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V Třinci 20. 10. 2017 

Zpracovala Mgr. Darja Hoffmannová 

  



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

 

 

2 

 

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 2016/2017 

(stav k 30. 9. 2016) 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac./prac. ŠJ 

Počet žáků na 

ped. úvazek 

1. stupeň 10 216 21,6 11 19,63 

2. stupeň 8 192 24,0 15 12,8 

Školní družina 4 120 30 2,914 41,181 

Školní klub* x x x x x 

Mateřská škola 5 113 22,6 9,887 11,43 

Školní jídelna x 436 x 8,875 x 

Přípravná třída 1 15 15 1 15 

 

Školská rada:  zřízena 11. 10. 2005 

                         šest členů   

 2 jednání ve školním roce 2016/2017 

 

Mimoškolní sdružení:   Spolek rodičů Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy 

                                    AŠSK  

 

PŘEHLED  OBORŮ  VZDĚLÁVÁNÍ  ŠKOLY  

 

vzdělávací program č. j. MŠMT 
školní rok 2016/2017 

v ročnících počet žáků 

Jiné   
ŠVP „Škola-brána do života“ 

č.j. ZUS/550/2016 
1. až 9. 408 

 

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

ŠVP „Škola – brána do života“ 

Projektové vyučování 

Inkluzivní vzdělávání

 

Nabídka povinně volitelných předmětů  

anglická konverzace informatika 

ruský jazyk 

německý jazyk 

 

Nepovinné předměty 

Sportovní hry - hokej 
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Kroužky 

  Název kroužku počet dětí 

Kroužek finanční gramotnosti 15 

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka 13 

Kroužek přírodovědné gramotnosti 15 

Kroužek ICT gramotnosti 14 

Anglický jazyk pro MŠ 32 

Kroužek čtenářské gramotnosti 15 

Kroužek matematické gramotnosti 11 

Florbal 13 

Ptáčata (pěvecký) 16 

Sportovní hry 16 

Fotbal 21 

Kroužek zobcové flétny 8 

 

Děti pracovaly v 12 kroužcích s celkovým počtem 189 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 2016/2017 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 45 41,345 

externí pracovníci x x 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017 

(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A, stav k 30. 9. 2016) 

Pořad. 

číslo 

Pracovní zařazení 

funkce 
Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 

1. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství 2. st. – ČJ- ZSV 21 

2. učitelka 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  M-CH- HV 28 

3. učitelka   1,000 PdF Olomouc - učitelství VVP Č–Ov 30 

4. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ, VP 32 

5. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 31 

6. ředitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství VVP 5 - 12, M - CH 23 

7. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ 36 

8. zástupce ředitele 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  TV - Bi 23 

9. učitelka 1,000 PdF Ostrava – učitelství pro 2. st. TV-Z 16 

10.  učitelka 1,000 PdF Ostrava, učitelství pro 2. st. Z – RJ, VP 27 

11. učitel 1,000 PdF Ostrava, učitelství 5 - 12 M - ZT 22 

12. učitelka 1,000 PdF Olomouc- učitelství pro 1. st. ZŠ 25 

13. učitel 1,000 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ  TV - Z 19 

14. učitelka 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  RJ - ČJ - HV 26 

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

odb. předmětů 
23 

16. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP  F - CH 28 

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

pedagogika 
13 

18. učitelka 1,000 UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň 10 

19. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP RJ - D 34 

20. zástupce ředitele 1,000 OU Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 24 

21. učitelka 1,000 UP Olomouc, učitelství pro 1. st. 31 

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

Ostrava - AJ 
16 

23. učitelka 0,864 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ KV – NJ - AJ 17 

24. učitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 20 

25. učitelka 1,000 OU Ostrava – učitelství 2. st. – ČJ- ZSV 15 

26. učitelka 1,000 OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta, M-Bi 18 

