
Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 
 

okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník 
 
 
 
 
Co Masarykova ZŠ Hnojník nabízí? 
 
 

• Vzdělávání a výuku v souladu s moderními vzdělávacími trendy. 
 

• Nadstandardní vybavení školy prostředky ICT, ve všech třídách vybavení 

interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. 
 

• Výuku angličtiny od 1. ročníku a výuku němčiny nebo ruštiny od 7. ročníku. 
 

• Kvalitní vzdělávání – vlastní systém srovnávacích testů. 
 

• Vynikající materiální vybavení, výuku v odborných učebnách (jazyková, přírodovědná 

a chemická, fyzikální, počítačová, výtvarná a keramická) 
 

• Podpora sportu a zdravého životního stylu (dvě tělocvičny, školní hřiště, tematické 

sportovní akce, sportování v přírodě). 
 

• Projektové a činnostní vyučování. 
 

• Elektronickou klasifikaci, využívání platformy Google (pravidelných video hodiny, 

výukové materiály při distančním vzdělávání). 
 

• Individuální přístup pedagogů k žákům, podporu aktivity, tvořivosti a nadání dětí. 
 

• Péči o žáky nadané, reedukační péči žákům s poruchami učení. 
 

• Doučování dětí s výukovými obtížemi a ohroženými školním neúspěchem. 
 

• Skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelskou atmosféru, příjemné klima. 
 

• Vždy naslouchajícího metodika prevence sociálně patologických jevů, poradce pro 

volbu povolání, výchovného poradce, speciálního pedagoga. 
 

• Výuku plavání ve 2. a 3. ročníku. 
 

• Lyžařský kurz pro žáky 1. stupně a 7. ročníku. 
 

• Velký výběr volnočasových aktivit žáků prostřednictvím kroužků. 
 

• Výuku oborů ZUŠ přímo ve škole. 
 

• Školní družinu s ranním i odpoledním provozem a pestrou nabídkou činností. 

• Výborné obědy ve školní jídelně (denně výběr ze dvou jídel včetně zeleninového 

pultu, zajištění dietního stravování). 
 

• Možnost zakoupení svačiny ve školním bufetu se zásadami zdravého stravování. 
 

• Školní knihovnu s velkým knižním fondem, milou paní knihovnicí, otevřenou od 

pondělí do pátku. 
 



• Aktivní školní parlament. 
 

• Dopravní hřiště pro děti, využití školní zahrady pro pohybové aktivity. 
 

• Podporu sportovních a kulturních akcí, projektů, exkurzí, návštěvy koncertů, divadel, 

adaptační pobyty, projektové dny v přírodě a mnoho dalších aktivit. 
 

• Pravidelné akce v oblasti prevence rizikového chování žáků – přednášky a workshopy, 

poznávací výlety, exkurze, adaptační kurzy. 
 

• Jsme školou s certifikátem „Rodiče vítáni“, prioritou jsou pro nás dobré mezilidské 

vztahy, přátelská komunikace a vzájemné naslouchání. 

 
 

 

Jaký společný cíl máme? 
 
 

• Aby se dítěti ve škole líbilo, bylo zde spokojené a chodilo do ní rádo. 
 

• Aby se škola pro dítě stala bezpečným místem s přátelským prostředím. 
 

• Aby se dítě rozvíjelo po všech stránkách. 
 

• Aby se naučilo soustředit na činnost, kterou právě vykonává, a získalo tak co nejvíce 

poznatků. 
 

• Aby jej učili hodní, chápající a erudovaní učitelé, kteří mají respekt, jsou pro dítě 

autoritou a zároveň mají jeho důvěru. 
 

• Aby si našlo kamarády a navázalo dobré mezilidské vztahy. 
 

• A hlavně spokojená, důvěryhodná a přátelská atmosféra mezi všemi účastníky 

vzdělávání - dětmi, rodiči a zaměstnanci naší školy! 

 

 

Věřím, že společnými silami se nám podaří náš cíl naplnit. Těšíme se na spolupráci! 
 
 
 
 
 

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy 
 

a kolektiv zaměstnanců 


