žákům nabídnuto mnoho zájmových útvarů, kde by mohli 

trávit svůj volný čas a rozvíjet své dovednosti v různých směrech. Bohužel všechny zájmové 

kroužky probíhaly při prezenční výuce v omezeném provozu za přísných hygienických 

podmínek. Během distanční výuky byla činnost většiny zájmových kroužků pozastavena, 

online probíhaly pouze některé (např. příprava na přijímací zkoušky z matematiky, klub 

zábavné logiky a deskových her). Škola dále tradičně nabízí výuku katolického i evangelického 

náboženství, rovněž zde působí pobočka Základní umělecké školy ZUŠ A PLUS Český Těšín. 

Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na organizaci a hladkém průběhu zájmových 

útvarů nejen během prezenční výuky, ale také během distančního vzdělávání.  

Přehled zájmových útvarů Vedoucí útvaru 

Angličtina ve školním klubu Mgr. Barbora Horinová 

Čtenářský klub Divíšek PhDr. Eva Fojtíková 

Dramatický kroužek 1. stupeň 
Mgr. Martina Imider, Ph.D.,  

Renáta Hanuščáková,  

Dramatický kroužek 2. stupeň Mgr. Ilona Rucká  

Florbal chlapci Mgr. Vít Pyško 

Florbal dívky Mgr. Jana Štěpánková 

Keramika 1. stupeň, 2. a 3. třída Mgr. Karla Molinová 

Keramika 1. stupeň, 1. a 4. třída Mgr. Dagmar Lokayová 

Klub zábavné logiky a deskových her Mgr. Magdaléna Klímová 

Kroužek školního ekotýmu Mgr. Magda Luzarová 
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Přehled zájmových útvarů Vedoucí útvaru 

Šikovné ručičky Mgr. Pavla Budinská 

Pěvecký sbor pro 1. stupeň Mgr. Petra Kufová, Mgr. Klára Glogarová 

Pěvecký sbor pro 2. stupeň  Mgr. Petra Kufová, Mgr. Klára Glogarová 

Matematický logik Mgr. Renáta Dvořáčková Studníčková 

Informatika 1. stupeň Mgr. Marie Škvarová  

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky  Mgr. Magdaléna Klímová 

Doučování – matematika  
Mgr. Magdaléna Klímová,  

Mgr. Helena Vidláková 

Doučování – český jazyk Mgr. Hana Kurillová 

Stolní tenis Mgr. Jan Khýr, Mgr. Klára Glogarová 

Šachy externista Ing. Jan Sikora  

Beskyďáček externisté  

Gymnastika externistka Dana Zielonková 

Taneční kroužek 
externisté Martin Prágr a Denisa 

Galandžárová 

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 26: Přehled zájmových útvarů pro školní rok 2020/2021.  

11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2020 

V kalendářním roce 2020 škola hospodařila s rozpočtem složeným z příspěvku zřizovatele, 

z prostředků na přímé náklady na vzdělávání z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z vlastních příjmů, příjmů  

z doplňkové činnosti, darů na obědy pro děti. Příspěvek zřizovatele činil 3 377 850 Kč. Tyto 

finance byly čerpány v souladu s legislativou a schváleným rozpočtem 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 byly  

v celkové částce 35 761 459 Kč. Byly rovněž čerpány v souladu s metodikou čerpání, a to na 

platy, zákonné odvody, příděl FKSP, ostatní osobní náklady, ONIV a podporu výuky plavání 

na základních školách. 

 

Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala organizace finanční neinvestiční 

dotaci v celkové částce 2 009 439 Kč na projekt “ Zvyšování kvality školy“. V roce 2020 byla 

z této dotace čerpána částka 898 840 Kč. Realizace projektu byla zahájena od 1. 1. 2019, termín 

ukončení fyzické realizace projektu byl stanoven do 31. 12. 2020. 
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Vlastní příjmy organizace tvoří školné MŠ, ŠD, ŠK a zájmové kroužky. Do příjmů (výnosů) 

byly zaúčtovány sponzorské dary, do nákladů ve stejné výši se započítalo darované finanční 

prostředky na účely, ke kterým byly poskytnuty.  

 

Příjmy doplňkové činnosti jsou tvořeny prodejem stravného a pronájmem prostor ve svěřených 

budovách. V rámci této činnosti dosáhla organizace zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 

76 544,26 Kč.  

 

Celkově příspěvková organizace za rok 2020 dosáhla zisku 65 874,37 Kč.    

 

 Výnosy organizace  Celkem v roce 2020 (tis. Kč) 

 Výnosy z prodeje služeb 1 631 

 Výnosy z pronájmů 284 

 Výnosy z prodaného zboží 127 

 Jiné výnosy z vlastních výkonů  246 

 

Smluvní pokuty a úroky 

prodlení 
58 

 Čerpání fondů 110 

 Ostatní výnosy z činnosti 639 

 Úroky  6 

 Výnosy z územních rozpočtů 40 420 

 Celkem  43 521 

Tabulka 27: Výnosy organizace v roce 2020 (v tisících Kč). 

 

 

 
Náklady organizace Celkem v roce 2020 (tis. Kč) 

 Spotřeba materiálu 2 057 

 Spotřeba energie 735 

 Prodané zboží 105 

 Opravy a udržování 977 

 Cestovné 14 

 Náklady na reprezentaci 30 

 Ostatní služby 751 

 Mzdové náklady 26 572 

 Zákonné sociální pojištění 8 813 

 Jiné sociální pojištění 110 

 Zákonné sociální náklady (FKSP) 624 

 Náklady z vyřazených pohledávek 9 

 Jiné daně a poplatky 2 
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 Odpisy 122 

 DDHM  2 526 

 Ostatní náklady z činnosti  15 

 Celkem  43 462 

Tabulka 28: Náklady organizace v roce 2020 (v tisících Kč). 

 

Hospodářský 

výsledek 
Hlavní činnost (Kč) Vedlejší činnost (Kč) 

 -10 669,89 76 544,26 

Celkem 65 874,37 

Tabulka 29: Celkový hospodářský výsledek organizace v roce 2020. 

     

Přehled fondů Zůstatek (Kč) 

Fond odměn    250 000,00  

Fond kulturních a sociálních potřeb    379 531,14 

Fond investiční      76 899,81 

Fond rezervní    489 116,36 

Fond rezervní – z ostatních titulů      40 962,00 

Celkem 1 236 509,31 
Tabulka 30: Zůstatek fondů organizace v roce 2020. 

12. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI  

12.1 Spolupráce s odborovou organizací 

Ve škole aktivně působí základní odborová organizace Českomoravského odborového svazu 

pracovníků školství (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 na dobu neurčitou. Spolupodílel se na 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. Odborová organizace pravidelně zjišťuje u zaměstnanců 

dotazníkovým šetřením oblasti, ve kterých mají zájem čerpat příspěvek FKSP, výbor  

je zaměstnancům nápomocen radou v různých oblastech. Nadřízenou organizací je Oblastní 

odborová rada ČMOS PŠ v Karviné, jejíž předsedkyní je Mgr. Dagmar Regelová – Bobková. 
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12.2 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.  

13.  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  

13.1 Projekt „Mléko do škol“  

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

a rozvoji 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. 

13.2 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 ze sociálně znevýhodněného prostředí, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit 

zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Podpora je určena dětem, jejichž problémy jsou 

dlouhodobé, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně 

mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem. Naše škola se úspěšně do tohoto projektu zapojila 

a využívá možnosti poskytnout takto ohroženým dětem teplou a kvalitní stravu. Od této 

organizace získala škola ve prospěch potřebných žáků dar ve výši 13 805 Kč (v roce 2020 říjen 

až prosinec) a 42 126 Kč (v roce 2021 leden až červen).  

13.3 Projekt „Ovoce do škol“  

Cílem projektu Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u 

dětí. Projekt je určen žákům základních škol, kteří dostávají ovoce a zeleninu zdarma. Naše 

škola je do tohoto projektu rovněž přihlášena. 

13.4 Projekt „Čtení pomáhá“ 

Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo 

pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá  

po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných 

dobročinných projektů. Všichni žáci díky tomuto projektu čtou knihu, rozvíjí tak svou 

čtenářskou gramotnost a navíc přispívají na zvolený charitativní záměr.  

13.5 Projekt „Adopce na dálku“ 

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

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

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

rodič” mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Naše škola 

http://www.women-for-women.cz/
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adoptovala osmiletou holčičku Eunici Atimango z Ugandy, roční příspěvek na její vzdělání činí 

3500 Kč. Tyto finance nežádáme po rodičích, ale chceme, aby si je žáci získali sami, například 

sběrem papíru, prodejem svých výrobků na vánočním jarmarku, sběrem kaštanů a žaludů apod. 

Záleží na aktivitě každé třídy. Projekt zaštiťuje školní parlament a žáci 2. stupně. 

13.6 Projekt „Adopce zvířete v ZOO“  

Žáci 1. stupně si adoptují zvíře v ZOO Ostrava, kterému budou přispívat ročně částkou 2000 

Kč na jeho péči. Částka příspěvku je dobrovolná a jeho princip je stejný jako u žáků 2. stupně 

– žáci si finanční prostředky získají sami. 

13.7 Fond Sidus  

Žáci naší školy se zapojují do charitativních projektů. I v letošním školním roce se zapojovali 

do projektu Fond Sidus, 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. 