27. učitelka 0,682 OU Ostrava, učitelství pro 2. st. M - Z 13 

28. učitelka, D 0,318 PdF Ostrava, Učitelství VVP M- Tv 37 
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29. speciální pedagog 1,000 
Univerzita J. A. Komenského. Speciální 

pedagogika - učitelství 
16 

30. vychovatelka 0,828 OU Ostrava DPS vychovatelství 23 

31. vychovatelka 0,828 VŠ TV a sportu Palestra, vychovatelství 14 

32. vychovatelka 0,828 VŠ TV a sportu Palestra, vychovatelství 7 

33. vychovatelka 0,431 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 34 

34. asistent pedagoga 0,500 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 34 

35. asistent pedagoga 0,806 
Akademie Sting Brno, Rytmus – základní kurz 

pro AP 
7 

36. učitelka MŠ 0,887 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 36 

37. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 34 

38. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ 31 

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

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

MŠ 
35 

41. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ 28 

42. učitelka MŠ 1,000 
SŠ Pedagogická a sociální Zlín, předškolní a 

mimoškolní pedagogika 
33 

43. učitelka MŠ 1,000 UP Olomouc, učitelství MŠ 5 

44. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Bratislava, učitelství pro MŠ 14 

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

pedagogika 
4 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2016): 

Věk pracovníků Počet pracovníků 

20 – 30 let 2 

31 – 40 let 9 

41 – 50 let 15 

51 – 60 let 17 

nad 60 let 2 

Dva pedagogové čerpají rodičovskou dovolenou.  

Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů 

 v % 

Odborná kvalifikace 100 

Aprobovanost výuky 94,7 
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017  

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 26 24,188 

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 0,875 ZŠ 

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

19. výdej stravy, úklid 0,875 SŠ s maturitou 

20. výdej stravy, úklid 0,563 SŠ s výučním listem 

21. domovník 0,750 ZŠ 

22. uklízečka 1,000 ZŠ 

23. pomocné práce ve škole 0,625 SŠ s maturitou 

24. pomocník údržby budov 1,000 SŠ s maturitou 

25. pomocník údržby budov 1,000 SŠ s maturitou 

26. školní asistent 1,000 
SŠ s maturitou, Rytmus – základní kurz 

pro AP 



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

 

 

8 

 

ÚDAJE O  ZAŘAZOVÁNÍ  D ĚTÍ  A  ŽÁKŮ  

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2016/2017 

Zapsaní do 1. 

tříd 2016 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2016 

Zapsaní do 1. 

tříd 2017 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 2017 

48 6 37 41 11 30 

 

VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ  

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017 

Ročník Pololetí 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Hodnoceno 

slovně 

1. 
1. 37 37 0 0 0 

2. 37 35 1 1 0 

2. 
1. 33 29 4 0 0 

2. 34 28 6 0 0 

3. 
1. 50 42 8 0 0 

2. 51 37 12 2 0 

4. 
1. 49 30 18 1 0 

2. 48 27 21 0 0 

5. 
1. 48 23 25 0 0 

2. 48 25 22 1 0 

Celkem 

1. stupeň 

1. 217 161 55 1 0 

2. 218 152 62 4 0 

6. 
1. 47 26 20 1 0 

2. 46 24 22 0 0 

7. 
1. 54 21 31 1 0 

2. 53 22 31 0 0 

8. 
1. 44 14 28 2 0 

2. 47 17 28 2 0 

9. 
1. 48 12 35 1 0 

2. 48 11 36 1 0 

Celkem  

2. stupeň 

1. 193 73 115 5 0 

2. 194 74 117 3 0 

Celkem 
1. 410 234 170 6 0 

2. 412 226 179 7 0 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2016/2017 

 

počet 

přihlášených 

v 1. kole  - 

priorita 1. 

konečný počet 

přijatých – kam 

nastoupí 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Gymnázium 8leté 0 0 

