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MZŠ a MŠ Hnojník



• Školní vzdělávací program „Škola pro život“.

• Motto „Rodiče vítáni“, zapojení se do projektů.

• Sdružujeme 1. stupeň, 2. stupeň, mateřskou školu.

• K dispozici moderní učebny, školní družina, školní 
klub, školní jídelna, školní knihovna, školní zahrada.

• Domácí vzdělávání.

MZŠ a MŠ Hnojník



Škola pro 
život:

Všestranný rozvoj žáků

Získání potřebných dovedností 
pro život

Motivace k celoživotnímu 
vzdělávání 

Příprava pro středoškolské 
studium

Příprava do praktického života, 
na uplatnění ve společnosti

Zaměření 
školy:

Enviromentální výchova

Čtenářská gramotnost

Počítačová a informační 
gramotnost

Rozvoj kritického myšlení

Školní vzdělávací program



Společný cíl 

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.

Především důvěryhodná a přátelská atmosféra mezi všemi účastníky 
vzdělávání - dětmi, rodiči a zaměstnanci naší školy! 

Společný cíl naší školy sledujte na: www.zshnojnik.com

http://www.zshnojnik.com/


Vzdělávání a výuku v souladu s moderními vzdělávacími trendy.

Individuální přístup k žákům, podporu aktivity a tvořivosti dětí.

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

Projektové a činnostní vyučování, kvalitní vzdělávání.

Výuku angličtiny od 1. ročníku, výuku němčiny nebo ruštiny. 

Výborné materiální vybavení, výuku v odborných učebnách.

Nadstandardní vybavení školy prostředky ICT ve všech třídách.

Podpora sportu a zdravého životního stylu.

Skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelskou atmosféru.

Mnoho dalších zajímavých vzdělávacích činností…

Co naše škola nabízí 

Aktuální informace na: www.zshnojnik.com

http://www.zshnojnik.com/


Kommens - nástěnka třídy, 
školy

Klasifikace, elektronická 
žákovská knížka

Aktuální rozvrh hodin

Suplování

Docházka a absence

Google meet, video hodiny

Školní G-mail, komunikace 
s pedagogem

Classroom, přehled úkolů

Možnost mobilní aplikace

Informační systém školy

https://zshnojnik.bakalari.cz/bakaweb/login
https://classroom.google.com/
https://zshnojnik.bakalari.cz/bakaweb/login
https://classroom.google.com/


Kontakt

Ředitelka: Mgr. Dagmar Tobolová

+420 727 946 227        

reditelka@zshnojnik.com

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Irena Hencová, MBA, LL.M.

zastupce@zshnojnik.com

+420 727 946 228 

sekretariat@zshnojnik.com

Zástupce pro 1. stupeň a provoz školy: Mgr. Vít Pyško

pysko.v@zshnojnik.com

Sekretariát: Květa Čižmárová

+420 727 946 229        

+420 603 960 355

mailto:reditelka@zshnojnik.com
mailto:veselka.m@zshnojnik.com
mailto:sekretariat@zshnojnik.com
mailto:Pysko.v@zshnojnik.com


Kontakt

Školní poradenské pracoviště: 

Speciální pedagog: 
Mgr. Helena Vidláková

skrekucka.l@zshnojnik.com

vidlakova.h@zshnojnik.com

pysko.v@zshnojnik.com

Metodik prevence: 
Mgr. Zuzana Pyszková

pyszkova.z@zshnojnik.com

Výchovný poradce: 
PhDr. Lenka Skřekucká Mgr. Vít Pyško - metodik pro volbu povolání

Domácí vzdělávání – §41 ŠZ: PhDr. Magdalena Brchaňová

+420 727 946 227        magdalena@alvita.cz

mailto:skrekucka.l@zshnojnik.com
mailto:vidlakova.h@zshnojnik.com
mailto:pysko.v@zshnojnik.com
mailto:Pyszkova.z@zshnojnik.com
mailto:magdalena@alvita.coz


Pedagogové – učitelé 1. stupně

Mgr. Pavlína Budinská
Mgr. Renáta Studníková

Dvořáčková

Mgr. Karla Molinová Mgr. Marie Škvarová Mgr. Kateřina VyvialováMgr. Petra Protznerová

Mgr. Dagmar Lokayová



Pedagogové – učitelé 2. stupně 

Mgr. Radomír Brozda

Mgr. Pavel Filipczyk Mgr. Ivo Fišer

Mgr. Lucie Čamborková

Tv, Z F, Pč

D, Hv Př, Ch

Mgr. Dagmar Drobiszová

Čj, Vkv

Mgr. Irena Hencová,
MBA, LL.M.