13.8 Škola udržitelného rozvoje  

Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) je vyhlašována Klubem ekologické výchovy (KEV), asociací 

pedagogů a škol pro environmetální vzdělávání, ve spolupráci s Českou komisí  

pro UNESCO. Díky členství v KEV a bohaté ekologické aktivitě školy jsme také nositeli tohoto 

titulu, a to do roku 2022.  

13.9  Certifikát školy „Rodiče vítáni“ 

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole – to je hlavní motto této značky. Informační 

tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy. 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 

získání značky „Rodiče vítáni“, značky pro školy otevřené rodičům. Certifikaci jsme obdrželi 

dne 22. 11. 2016 a od tohoto momentu byla potvrzena pro každý následující školní rok, i ten 

letošní.  

13.10 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 naplánovaných v MAP I, a to prostřednictvím realizace 

neinvestičních aktivit. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích 
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správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů. 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. Projekt trvá  

do roku 2022.  

14. PARTNEŘI A SPONZOŘI ŠKOLY  

Partneři a sponzoři školy  

Ing. Vojtěch Molin (firma Chytrý design) 

p. Pavel Jochim a jeho spolupracovníci 

Okresní myslivecký spolek Komorní Lhotka – Hnojník  

SRPŠ při ZŠ a MŠ Hnojník 

Nábytek Aldo, s. r. o., Český Těšín  

Stavorenol, s. r. o., Český Těšín 

W8, s. r. o., Ostrava 

Nehlsen Třinec, s. r. o. 

Obec Hnojník  

Tabulka 31: Partneři a sponzoři školy pro školní rok 2020/2021.  

15. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍHO KLUBU, ŠKOLNÍ KNIHOVNY A ŠKOLNÍHO 

PARLAMENTU 

15.1 Školní družina  

Školní družina při Masarykově Základní škole a mateřské škole je školské zařízení, které  

je určeno žákům 1. – 4. třídy, v tomto školním roce byla otevřena dvě oddělení, prostory 

každého z nich jsou rozděleny na odpočinkovou a pracovní část. Bohužel nemohli být 

uspokojeni všichni zájemci o školní družinu, a to z důvodu nedostatku prostor. Je velmi žádoucí 

zřídit třetí oddělení, a to vzhledem k narůstajícímu počtu žáků školy. Družina je umístěna  

v přízemí školy v samostatných místnostech, její provoz je uskutečněn denně od 6:00 do 16:00 

hod. 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 jsou vedeny 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 

je podporována a rozvíjena jejich tělesná aktivita, na kterou již mnohdy po návratu domů 
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nezůstává čas. Formou didaktických her je dále rozvíjeno logické myšlení, paměť, tvořivost  

a další důležité schopnosti a dovednosti. Pořádáme také nepravidelné společenské a vzdělávací 

aktivity, např. tematické dílničky s rodiči, besedy se zajímavými lidmi, soutěže, exkurze  

a podobně. Pravidelně je navštěvována školní knihovna, kde je formou hry u dětí rozvíjena 

jejich obrazotvornost. Na mnohých akcích spolupracujeme se školním klubem. 

Období od září do konce ledna, když probíhala prezenční výuka, měly děti možnost prožívat 

odpoledne plná různorodých aktivit. Program každého týdne byl opravdu pestrý. Skupinové  

a kolektivní hry střídaly výtvarné, polytechnické a konstrukční činnosti. Nechybělo čtení a hry 

ve školní knihovně. Samozřejmě se nezapomínalo ani na pohyb na čerstvém vzduchu, kdy  

se děti nejen pravidelně vydávaly na procházky, ale také si vyhrály na sněhu, postavily  

si sněhuláka a zajezdily na bobech. Během distanční výuky školní družina připravovala dětem 

pestrý virtuální program pro zkrácení dlouhé chvíle během nařízeného lockdownu.   

 

Celé 1. pololetí bylo věnováno pozorování života v přírodě. V září se do těchto aktivit 

k družinovým dětem přidružili žáci 8. ročníku Markéta Černá, Marek Witas a Ladislav 

Szewieczek, kteří pro ně připravili odpolední program věnovaný vlaštovkám.  

 

Děti z družiny „Šikulové“ se zajímají o dění v přírodě dlouhodobě a chtějí se o životě zvířat 

dozvědět co nejvíc. Tentokrát se ve velké družinové hře „Veverky“ na vlastní kůži přesvědčily 

o tom, že připravit se na zimu, kdy není dostatek čerstvé potravy, není pro zvířata vůbec snadné. 

A tak se ve velké družinové hře, kterou si zahrály v jenom pátečním odpoledni, octly v roli 

veverek. Měly rozhodnout, jakou potravou se veverky živí a co si vyberou k uskladnění  

do svých zimních úkrytů. Také měly veverkám pomoci nastřádat co nejvíc potravy, protože 

právě množství může rozhodnout o přežití tuhé zimy. Zjišťovaly, že to veverky nemají vůbec 

jednoduché. Třeba jen kolik trpělivosti a zručnosti je zapotřebí k oloupání šišky, aby se veverka 

dostala k semenům. Když pak pomáhaly hledat veverčí zásoby ukryté po celé družině, vůbec 

se nedivily, že se veverky tak rády chodívají v pohodlí nakrmit do ptačích krmítek, než aby 

hledaly schovanou potravu.  

Jak jeden z chlapců po skončení hry prohlásil, byla to výzva, zkouška jeho rychlosti, odhadu 

vzdálenosti a zručnosti. A tak hra, která měla seznámit s některými stránkami života oblíbených 

drobných savců, vedla děti k jejich sebepoznávání. 

 

Poznávání dějů v přírodě skrze pozorování chování některých zvířat přimělo děti k rozhodnutí 

vyrobit krmítka pro ptáky a zavedlo je do okolních lesů, kde je pak rozmístily. Zároveň 

zjišťovaly, že pozorovat proměny přírody v ročních obdobích je možné také na školní zahradě 

a že své pozorování mohou zachytit obrazem v 3D papírové koláži. Tvorba jejich děl, které 

nazvali „Pohled z okna do zimní školní zahrady“, byla završením několikaměsíčního 

přírodovědného projektu, v němž se zabývali životem některých ptáků žijících na našem území. 

Tyto prostorové koláže se jim povedly natolik,  

že jedna z nich byla vybrána a odeslána do celostátní výtvarné soutěže „Zahrada plná života“, 

kterou pořádá Český zahrádkářský svaz. V této soutěži získali vynikající 3. místo.  
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V době podzimní distanční výuky se děti mohly zapojit do družinových distančních činností, 

které zahrnovaly především poznatky z dopravní výchovy. Byly pro ně připraveny kvízy, 

luštěnky, hádanky apod. 

 

Ve 2. pololetí docházely do školní družiny především mladší děti, žáci 2. ročníku. Vše bylo 

dáno přísnými hygienickými opatřeními nařízenými vládou. Složitá epidemiologická situace 

naše děti vedla k tomu, aby vyjádřily své pocity, které je v té složité době doprovázely. 

Vytvořily řadu tematických výtvarných prací, kdy například nakreslily svůj obličej s rouškou 

nebo kombinovanou technikou vytvořily podobu bacilů.  

 

Děti se také pustily do obnovy obrazových rámů, díky čemuž se doplnila Galerie školní družiny, 

ve které jsou vystaveny nejzdařilejší výtvarné práce dětí. V této době současně probíhala 

distanční výuka starších dětí (3. a 4. ročník), přesto o družinové aktivity tyto děti nepřišly. Opět 

měly možnost zapojit se online do dopravní výchovy plněním řady dobrovolných úkolů 

spojených s poznáváním dopravních značek a řešení dopravních situací. 

 

Epidemiologická situace dovolila v únoru uspořádat dětský maškarní karneval pouze pro 2. 

oddělení ŠD Lvíčata. V pátek se celá místnost ŠD proměnila v pohádkový svět. Princeznám, 

baletce, kostce domina, hokejistovi a ostatním maskám snad ani nevadily roušky při tanci, 

soutěžích  

a zábavě. Tu si všichni náramně užívali. Celé odpoledne patřilo dětem. Krásnou a sladkou 

tečkou za vydařenou akcí byl dort. Domů se děti rozcházely i s diplomy za originální masky. 

Poděkování směřovalo také i maminkám a ostatním, kteří s jejich výrobou pomohli.  

Na jaře jsme dbali na to, aby děti byly co nejvíce na čerstvém vzduchu. Proto se některé aktivity 

přesunuly na školní zahradu. Například se jednalo o výchovu k finanční gramotnosti, která byla 

spojena s poznáváním přírodnin. V tzv. bylinkovém obchodě si procvičovaly dovednosti 

spojené s chováním zákazníka a úlohou prodejce. 

   

V květnu 2021 se děti z družiny Šikulové zúčastnily celostátní výtvarné soutěže „Les nás baví“, 

kterou vyhlásily Městská knihovna Znojmo a Městské lesy Znojmo  

a do které poslalo své výtvarné práce několik set dětí z celé republiky. Družinové děti oslovilo 

jedno ze stanovených témat: „Co ztratím, když zmizí les“. Poté, co jsme si povídali o mizejících 

jehličnatých lesích v Beskydech,  

se mladší družinové děti pustily do výtvarného ztvárnění této katastrofy. Připojily také svou 

představu a přání, jak by naše hory měly vypadat. Práce Elišky Valachové z 2. B, nazvaná 

„Hory jsou krásné svými lesy, bez lesů zbydou jenom kopce“, obdržela v soutěži čestné uznání. 

