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V Třinci 12. 10. 2016 

Zpracovala Mgr. Darja Hoffmannová 
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ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ŠKO LE  

Název:  Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace 

Sídlo: Třinec, U Splavu 550 

IČ: 70640009 

Právní forma: příspěvková organizace od 1. 1. 2002 

Zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Ředitel školy: Mgr. Darja Hoffmannová 

Statutární zástupce:   Mgr. Jiří Kaleta 

Odloučená pracoviště: Mateřská škola, Třinec, U Splavu 547 

  Mateřská škola, Třinec, Borek 349 

  Mateřská škola, Třinec, Konská 419 

Kontaktní údaje: tel.: 558 551 500 

  e-mail: jmzs@seznam.cz 

  web: http://www.jmzstrinec.cz 

  informace: sekretariát, p. Monika Brancová 

Založení školy: 28. červen 1931 

Zařazení do rejstříku škol: 27. květen 1996 

Poslední aktualizace v rejstříku škol: 25. 7. 2014 

Identifikátor ředitelství: 600134377 

Součásti organizace  Kapacita 

Mateřská škola   160 

Základní škola  854 

Školní družina   125 

Školní jídelna- výdejna mateřské školy 160 

Školní jídelna  575 

 

Speciální zaměření školy:  

třídy s rozšířenou výukou matematiky  

 

  

mailto:jmzs@seznam.cz
http://www.jmzstrinec.cz/
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2015/2016 

(stav k 30. 9. 2015) 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac./prac. ŠJ 

Počet žáků na 

ped. úvazek 

1. stupeň 9 201 22,33 10 20,1 

2. stupeň 9 197 21,9 15,9 12,39 

Školní družina 4 118 29,5 2,95 40 

Školní klub* x x x x x 

Mateřská škola 6 134 22,33 11,4 11,75 

Školní jídelna x 465 x 9,4 x 

Přípravná třída 1 14 14 1 14 

 

Školská rada:  zřízena 11. 10. 2005 

                         šest členů   

 3 jednání ve školním roce 2015/2016 

 

Mimoškolní sdružení:   Občanské sdružení 

                                    AŠSK  

 

PŘEHLED  OBORŮ  VZDĚLÁVÁNÍ  ŠKOLY  

 

vzdělávací program č. j. MŠMT 
školní rok 2015/2016 

v ročnících počet žáků 

Jiné   
ŠVP „Škola-brána do života“ 

č.j. 714/2007 
1. až 9. 398    

 

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

ŠVP „Škola – brána do života“ 

Projektové vyučování 

 

Nabídka volitelných předmětů  

informatika 

environmentální výchova 

ruský jazyk 

německý jazyk 

 

Nepovinné předměty 

Sportovní hry - hokej 
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Kroužky 

  Název kroužku počet dětí 

Kreativní činnosti 16 

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka 13 

Kroužek německého jazyka 5 

Malování pro nejmenší 26 

Anglický jazyk pro MŠ 47 

Anglický jazyk pro prvňáky 28 

Anglický jazyk pro druháky 48 

Anglický jazyk 2.st 10 

Stolní hry 14 

Ptáčata (pěvecký) 22 

Pohybové hry  23 

Divadelní kroužek 12 

Házená 25 

Sportovní hry 28 

Volejbal 19 

Fotbal 24 

Kroužek výtvarné výchovy 24 

Kroužek zobcové flétny 7 

 

Děti pracovaly v 18 kroužcích s celkovým počtem 391 dětí.  

Mimo tyto kroužky jsme se pravidelně věnovali žákům, kteří se připravovali na sportovní soutěže.  

 

RÁMCOVÝ  POPIS  PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  ŠKOLY  

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 43 40,714 

externí pracovníci x x 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 

(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A, stav k 30. 9. 2015) 

Pořad. 

číslo 

Pracovní zařazení 

funkce 
Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 

1. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství 1. st. 20 

2. učitelka 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  M-CH- HV 27 

3. učitelka   1,000 PdF Olomouc - učitelství VVP Č–Ov 29 

4. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ, VP 31 

5. zástupce ředitele 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 30 

6. ředitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství VVP 5 - 12, M - CH 22 

7. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ 35 

8. zástupce ředitele 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  TV - Bi 22 

9. učitelka 1,000 PdF Ostrava – učitelství pro 2. st. TV-Z 15 

10.  učitelka 1,000 PdF Ostrava, učitelství pro 2. st. Z – RJ, VP 26 

11. učitel 1,000 PdF Ostrava, učitelství 5 - 12 M - ZT 21 

12. učitelka 1,000 PdF Olomouc- učitelství pro 1. st. ZŠ 24 

13. učitel 1,000 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ  TV - Z 18 

14. učitelka 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  RJ - ČJ - HV 25 

15. učitelka 1,000 
UP Olomouc - F, OU Ostrava DPS učitelství 

odb. předmětů 
22 

16. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP  F - CH 27 

17. učitelka, SP 1,000 
UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň, speciální 

pedagogika 
12 

18. učitelka 1,000 UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň 9 

19. učitelka 1,000 PdF Ostrava – učitelství VVP RJ – Z 39 

20. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP RJ - D 33 

21. učitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 24 

22. učitelka 1,000 UP Olomouc, učitelství pro 1. st. 30 

23. učitelka 1,000 
VŠB Ochrana život. prostředí, DPS OU 

Ostrava - AJ 
15 

24. učitelka 0,864 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ KV – NJ - AJ 16 

25. učitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 19 

26. učitelka 1,000 OU Ostrava – učitelství 2. st. – ČJ- ZSV 14 

27. učitelka 1,000 OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta, M-Bi 17 

28. vychovatelka 0,828 OU Ostrava DPS vychovatelství 22 
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29. vychovatelka 0,828 VŠ TV a sportu Palestra, vychovatelství 13 

30. vychovatelka 0,828 VŠ TV a sportu Palestra, vychovatelství 6 

31. vychovatelka, D 0,466 PdF Ostrava, Učitelství VVP M- Tv 36 

31. učitelka MŠ 0,887 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 35 

32. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 33 

33. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ 30 

34. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ 32 

35. učitelka MŠ 1,000 
Pedagogická škola Bielsko - Biala PL, učitelství 

MŠ 
34 

36. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 33 

37. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ 27 

38. učitelka MŠ 1,000 
SŠ Pedagogická a sociální Zlín, mimoškolní 

pedagogika 
32 

39. učitelka MŠ 1,000 UP Olomouc, učitelství MŠ 4 

40. učitelka MŠ 0,968 SPdŠ Bratislava, učitelství pro MŠ 13 

41. učitelka MŠ 1,000 
SPdŠ a SZŠ Krnov, předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
3 

42.D učitelka MŠ 0,565 SPdŠ Nový Jičín, učitelství pro MŠ 29 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2015): 

Věk pracovníků Počet pracovníků 

20 – 30 let 2 

31 – 40 let 7 

41 – 50 let 13 

51 – 60 let 18 

nad 60 let 3 

Jeden pedagog čerpá rodičovskou dovolenou.  

Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů 

 v % 

Odborná kvalifikace 100 

Aprobovanost výuky 86,01 
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016  

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 25 23,456 

Externí pracovníci x x 

 

Pořad. 