Tv, Čj



Pedagogové – učitelé 2. stupně 

Mgr. Jan Khýr

Mgr. Hana Kurillová Mgr. Magda Luzarová Mgr. Tereza Muroňová

Inf, F

Čj, ZČj, D Př, Ch

Mgr. Andrea Hovjacká

Aj, Vv

Mgr. Barbora Horinová

Aj



Pedagogové – učitelé 2. stupně 

Mgr. Vít Pyško

Mgr. Zuzana Pyszková

Mgr. Klára Parchańská

Mgr. Ilona Rucká Mgr. Zuzana Sikorová

Aj, N

Vv, Pč

AjM, Pč

Tv, Vko

Mgr. Lenka Plachtová

D



Pedagogové – učitelé 2. stupně 

Mgr. Zdeňka Věřbová Mgr. Kateřina WiejováMgr. Helena Vidláková

M, ZM, Př

Mgr. Jana Štěpánková

Tv, Z

Mgr. Jiří Šmahlík

Tv, Pč

PhDr. Lenka Skřekucká

Čj, Rj

Ch, M



Asistenti pedagoga 

Lucie Dárková Ivana Guziurová

Michaela Kiedroňová

Kristýna Burdíková

Helena KorčováSoňa Kellerová



Asistenti pedagoga 

Naďa RzymanováVeronika Proboszová

Bronislava PlucnarováMonika Pastorková



• Bezbariérový přístup (výtah)

• 20 kmenových učeben

• Odborné učebny 
• počítačová učebna, jazyková 

učebna, multimediální 
učebny – přírodovědná, 
chemická, fyzikální, knihovna, 
hudebna, keramické dílny, 
pracovní dílny, školní 
kuchyňka…

• Relaxační prostory 
• podkrovní prostory školního 

klubu, školní knihovna, hrací 
koutek na 1. stupni, školní 
zahrada…

• Sportovní zařízení
• dvě tělocvičny, víceúčelové 

sportovní hřiště, dopravní 
hřiště, školní zahrada

• Školní jídelna a bufet

Učebny a prostory školy 



Kmenové třídy



Odborné učebny

Multimediální učebna 
cizích jazyků

Učebna fyziky Učebna ICT



Odborné učebny

DílnyŠkolní kuchyňka

Školní kuchyňkaHudebna



Prostory zájmové činnosti

Oddělení ŠikulovéOddělení Lvíčata

Školní klub Školní knihovna



Prostory školy

Velká tělocvična

Dopravní hřiště Školní zahrada

Malá tělocvična



Školní družina 
Podrobně na webu: 

Školní družina

Provoz denně: 6:00-7:30, 
11:30-16:00

Poplatky: 700 Kč/pololetí,
250 Kč/pololetí (pouze ranní ŠD)

Vychovatelky:

Pro žáky 1. – 4. třídy.

Pestrá nabídka činností, rozvoj 
dovedností, podpora 

kreativity, dopravní výchova, 
zájmové a logické hry, pohyb.

Relaxace i efektivní využití 
volného času dle věku dětí 

a jejich požadavků.

Marie Bijoková Kateřina 
Salajková

Kateřina Malo, 
DiS.

https://www.zshnojnik.com/kategorie/skolni-druzina/
https://www.zshnojnik.com/kategorie/skolni-druzina/
https://zshnojnik.bakalari.cz/bakaweb/login
https://classroom.google.com/


Školní družina 
Podrobně na webu: 

Školní družina

https://www.zshnojnik.com/kategorie/skolni-druzina/
https://www.zshnojnik.com/kategorie/skolni-druzina/


Školní klub 
Podrobně na webu: 

Školní klub 

Provoz denně: 12:45-15:30

Poplatky: 500 Kč/pololetí

Vychovatelky:

Pro žáky 5. - 9. třídy.