Starší děti měly jiný pohled na ztvárnění soutěžního tématu. Zamyslely se nad tím, co pobyt 

v lese může člověku přinášet. Adela Takačová  

z 3. třídy se ve své práci jeden takový moment pokusila vyjádřit a povedlo se jí to natolik, že 

její výtvarné dílko „Pozri hore (Podívej se vzhůru)“ získalo jedno z nejvyšších ocenění, 2. 

místo.  
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K závěru školního roku se vládní nařízení zmírnila a v červnu již probíhala klasická prezenční 

výuka. Proto jsme Den dětí  

1. června chtěli jaksepatří oslavit. Jelikož naše děti rády soutěží, hrají si a sportují, vyrazili jsme 

na hřiště hned vedle MŠ.  

Pro účastníky byly připraveny soutěže v následujících disciplínách: maňásek – hod míčkem do 

pusy, skoky v pytlích, hod míčkem do plechovek, hod koulí na cíl, slalom s míčkem  

na pingpongové pálce, skok do dálky. Během akce si všichni mohli vyzkoušet i chůzi  

na chůdách. Po soutěžích zbyl ještě i čas na prolézačky, houpačky, trampolínu a skluzavku. 

Zajistit zdárný průběh jednotlivých disciplín pomáhali žáci ze školního klubu. I jejich zásluhou 

měla soutěž spád a děti šly z jedné disciplíny do druhé. Pro všechny to bylo jistě krásné 

odpoledne. 

 

15.2 Školní klub  

Školní klub při Masarykově Základní škole a mateřské škole je školské zařízení, které je určeno 

žákům 5. – 9. ročníku. Docházka je možná každý den nebo pouze jednotlivé dny v týdnu. Jeho 

prostor je rozdělen na tři části, které slouží pro relaxační, výtvarnou a tvořivou činnost.  

V klidové zóně je možno také plnit školní povinnosti. Stejně jako u školní družiny cílem 

školního klubu je smysluplně vyplnit a zpříjemnit volný čas dětí v odpoledních hodinách. 

Mohou zde nejen relaxovat, setkávat se s kamarády, ale také rozvíjet své vlastní myšlení  

a názory. K dispozici mají širokou nabídku společenských her a výtvarných pomůcek. 

K přípravě domácích úkolů nebo různých referátů mohou využívat počítače, encyklopedie, 

odborné časopisy, aj. K dispozici je také například tělocvična, školní kuchyňka, venkovní 

zahrada, multifunkční hřiště a areál při MŠ. 

Mezi žáky se těší velké oblibě také mimoškolní aktivity jako je návštěva kina, bruslení, vaření, 

výlety do přírody v blízkém okolí. Na jejich průběhu se s dětmi společně domlouváme  

a plánujeme si je podle našich možností, chuti a nálady. V pestré nabídce klubu nechybí 

tematická odpoledne s rodiči a příprava soutěží a her pro mladší kamarády ve školní družině. 

Bohužel se mnoho akcí nepodařilo zorganizovat z důvodu probíhající distanční výuky  

po většinu školního roku.  

 

Uskutečněné akce ŠK:   

Školní kuchyňka  

I během pandemie jsme letos stihli uspořádat dětmi oblíbenou akci ve školní kuchyňce, kde 

jsme si společně uvařili a upekli dobroty. Tentokrát bylo téma - pokrmy z listového těsta. Děti 

k úkolu přistoupily s nadšením, zvládly sladké i slané dobroty, včetně veškeré přípravy a 

úklidu.  

 

Vánoční besídka 
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I během pandemie způsobené výskytem koronaviru jsme si stihli udělat vánoční posezení, upéct 

a donést cukroví, nakoupit vánoční dárky a zpříjemnit si poslední dny před Vánocemi a novým 

kalendářním rokem. V měsíci prosinec se totiž uvolnila přísná vládní opatření a žáci se tak 

mohli na okamžik vrátit do školních lavic, i když se jednalo o rotační způsob docházky.  

 

Soutěže ve školním klubu 

Během rotační výuky jsme se školním klubem soutěžili o sladké odměny, letos byly spojeny 

s tématem pálení čarodějnic. Plnění úkolů a kvízu děti zvládaly a odměny si zasloužily.  

Tvoření a malování ve školním klubu  

Děti se také staraly o výzdobu školního klubu. Společně jsme rádi tvořili, malovali, hráli různé 

hry, poslouchali hudbu a v kruhu si vykládali na dané téma.  Všechny naše výkresy a výrobky 

jsme využili na nástěnky, výzdobu školy a byly také inspirací pro další tvoření. 

 

Oslava Dne dětí  

Tento den se neobejde bez radosti, zábavy, soutěží a sladkostí. Bylo krásné počasí, a proto  

se oslava mohla konat venku při procházce na zmrzlinu. Děti si vybíraly podle své chuti a přání. 

Na zpáteční cestě si zahrály hry, navštívily dětské hřiště a relaxovaly v přírodě. I takto strávený 

den je pro kolektiv dětí a posílení jejich vztahů důležitý. 

 

 

 

 

 

 

Výlet školního klubu 

Činnost klubu a celý složitý školní rok jsme zakončili společným výletem. Vzhledem k aktuální 

situaci pandemie způsobené covid-19 byl spojený s turistikou a poznáváním přírody, abychom 

se všichni nacházeli mimo jakékoliv uzavřené místnosti. Vydali jsme se na Mušálecké rybníky, 

zahráli různé hry a díky krásnému počasí došlo i na vodní balónkovou válku. Hodně zábavy 

jsme si užili na průlezkách a koupání v řece u splavu. Výlet byl zakončen dobrým jídlem 

v restauraci a sladkou tečkou na závěr byl nanuk.  
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15.3 Školní knihovna  

Školní knihovna je součástí podpory čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků naší školy. Její 

knihovní fond se i v tomto školním roce rozrostl v žákovské knihovně o 150 titulů dětské 

literatury a v učitelské knihovně o 50 titulů. Žákům i učitelům jsou k dispozici také časopisy, 

v tomto školním roce byly odebírány 4 tituly. Knihovna slouží jako zázemí pro žáky i učitele, 

k posilování čtenářských kompetencí dětí. Žáci všech věkových kategorií si zde mohou vybrat 

a vypůjčit k domácímu čtení knihy dle svých čtenářských schopností i zájmů.  

Provoz školní knihovny byl v době distanční výuky omezen. Výpůjční služba v tomto období 

nebyla, vyjma učitelské knihovny, k dispozici. Doba omezeného provozu byla věnována 

vytvoření seznamu knih, který je veřejnosti přístupný na webových stránkách školy a slouží 

nejen k přehledu titulů, které jsou v knihovně k dispozici, ale poskytuje o každé knize bližší 

informace týkající se žánru, tematického zaměření a čtenářské úrovně, pro kterou je kniha 

vhodná. Tento seznam bude průběžně doplňován o další knižní přírůstky. 

Přestože byl provoz knihovny omezený, nedá se říct, že by prostory knihovny nebyly v průběhu 

školního roku využity. Vzhledem k tomu, že žáci 1. a 2. ročníku školu navštěvovali i v době, 

kdy se ostatní ročníky vyučovaly distančně, bylo možné se zaměřit na podporu utváření  

 

a rozvíjení čtenářství dětí 1. a 2. třídy. Děti 2. třídy, které docházely do školní družiny, 

navštěvovaly čtenářský klub Divíšek, kde se „setkávaly s knihami“, jejichž příběhy  

je inspirovaly k dalším, například výtvarným, pohybovým nebo hravým činnostem.   

Pro družinové děti z 1. třídy knihovnice pořádala čtení krátkých pohádkových příběhů 

k zamyšlení, ale také k uvolnění a relaxaci. Byl tak podpořen jejich kladný vztah ke knihám  

a ke čtení. 

V 1. pololetí pokračovala úzká spolupráce knihovny se školní družinou v oblasti využití knih 

s naučnou přírodovědnou tematikou. Navázali jsme na loňský projekt „Co se děje v přírodě“. 

Tentokrát jsme zaměřili pozornost dětí na život zvířat v podmínkách měnících se ročních 

období mírného pásma. Aktivit se účastnili také žáci 8. ročníku, kteří pro děti připravili 

úspěšnou prezentaci o vlaštovkách a jejich migraci. Z této spolupráce knihovny se školní 

družinou také vzešly některé tvořivé a výtvarné aktivity, které přinesly zajímavé dětské práce. 

Nejlepší výtvory byly zaslány do celostátní výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu  

a Českých lesů Znojmo, byly oceněny 2. místem, 3. místem a čestným uznáním. Za těmito 

úspěchy stojí knihy, které jsou bezesporu inspirací, podněcují fantazii a chuť dětí tvořit.  

V tomto školním roce byl kladen důraz na rozšiřování knihovního fondu učitelské knihovny. 