číslo 
Pracovní zařazení funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. 
zástupce ředitele pro 

ekonomiku 
1,000 SŠ s maturitou, ekonomický 

2. referent 1,000 SŠ s maturitou, všeobecné 

3. školník 1,000 SŠ s maturitou, elektrotechnický 

4. uklízečka 1,000 SŠ s výučním listem 

5. uklízečka 0,875 SŠ s výučním listem  

6. uklízečka 0,875 ZŠ 

7. uklízečka 0,875 ZŠ 

8. uklízečka 0,875 ZŠ 

9. vedoucí jídelny 1,000 SŠ, s výučním listem, kuchař - číšník 

10.  vedoucí kuchařka 1,000 SŠ, společné stravování 

11. kuchařka 1,000 SŠ s výučním listem, kuchař 

12. kuchařka 1,000 SŠ s výučním listem, kuchař 

13. kuchařka 1,000 SŠ s výučním listem, kuchař 

14. kuchařka 1,000 SŠ s maturitou, společné stravování 

15. kuchařka 1,000 SŠ s výučním listem, kuchař 

16. pracovník obch. provozu 1,000 SŠ s výučním listem, 

17. pracovník obch. provozu 0,750 ZŠ 

18. výdej stravy, úklid 1,000 SŠ s maturitou 

19. výdej stravy, úklid 0,563 ZŠ 

20. výdej stravy, úklid 0,375 SŠ s výučním listem 

21. domovník 1,000 ZŠ 

22. uklízečka 1,000 ZŠ 

23. pomocné práce ve škole 0,938 SŠ s maturitou 

24. pomocník údržby budov 1,000 SŠ s maturitou 

25. pomocník údržby budov 0,925 SŠ s maturitou 
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ÚDAJE O  ZAŘAZOVÁNÍ  DĚTÍ  A  ŽÁKŮ  

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2015/2016 

Zapsaní do 1. 

tříd 2015 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2015 

Zapsaní do 1. 

tříd 2016 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 2016 

31 3 28 48 6 37 

 

VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ  

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2015/2016 

Ročník Pololetí 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Hodnoceno 

slovně 

1. 
1. 28 28 0 0 0 

2. 28 28 0 0 0 

2. 
1. 46 41 5 0 0 

2. 46 41 5 0 0 

3. 
1. 44 35 9 0 0 

2. 44 35 9 0 0 

4. 
1. 48 29 19 0 0 

2. 48 25 23 0 0 

5. 
1. 34 24 10 0 0 

2. 34 22 12 0 0 

Celkem 

1. stupeň 

1. 200 157 43 0 0 

2. 200 151 49 0 0 

6. 
1. 53 18 33 2 0 

2. 52 20 30 2 0 

7. 
1. 45 14 31 0 0 

2. 46 15 30 1 0 

8. 
1. 47 9 35 3 0 

2. 49 13 34 2 0 

9. 
1. 52 19 29 4 0 

2. 52 11 41 0 0 

Celkem  

2. stupeň 

1. 197 60 128 9 0 

2. 199 61 133 5 0 

Celkem 
1. 397 217 171 9 0 

2. 399 212 182 5 0 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2015/2016 

 

počet 

přihlášených 

v 1. kole  - 

priorita 1. 

konečný počet 

přijatých – kam 

nastoupí 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Gymnázium 8leté 4 2 

Gymnázium 6leté 6 4 

Gymnázium 4leté 8 6 

Odborné podle oboru – 4 roky 

Technické 11 11 

Informační technologie 2 2 

Potravinářství (technologie potravin, analýza potr.) x x 

Textilní výroba, oděvnictví a obuvnictví x x 

Zdravotnictví, veterinářství 7 7 

Ekonomika, administrativa, právo, právní a veřejnosprávní činnost 5 6 

Zemědělství, ekologie x x 

Polygrafie 1 1 

Gastronomie (hotelnictví, turismus, cest. ruch, kuchař, číšník) 3 4 

Obchod, publicistika, knihovnictví x x 

Osobní a provozní služby (optik, masér, kosmetička) 2 2 

Pedagogika, sociální péče 3 3 

Umění 1 1 

Ostatní (doprava a spoje, interdiscipl. obory, …) x x 

Konzervatoře x x 

Střední vzdělání s výučním listem – 2 a 3 roky 

Technické 8 8 

Potravinářské (řezník, pekař, cukrář, potr. výroba) 1 1 

Textilní výroba, oděvnictví a obuvnictví x x 

Polygrafie (knihař, tiskař, tiskařské práce) x x 

Zemědělství (zahradník, zemědělec, opravářské práce) x x 

Zdravotnictví (ošetřovatel) x x 

Gastronomie (kuchař, číšník) 1 1 

Obchod (prodavač, aranžér) x x 

Osobní a provozní služby (kadeřník, masér) x x 
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Pedagogika, sociální péče (pečovatelské služby) x x 

Střední vzdělání bez maturity a bez výučního listu – 2 roky 

Zdravotnictví (zubní instrumentářka) x x 

Ekonomika a administrativa (obchodní škola) x x 

Pedagogika, sociální péče (ped. pro asistenty, pečovatelské 

služby) 
x x 

Umění (ladění klavírů a kult. činnost) x x 

Ostatní (praktická škola jednoletá, dvouletá) x x 

Počet žáků dále nepokračujících ve studiu 0 0 

Součet 63 59 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Problematika výchovného poradenství na škole 

Na škole pracují dva výchovní poradci, speciální pedagog a metodik prevence. Veškeré problémy týkající se 

zájmů a problémů žáků řeší školní poradenské pracoviště ve složení – ředitelka školy, zástupci ředitele, 

výchovní poradci, speciální pedagog ve spolupráci s  učiteli, rodiči žáků a se všemi kompetentními 

institucemi. Pracovníci ŠPP (školního poradenského pracoviště) se pravidelně scházejí jednou týdně.  

 

Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi 

o Správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze integrovaných žáků, tvorba přehledů 

pro učitele a vedení školy (průběžně) 

o Speciální pedagogická intervence u žáků s VPU a VPCH  

o Výchovné komise s žáky a jejich rodiči 

o Konzultace problémů s učiteli, zákonnými zástupci, OSPOD v Třinci, SVP ve Frýdku Místku 

a v Ostravě – Koblově a Policii ČR 

o Konzultace IVP s učiteli a rodiči, s PPP Třinec, PPP Český Těšín, SPC Ostrava, SPC Karviná 

o Zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace s psychologem a speciálním pedagogem 

o Příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů –  adaptační kurzy pro žáky 

6.tříd v turistickém středisku Hluchová, prožitkové programy ve spolupráci s O.S. AVE (přípravná 

třída, 1. A, 1. B, 6. B) 

o Beseda pro rodiče žáků 1. tříd se speciálním pedagogem Mgr. R. Křížovou – Psychohygiena žáka 

1. třídy 

o Příprava na projekt „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ 

 

Volba povolání 

o Začlenění předmětu volba povolání do hodin občanské výchovy (7.třida) a pracovních činností 

(8. a 9. třída) 

o Profesní šetření žáků 9. tříd pracovníky PPP v Třinci 

o Poskytnutí veškerých dostupných informací k dané problematice žákům i jejich zákonným zástupcům 

(konzultace s VP, besedy s náboráři a žáky jednotlivých SŠ a oborů, webové stránky SŠ, PC 

programy k volbě povolání, dotazníkové šetření PPP) 
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o Trh práce 2016 v Třinci WERK ARENĚ, nabídka učebních a studijních oborů formou prezentace 

jednotlivých SŠ 

o DOD na SŠ a OU – doporučení zák. zástupcům na třídních schůzkách 

o Atlas školství o nabídce studia nejen v Moravskoslezském kraji, pomoc při orientaci v ní 

o Pomoc s vyplňováním přihlášek k dalšímu studiu, při odvolání proti nepřijetí 

o Beseda k volbě povolání s žáky 8. tříd na Úřadu práce v Třinci (testy sebehodnocení a předběžná 

volba povolání) 

o Přednáška pracovnic Úřadu práce Třinec pro žáky 9. tříd o uplatnění na trhu práce  

o Exkurze do podniku Hyundai Nošovice, Pressmetal v Třinci 

o Vedení dokumentace spojené s volbou povolání 

o Individuální práce s jednotlivými žáky, konzultace s rodiči 

 

 