Příležitost k pravidelné 
zájmové činnosti zaměřené 
na osobnostní rozvoj žáka, 

jeho sportovních a tvořivých 
dovedností.

Místo pro volnočasové 
aktivity, relaxaci a odpočinek.

Kristýna Burdíková Helena Korčová

https://www.zshnojnik.com/kategorie/skolni-klub/
https://www.zshnojnik.com/kategorie/skolni-klub/
https://zshnojnik.bakalari.cz/bakaweb/login
https://classroom.google.com/


Školní klub 
Podrobně na webu: 

Školní klub 

https://www.zshnojnik.com/kategorie/skolni-klub/
https://www.zshnojnik.com/kategorie/skolni-klub/


Školní knihovna 
Podrobně na webu: 

Školní knihovna 

Provoz denně: 7:00 – 15:00

Rozvoj čtenářské gramotnosti, 
přes 2000 knih pro naše čtenáře.

Knihovnice:

Čtenářský klub Divíšek.

Možnost zapojit se do tvorby 
školního časopisu (Zá)školáček 

– 1. místo „Školní časopis roku“.

PhDr. Eva Fojtíková

https://www.zshnojnik.com/kategorie/knihovna/
https://www.zshnojnik.com/kategorie/knihovna/
https://zshnojnik.bakalari.cz/bakaweb/login
https://classroom.google.com/


Distanční výuka 

Možnost zapůjčení notebooků 
žákům bez PC a jiné techniky.

Kvalitní online výuka v prostředí 
Google Meet a Google Classroom

dle rozvrhu. 

Instruktážní videa nejen pro 
žáky, ale i pro rodiče -> 
INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA  

Možnost zdarma instalovat 
Microsoft Office až na pět 

zařízení. 

https://zshnojnik.bakalari.cz/bakaweb/login
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.zshnojnik.com/zs-videonavody/
https://youtu.be/DqO_TEUZjzM
https://www.zshnojnik.com/zs-videonavody/
https://youtu.be/DqO_TEUZjzM
https://classroom.google.com/


Školní jídelna
Podrobně na webu: 

Školní jídelna 

K dispozici vždy dva druhy jídel, 
pitný režim a zeleninový bufet. 

Jídlo voleno dle zásad zdravé 
výživy a aktuálních trendů 

stravování.

Provoz školního bufetu se 
zdravým občerstvením 
a čerstvým pečivem! 

Internetový portál: e-strava.cz

-Možnost přihlásit/odhlásit 
oběd.

-Možnost změnit druh jídla.

Aktuální jídelníček na webu 
školy.

https://www.zshnojnik.com/jidelna-zs-cenik/
https://www.zshnojnik.com/jidelna-zs-cenik/
https://zshnojnik.bakalari.cz/bakaweb/login
https://classroom.google.com/
https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?filtr_stat=CZ&filtr_mesto=Hnojn%EDk&filtr_typ=V
https://secure.ulrichsw.cz/estrava/jidelnicek2.php?idzar=59&lang=CZ
https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?filtr_stat=CZ&filtr_mesto=Hnojn%EDk&filtr_typ=V
https://secure.ulrichsw.cz/estrava/jidelnicek2.php?idzar=59&lang=CZ


Bohatá nabídka kroužků a volnočasových aktivit: 

Zájmové kroužky

➢ Čtenářský klub Divíšek 
➢ Keramika 
➢ Šikovné ručičky
➢ Pěvecký sbor 
➢ Florbal 
➢ Školní Ekotým, 

přírodovědný kroužek
➢ Stolní tenis
➢ Gymnastika 
➢ Šachy
➢ Počítačový kroužek
➢ Kurz psaní všemi deseti