Učitelé českého jazyka a dalších jazyků mohou využívat řady publikací se zaměřením 

na podporu a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Všem učitelům slouží řada odborných 

pedagogických, didaktických a metodických publikací, stejně jako publikace zaměřené  

na podporu práce s dětmi s SPU apod. 
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15.4 Školní parlament  

Školní parlament dlouhodobě sdružuje žáky druhého stupně a především umožňuje aktivní 

zapojení žáků do života a dění naší školy. Zastává funkci prostředníka zajišťující komunikaci 

mezi žáky, pedagogy a vedením školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání  

a umožňuje podílet se na chodu školy. Předkládá nové podněty či návrhy pedagogům a vedení 

školy včetně možných otázek, které se zaměřují na další možnosti vedoucí ke zkvalitnění 

školního prostředí. Školní parlament plní „roli“ prostředníka pro přenos informací mezi 

jednotlivými třídami a jeho vybraní zástupci se snaží o spolupráci mezi jednotlivými ročníky. 

Ve školním roce 2020/2021 jej tvořilo celkem 24 žáků 2. stupně, z toho 12 dívek a 12 chlapců. 

Za každou třídu byli zvoleni dva zástupci.  

 

Zástupci školního parlamentu se pod záštitou Mgr. Lenky Plachtové a Lucie Dárkové setkávali  

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

ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a hodnotnému vzájemnému soužití. Učili se tak 

obhajovat své názory, komunikovat mezi třídami, vyučujícími a vedením školy. Schůzky se od 

září 2020 konaly jednou měsíčně. Z hlediska opatření vlády České republiky v důsledku 

virového onemocnění covid-19 však tyto plánované schůzky nebyly realizovány v takovém 

počtu  

a časovém intervalu, jaký byl původně zamýšlen. Počet společných setkání zástupců Školního 

parlamentu pro školní rok 2020/2021 se proto zúžil na tři, přičemž tuto skutečnost nebylo 

možno ovlivnit, i přestože se členové našeho školního parlamentu chtěli původně mnohem 

aktivněji podílet na přípravě školních akcí a zábavných soutěží. Závěrečná schůzka členů ŠP  

se konala ve středu 9. června 2021, kdy proběhlo taktéž i přátelské rozloučení s jeho dosavadní 

předsedkyní, žačkou 9. třídy. 

 

Mikulášská nadílka 

Jednou z akcí, která v tomto školním roce proběhla podle plánu, byla nadílka Mikuláše 

v doprovodu anděla a čerta. Tradiční obchůzky po třídách žáků 1. stupně se v pátek 4. prosince 

zhostili právě vybraní zástupci školního parlamentu, kteří vytvořili našim malým žákům pravou 

mikulášskou a zároveň předvánoční atmosféru. Obdarovali děti drobnými sladkostmi i milými 

slovy, což naši nejmenší žáci ocenili nejvíce. 

16. ČINNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Mateřská škola v Hnojníku je čtyřtřídní venkovská škola pavilonového typu v podhůří Beskyd. 

Původní stavba a dokumentace o budově je z roku 1987. Rozhodnutím obce Hnojník  

je mateřská škola od 1. 1. 2003 součástí Masarykovy ZŠ v Hnojníku.  

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí ve středu obce v budově, která má čtyři třídy.    

V roce 2017 byla původní budova přestavěna. Z dotačního titulu byla realizována přístavba 

další třídy, která je určena pro dvouleté děti. Vznikla tak kompaktní budova, která má čtyři 

samostatné vchody a jednotlivé třídy v ní jsou propojeny chodbou. Hlavním vchodem  
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v přízemí se vchází do třídy Berušek a v prvním patře do třídy Mravenečků. Ze zahrady vede 

samostatný vchod do třídy Koťátek a do třídy Sluníček. Tři třídy jsou heterogenní, z toho  

je jedna třída určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami – jedná se o logopedickou 

třídu Sluníčko. Do této třídy jsou zařazeny děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let s PKS vadou 

řeči, mohou se zde vzdělávat i děti s PAS. Čtvrtá třída Koťátka je homogenní a je určena pro 

děti od dvou let. V prostorách mateřské školy je umístěna ambulance klinické logopedie. 

Všichni pedagogičtí zaměstnanci splňují stanovenou odbornou kvalifikaci pro učitelky 

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

Letošní školní rok byl náročný spočívající v dlouhodobém zástupu za nemocnou Bc. Dagmar 

Martinkovou, kterou zastupovala paní učitelka Janina Russ. Dále v průběhu školního roku 

odešla paní učitelka Klára Bubláková na mateřskou dovolenou a od 1. 3. 2021 ji nahradila paní 

učitelka Šárka Kurová. Z důvodu přísných epidemiologických opatření spojených s výskytem 

covid-19 vedení MŠ muselo neustále řešit zástupy a náhradu z důvodu karantény či čerpání 

OČR nejen za učitelky, ale i za nepedagogické pracovníky MŠ. 

V závěru školního roku se podařilo Jiřímu Tomanovicsovi ze třídy Sluníčko získat 3. místo v 

mezinárodní výtvarné soutěži „Moje malá vlast“. Navzdory distanční výuce, se kterou se 

musely děti potýkat  

po většinu školního roku, se výtvarné soutěže uskutečnily a děti se jich vždy velice rády 

účastnily. Zde se dostavil také nádherný výsledek s hodnotnými odměnami.  

Třídy mateřské školy: 

● Třída Berušky (heterogenní pro děti od 3 do 6 let)  

● Třída Mravenečci (heterogenní pro děti od 3 do 6 let) 

● Třída Sluníčko pro děti s SVP (heterogenní pro děti od 3 do 6 let) 

● Třída Koťátka (pro děti od 2 do 3 let) 

Počet dětí 

● Celkový počet dětí na začátku školního roku:   73 dětí 

● Celkový počet dětí na konci školního roku:    78 dětí 

● Počet dětí s individuálním vzděláváním podle § 34b:  1 dítě 

● Počet dětí zahajujících povinnou školní docházku:   23 předškoláků 

● Počet dětí s odkladem školní docházky:     3 děti 

 

16.1 Materiálně-technické podmínky 

V tomto školním roce byla mateřská školy dovybavována různými pomůckami a předměty pro 

zlepšení prostřední, např. 24 nových polštářů, ochranný kryt pružin na trampolínu, knihy a 

didaktické pomůcky pro děti. Na Vánoce pod stromeček byly dětem zakoupeny nové 

koloběžky, odrážedla a hračky. Ve třech šatnách tříd Berušky, Mravenečci a Sluníčko bylo 

nainstalováno nové osvětlení, ve třídě Sluníčko byly zhotoveny nové posuvné dveře, které 

oddělují klidovou část, hrací prostory a jídelnu. Ve třídě Mravenečci byl zhotoven do třídy nový 
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nábytek na míru, sloužící k polytechnickému vzdělávání, dále výtvarný koutek a nové skříňky 

a police. Ve druhém pololetí školního roku byl ve třídě Berušky a Sluníčko zhotoven do tříd 

další nábytek na míru, a to police na pitný režim, koutek ateliér, knihovna, logopedický koutek  

a nové skříňky s policemi na hračky a didaktické pomůcky. Dále bylo v mateřské škole 

nainstalováno bezpečnostní zařízení – alarm a vstupní videotelefony, které zajistí bezpečnost 

dětí i zaměstnanců mateřské školy. 

16.2 Výchovně-vzdělávací podmínky 

Výchovně-vzdělávací proces se řídí třídním vzdělávacím programem (TVP), který  

je vypracován ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) pod názvem „Krok za krokem, celým 

rokem“. ŠVP je zpracován do 5 integrovaných bloků, které pomáhají ve výběru vzdělávacích 

cílů a záměrů. Jsou zpracovány pro všechny věkové skupiny, avšak pro třídu dvouletých  

je zpracován nový program, který odpovídá jejím potřebám a je přílohou ŠVP.  

Již třetím rokem probíhá provoz v přistavěné třídě pro děti ve věku od dvou do tří let. V této 

třídě s dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky a jedna školní asistentka, která je nápomocna 

nejen učitelkám, ale především dětem (pozice je hrazena z projektu EU - Šablony II). V září 

bylo do této třídy zapsáno celkem 16 dětí, což je maximální povolená kapacita. Další zájemci 

již byli bohužel odmítnuti. 

Ve třídě pro děti s podpůrnými opatřeními převážně s logopedickými vadami bylo v tomto 

školním roce zapsáno 13 dětí a pracovaly zde dvě paní učitelky. Kromě běžné vzdělávací péče 

je v této třídě poskytována dětem individuální logopedická intervence. Ve druhém pololetí byl 

do této třídy vrácen chlapec z 1. třídy ZŠ z důvodu školní nezralosti. 

Třídy Berušky a Mravenečci jsou heterogenní a byly naplněny na počet 22 a 23 dětí. Jeden 

chlapec plní individuální vzdělávání podle §34b. Ve třídě Berušky byla v průběhu školního 

roku jedna dívka odhlášena a další 3 přihlášeny z důvodu stěhování. U Berušek bylo na konci 

školního roku celkem 26 dětí. Ve třídě Berušky zastupovala za nemocnou Bc. Dagmar 

Martinkovou paní učitelka Janina Russ.  

Ve třídě Mravenečci nedošlo v průběhu roku k žádným změnám, co se týče přihlášení  

a odhlášení dětí. Paní učitelka Klára Bubláková nastoupila na mateřskou dovolenou  

a zastupovala za ni Kristýna Burdíková ze ZŠ po dobu, než nastoupila nová paní učitelka Šárka 

Kurová. 