Gymnázium 6leté 0 0 

Gymnázium 4leté 5 4 

Odborné podle oboru – 4 roky 

Technické 14 15 

Informační technologie 4 4 

Potravinářství (technologie potravin, analýza potr.) 0 0 

Textilní výroba, oděvnictví a obuvnictví 0 0 

Zdravotnictví, veterinářství 3 3 

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

Zemědělství, ekologie 2 2 

Polygrafie 0 0 

Gastronomie (hotelnictví, turismus, cest. ruch, kuchař, číšník) 0 0 

Obchod, publicistika, knihovnictví 0 0 

Osobní a provozní služby (optik, masér, kosmetička) 0 0 

Pedagogika, sociální péče 1 1 

Umění 0 0 

Ostatní (doprava a spoje, interdiscipl. obory, …) 0 0 

Konzervatoře 1 1 

Střední vzdělání s výučním listem – 2 a 3 roky 

Technické 9 9 

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

Textilní výroba, oděvnictví a obuvnictví 0 0 

Polygrafie (knihař, tiskař, tiskařské práce) 0 0 

Zemědělství (zahradník, zemědělec, opravářské práce) 0 0 

Zdravotnictví (ošetřovatel) 0 0 

Gastronomie (kuchař, číšník) 2 2 

Obchod (prodavač, aranžér) 0 0 

Osobní a provozní služby (kadeřník, masér) 2 2 
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Pedagogika, sociální péče (pečovatelské služby) 0 0 

Střední vzdělání bez maturity a bez výučního listu – 2 roky 

Zdravotnictví (zubní instrumentářka) 0 0 

Ekonomika a administrativa (obchodní škola) 0 0 

Pedagogika, sociální péče (ped. pro asistenty, pečovatelské 

služby) 
0 0 

Umění (ladění klavírů a kult. činnost) 0 0 

Ostatní (praktická škola jednoletá, dvouletá) 0 0 

Počet žáků dále nepokračujících ve studiu 0 0 

Součet 50 50 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Problematika výchovného poradenství na škole 

Na škole pracují dva výchovní poradci, 2 speciální pedagogové a metodik prevence. Veškeré problémy 

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

ředitele, výchovní poradci, speciální pedagogové 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 podpůrnými opatřeními  

o Výchovné komise s žáky a jejich rodiči 

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

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) 

o Beseda pro rodiče žáků 1. tříd se speciálním pedagogem Mgr. Beatou Duspiva – Psychohygiena žáka 

1. třídy 

o Práce v projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ – zavedení pravidelných rodičovských 

klubů (1x měsíčně), pravidelné konzultace s Mgr. Křížovou z PPP Třinec 

 

Volba povolání 

o Začlenění témat k volbě povolání do hodin Občanské výchovy (7. třída) a Pracovních činností 

(8. a 9. třída) 

o Profesní šetření žáků 9. tříd pracovníky PPP v Třinci 
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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) 

o Trh práce 2016 v Třinci WERK ARENĚ, nabídka učebních a studijních oborů formou prezentace 

jednotlivých SŠ 

o Den otevřených dveří 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 Vítkovické strojírny v Ostravě pro žáky 9. tříd 

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. 3 reprezentace školy v mezinárodních a 

celorepublikových soutěžích, 

 za organizaci a realizaci akcí pro mladší žáky 

školy 

2. 6 

Pochvala třídního 

učitele 

1. 80 reprezentace školy na veřejnosti 

příkladná práce pro třídu 2. 156 

 

Důtky a napomenutí 

Kdo udělil a typ 

opatření 
Pololetí Počet Důvod 

Důtka ředitele školy 

1. 9 neomluvené hodiny 

nevhodné chování 

porušování školního řádu 
2. 8 

Důtka třídního 

učitele 

1. 29 zapomínání pomůcek, domácích úkolů 

špatná pracovní morálka 

nekázeň 
2. 20 

Napomenutí třídního 

učitele 

1. 38 zapomínání pomůcek, domácích úkolů 

špatná pracovní morálka 2. 34 
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Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 Počet % ze všech žáků školy 

2- uspokojivé 6 1,46 

3- neuspokojivé 3 0,73 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 23 0,108 

2. pololetí 373 1,60 

za školní rok 314 0,89 

 

ÚDAJE O  ŽÁCÍCH  SE  SPECIÁLNÍMI  VZDĚLÁVACÍMI  

POTŘEBAMI  ( SVP )  

Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2016/2017 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

mentální 9. 1 

sluchové 5. 1 

zrakové x 0 

s vadami řeči 2. 1 

tělesné x 0 

více vad 6. 1 

s vývojovými poruchami učení 2. - 8. 12 

s vývojovými poruchami chování 2. – 8. 5 

autismus x x 

 

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Při zjištění výukových obtíží je vypracován Plán pedagogické podpory (PLPP), který je vyhodnocován 

pravidelně. Pokud obtíže přetrvávají, stanovíme podklady pro vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně (PPP) nebo speciálním pedagogickém centru (SPC). Souběžně s poskytovanou podporou v PLPP žáci 

navštěvují hodiny pedagogické podpory vedené speciálními pedagogy (dle potřeby). 