Pochvaly a ocenění 

Kdo udělil Pololetí Počet Důvod 

Pochvala ředitele 

školy 

1. 18 reprezentace školy na zimní olympiádě dětí a 

mládeže, na mistrovství republiky a atletice, 

za organizaci a realizaci akcí pro mladší žáky 

školy 

2. 29 

Pochvala třídního 

učitele 

1. 95 reprezentace školy na veřejnosti 

příkladná práce pro třídu 2. 143 

 

Důtky a napomenutí 

Kdo udělil a typ 

opatření 
Pololetí Počet Důvod 

Důtka ředitele školy 

1. 7 neomluvené hodiny 

nevhodné chování 

porušování školního řádu 
2. 6 

Důtka třídního 

učitele 

1. 13 zapomínání pomůcek, domácích úkolů 

špatná pracovní morálka 

nekázeň 
2. 9 

Napomenutí třídního 

učitele 

1. 33 zapomínání pomůcek, domácích úkolů 

špatná pracovní morálka 2. 20 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 Počet % ze všech žáků školy 

2- uspokojivé 2 0,501 

3- neuspokojivé 5 1,253 
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Neomluvené hodiny za školní rok 2015/2016 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 81 0,530 

2. pololetí 233 1,081 

za školní rok 314 0,853 

 

ÚDAJE O  ŽÁCÍCH  SE  SPECIÁLNÍMI  VZDĚLÁVACÍMI  

POTŘEBAMI  ( SVP )  

Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2015/2016 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

mentální x 0 

sluchové . 1 

zrakové x 0 

s vadami řeči 1. 1 

tělesné x 0 

více vad 5. 1 

s vývojovými poruchami učení 1. - 9. 13 

s vývojovými poruchami chování 2. 4 

autismus x x 

 

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Při zjištění výukových obtíží stanovíme podklady pro vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně (PPP) 

nebo speciálním pedagogickém centru (SPC), případně zajistíme konzultace se speciálním pedagogem. 

Po zjištění SVP proběhne konzultace  IVP s učiteli a rodiči, s PPP Třinec, Český Těšín, s SPC Ostrava, 

Karviná a následuje celoroční reedukační péče o tyto žáky, která je zajištěna týmem odborných pedagogů. 

Zapojili jsme se do projektu „Podpora inkluze v MS kraji“, ve kterém škola od dalšího školního roku bude mít 

k dispozici po dobu dvou let dalšího speciálního pedagoga, psychologa a školního asistenta. Také v rámci 

projektu se pedagogové školy seznámí a proškolí v inkluzivním vzdělávání. 

Přípravná třída 

Mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním je přípravná třída. Výhodou je malý počet dětí 

ve třídě (10 – 15 dětí). Výuku zajišťuje kvalifikovaná učitelka, ve škole je přítomen speciální pedagog. 

Rodiče mohou umístit dítě do školní družiny. Pro děti přípravné třídy je zajištěna družina. Ranní družina je 

od 6.00 hod a odpolední do 16. 30 hod. Pro děti jsou připraveny v odpoledních hodinách kroužky vedené 
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našimi pedagogy. Vyučování probíhá v kratších vyučovacích blocích s ohledem na aktuální potřeby dětí. 

Pedagogická péče je postavena na zvýšeném individuálním přístupu k jednotlivým dětem.   

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních 

dovedností, řečového projevu, utváření hrubé a jemné motoriky, cvičení soustředění, naslouchání, paměti; 

utváření základních matematických představ, orientace v čase a prostoru, podpora hudebního, výtvarného 

projevu a tělesných dovedností. 

Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují u dětí radost z učení, zájem poznávat nové, 

porozumět sobě i světu, který je obklopuje. 

  

ÚDAJE O  PREVENCI  SOC IÁLNĚ PATOLOGICKÝCH  JEVŮ  

Dlouhodobým preventivním programem školy v oblasti primární prevence je Školní preventivní strategie 

vytvářená na dobu pěti let. Vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže vydané MŠMT ČR. Na jejím základě je každoročně v září vypracován metodikem prevence 

Minimální preventivní program, na konci školního roku je vyhodnocen, výsledky dotazníků a šetření jsou 

předávány okresnímu metodikovi prevence. Nedílnou součástí preventivního programu školy je Program proti 

šikanování. 

Škola je zapojena do peer programu výchovy k nekouření Masarykovy univerzity v Brně Kouření a já. 

Se společností Člověk v tísni realizujeme projekt Jeden svět na školách, který zahrnuje Příběhy bezpráví 

komunistického Československa a Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Ve výtvarné soutěži na 

motivy z dokumentů každoročně získají naši žáci alespoň jedno ocenění. 

Pravidelně uskutečňujeme pro žáky prvního i druhého stupně cyklus přednášek Městské policie v Třinci jako 

prevenci proti kriminalitě. V letošním roce byly přednášky zaměřeny na dopravní výchovu, prevenci 

sebeochrany, problematiku menšin a vztahů mezi dětmi, šikanu, záškoláctví, alkoholismus a kuřáctví. 

Spolupracujeme s ACET ČR na vzdělávacím projektu EXIT Tour, agenturou KaPA a vzdělávací společností 

EdLit HUMAN. V rámci této spolupráce proběhly ve škole přednášky na tato témata: 

o Život v závislosti  

o Rasismus a neonacismus  

o Kdy je selfie trestný čin  

o Sekty  

o Word road trip  

o Sex, AIDS a vztahy  

o Děti online, aneb rizika internetu 

o Kyberšikana 

o Finanční gramotnost I, II 

o AIDS a pohlavní choroby 

o Trestný čin (krádež, loupež, ublížení na zdraví, drogové delikty, vandalismus a sprejerství)  

o Provinění a přestupek 

o Různé typy ústavů, OSPOD, SVP, diagnostický ústav, výchovný ústav, vazba, probační a mediační 

služba 
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Každoročně realizujeme Den proti drogám, jehož součástí je kuřácký řetěz (zjišťování prevalence kuřáků 

ve škole) a hravé aktivity.  

V průběhu roku provádí metodik prevence dotazníková depistážní šetření: 

Průzkum šikanování na obou stupních školy neukázal žádné problémové chování žáků nutné řešit. Většinou se 

jednalo o hašteření a pošťuchování ve třídě, cestou do školy, na školní chodbě. Co nás těší je, že žáci 

vyjádřili důvěru svým třídním učitelům a výchovným poradcům, na něž by se v případě problému obrátili.  

 

ÚDAJE O  DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  

A  OSTATNÍCH  PRACOVNÍ KŮ  ŠKOLY  

Druh semináře - kurzu 
Počet 

zúčastněných 
Finanční náklady 

Knihovnický kurz 1 500 Kč 

Informační seminář Výzva 2016 Erasmus + 1 0 Kč 

Doškolovací lyžařský kurz 2 7000 Kč 

Návrh architektury ICT kraje 1 0 Kč 

Na kafe s Erasmem 2 0 Kč 

Seminář ředitelů škola a školských zařízení 1 0 Kč 

Dotace EU pro školy: výzvy, KAPy a MAPy a role MAS 2 3 908 Kč 

21. geografický seminář 1 0 Kč 

Roadshow pro školy (microsoft) 1 0 Kč 

Informační seminář k Šablonám pro MŠ a ZŠ 1 0 Kč 

Tradiční materiály netradičně 3 2 040 Kč 

Logopiosenka 1 500 Kč 

Konference Lets motivate 1 250 Kč 

Zreczne rece – wspieranie rozvoju manualnego 1 400 Kč 

Konference pro učitele cizích jazyků 2 1 580 Kč 

Školní družina v právních normách 1 590 Kč 

Novela zákona o pedagogických pracovnících a odborná 

kvalifikace 
2 1 960 Kč 

Pracovněprávní předpisy ve školské praxi 2 1 960 Kč 

Jak vést obtížný rozhovor 26 19 500 Kč 

Jak připravit zápis do 1. třídy 2 1 780 Kč 

Rozvoj grafomotorických dovedností 2 1 660 Kč 

Konverzační cvičení bez médií 1 850 Kč 
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Velikonoční dekorační cvičení 5 3 350 Kč 