Vliv pandemie způsobené výskytem covid-19 na provoz mateřské školy 

Začátek školního roku probíhal bez větších komplikací. Od října byly dle nařízení vlády 

vzhledem ke covid-19 zakázány akce jako je plavání (děti stihly odplavat pouze tři lekce  

z deseti), musela být zrušena divadla, která do MŠ pravidelně jezdila, dále musela být zrušena 

plánovaná lyžařská školička v Bukovci a spousta akcí, kterých se vždy účastní rodiče dětí  

a přátelé školy. 
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Od 11. 12. do 20. 12. 2021 byla nejdříve z důvodu karantény uzavřena třída Berušky (jedna 

z učitelek byly pozitivní na covid-19), následně byla od 20. 12. uzavřena celá mateřská škola. 

V novém kalendářním roce od 27. 1. do 5. 2. musela jít do karantény celá třída Koťátek, když 

byly pozitivní obě paní učitelky i školní asistentka. 

I přes veškerá úskalí jsme v prvním pololetí zvládli splnit dané cíle TVP vycházející z ŠVP. 

Předškolní děti měly individuální přístup při přípravě na školu v prostorech pro kroužek 

„Předškoláček“, který se konal jednou týdně a kam byla nainstalována interaktivní tabule, 

kterou jsme dostali ze ZŠ. Mimo kroužek bylo i dost času pracovat s předškoláky individuálně 

ve třídách během ranních her či po krátkém odpočinku po obědě. Letos jsme měli 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 připravenými aktivitami dostatečně motivovány, a navíc se něco naučily. Tato práce je sice 

náročnější na přípravu učitelky, ale nese své ovoce. Ve druhém pololetí nás zasáhlo vyhlášení 

nouzového stavu vládou ČR, školka byla vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické 

situace ve výskytu onemocnění covid-19 ve světě i v ČR a v souladu s ustanovením §3 odst. 2 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání uzavřena, a to od 1. 3. do 12. 4. 2021. 

Distanční vzdělávání jsme poskytovali nejen předškolním dětem, ale i všem ostatním, přičemž 

pro předškoláky bylo distanční vzdělávání povinné  

a pro ostatní děti dobrovolné. Pro všechny děti jsme chystali různé úkoly, pracovní listy, ale 

třeba i inspiraci a náměty na vzdělávání v přírodě. Vše jsme posílali rodičům na e-mail a 

dostávali zpětnou vazbu v podobě fotek dětí (rovněž prostřednictvím Facebooku), jak s rodiči 

tráví volný čas. Do distanční výuky se bez problémů zapojili předškoláci i ostatní děti.  

V tomto nelehkém období zaměstnanci MŠ chodili do práce a podíleli se např. na úklidu 

kabinetů, skladů hraček a pomůcek, dezinfekci veškerých prostor v celé MŠ a na distanční 

výuce. Chystali pro děti stezku za plotem, kde děti cvičily podle kartiček, poznávaly jarní 

květiny nebo vyrazily společně s rodiči do přírody za pokladem v Zajíčkově velikonoční stezce. 

V období Velikonoc ozdobily děti s rodiči strom „Vajíčkovník“, který byl připraven před 

školkou, nebo se podílely s rodiči na výzdobě „Láskovníku“. 
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Zápis do ZŠ i do MŠ probíhal netradičně bez přítomnosti dětí. Pro děti učitelky zhotovily 

upomínkové předměty, připravily zábavné úkoly a dárečky s přáním úspěšného zahájení 

školního roku 2021/2022. Do mateřské školy přišlo celkem 31 žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání. Přijato bylo 25 nových dětí a 4 žádosti byly zamítnuty, 2 děti 

nenastoupily. 

 

Od 12. 4. 2021 byl obnoven provoz MŠ pouze pro předškolní děti a pro děti, jejichž rodiče 

pracují v IZS. Z důvodu pokračujících epidemiologických opatření jsme přijali řadu 

hygienických a bezpečnostních zásad. Provozní doba MŠ byla zkrácena od 6:00 do 16:00 hodin. 

Děti se nesměly ráno a odpoledne spojovat, aby se skupiny dětí nepotkávaly. Provoz byl  

ve třídách Mravenečci a Sluníčko s maximálním počtem 15 dětí. Třída Berušky sloužila jako 

testovací místnost, kde se děti i zaměstnanci MŠ museli 2x týdně testovat na covid-19. 

Od 10. 5. 2021 se vrátily do školky i ostatní děti a mohl začít opět běžný provoz. 

16.3 Provoz mateřské školy o prázdninách 

Provoz mateřské školy o prázdninách byl zajištěn od 1. 7. do 23. 7. 2021 ve třídách Berušky  

a Mravenečci, kam přihlásili rodiče k prázdninovému provozu celkem 57 dětí. Během letních 

prázdnin všichni zaměstnanci postupně čerpali dovolenou tak, aby byl zajištěn plynulý chod 

mateřské školy. 

16.4 Spolupráce s ředitelstvím ZŠ a jinými organizacemi 

Spolupráce s ředitelstvím ZŠ i celým vedením školy je velmi dobrá a byla realizována: 

● pravidelná účast vedení školy na radách mateřské školy, 

● zájem o aktivity a akce MŠ a pravidelná účast na těchto akcích, jejich podpora, 

● zájem o řešení problémů a výrazná podpora činnosti, 

● pravidelné schůzky vedení ZŠ a MŠ: účelnost, vzájemná informovanost, řešení 

problémů, vytýčení úkolů, zhodnocení předchozích akcí. 

V letošním školním roce se nám podařilo zrealizovat vzhledem k nemoci covid-19 pouze jednu 

společnou akci s I. stupněm: „Prvňáčci na návštěvě v mateřince“. 

16.5 Vybrané akce mateřské školy  

V letošním školním roce jsme navázali na již osvědčené vítané akce a aktivity, které  

se navzdory pandemii podařilo uskutečnit. 

● Třídní schůzky s rodiči       září 2020 

● Kamaráde, pojď si hrát (Koťátka)                      září 2020 

● Návštěva prvních tříd ve školce     září 2020 

● Předplavecký výcvik v Havířově (pouze 3 lekce z 10)  září 2020 

● Divadlo ve školce - pohádka O pejskovi a kočičce   září 2020 

● Mikuláš na zahradě MŠ      prosinec 2020 

● Karneval v MŠ        leden 2021 
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● Divadlo Letadlo v MŠ                  únor 2021 

● Rej s malou čarodějnicí      duben 2021 

● Přejeme maminkám       květen 2021 

● Den dětí         červen 2021 

● Planetárium        červen 2021 

● Divadlo v altánu MŠ        červen 2021 

● Loučení s předškoláky      červen 2021 

Pejsek a kočička přijeli s pohádkou 

V září jsme v MŠ přivítali divadlo. Protože byla situace z důvodu pandemie covid-19 složitá, 

naplno jsme využili náš venkovní altán. Děti tak strávily celé dopoledne na čerstvém vzduchu 

a k tomu i s krásnou pohádkou. Divadlo si pro ně připravilo tradiční pohádku o pejskovi  

a kočičce, kteří se rozhodli upéci dort. Úsměvná pohádka měla za cíl pobavit děti a také 

rozvinout pozitivní vztah k divadelnímu umění. 

 

 
 

Po stopách medvěda aneb záchranná výprava  

V pondělí 16. listopadu čekalo na děti třídy Mravenečci překvapení: dopis a mapa. Děti se pak 

dozvěděly, že některá lesní zvířátka potřebují pomoc. Medvěd s ježkem se sice uloží k zimnímu 

spánku, ale ostatní zvířátka potřebují potravu i v zimě. Děti z oddělení Mravenečků nelenily, 

naplnily batůžky žaludy a kaštany a vydaly se na záchrannou výpravu do lesa. Mapa je zavedla 

až k posedu a ke krmelci.  Po cestě děti plnily úkoly, vysypaly dobroty pro zvířátka z batůžků 

a na konci je čekal krásný ježek se sladkým pokladem. Díky této aktivitě se děti učily orientovat 

v prostoru a zvládat situace, kdy se člověk musí přizpůsobit měnícím se podmínkám v terénu. 

 

Mikulášek zvoní, cinká 

 

Opět po roce MŠ navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Přijeli na zahradu školky v doprovodu 

celého mikulášského spřežení. Všichni jen potichounku přihlíželi, kdo všechno Mikuláše 

doprovází. Každá třída si pro návštěvu připravila básničku a písničku, a než se s dětmi Mikuláš 

se svou družinou rozloučil, nadělil jim překvapení v balíčku. 
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Ježíškova vnoučata 

Advent je nejkrásnějším obdobím v roce. Čas velkého očekávání kouzla Vánoc, čas zastavení, 

ale také čas setkávání. V letošním roce byl kvůli pandemii koronaviru jiný. Senioři v místním 

domově se právě o těchto Vánocích mohli cítit mnohem osamocenější než jindy. Proto jsme se 

s dětmi rozhodli je potěšit obrázky a vánočními přáníčky.  
 

Veselý karneval v naší školce  

 

Ve středu 27. ledna 2021 si mateřská škola užila tradiční karnevalovou slávu. A i když musely 

být tentokrát třídy odděleny, o zábavu tu nebyla nouze. Přehlídka, tanečky, soutěže… Na 

pestrosti masek ani pandemie nic neubrala. Nechyběly princezny a víly (i ty mořské), piráti a 

bojovníci, spidermani a supermani, baletky a sportovci, zvířátka a strašidla. Dokonce i pár 

rockerů a dřevorubců doplnilo řady převleků. Rodiče předvedli svou kreativitu ve všech 

směrech.  