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

Karviná a následuje celoroční podpora těchto žáků dle doporučení ŠPZ. 
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ÚDAJE O  PREVENCI  RIZ IKOVÉHO CHOVÁNÍ  

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, Mgr. Zdeňce Neničkové. 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. Rovněž se účastníme 

výtvarné soutěže na motivy příběhů ze zhlédnutých dokumentů. 

Pravidelně uskutečňujeme pro žáky prvního i druhého stupně prevenci proti kriminalitě cyklem přednášek 

Městské policie v Třinci. V loňském školním roce byly přednášky zaměřeny na dopravní výchovu, 

sebeochranu, záchranu lidského života, nástrahy města a přírody, problematiku menšin a vztahů mezi dětmi.  

Spolupracujeme s ACET ČR na vzdělávacím projektu EXIT Tour a agenturou KaPa. V rámci této spolupráce 

proběhly ve škole přednášky na tato témata: 

o Jak vést děti k pozitivnímu myšlení 

o Odpuštění, vděčnost a pokora 

o Finanční gramotnost 

o Nenásilná komunikace 

o Šikana a kyberšikana 

o Koučování ke správnému výběru povolání 

o Moderní je nekouřit 

o Moderní stát Izrael 

o Jak si nenechat ublížit 

o Hrozby IT technologií 

o Word road trip 

o Sex, AIDS a vztahy 

o Prevence neplánovaného těhotenství 

 

V pátých ročnících jsme vyzkoušeli program Naše 

třída – prima parta (ACET), v šestých Než užiješ 

alkohol, užij mozek (SANANIM). Žáci osmého 

ročníku se účastní preventivních aktivit 

protidrogové strategie města Třince: Řekni ne 

drogám – řekni ano životu a Kampaně proti 

drogám k Mezinárodnímu dni proti drogám. 

Programem NZDM Klubu Bunkru „Hulíš, nejsi nám 

lhostejný“ prošli rovněž naši starší žáci. 

V závěru školního roku realizujeme Den proti 

drogám. Tradičním kuřáckým řetězem zjišťujeme prevalenci kuřáků ve škole, nově jsme zjišťovali 
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zkušenosti s kouřením marihuany. Poprvé jsme tento 

projektový den realizovali ve spolupráci s třineckou 

městskou policií. Spolupráce se osvědčila, v novém 

školním roce na ni rádi navážeme. 

V průběhu roku provádí metodik prevence dotazníková 

depistážní šetření. 

Pravidelný průzkum šikanování na obou stupních školy 

nás neupozornil v žádné třídě na problémové chování 

nutné řešit. Většinou se jednalo o hašteření 

a pošťuchování ve třídě, cestou do školy či na školní 

chodbě. Těší nás důvěra, kterou žáci vyjádřili svým 

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

Naše žákyně, Klára Molinová a Kateřina Wantuloková se staly členkami nově vzniklé Mládežnické rady 

v Třinci. 

Dva rodičovské kluby inkluzivního vzdělávání v rámci projektu Podpora inkluze v MSK byly věnovány prevenci 

rizikového chování dětí. Kurátor pro děti a mládež, Mgr. Vlastimil Starzyk, hovořil o své práci kurátora a o 

nejčastějších patologických jevech u mládeže; o užívání marihuany a nebezpečích ukrytých v sociálních 

sítích. 
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ÚDAJE O  DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  