Řešení problémových situací z pohledu práva 1 650 Kč 

Tvořivá škola s prvky kritického myšlení aneb 

Netradiční práce s beletrií 
5 2 600 Kč 

Jarní čarování 4 2 960 Kč 

Výtvarné nápady na každý den 1 540 Kč 

Matematyka metoda prof. Hajnego w przedszkolu 1 600 Kč 

Role a kompetence učitele versus současný žák 2 1 680 Kč 

Úpravy ŠVP v systému InspIs ŠVP po změně RVP ZV 2 1 680 Kč 

Informační seminář k novele školského zákona 1 650 Kč 

Jak dělat matematiku, která děti baví 1 590 Kč 

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci 1 400 Kč 

 1 0 Kč 

 

Vzdělávání ostatních pracovníků 

Druh semináře - kurzu 
Počet 

zúčastněných 
Finanční náklady 

Platové předpisy ve školství 1 680 Kč 

Účetní předpisy 2016, Účetní závěrka 2015 1 1 200 Kč 

Školení hygienického minima 6 1 200 Kč 

 

Přehled vzdělávání ředitele školy 

Název kurzu - semináře Termín 

Na kafe s Erasmem 12. 1. 2016 

Seminář ředitelů škola a školských zařízení 22. 2. 2016 

Dotace EU pro školy: výzvy, KAPy a MAPy a role MAS 2. 3. 2016 

Novela zákona o pedagogických pracovnících a odborná kvalifikace 3. 12. 2015 

Pracovněprávní předpisy ve školské praxi 11. 12. 2015 

Jak vést obtížný rozhovor 4. a 11. 2. 2016 

Velikonoční dekorační cvičení 3. 3. 2016 

Řešení problémových situací z pohledu práva 30. 3. 2016 

Úpravy ŠVP v systému InspIs ŠVP po změně RVP ZV 19. 4. 2016 

 



Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace 

 

 

16 

 

SOUTĚŽE  A  PŘEHLÍDKY  –  POČTY  ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ  VE  

ŠKOLNÍM ROCE 201 5 /2016  

 Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo 
Obvodní/Okresní 

kolo 
Oblastní kolo Ústřední kolo 

Matematická olympiáda 47 11 x x 

Pythagoriáda 132 2 0 x 

Soutěže v ČJ 75 26 1 x 

Výtvarné soutěže 332 34 1 1 

Hudební soutěže 21 12 x x 

Zeměpisná olympiáda 49 1 1 x 

Cizí jazyky Aj, Nj 31 2 x x 

Dějepisná olympiáda 23 2 x x 

Sportovní soutěže 196 227 2 1 

Astronomická olympiáda 46 6 x x 

Matematika hrou x 6 x x 

Matematický klokan 298 x x x 

Fyzikální olympiáda 8 1 x x 

reprezentanti ČR   x x x 2 

Internetové soutěže 57 x x 21 

 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků 

F INANČN Í  G RAMOTNOST  

o celoroční projekt ke zvýšení finanční gramotnosti ve druhých a čtvrtých třídách 

O P Ě T  S PO L U  

o Zábavné odpoledne pro žáky a rodiče školy vyplněné příjemnou zábavou. Žáci si mohli zařádit 

na skákacím hradu, zajezdit si na ponících, zahrát si Bublee fotbal, projet se na trenažéru, zatančit 

si a také plnit soutěžní úkoly, které si nachystali pedagogové školy. Ukázkou vybavení a různými 

aktivitami přispěli i dobrovolní hasiči z Lištné. Příjemnou atmosféru doplnilo občerstvení, o které se 

postarali rodiče, kteří napekli fantastické dobroty a v areálu školy se pekly vepřenky. 

 

D EN  OT E V Ř ENÝ CH  D V E Ř Í  P RO  Ž Á K Y  S P Á DOV Ý CH  Š KO L  

o Formou hry se žáci spádových oblastí seznámili se školou, s budovou, pedagogickým sborem, 

budoucími spolužáky.  Žáci celé školy se zapojili do přípravy úkolů pro soutěžící a sami jednotlivé 
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úkoly za dozoru svých učitelů zadávali a dbali na jejich plnění. V rámci navázání prvních kontaktů se 

žáci 5. třídy stali průvodci.  

D I VAD LO  

o Žáci 2. stupně během školního roku nastudovali dvě divadelní hry. Tyto hry pak předvedli dětem 

našich mateřských škol a rodičům školy, „Jak šli zajíci do betléma“ během vánočního vystoupení 

a další vystoupení při oslavách k 85. výročí školy. S tímto vystoupením vyjeli i na soutěž školních 

divadel do Jablunkova. 

Akce byly velmi náročné na organizační přípravu, ale velmi zdařilé a inovativní. 

 

„ Š I K U LOV É “  V E  Š KO L E  

o Natáčení pořadu ČT Ostrava proběhlo v únoru. Žáci si mohli vyrobit prak s plechovkami, prut 

s rybičkami, stolní fotbal a hru s novinami. Jak to vše probíhalo, si připomenuli v květnu, kdy pořad 

běžel na Déčku.  

8 5 .  VÝ ROČ Í  Z A LOŽ EN Í  Š KO L Y  

o V květnu se celá škola zapojila do vystoupení pro rodiče u příležitosti výročí školy. Vystoupilo 400 

žáků školy. Akce proběhla ve vyprodaném divadelním sále KD Trisia a měla obrovský úspěch. 

Ve dvouhodinovém programu vystoupily děti všech mateřských škol, žáci 1. a 2. stupně základní školy. 

Celým programem provázeli moderátoři – žáci školy a Večerníček. 

DA LŠ Í  A KT I V I T Y  

o Okresní metodička pro NŠ zajišťuje organizaci přednášek a seminářů pro učitele spádové oblasti 

Třinec a okolí, těchto seminářů se zúčastnilo 91 učitelů. 

o Na naší škole máme akreditovanou PC učebnu pro školení. 

o Koordinátor IT – 1 učitel  

o V průběhu roku navštěvovali žáci divadelní, filmové, výtvarné, literární a humanitární akce.        

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

SOUT Ě Ž E  

o Matematická olympiáda - organizace okresního kola matematické olympiády 5. ročníku a 6. – 9. 

ročníku 

o Organizace okrskového kola ve florbalu, mladší a starší žáci 

o Pomoc při organizaci okresního a krajského přeboru škol v orientačním běhu 

 

E KO LOG I C K É  A K T I V I T Y  

o Projekt environmentální výchovy „Ekomaraton“ 

o Celoroční separace odpadu  

o Exkurze do třídičky odpadu „NEHLSEN“ v Oldřichovicích 

o Ekologické exkurze- malá vodní elektrárna Třinec 

o Sběr kaštanů, žaludů a předání lesníkům 

o Projekt Globe 

o Ukliďme Česko – zapojení do celostátního projektu 
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SOUST Ř ED ĚN Í  V  P Ř Í ROD Ě  

o Organizace a realizace matematického soustředění v Malenovicích pro matematické třídy 6. – 9. 

ročníku  

o Jazyková škola v přírodě v Komorní Lhotce určená žákům 3., 4. a 5. tříd 

o Eko- soustředění pro žáky 8. tříd na Hluchové 

o Organizace a realizace LVVZ na Javorovém vrchu pro žáky 7. tříd  

o Adaptační pobyty na Hluchové pro žáky 6. ročníku 

 

P RO  ROD I Č E  

o Den otevřených dveří pro spádové školy a veřejnost 

o Předškoláček – akce pro děti předškolního věku a jejich rodiče 

o Halloweenské odpoledne – dílničky, soutěže, retro výstavka, hry a kavárna  

o Vánoční vystoupení pro rodiče – pásmo písniček, básniček, hudby a divadelního představení 

o Divadlo – dvě hry nastudované žáky naší školy a jejich pedagogy 

o  „Rozloučení s deváťáky“ v tělocvičně školy s programem 

o Karneval pro děti a rodiče 

 