 

 

Rej s Malou čarodějnicí 

 

Poslední dubnový týden se třída Mravenečků postupně proměnila ve třídu čarodějnickou. Celý 

týden se děti se svými učitelkami připravovaly  

na závěrečný čarodějnický rej. Batikovala  

se kouzelnická trička, která se pak zdobila   vyrobenými papírovými pavoučky. Děti si svůj 

převlek vylepšily vlastnoručně vyrobenými amulety, klobouky a náramky s netopýrem. Páteční 

rej byl zahájen ve slavnostním oblečení písní a zaříkávadlem, u kterého nesměl chybět 

čarodějnický kotel. Na čaroděje a čarodějky čekaly soutěže v chytání havěti, skoku přes oheň, 

létání na koštěti, vaření lektvaru. Splnění těchto úkolů bylo podmínkou, aby mohli všichni uspět 

u závěrečných zkoušek. V průběhu akce si děti pochutnaly na vytříbeném čarodějnickém menu 

a na závěr obdržely vysvědčení a malý dárek. 

 

 

 

 

 

 

Divadlo letadlo v MŠ  

 

V polovině února do mateřské školy zavítalo Divadlo Letadlo, které přiletělo s pohádkou 

,,Průzkumníci v Austrálii”. Divadlo Letadlo seznamuje děti s různými kouty naší planety. 

Tentokrát se děti přenesly ze zasněženého mrazivého Česka až do daleké slunečné Austrálie. 

Dva průvodci je seznámili se zvířaty, která zde žijí.  Potkaly medvídka koalu, který jen spal, 

papouška, který rád zpívá, pštrosa emu a také klokana, kterému děti pomohly najít ztracené 
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mládě.  V rámci pohádky se děti dozvěděly, čím se každé zvíře živí, jak se chová a jaké má 

potřeby.   

 

Divadlo Šamšula  

 

V červnu se děti konečně dočkaly představení divadélka “Šamšula” s pohádkou “Jak čmeláčci 

léčili kytičku”.   

Se zaujetím mohly sledovat dobrodružnou cestu Čmelíka a Brumíka, které poslala maminka na 

palouček nasbírat pyl z květů na medové koláčky.  

Příběh z hlubin v mobilním planetáriu  

 

V závěru školního roku navštívilo mateřskou školu mobilní planetárium s příběhem, který děti 

vtáhl do podmořských hlubin. S kamarády Prckem a Jakem se mohli všichni ponořit do oceánu, 

aby společně zažili dobrodružství a zachránili útes před ropným tankerem. S rybími kamarády 

se děti vydaly na dobrodružnou plavbu za želvou Cassandrou, která jim měla poradit, jak 

zachránit jejich domov. Želva jim prozradila, že se musí dotknout Měsíce, aby oceán mohl začít 

dýchat. Proto se všichni podmořští tvorové semkli a zazpívali svou píseň, díky které přišel příliv 

a tanker mohl zdárně proplout, aniž by narazil do útesu. Jejich útes Kalulokahima byl tak 

zachráněn! Pro děti to bylo velice zábavné i poučné dopoledne.  
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Loučení s předškoláky 

 

Tak jako každý rok přišla chvíle, kdy jsme se loučili s našimi nejstaršími dětmi. Od září  

se stanou prvňáčky a usednou  

do školních lavic. O tom, že jsou děti dobře připraveny, jsme  

se spolu s jejich rodiči přesvědčili na společném rozlučkovém odpoledni. Děti rodičům i své 

budoucí paní učitelce předvedly, co umí. Správně odpověděly na všechny vylosované 

vědomostní otázky, svým slibem se zavázaly k plnění školních povinností  

a zazpívaly písničku na rozloučenou. Nakonec za odměnu plnily zábavné úkoly na stanovištích 

školní zahrady. Popřáli jsme všem našim nejstarším dětem, aby v nich zůstal zájem o vše,  

co se kolem nich děje, a aby MŠ Hnojník pro ně zůstala hezkou vzpomínkou na celý život. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

16.6 Záměry MŠ pro školní rok 2021/2022  

V příštím školním roce chceme pokračovat ve zlepšování vybavenosti mateřské školy a v její 

modernizaci. Chceme se zaměřit na: 

1) Interiér mateřské školy 

● renovace kuchyně (zastaralá, nevyhovující, nesplňuje požadavky hygieny) 

● modernizace kuchyněk (výdejna jídla) patřících ke třídám 

● nové elektrické rozvody 

● nákup nových židliček – navýšení počtu dětí v MŠ 

● dokoupení nových lehátek – navýšení počtu dětí MŠ 

● dokoupení povlečení, polštářů, peřin - navýšení počtu dětí MŠ 

● dokoupení jídelních souprav, příborů, hrnců - navýšení počtu dětí MŠ 

● dokoupení šatních boxů - navýšení počtu dětí MŠ 

● výmalba chodeb, šaten zaměstnanců a kabinetů 

 

2) Školní zahrada 
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● herní sestavy a prvky na zahradu pro děti mladší tří let (všechny herní prvky  

na zahradě jsou pouze pro děti od tří let) 

● vodní herní sestava, „mlžítko“ k osvěžení na zahradě v období teplých dnů 

● nátěr altánu 

● oprava a nátěr průlezek 

 

17.  ZHODNOCENÍ DISTANČNÍ VÝUKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021  

Ani v tomto školním roce žáky a učitele neminula distanční výuka, která pokryla téměř celý 

školní rok. Tento typ vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí 

vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit.  

Prezenčně probíhalo vyučování pro všechny žáky školy pouze do 11. října 2020 a pak 

následovalo od 24. května 2021 do konce školního roku. Na prvním stupni byla navíc největší 

diferenciace v nastavení prezenčního vzdělávání během prosince. 

V tomto školním roce se konala distanční výuka v prostředí Google Classroom a Google Meet. 

Vzhledem k tomu, že jsou uvedené aplikace vyvíjeny společností Google přímo pro výuku, 

mají spoustu funkcí, které proces distanční výuky usnadňují jak pedagogům,  

tak žákům. Žáci mohli odevzdávat úkoly nebo se účastnit videohodin nejen prostřednictvím 

počítačů, ale i pomocí svých mobilních telefonů.  

Velký důraz se kladl také na kvalitu samotných videohodin. K těm učitelé využívali nově 

pořízené notebooky s dotykovým displejem a elektronickou tužkou.  

Pro rodiče znamenalo zavedení systému jistou komplikaci, neboť si museli zvyknout na nový 

způsob práce, včetně jiného grafického prostředí, které učitelé a žáci využívali. Z tohoto důvodu 

byla na webové stránky školy umístěna sekce „Videonávody“ s podrobně zpracovanými 

instruktážními videi, a také telefonní čísla technické podpory zajišťované Mgr. Janem Khýrem, 

na která mohli rodiče volat v rámci jakýchkoliv technických problémů souvisejících s distanční 

výukou. Dále měli žáci naší školy možnost zdarma využít stažení a instalaci kancelářského 

balíku Microsoft Office 365, a to až na pět zařízení.  

Při distanční výuce se kladl ještě větší důraz na sledování porozumění látce, individuální 

přístup, zpětnou vazbu – tedy na formativní hodnocení. Učitelé více komunikovali s každým 

žákem, všímali si, co potřebuje ke zvládání učiva, a sledovali jeho postup. Věnovali pozornost 

základnímu učivu, ale nabízeli i učivo doplňující a rozšiřující a nepodcenili ani vyhodnocení 

práce. 

Velmi důležitá byla práce se žáky ohroženými školním neúspěchem či vysokou absencí  

a s tím spojená spolupráce s jejich rodiči. Organizoval se systém doučování těchto žáků v každé 

třídě, do něhož se zapojili někteří učitelé, asistenti pedagoga i vychovatelky. Pro žáky a rodiče 

se zpracovávaly přehledy zadávaných domácích úkolů i písemných prací, a to jak z důvodu 

lepší informovanosti o práci a přípravě na vyučování, tak z důvodu nepřetěžování žáků. 
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Osvědčily se zápisy vyučovacích hodin v Google Učebnách s osnovou práce v hodině a odkazy 

na probíranou látku, aby i nepřítomný žák věděl, co a jak bylo probíráno. 

Dotazníkového šetření k systému distančního vzdělávání na naší škole se v prvním pololetí 

zúčastnilo 245 rodičů našich žáků. Většina z nich hodnotila distanční výuku a práci učitelů  

i asistentů pedagoga velmi kladně. Nejčastějším problémem, se kterým se rodiče potýkali, byla 

kolísavost internetového připojení, což ovšem škola nemůže ovlivnit.   

Kladně hodnotila vzdělávání na dálku na naší škole i ČŠI, která provedla šetření ve výuce 

v měsíci březnu. Inspektoři hospitovali v různých vyučovacích předmětech a u různých učitelů 

napříč jednotlivými ročníky. 

Zavedení distanční výuky bylo náročné pro všechny zúčastněné – děti, rodiče, ale i pedagogy, 

a to jak z hlediska dostupnosti IT techniky a internetového připojení, tak i z hlediska pochopení 

nové výukové platformy, organizace času a upravené role učitele i žáka. Učitel se často stával 

průvodcem žáka v procesu vzdělávání a žák se učil samostatnosti a odpovědnosti za své 

vzdělávání.  