A  OSTATNÍCH  PRACOVNÍ KŮ  ŠKOLY  

Druh semináře - kurzu 
Počet 

zúčastněných 
Finanční náklady 

Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání 

inovativními metodami 
2 540 Kč 

Roadshow pro školy 1 0 Kč 

Vzdělávání pedagogů v oblasti ochrany obyvatelstva a 

požární prevence zaměřený na implementaci RVP pro 

základní vzdělávání 

2 0 Kč 

Zadávání veřejných zakázek obecně 1 0 Kč 

Správní řád a jeho aplikace ve školství 1 1 200 Kč 

Co by měl znát správce Bakalářů? 1 2 100 Kč 

Workshop k akčnímu výzkumu Šance pro každého žáka 2 0 Kč 

Platforma setkání ŠPP 1 0 Kč 

22. geografický seminář 1 0 Kč 

Bakaláři pro vedení školy 1 2 100 Kč 

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o 

podpůrných opatřeních v rámci společného vzdělávání 
1 0 Kč 

Vzdělávací program Finanční svoboda 1 0 Kč 

Konference Bringing Creative Teaching into the 

classroom 
1 200 Kč 

Učíme o globálních souvislostech 1 0 Kč 

Základy Hejného metody v předmatematické výchově 2 0 Kč 

Základy s alternativním vzděláváním, Základy 

Montessori pedagogiky 
1 0 Kč 

Mluvit naučíme mluvením 1  940 Kč 

Základy Hejného metody na 2.st ZŠ 1 0 Kč 

Kariérní řád a novela zákona o pedagogických 

pracovnících 
2 2 400 Kč 

pilotní seminář projektu „WerkTour“ TŽ 2 0 Kč 

První pomoc u dětí předškolního věku a nejčastější 

infekční onemocnění dětí předškolního věku 
12 4 600 Kč 

Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných 

opatření 
25 18 750 Kč 

I geometrie může být pro žáky zajímavá 3 1 440 Kč 
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Výuka na stanicích aneb Jak na Den jazyků 1 850 Kč 

Příprava projektu šablon krok za krokem 1 590 Kč 

Úprava ŠVP 1  950 Kč 

Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základních 

školách 
1 730 Kč 

Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce 4 0 Kč 

Škola pro všechny I 8 0 Kč 

Typologie MBTI 2 0 Kč 

Škola pro všechny II 30 0 Kč 

Práce s diferencovanou třídou v 1. až 3. ročníku 2 0 Kč 

Práce s diferencovanou třídou v matematice 4 0 Kč 

Základy programování v KODU Game 1 0 Kč 

Motivační setkání v projektu Cesta 3 0 Kč 

Reedukace SPU v systému Inkluzivního vzdělávání 1 1 320 Kč 

Reálie Rakouska 1 850 Kč 

Tvoříme ze dřeva 1 690 Kč 

Pracujeme s malými programátory 1 1 790 Kč 

Osobnostní rozvoj učitele k práci se sociokulturním 

podtextem 
2 0 Kč 

Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného 

opatření 
6 0 Kč 

PLPP a práce se žákem v rámci 1. stupně podpůrných 

opatření ZŠ 
3 0 Kč 

Romská kultura 30 0 Kč 

Osobnostní rozvoj pedagoga 2 0 Kč 

Emoční a sociální rozvoj pedagoga 2 0 Kč 

Komunikace s rodinou, komunitou a práce se žáky 

z kulturně odlišného prostředí 
30 0 Kč 

General English Course 2 2 000 £ 

Teaching Methodology Course 1 1 492 € 

General English Course 1 1 302 € 

General English Course +  

1-to-1 Teaching Methodology Course  
2 2 584 € 

CLIL Methodology Course 2 2 864 € 

Anglický jazyk pro učitele 16 100 800 Kč 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských 1 6 400 Kč 
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zařízení 

 

Vzdělávání ostatních pracovníků 

Druh semináře - kurzu 
Počet 

zúčastněných 
Finanční náklady 

Zadávání veřejných zakázek obecně 1 0 Kč 

Správní řád a jeho aplikace ve školství 1 1 200 Kč 

Aktuality účetních předpisů roku 2017 a sestavení 

daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za 

rok 2016 

1 1 000 Kč 

Pestrá strava a výživová doporučení pro děti MŠ 1 950 Kč 

Účetnictví PO, aktuální problémy účetnictví a daní 

z příjmu za rok 2017 
1 1 300 Kč 

 