P RO  Ž Á K Y  

o Týdenní výjezd do Anglie a Německa 

o Projektový den – Řemeslné dílny 

o Jak správně pečovat o zuby – metodika a prevence zdravých zubů 

o Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku 

o Mikuláš – pro žáky 1. stupně, MŠ U Splavu, MŠ Borek a MŠ Konská 

o Proč nebýt dospělý – přednáška Poradny pro vztahy a rodinu 

o Pasování prvňáčků na čtenáře  

o Křeslo pro hosta – beseda s ošetřovatelkou zvířat 

o Bruslení pro žáky 3. až 5. tříd ve spolupráci s HCO Třinec 

o kreativní tvoření ke Dni Matek s pozvanými lektory 

o Mobilní dopravní hřiště – dopravní výchova, bezpečnost na silnici, jízda na motokárách 

o projekt eTwinning v anglickém jazyce zaměřený na efektivní výuku cizích jazyků 

o EXIT Tours = přednášky zaměřené na prevenci patologických jevů 

o KAPA – cyklus přednášek na téma Finanční gramotnost, Děti online, aneb rizika internetu, AIDS a 

pohlavní choroby, Kyberšikana 

o program občanského sdružení AVE zaměřený na zlepšení vztahů ve třídě – Práce s třídním 

kolektivem, Emoce do inteligence 

o Záložka do knihy spojuje školy – projekt českých a slovenských škol – Moudrost ukrytá v knihách 

o knihovnické lekce Městské knihovny   

o Už si umím vybrat 

o Karel IV. 

o Jak vzniká kniha 

o Veverka a její přátelé 

 

DA LŠ Í  A KT I V I T Y  

o Adopce na dálku 1 dítěte z Indie v rámci multikulturní výchovy a dopisování si s ním 

o Průběžná úprava školního parku a hřiště, vybudování nových herních prvků u JMZŠ a MŠ Konská 

o Evropský den jazyků – navázání spolupráce a komunikace s žáky jiných evropských zemí 
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o Boj proti drogám -„Kouření a já“ 

o Účast na pietních akcích – obětem 2. světové války, osvobození ČR  

o Pravidelné koncerty sborečku Ptáčata v KD Trisia ve spolupráci se sborem DDM Třinec 

o  Sbírka pro Nelinku – sbírka plastových víček pro postiženou Nelinku z Českého Těšína 

 

S PO L U P RÁ C E  Š KO L Y  A  D A L Š Í CH  S UB J E K TŮ  

o Můj Werk – soutěž organizovaná TŽ 

o Cyklus přednášek Městské policie Třinec zaměřené na aktuální problémy 

o Spolupráce s Městskou knihovnou Třinec  

O  Kampaň proti drogám – vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže, beseda s policií v kině 

Kosmos 
O  Exkurze do Hyundai Nošovice a do Sléváren Třinec a.s. 
O  Cyklus přednášek Hasičů Třinec 
O  Návštěva Okresního soudu v Karviné, účast na soudním jednání 
O  Exkurze na Městském úřadě v Třinci 
O  Celoroční spolupráce s S0Š Třinec 
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ÚDAJE O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKCE  PROVEDENÉ ČŠ I  A  KÚ  

Provedené kontroly ze strany ČŠI nebo KÚ za poslední školní rok 

V tomto školním roce byly provedeny dvě kontroly ze strany Krajské hygienické stanice. Výsledky byly bez 

připomínek. Také byla provedena kontrola plnění povinností k nemocenskému pojištění Okresní správou 

sociálního zabezpečení ve Frýdku Místku, která byla bez připomínek. 

 

POSKYTOVÁNÍ  INFORMACÍ  PODLE  ZÁKONA Č .106 /1999  SB . ,   

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU  K  INFORMACÍM  

 

Při poskytování informací postupovala Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, 

příspěvková organizace,  podle  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu k  informacím  a  podle  

Pokynu  ministra  školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  č.j: 31-479/99-14, k zajištění úkolů vyplývajících 

ze zákona č.106/1999 Sb. 

 

Počet podaných žádostí o informace:   0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve 

věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 

subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace:  

Nejsou 

Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se  

soudními řízeními o právech a povinnostech podle  

zákona č.106/1999 Sb, a to včetně nákladů na své 

vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:  

Nebyly žádné 

výdaje 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 

odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 
Nebyly poskytnuty žádné licence 

Počet stížností podaných podle § 16 zákona 

č.106/1999 Sb, důvody jejich podání a stručný 

popis způsobu jejich vyřízení:  

Nebyly podány 

žádné stížnosti 

 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona  

č.106/1999 Sb.: 
Nejsou 
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CHARAKTERISTIKA  MATEŘSKÝCH  ŠKOL  

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  TŘINEC  -  KONSKÁ  

Provozní doba mateřské školy 

(od 6.00 hod. – do 15.30 hod., prodloužený provoz od 6.00 – 17.30 hod). 

Školní rok 

2014/2015 

celkový počet 

dětí v MŠ 
počet tříd 

celkový počet 

dětí na třídu  

celkový počet dětí 

na 1 pracovní 

úvazek učitele 

a b a b a b a b 

třídy normální 85 83 4 4 21,25 20,75 11,35 11,06 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2015 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2016 

 

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2015/2016  - 1 

Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2016/2017  - 0 

     

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

Školka pracuje dle ŠVP s názvem „S kamarádem kolem světa“. V tomto zaměření probíhají i další činnosti 

v průběhu celého školního roku.   

o plavání  

o křesťanská výchova  

o anglický jazyk 

o lyžařská školička – spolupráce s Malina ski school 

o Třinec cvičí s dětmi 

o tematické lekce Městské knihovny  

 

Zájmové aktivity:  

o Besídky pro rodiče  

o Mikulášská besídka 

o Den matek 

o Drakiáda 

o Pasování předškoláků 

o Den dětí a karneval 

o Školní výlet 
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Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2015/2016 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

2 2 2 2 

     

školní rok 

2015/2016 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

8 7,502 8 7,502 

 

školní rok 

2015/2016 

počet pracovníků ve výdejně 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

2 1,56 2 1,56 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2015 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2016 

 

Další údaje o mateřské škole 

V září se děti zúčastnily výstavy ovoce a zeleniny místního zahrádkářského spolku. 

V listopadu jsme pořádali Drakiádu s odměnou pro všechny zúčastněné děti. 

Během celého školního roku jsme spolupracovali s Městkou knihovnou v Třinci. V prosinci se předškoláci 

zapojili do lekce „Od jara do zimy“ a lednu mladší děti do lekce „Krteček“ 

V prosinci probíhaly ve všech třídách vánoční besídky. Pro rodiče jsme měli připravený bohatý program 

zakončený pohoštěním. Také nás navštívil Mikuláš v podobě žáků základní školy, děti dostaly sladkou odměnu. 

Před Vánocemi za námi přijeli herci ze základní školy. Žáci předvedli divadelní představení „Jak šli zajíci 

do Betléma“, které se dětem velice líbilo. 

Únor byl ve znamení karnevalu. V dopoledních hodinách si děti zařádily v maskách, byly pro ně přichystány 

různé hry, tanečky a občerstvení. 

V březnu se naši předškoláci začali učit plavat v plavecké škole Stars. 

1. června jsme slavili Den dětí na školním hřišti. Děti si mohly zaskákat na trampolíně, vyřádit se 

na skákacích hradech, zajezdit si na ponících, soutěžit. 
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Na závěr školního roku se konal výlet rodičů s dětmi do Ostravské ZOO.  Také jsme se rozloučili s našimi 

předškoláky – pasováním na školáky spojeném se smažením vaječiny. 