Podrobně na webu: 
Zájmové kroužky 

➢ Doučování  1. stupeň 
➢ Klub zábavné logiky 

a deskových her 
➢ Dopravní a zdravotnický 

kroužek 
➢ Beskyďáček (minivolejbal)
➢ Taneční kroužek
➢ Happy Dance
➢ Náboženství 
➢ ZUŠ – A PLUS
➢ Anglické divadlo
➢ Příprava k PZ

https://www.zshnojnik.com/zajmove-krouzky/
https://www.zusaplus.cz/


Podpora talentu, nadání a rozvoj dovedností
při přípravě na soutěže:

Soutěže 

➢ vědomostní a logické (olympiády, Zlatá cihla, Můj werk),
➢ přírodovědné a ekologické soutěže, 
➢ matematické soutěže (Matematický klokan, Pythagoriáda…), 
➢ sportovní: minivolejbal, florbal, vybíjená, přehazovaná…,  
➢ dopravní, 
➢ výtvarné, 
➢ pěvecké (Rozvíjej se poupátko), 
➢ recitační a čtenářské,  
➢ soutěž školních časopisů, 
➢ přehlídka divadelních kroužků,  
➢ zahrádkářské a floristické,  
➢ zdravá výživa a vaření (Zdravá pětka, Mlsná vařečka).

Podrobně na webu: 
Aktuality školy 

https://www.zshnojnik.com/kategorie/zakladni-skola/


Zájmové kroužky, soutěže



Výběr nejoblíbenějších akcí: 

Tradiční akce
Podrobně na webu: 

Aktuality školy

➢ Vítání prvňáčků 
➢ Evropský den jazyků 
➢ Pohádková cesta
➢ Projektový týden
➢ Mikulášská nadílka 
➢ Den otevřených dveří
➢ Vánoční jarmark 
➢ Vánoční benefiční koncert
➢ Lyžařský kurz pro 1. stupeň
➢ Plavání pro 1. stupeň
➢ Zahraniční exkurze

➢ Dětský karneval
➢ Slavnost slabikáře
➢ Noc s Andersenem
➢ Den Země
➢ Den Matek, Den dětí
➢ Radovánky  
➢ Adaptační kurzy
➢ Přejezd Beskyd na kolech 
➢ Exkurze do Planetária
➢ Ozdravné pobyty
➢ Lyžařský zájezd ALpy

https://www.zshnojnik.com/kategorie/zakladni-skola/


Vítání prvňáčků



Evropský den jazyků



Pohádková cesta



Projektový den 



Den otevřených dveří



Vánoční jarmark 



Lyžařský kurz 



Dětský karneval



Noc s Andersenem



Adaptační pobyt 6. ročníku



Ozdravné pobyty



Lyžařský zájezd Alpy 



Slavnost slabikáře



Radovánky 



Sportovně-relaxační pobyt v Chorvatsku



Mateřská škola 
Podrobně na webu: 

Mateřská škola

Provoz: 6:00-16:30

Čtyři oddělení: Třída pro děti od 
dvou let, 2 třídy běžného typu, 

třída logopedická. 

Vedoucí učitelka:

Krásná a velká zahrada 
s mnoha herními prvky.

Velké množství nejrůznějších 
akcí: Mikuláš, divadla, Lyžařský 

kurz, Plavání, Den matek, 
Karneval, Den Země, Den dětí, 

Radovánky…

Soňa Ottová

https://www.zshnojnik.com/kategorie/materska-skola/
https://zshnojnik.bakalari.cz/bakaweb/login
https://classroom.google.com/


Mateřská škola - učitelé

Pavla Ganderová

Karina Brozdová, DiS.Michaela Bílá

Šárka Kurová

Stella Viola Bartečková

Denisa Dordová



Mateřská škola - učitelé

Bc. Zuzana SzlachtováMgr. Jarmila Mecová Soňa Ottová

Jana Kubová

Asistentka Asistentka

Ing. Iveta Vranayová



Mateřská škola - třídy



Mateřská škola - areál



Mateřská škola – vybrané akce

Karneval

Lyžařská školička

Jablíčkohrátky

Mikulášská nadílka



Ze života školky



Ze života školky



Těšíme se na Vás!