Pro zdárný průběh distanční výuky se pedagogové stále snažili o účinnou zpětnou vazbu mezi 

učitelem a žákem i jeho rodiči a nastavili vzdělávání tak, aby se tento „výpadek“ klasického 

vyučování projevil ve znalostech žáků co nejméně.  

Přehled distanční a prezenční výuky ve školním roce 2020/2021 pro 1. stupeň 

Období 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

1. 9. 20 - 13. 10. 20 prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

14. 10. 20 - 18. 11. 20 distančně distančně distančně distančně distančně 

18. 11. 20 - 29. 11. 20 prezenčně prezenčně distančně distančně distančně 

30. 11. 20 - 18. 12. 21 prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

4. 1. 21 - 1. 3. 21 prezenčně prezenčně distančně distančně distančně 

1. 3. 21 - 23. 4. 21 distančně distančně distančně distančně distančně 

24. 4. 21 - 16. 5. 21 rotačně rotačně rotačně rotačně rotačně 

17.5. 21 - 30. 6. 21 prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

Tabulka 31: Průběh distanční výuky ve školním roce 2020/2021 napříč 1. stupněm. 

Přehled distanční a prezenční výuky ve školním roce 2020/2021 pro 2. stupeň 

Období 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. 9. 20 - 11. 10. 20 prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

12. 10. 20 - 13. 10. 20 
rotačně 

/střídavě 

rotačně 

/střídavě 

rotačně 

/střídavě 

rotačně 

/střídavě 
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14. 10. 20 - 29. 11. 20 distančně distančně distančně distančně 

30. 11. 20 - 18. 12. 21 
rotačně 

/střídavě 

rotačně 

/střídavě 

rotačně 

/střídavě 
prezenčně 

4. 1. 21 - 9. 5. 21 distančně distančně distančně distančně 

10.5. 21 - 23. 5. 21 
rotačně 

/střídavě 

rotačně 

/střídavě 

rotačně 

/střídavě 

rotačně 

/střídavě 

24. 5. 21 - 30. 6. 21 prezenčně prezenčně prezenčně prezenčně 

Tabulka 23: Průběh distanční výuky ve školním roce 2020/2021 napříč 2. stupněm. 

18. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VEŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROL  

Dne 23. 6. 2021 proběhla kontrola hospodaření školy, při které nebyly zjištěny žádné závažné 

nedostatky. Kontrola byla provedena zřizovatelem Obec Hnojník. 

19. VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu  

k informacím za období 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021.  

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: 0  

b. počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0  

c. počet rozsudků soudu, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 

informace: 0 

d. výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

20. HLAVNÍ ZÁMĚRY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

1. Společným dlouhodobým cílem všech zaměstnanců Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník  

je pokračovat v naplňování dlouhodobé vize školy a jejího rozvoje, zajišťovat všem 

žákům optimální podmínky pro výchovu a vzdělávání a vzájemné sdílení zkušeností. 

Nadále jim poskytovat kvalitní základní vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, nadání, 

zájmy při školních i mimoškolních aktivitách, zohledňovat jejich individuální 

vzdělávací potřeby. V souladu se školním vzdělávacím programem přibližovat školu 

reálnému životu, propojovat výuku a výchovu s praktickými zkušenostmi dětí, rozvíjet 

nastavená společenská pravidla slušného chování, dobré mezilidské vztahy, podporovat 

a udržovat přátelské a bezpečné prostředí.  
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2. Soustavně udržovat a posilovat postavení a dobré jméno Masarykovy Základní školy  

a mateřské školy Hnojník 120, která je spádovou školou mikroregionu Stonávka  

a nositelkou vzdělání a kultury, podílet se aktivně na životě obce Hnojník. 

 

3. Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce, příjemného a bezpečného 

prostředí pro děti, pracovníky školy a rodiče, vytvářet systém efektivních opatření  

k prevenci všech forem rizikového chování, vést děti k morálním hodnotám  

a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem, trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou. 

 

4. 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. Podporovat etickou výchovu, vést žáky k toleranci  

a ohleduplnosti k jiným lidem, respektovat jejich odlišnosti. Podporovat a rozvíjet 

emociální stránku osobnosti dítěte, vzájemné vztahy mezi dětmi a jejich vztah  

k ostatním lidem. 

 

5. V rámci kladení důrazu na výuku cizích jazyků zorganizovat zájezdy do anglicky nebo 

německy mluvící země, kde si žáci procvičí konverzaci a poznají reálie dané země, její 

kulturu. Podporovat spolupráci školy s rodinou nabídkou možnosti zahraničního 

lyžařského zájezdu a letního turistického pobytu u moře v Chorvatsku.  

 

6. Vést žáky ke čtení a rozvoji čtenářské gramotnosti jako k jedné z klíčových kompetencí 

k učení, a to napříč všemi vyučovanými předměty. Podporovat činnost školní knihovny, 

činnost redakční rady, tvorbu a vydávání školního časopisu Záškoláček. Kromě 

čtenářské gramotnosti se zaměřit na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména  

v matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti 

komunikace v cizích jazycích. 

 

7. Nadále pokračovat v pomoci a integraci dětí se specifickými poruchami učení  

a chování, umožnit jim plně se zapojit do života školy. Dále rozvíjet inspirativní  

a motivační výuku pro žáky nadané a mimořádně nadané, rozvíjet a integrovat do výuky 

metody RWCT, všem žákům vytvářet klidné, bezpečné, důvěryhodné a motivující 

prostředí. Podporovat a pokračovat v nastaveném směru rozvoje čtenářské gramotnosti 

žáků. 

 

8. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení vedení školy, 

výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, speciální pedagog a třídní 

učitel, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, 

zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků  

a také v metodické pomoci pedagogům při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami, jejichž počet má zvyšující se tendenci. 
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9. Pokračovat v rozvoji environmentální výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu, 

podporovat tyto aktivity také jako součást zájmového vzdělávánía volnočasových 

aktivit (kroužků). Jako součást zdravého životního stylu vyzdvihnout význam zdravého 

stravování ve školní jídelně, uspořádat besedy zabývající se tematikou poruch příjmu 

potravy, využít v maximální míře možnost stravování pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí prostřednictvím nadačních fondů.  

 

10. Zaměřit se na pestrost nabídky aktivit školní družiny, spolupráci jednotlivých oddělení, 

nabídnout žákům další volnočasové aktivity. V rámci školní družiny a školního klubu 

se zaměřit na dopravní výchovu. 

 

11. V souladu s certifikátem školy Rodiče vítání pokračovat v otevřenosti školy vůči 

rodičům a širší veřejnosti pořádáním společných kulturních akcí, spoluprací se školskou 

radou a SRPŠ. Soustavně udržovat a posilovat postavení a dobré jméno Masarykovy 

Základní školy a mateřské školy Hnojník 120, která je spádovou školou mikroregionu 

Stonávka a nositelkou vzdělání a kultury, podílet se aktivně na životě obce Hnojník, 

pokračovat v propagaci práce školy na internetových stránkách, ve zpravodaji Stonávka, 

regionálním tisku a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. 

 

12. Pokračovat v nastavené dobré spolupráci s dalšími školami v mikroregionu, rozvíjet 

vztahy s těmito školami prostřednictvím společných aktivit, sportovních  

a vědomostních soutěží, uspořádat tradiční Den otevřených dveří, Vánoční koncert, 

Radovánky. Ve spolupráci s obcí se zapojit do akce Den Země a dalších akcí, kde žáci 

naší školy zajistí kulturní vystoupení, květinovou výzdobu apod. 

 

13. V rámci kariérového poradenství se zaměřit na spolupráci se středními školami  

a firmami v regionu – zvát zástupce zejména středních odborných škol na besedy  

se žáky a třídní schůzky, uspořádat exkurze do firem v okolí.  

 

14. Nadále organizovat pro žáky mimoškolní aktivity (projektové dny, exkurze, zahraniční 

výjezdy v rámci procvičení cizího jazyka, sportovní kurzy, lyžařské zájezdy a lyžařské 

výcvikové kurzy apod.) a rozvíjet jejich zájmy a dovednosti prostřednictvím zájmových 

kroužků. 

 

15. Pokračovat v obnově vybavení kabinetů a zlepšení pracovního prostředí, dále vzhledem 

ke vzrůstajícímu počtu žáků hledat nové prostory pro jejich výuku. V současné době 

chybí kmenové třídy, žáci jsou vyučování ve školní družině a školním klubu. Situaci  

s nedostatkem učeben by vyřešila rekonstrukce půdních prostor nebo navrácení prostor, 

které se nyní využívají jako zubní ordinace. 
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16. Nadále se snažit o získávání sponzorů na konkrétní akce školy, v co největší míře 

využívat možností financování z fondů EU, projektů IROP a ITI, projektů 

vyhlašovaných MŠMT a dalšími ministerstvy. 