Dvakrát do roka pořádáme pro rodiče besídky (Mikulášská besídka a Besídka ke Dni matek). 

MŠ má dobré zkušenosti s divadlem Kaňka, které za dětmi s představeními dojíždí. Také navštěvujeme 

divadlo Bajka v Českém Těšíně. Představení jsou  střídavě v českém i polském jazyce. 

MŠ spolupracuje již čtvrtým rokem s Malina ski school. Tato organizace pořádá pro děti zimní a letní 

aktivity v podobě lyžařské školičky nebo pirátského léta. V letošním roce si 19 dětí zalyžovalo v Bukovci. 

V průběhu celého školního roku probíhal kroužek křesťanské výchovy, kroužky angličtiny a cvičení „Třinec 

cvičí s dětmi“. 

Mateřskou školu navštěvují děti polské i české národnosti. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. 

Tato mateřská škola má prodloužený provoz do 17. 30 hodin.  Je přizpůsoben rodičům s delší pracovní 

dobou. 

Nadále chceme pokračovat v plnění cílů a kompetencí našeho ŠVP. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  U  SPLAVU 547  

Provozní doba (od 6.00 hod. – 15. 30 hod.) 

 

Školní rok 

2014/2015 

celkový počet 

dětí v MŠ 
počet tříd 

celkový počet 

dětí na třídu 

celkový počet dětí 

na 1 pracovní 

úvazek učitele 

a b a b a b a b 

třídy normální 24 24 1 1 24 24 12 12 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2015 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2016 

 

o Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2015/2016 - 0 

o Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2016/2017  - 0 

 

 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

Školka pracuje dle ŠVP s názvem „Duha“. V zaměření nejen na estetickou výchovu probíhají i další činnosti 

v průběhu celého školního roku.  

o sauna 

o angličtina 

o křesťanská výchova  

o Třinec cvičí s dětmi 

o plavání 

 

Zájmové aktivity: 

o Mikulášská besídka 

o sportovní odpoledne spojené s opékáním párků „Pojďte se seznámit“ 

o Den matek 

o Vánoční dílna 

o Jarní dílna 

o Pasování předškoláků 

o Den dětí a karneval 

o Školní výlet 

o vystoupení žáků u příležitosti 85. výročí založení školy 
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Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2015/2016 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

1 0,625 1 0,625 

     

školní rok 

2015/2016 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

2 2 2 2 

 

školní rok 

2015/2016 

počet provozních pracovníků ve výdejně 

a b 

fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. 

1 0,375 1 0,375 

 

Další údaje o mateřské škole 

V loňském školním roce navštěvovaly děti filmová představení v kině Kosmos, divadelní představení souboru 

Bajka v Českém Těšíně, maňáskové pohádky divadélka Smíšek v MŠ Habrová, Třinecké muzeum a zábavné 

centrum Klubík. 

o V průběhu roku jsme pro děti připravili tyto akce: sportovní odpoledne spojené s opékáním párků 

„Pojďte se seznámit“, nadílka Mikuláše, Karneval a oslava Dne dětí.  

V červnu jsme uskutečnili výlet do Dinoparku, kde se děti seznámily s prehistorií naší planety. 

Během celého roku měly děti připraveny pravidelné aktivity. Ve středy probíhala půlhodinka křesťanské 

výchovy a v kroužku „Angličtina pro nejmenší“ děti poznávaly formou her tento cizí jazyk. V tělocvičně školy 

se děti zúčastňovaly projektu „Třinec cvičí s dětmi“.  

V listopadu a prosinci jezdily děti do sauny „Relax“ a od února do června probíhal na krytém bazéně Kurz 

plavání. 

V prosinci a březnu byli rodiče pozváni na tvořivé dílny, na kterých se seznámili s netradiční výrobou 

vánočních ozdob a s ubrouskovou technikou. 

V květnu děti vystoupily na Akademii k 85. výročí JMZŠ. Připravily si tanec na hudbu z filmu Pomáda. 

Školní rok byl zakončen „Rozloučením se školáky“. Tato akce se konala na hřišti na Osůvkách a byla spojena 

s turnajem v kopané. Děti odcházející do 1. třídy dostaly na památku knihu. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA   TŘIN EC  -  BOREK  

Provozní doba mateřské školy (od 6.00 hod. – do 15.30 hod.) 

 

Školní rok 

2014/2015 

celkový počet 

dětí v MŠ 
počet tříd 

celkový počet 

dětí na třídu 

celkový počet dětí 

na 1 pracovní úvazek 

učitele 

a b a b a b a b 

třídy normální     20    22 1 1 20 22 10 11 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2015 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2016 

 

o Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2015/2016 - 1 

o Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2016/2017  - 0 

 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

 Mateřská škola pracuje dle ŠVP „Barevný svět“ s využitím prvků MŠ podporující zdraví. V rámci toho měly 

děti tyto aktivity: 

o plavání 

o křesťanská výchova 

o Třinec cvičí s dětmi 

o divadelní představení 

o kroužek anglického jazyka 

 

Zájmové aktivity: 

o „Dýňování s rodiči“ 

o Mikulášská besídka 

o Vánoční dílničky s rodiči 

o Karneval 

o Velikonoční dílny s rodiči 

o Den matek 

o Týden dětské radosti 

o Rozloučení se školáky 

o Školní výlet 
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Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2015/2016 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

1 0,625 1 0,625 

     

školní rok 

2015/2016 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

2 1,802 2 1,802 

 

školní rok 

2015/2016 

počet provozních pracovníků ve výdejně 

a b 

fyz. prac. přep. prac. fyz. prac. přep. prac. 

1 0,375 1 0,375 

 

Další údaje o mateřské škole 

Ve školním roce 2015/2016 jsme pro děti a rodiče připravili hodně akcí. V říjnu jsme uspořádali výstavku 

ovoce a zeleniny. Děti se učily poznávat ovoce a zeleninu všemi smysly. Uvařili jsme si zeleninovou polévku 

a připravili výborné ovocné poháry. 

V listopadu jsme měli velmi zdařilou akci „Dýňování s rodiči“. Děti společně s rodiči dlabaly dýně, vyráběly 

strašidla, duchy a dýně z papíru. Všichni si pochutnali na připraveném pohoštění. Celou akci jsme zakončili 

lampiónovým průvodem po Borku. 

Na Mikuláše do školky dorazil Mikuláš i se svou družinou (děti z Jubilejní Masarykovy základní školy). Děti si 

pro ně připravily obrázky a krátký program. Byly odměněny sladkou nadílkou. 

18. 12. 2015 jsme měli Vánoční dílničku s rodiči. Vyráběli jsme svícny z jablíček a pomerančů, baňky 

z polystyrénu a vatových tampónů a stromečky z papíru. Poseděli jsme u stromečku, poslouchali koledy, 

ochutnávali cukroví. Děti si vyměnily drobné dárečky a také dostaly krásné dárky pro MŠ. 

V únoru jsme pro děti připravili karneval. Děti přišly v krásných maskách. Měli jsme promenádu, kde děti 

svou masku představily, pak následoval tanec, soutěže, focení a sladké pohoštění. 

V březnu byla Velikonoční dílna s rodiči. Vyráběli jsme velikonoční květináčky s dekoracemi, velikonoční 

zápichy, ovečky, zajíce z lepenky. Děti pak hledaly velikonočního zajíčka a dostaly sladkou nadílku. 

12. května 2016 děti vystoupily v KD Trisia s krátkým programem na slavnostní Akademii k 85. výročí naší 

školy. 
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V červnu jsme měli Týden dětské radosti. Pro děti jsme připravily diskotéku na školní zahradě, smažení 

vaječiny, indiánský den. Na výlet jsme jeli na statek do Hnojníku. Děti si prohlédly všechna zvířátka 

na statku, zajezdily si na konících, povozily se v bryčce. Děti také hledaly poklad a opékaly párky. 

Na konci června jsme se slavnostně rozloučili se školáky. V programu pro rodiče vystoupily všechny děti. 

Školáci dostali na památku dárky, knihy a pamětní listy. 

V průběhu celého školního roku jsme měli cvičení „Třinec cvičí s dětmi“, kroužek angličtiny, v druhém 

pololetí plavání. 

MŠ spolupracovala s JMZŠ, s MŠ U Splavu a MŠ Konská. Jezdili jsme na divadelní představení do divadla 

Bajka v Českém Těšíně. 
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ÚDAJE O  HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY  ZA  ROK  2015  

Výnosy Hlavní činnost Vedlejší činnost 

příspěvek na vzdělávání 21.801.000,-- Kč 0,-- Kč 

příspěvek na provoz 4.197.000,-- Kč 0,-- Kč 

MSK-transfery 33044, 

33050,33052,33061 
1.037.823,-- Kč 0,-- Kč 

Úřad práce-dotace 218.812,-- Kč 0,-- Kč 

Projekt Stáže ve firmách 92.335,--  Kč  

projekt Chytří pomocníci 716.073,-- Kč 0,-- Kč 

Projekt-výzva 56, 57 1.176205,-- Kč  

stravné 2.014.841,-- Kč 0,--Kč 

úplata MŠ, ŠD 316.250,-- Kč 0,-- Kč 

jiné-úhr. rodičů, dary, úroky  687.865,-- Kč 0,-- Kč 

čerpání fondů 18.702,-- Kč 0,-- Kč 

stravné, nájemné, reklama 0,-- Kč 655.307,--Kč 

celkem 32.276.906,--Kč 655.307,--Kč 

 

Náklady Hlavní činnost Vedlejší činnost 

mzdové náklady 17.156.090,-- Kč 125.142,-- Kč 

Sociální a zdravotní 

pojištění, zákonné pojištění 

odpovědnosti 
5.805.300,-- Kč 40.449,-- Kč 

FKSP 166.966,-- Kč 1.176,-- Kč 

spotřeba materiálu 2.685.884,-- Kč 300.579,-- Kč 

energie 2.129.694,-- Kč 104.537,-- Kč 

opravy a údržba 542.352,-- Kč 0,-- Kč 

cestovné 85.955,-- Kč 0,-- Kč 
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ostatní služby 2.406.602,-- Kč 14.013,-- Kč 

ostatní náklady 71.198,-- Kč 0,-- Kč 

odpisy 144.384,-- Kč 0,-- Kč 

Náklady z DDHM  896.995,-- Kč  

celkem 32.091.420,-- Kč 585.896,-- Kč 

 

Komentář: 

Výnosy: 

Škola v roce 2015 hospodařila nejen s prostředky státního rozpočtu a zřizovatele, ale také 

s prostředky z projektů Chytří pomocníci, Stáže ve firmách, výzvy 56- Cestování za poznáním, 

výzvy 57- Dílny JMZŠ, z dotací z Úřadu práce na nová pracovní místa a s vlastními zdroji 

za stravování, za úplatu za mateřskou školu a školní družinu, s prostředky finančních fondů. 

Veškeré prostředky státního rozpočtu i prostředky od zřizovatele byly k 31. 12. 2015 

vyčerpány ze 100%. 

Náklady: 

Na čerpání prostředků státního rozpočtu měly největší podíl náklady na mzdy a ostatní platby za 

provedenou práci a zákonné odvody z mezd. Na ostatních neinvestičních nákladech mají největší 

podíl náklady na učebnice a učební pomůcky 

Čerpání prostředků státního rozpočtu-nejvýznamnější položky:  

 mzdové náklady     15.630.000,-- Kč 

 ostatní platby za provedenou práci          134.000,-- Kč 

 sociální pojištění                                           3.922.467,-- Kč 

 zdravotní pojištění  1.412.107,-- Kč 

 tvorba FKSP   156.479,-- Kč 

 zákonné pojištění odpovědnosti       67.887,-- Kč 

 nákup učebnic a učebních pomůcek  302.937,-- Kč 

 na vzdělávání zaměstnanců 54.720,--  Kč 

 na cestovné     61.812,--  Kč 

 preventivní prohlídky         300,-- Kč 

 náhrady při dočasné prac. neschopnosti    17.885,-- Kč 

 pracovní oděvy, ochr.  pomůcky                              40.406,-- Kč 
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Z rozpočtu zřizovatele nejvíce prostředků bylo vynaloženo: 

 na teplo  978.023,-- Kč 

 na plyn  471.735,-- Kč 

 na elektřinu   574.294,-- Kč 

 vodné, stočné                                                 179.480,-- Kč 

 opravy majetku                                              506.318,-- Kč 

 telefonní poplatky, internet                             74.821,-- Kč 

 služby ostatní  687.073,-- Kč 

 nákup DDHM   273.014,-- Kč 

 spotřební materiál                                         311.381,-- Kč 

 odpisy DHM                                                   144.384,-- Kč 

 

V průběhu roku 2015 největší podíl na provozních nákladech měly náklady na energie, tyto 

náklady činí 50,74% z rozpočtu zřizovatele  

Z nově pořízeného majetku je možno jmenovat barevnou kopírku Sharp, nábytek pro školní 

družinu, skříňky do tříd, dílenské stoly, tiskárny, notebooky, koberce do tříd.  

 

 V roce 2015 jsme provedli opravu oplocení a ústředního topení v MŠ Konská, opravu herních prvků 

v MŠ Borek, opravu sociálního zařízení v MŠ U Splavu. Ve škole byla opravena střecha a okapy 

v tělocvičně, podlaha na jevišti, stěny a sokl v dílnách školy a jiné menší nezbytné opravy, nutné 

k zajištění plynulého provozu školy.   

V předepsaném termínu byly provedeny veškeré revize. 

Veškeré prostředky, se kterými škola v průběhu roku 2015 hospodařila, byly vynaloženy 

účelně a efektivně k zajištění plynulého provozu a potřeb školy. 

   

Hospodářský výsledek 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Hospodářský výsledek  185.486,41 Kč 69.410,58 Kč 

Celkem 254.896,99 Kč 

 

Hospodářský výsledek se skládá ze dvou dílčích – a to z hospodářského výsledku za hlavní činnosti 

a z hospodářského výsledku z doplňkové činnosti. V hlavní činnosti byl v roce 2015 vykázán zisk 

ve výši 185.486,41 Kč a v doplňkové činnosti byl v roce 2015 vykázán zisk 69.410,58 Kč, tímto 

naše škola vykázala hospodářský výsledek ve výši 254.896,99 Kč. 
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Přehled finančních fondů k 31. 12. 2015 

Fond odměn 253.860,--Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 98.134,07 Kč 

Fond investic  1.134.514,30 Kč 

Fond rezervní ze zlepšeného HV 708.738,20 Kč 

Fond rezervní-ostatní 286.749,52 Kč  

 

Čerpání fondů v roce 2015: 

FKSP: 

 příspěvek na stravování  81.334 Kč 

 příspěvek na zájezd            25.200 Kč  

 příspěvek na kulturu  3.950 Kč 

 dary 66.000 Kč 

 ostatní-spol. akce  26.564 Kč 

 

Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2015 použity. 

 
Z rezervního fondu (414) byly čerpány dary rodičů na úhradu nákladů spojených s účastí 

žáků na soutěžích a exkurzích. Prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 

hospodářského výsledku (413) nebyly v roce 2015 čerpány. 

 

Prostředky fondu investic (416) byly použity na nákup elektrického kotle pro školní 

jídelnu. 