 

17. Z větších investic stále trvá potřeba opravy střechy základní školy z důvodu zatékání. 

Školní kuchyně mateřské školy je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, a to v oblasti 

stavební, vzduchotechniky i gastronomického vybavení. Na základě posouzení všech 

ekonomických a provozních aspektů je nutné zvážit celkovou rekonstrukci kuchyně 

mateřské školy, nebo renovaci a rozšíření kuchyně základní školy, s následným 

sloučením s kuchyní mateřské školy.  Je také nutné zrekonstruovat vzduchotechniku  

ve školní kuchyni základní školy.  

21. ZÁVĚR  

Školní rok 2020/2021 byl z důvodu dlouhodobého přerušení prezenční výuky v souvislosti 

s epidemií covid-19 velmi náročný a netradiční. Po zkušenostech z předchozího školního roku 

jsme však na tuto situaci byli velmi dobře připraveni, a to jak po stránce materiální a technické, 

tak i organizační a kompetenční.  

Poskytli jsme žákům veškerou možnou podporu, včetně nabídky zapůjčení výpočetní techniky, 

dále jsme jim nabídli zvýhodněnou možnost internetového připojení, včetně pomoci při 

instalaci komunikačních sítí. Velké poděkování za zajištění a organizaci distanční výuky patří 

nepochybně panu učiteli Mgr. Janu Khýrovi, který byl nápomocen nejen pedagogům, ale také 

žákům a jejich rodičům. Kromě výukových prezentací, videí a on-line konferencí, nad rámec 

svých povinností dokonce navštívil mnohé žáky doma a pomohl jim s instalací programů  

a komunikačních platforem. Žáci a mnohdy jejich rodiče i pedagogové se naučili více začlenit 

ICT techniku do výuky.  

Klima na pracovišti bylo celý rok přátelské, vstřícné a podnětné, pedagogický sbor je plně 

kvalifikovaný, kvalitní a stabilizovaný. Zaměstnanci navzájem spolupracovali, vzdělávali  

se především v digitálních kompetencích, poskytovali žákům i rodičům podporu.  

Díky projektu a financím MŠMT byly zakoupeny pro všechny pedagogy nové dotykové 

notebooky, pedagogové i žáci byli opětovně proškoleni na distanční výuku pomocí platformy 

Google Classroom. 

I přes zmiňovaná omezení byl školní rok poměrně úspěšný, a to ve všech oblastech. Svědčí  

o tom výsledky vzdělávání a mnohé úspěchy žáků na soutěžích a olympiádách, které byly i přes 

omezení pořádány. 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. 

Opakovaně jsme držiteli titulu Škola udržitelného rozvoje, dále jsme obhájili značku Rodiče 

vítáni, získali jsme ocenění v rámci projektu Recyklohraní a mnoho dalších, jak je popsáno 

výše. 

Priority školy zůstávají nezměněny, tj. neustálé zkvalitňování podmínek pro vzdělávání žáků, 

podpora jejich motivace ke vzdělávání se, pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
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a vytváření podmínek ke vzdělávání nadaných žáků. Pro žáky ohrožené školním neúspěchem 

jsme umožňovali konzultační hodiny nejen on-line, ale i prezenčně. 

Společnou snahou všech pedagogů je připravit každého žáka na další úspěšné 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. Kromě výše uvedeného je kladen 

velký důraz na estetickou výzdobu školy, obnovu vybavení inventáře a doplňování učebních 

pomůcek.  

Vedení školy ve spolupráci se všemi zaměstnanci pokračuje v nastolené koncepci a vizi rozvoje 

školy, neustále se snaží udržet vysokou úroveň poskytovaných služeb a zlepšovat estetické 

prostředí školy. Při výběru nových zaměstnanců, kteří se přirozenou cestou obměňují z důvodu 

odchodu kolegů do starobního důvodu, dbá vedení nejen na splnění kvalifikačních předpokladů 

a oborové specializace, ale i na jejich osobnostní rysy vzhledem k začlenění do kolektivu.  

Mj. i tímto se daří udržovat nastolené stabilní a pozitivní klima.   

Škola spolupracuje s mnoha středními školami, a to jak v rámci výchovného poradenství, 

náborových akcí, tak i prostřednictvím umožnění praxe studentům středních pedagogických 

škol a pedagogických fakult vykonání praxe. Tito praktikanti obohacují život školy svými 

postřehy a novými nápady. V rámci dalšího vzdělávání se snažíme zkvalitňovat odborné 

schopnosti našich pedagogů účastí na seminářích a vzdělávacích akcích, využíváním sdílených 

zkušeností s pedagogy okolních škol apod.   

Chování a vzájemná spolupráce žáků je na velmi dobré úrovni, v uplynulém školním nebylo 

nutné řešit žádný zásadní problém s chováním. Žáci jsou navzájem všímaví, tolerantní 

k ostatním, respektují se a pomáhají si.  

Za celý školní rok nebyl zjištěn žádný vandalismus či poničení školního majetku,  

mj. i proto, že žáci byli ve škole přítomni jen po omezenou dobu. 

Zaměstnanci jdou žákům příkladem, jsou jim nápomocni při řešení různých problémů, vedou 

žáky k zodpovědnosti a respektu, zároveň také k důvěře a spolupráci. K vybudování vysokého 

standardu poskytovaného vzdělávání vede cesta přes důsledné působení na žáky a dodržování 

jednotně stanovených pravidel. Bohužel v průběhu uplynulého školního roku nebyly z důvodu 

epidemiologické situace otevřeny zájmové kroužky, což velmi narušilo vzájemné sociální 

kontakty a vztahy mezi žáky. V rámci společných mimoškolních akcí se budeme tuto situaci 

snažit zlepšit a obnovit tak dobré klima a kolektiv ve třídě. 

V souladu s dlouhodobou strategií rozvoje školy se potvrdilo, že nastolená cesta a vize školy  

je správná, daří se naplňovat stanovené cíle, škola má po těžkých letech zpět své dobré jméno  

a postavení v rámci celého mikroregionu, je úspěšná v mnoha oblastech, a to především díky 

dobré práci týmu kvalitních pedagogů. Neustále se zvyšující počet žáků ve škole mateřské  

i základní svědčí o skutečnosti, že jdeme správným směrem. Tato cesta však tímto nekončí, 

naopak, je velmi zavazující udržet a nadále rozvíjet vysoký standard poskytovaného vzdělání. 

Je to dlouhodobý úkol pro další období.  
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Za úspěchem a rozvojem školy stojí poctivá, obětavá a kvalitní práce všech zaměstnanců, 

společné úsilí žáků a pedagogů, spolupráce rodičů se školou, zapojení spolku SRPŠ do její 

činnosti. 

V neposlední řadě patří poděkování i zřizovateli, bez jehož podpory by nebylo možné realizovat 

všechny změny a rozvoj školy, která v letošním roce oslavila úctyhodné a krásné 90. výročí 

svého vzniku. Bohužel z důvodu epidemiologických opatření jsme nemohli uspořádat 

plánovanou výstavu a společnou oslavu tohoto významného výročí. 

Proto jsme u příležitosti jubilea alespoň vydali rozsáhlý almanach, který rekapituloval vývoj 

školy od vzniku až do současnosti a byl tak důstojnou připomínkou regionálního významu 

Masarykovy základní školy. 

Poděkování patří především panu starostovi Ing. Miroslavu Molinovi, místostarostovi  

Ing. Jaroslavu Heczkovi a členovi zastupitelstva p. Karlu Vitáskovi, kteří se školou úzce 

spolupracují a aktivně se zapojují do života školy.  

Ve výčtu nelze opomenout poděkování představitelům římskokatolické farnosti v Hnojníku,  

a to panu děkanovi Mons. Mgr. Rudolfu Sikorovi a paní pastorační asistentce Mgr. Růženě 

Rylkové, kteří se školou dlouhodobě spolupracují a pomáhají tak při výchově a vzdělávání 

našich žáků. Velké díky jim mj. patří i za umožnění konání dnes již tradičního charitativního 

vánočního koncertu, jehož výtěžek je vždy věnován zdravotně postiženým dětem. Bez jejich 

laskavého přístupu a organizační pomoci by se tato krásná a přínosná akce nemohla konat. 

V loňském roce bohužel koncert neproběhl z důvodu výše uvedených hygienických omezení, 

ale věříme, že letos se koncert konat bude. 

Závěrem velmi děkuji všem kolegům pedagogům za jejich přátelský, kolegiální, obětavý  

a lidský přístup, za spolupráci a úsilí, které věnují našim žákům ve výuce i při mimoškolních 

činnostech. Poděkování patří samozřejmě i všem správním zaměstnancům, kteří nám vytvářejí 

čisté, estetické a příjemné školní prostředí a v neposlední řadě i všem zaměstnankyním školní 

jídelny za přípravu chutných obědů a zajištění občerstvení na školních i mimoškolních akcích. 

Všichni společně svým vzájemným přístupem, spoluprací a soudržností tvoří tým, který  

je základem úspěšné a kvalitní školy.  

Dovolím si taktéž poděkovat všem rodičům a zákonným zástupcům žáků, kteří nám dali důvěru 

a svěřili vzdělávání svých dětí, spolupracují s námi a pomáhají nám zlepšovat činnost školy. 

Věřím, že i v nadcházejícím období jejich důvěru nezklameme a spolupráce bude úspěšně 

pokračovat ke spokojenosti všech zúčastněných. 
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Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy …………………………… 

V Hnojníku dne 31.8.2021 

    

   

Školská rada schválila dne …………. 

Lucie Janecká, předsedkyně ŠR …………………………… 

 