 

Hospodářský výsledek roku 2015 byl rozhodnutím zřizovatele převeden do rezervního 

fondu, jako zdroj na financování plánované opravy výdejny stravy v mateřské škole Konská 

419.  
 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem 

 

Fond odměn 0,-- Kč 

Fond rezervní 254.896,99 Kč 

Celkem 254.896,99 Kč  
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ÚDAJE O  ZAPOJENÍ  ŠKO LY  DO  ROZVOJOVÝCH 

A MEZINÁRODNÍCH  PROGRAMŮ  

Název programu Vyhlašovatel 
Charakteristika 

programu 
Průběžné hodnocení 

Cesty za poznáním MŠMT 

Projekt OP VK – Výzva 

č. 56 

Čtenářské dílny a 

jazykově poznávací 

zájezdy žáků 

Škola zapojením do projektu získala 

prostředky na vybavení školní 

knihovny 200 ks knih a zvýšením 

čtenářské gramotnosti žáků. Také 

z tohoto projektu byly hrazeny 

výjezdy 21 žáků do Německa a 42 

žáků do Anglie. 

Dílny JMZŠ MŠMT 

Projekt OP VK – Výzva 

č. 57 

Dílny JMZŠ 

 

Škola zapojením do projektu získala 

prostředky na vybavení školních 

dílen a zvýšením polytechnické 

gramotnosti žáků. Učitelé 

anglického jazyka si v rámci 

projektu zvyšovali své odborné 

znalosti. 

Speciální pedagog MŠMT 

Získání finančních 

prostředků na 0,5 

úvazku speciálního 

pedagoga 

Speciální pedagog pracuje na škole 

nejen  se žáky se SVP. Pomáhá 

pedagogům i rodičům těchto žáků 

poradenskou činností. 

Vytvoření pracovní 

příležitosti v rámci 

veřejně prospěšných 

prací 

Úřad práce 

Zajištění 3 pracovníků 

z  ÚP v rámci veřejně 

prospěšných prací 

Z prostředků ÚP je hrazen jeden 

pracovník, který zajišťuje 

bezpečnost školy v průběhu školní 

výuky, jeden pracovník pracuje jako 

pomocná síla v MŠ Konská a jeden 

pracovník jako pomocná síla 

v přípravné třídě. 
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ÚDAJE O  PŘEDLOŽENÝCH  ŠKOLOU REALIZOVANÝCH  

PROJEKTECH  FINANCOVANÝCH ZCELA  NEBO Z  ČÁSTI  

Z CIZÍCH  ZDROJŮ  

Název projektu Vyhlašovatel 
Požadovaná 

částka 

Přidělená 

částka 
Spoluúčast Stručný popis projektu 

Cesty JMZS  MŠMT 944 092 Kč 944 092 Kč 0 Kč 

Projekt OP VK – Výzva 

č. 56 Čtenářské dílny a 

jazykově poznávací 

zájezdy žáků 

Dílny JMZŠ MŠMT 232 113 Kč 232 113 Kč 0 Kč 

Projekt OP VK – Výzva 

č. 57 

Dílny JMZŠ – vybavení 

dílen a školení pedagogů 

AJ 

 

Speciální pedagog MŠMT 225 400 Kč 225 400 Kč 0 Kč 

Získání finančních 

prostředků na 0,5 

úvazku speciálního 

pedagoga 

Vytvoření pracovní 

příležitosti v rámci 

veřejně 

prospěšných prací 

Úřad práce 375 570 Kč 375 570  0 Kč 

Zajištění pracovníka 

z důvodu zabezpečení 

školy 

 

Naše škola více využívala možnost zapojení do projektů MŠMT a MPSV. Také jsme získali finanční 

prostředky na vrátnou, která zajišťuje bezpečnost žáků v průběhu vyučování, na pomocnici pro žáky 

v přípravné třídě, která dětem usnadňuje přechod z prostředí mateřské školy do školního prostředí a 

pomocníka pro MŠ Konská, který zajišťuje v odpoledních hodinách pronájmy tělocvičny, čímž jsme uspokojili 

všechny žadatele o pronájmy této tělocvičny. 
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ÚDAJE O  SPOLUPRÁCI  S  ODBOROVÝMI  ORGANIZAC EMI ,  

ORGANIZACEMI  ZAMĚSTNAVATELŮ  A  DALŠÍMI  PA RTNERY  PŘI  

P LNĚNÍ  ÚKOLŮ VE  VZDĚ LÁVÁNÍ  

Na naší škole pracuje odborová organizace.  

Dalšími partnery jsou: 

o Městský úřad v Třinci, Policie ČR, Městská policie Třinec, Úřad práce v Třinci 

o Městská knihovna v Třinci 

o Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

o KVIC Frýdek – Místek, Nový Jičín, Ostrava 

o Třinecké železárny, a.s., Strojírny a Stavby Třinec a.s., Energetika Třinec a.s. 

o Distribuce tepla Třinec a.s. 

o HCO Třinec 

o DDM v Třinci, Základní umělecká škola v Třinci, Soukromá obchodní akademie TRIA v Třinci, 

Gymnázium v Třinci, Střední odborná škola a učiliště v Třinci  

o Bunkr Třinec 

o DK Trisia Třinec 

o Městské kino Kosmos, Muzeum města Třince a Třineckých železáren 

o Tělovýchovná jednota Třinec a STaRS 

o Pedagogicko-psychologická poradna v Třinci, Speciální pedagogické centrum ve Frýdku-Místku 

o Hasiči Třinec 

o Elpis Třinec 

o Poradna pro ženy a dívky Třinec 

o OU Ostrava 

o UP Olomouc 

o NIDV Ostrava 

 

Spolupráce s odbory, se všemi institucemi města a okolí byla na velmi dobré úrovni. 
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ZÁVĚR  VÝROČNÍ  ZPRÁVY  

Ve školním roce 2015/2016 se většinu úkolů a vizí podařilo splnit dle stanoveného plánu práce školy. Daří se 

nám plnit aprobovanost anglického, německého, ruského jazyka a dalších předmětů. Pedagogičtí pracovníci 

se aktivně zapojili v rámci svých možností do dalšího kariérního vzdělávání.  

Plníme náš cíl více zapojit rodiče do dění ve škole. Pro rodiče v tomto školním roce byla nachystána řada 

akcí, které se setkaly s velkým ohlasem a účastí. V programu „Předškoláček“ nás navštívili rodiče nejen 

našich spádových mateřských škol, ale i z celého Třince. 

Také se nám podařilo zapojit žáky do příprav akcí pro spolužáky a rodiče do příprav školních odpoledních 

akcí. Tyto aktivity byly přijaty s velkým nadšením žáků a zúčastněných rodičů. 

Ve spolupráci s Nemocnicí Třinec-Podlesí a.s, a TŽ Třinec pracuje v MŠ Konská 419 oddělení s prodlouženou 

provozní dobou. V této mateřské škole jsme opravili výdejnu stravy, jídelnu a zpříjemnili dětem pobyt venku 

ve školní zahradě, kde jsme přidali nové zahradní prvky (houpačky, průlezky). 

Školní družina využívá také zcela nové zahradní prvky. Při pobytu venku velmi dbáme na bezpečnost, byl 

postaven nový plot oddělující zahradní prvky od komunikace a brána do areálu školy se uzavírá v době, kdy 

jsou tam děti.   

Řešíme ve spolupráci s Odborem dopravy Městského úřadu a Policií ČR bezpečný příchod a odchod dětí 

a žáků do budovy školy. 

Naše škola více využívala možnost zapojení do projektů MŠMT a MPSV. 

V tomto školním roce jsme otevřeli přípravnou třídu pro žáky s odkladem školní docházky a děti, kterým 

pobyt v této třídě prospěje.  

Naše škola tradičně poskytuje řízenou pedagogickou praxi studentům středních pedagogických a sociálních 

škol.  

Spolupráce se všemi složkami organizace, zřizovatelem a dalšími institucemi je na velmi dobré a vysoké 

úrovni. 

 

 

Datum zpracování zprávy:     12. 10. 2016 

Datum projednání na poradě pracovníků školy:  13. 10. 2016 

Datum schválení školskou radou:    25. 10. 2016 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 