Přehled vzdělávání ředitele školy 

Název kurzu - semináře Termín 

Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními 

metodami 
12. 9. 2016 

Vzdělávání pedagogů v oblasti ochrany obyvatelstva a požární 

prevence zaměřený na implementaci RVP pro základní vzdělávání 
23. 11. 2016 

Zadávání veřejných zakázek obecně 29. 11. 2016 

Správní řád a jeho aplikace ve školství 25. 11. 2016 

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných 

opatřeních v rámci společného vzdělávání 
21. 3. 2017 

Kariérní řád a novela zákona o pedagogických pracovnících 26. 5. 2017 

Škola pro všechny I 4. 11. - 5. 11. 2016 

Zjištění úrovně čtení a psaní pro nastavení podpůrných opatření 31. 8. 2016 

Škola pro všechny II 3. 12. 2016 

Komunikace s rodinou, komunitou a práce se žáky z kulturně odlišného 

prostředí 
31. 8. 2017 

General English Course 22. 7. – 5. 8. 2017 

Anglický jazyk pro učitele každé pondělí 
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SOUTĚŽE  A  PŘEHLÍDKY  –  POČTY  ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ  VE  

ŠKOLNÍM ROCE 201 6 /2017  

 Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo 
Obvodní/Okresní 

kolo 
Oblastní kolo Ústřední kolo 

Matematická olympiáda 20 2 x x 

Pythagoriáda 90 x x x 

Soutěže v ČJ 56 22 x x 

Výtvarné soutěže 347 51 x 8 

Hudební soutěže 35 15 x x 

Zeměpisná olympiáda 50 3 x x 

Cizí jazyky Aj, Nj 27 1 x x 

SUDOKU 30 3 x x 

Sportovní soutěže 400 348 22 x 

Astronomická olympiáda 32 13 x x 

Matematika hrou x 6 x x 

Matematický klokan x x x 377 

Přírodovědný klokan x x x 28 

reprezentanti ČR   x x x 3 

Dopravní výchova x 9 x x 

Zdravověda x 8 x x 

Wolfram x 8 x x 

 

 

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 přednášky KaPa pro 7. třídy 

o Finanční svoboda – projekt pro 8. třídy 

o kroužek pro žáky 4. a 5. třídy v rámci projektu Podpora inkluze v MSK 

 

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 
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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. 

 

P Ř E D Š KOL Á Č E K  

o Tři tematická setkání pedagogů s rodiči a jejich dětmi 

předškolního věku zaměřená na připravenost dítěte 

před nástupem do školy (seznámili se se školou, 

vyzkoušeli si různé činnosti – se zaměřením na 

grafomotoriku, sebeobsluhu, matematické dovednosti 

a další). 

 

 

D EN  OT E V Ř ENÝ CH  D V E Ř Í  P RO  Ž Á K Y  S P Á D OV 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 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 9. třídy během školního roku nastudovali 

divadelní hru Mrazík, s kterou úspěšně vystoupili 

v projektu Podané ruce „Na prknech, jež znamenají 

svět“. 

 

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

 

MAT EMAT I KA  H ROU  

o Tradiční zábavné dopoledne s matematikou určené pro tříčlenná družstva nejenom třineckých škol 

organizované našimi pedagogy proběhlo v DDM Třinec. 

 

T ÝD EN  Ř EMES E L  

o Žáci 4. tříd třineckých škol si vyzkoušeli 

práci s tradičními materiály, naučili se nové 

techniky a zábavnou formou se seznámili 

s přírodními vědami. Tuto akci jsme 

připravili ve spolupráci s DDM Třinec a 

v rámci MAP. 
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Ř EMES E LNÉ  D Í LNY   

o Žáci 8. tříd naší školy a dvou dalších třineckých škol si měli možnost vyzkoušet tradiční řemesla 

(elektrikář, instalatér, obráběč kovů, kuchař, kominík, zedník, dřevomodelář), která prezentovaly 

střední školy v našem regionu. Tuto akci jsme připravili ve spolupráci se středními školami a místní 

firmou Hamrozi. 

 

DA LŠ Í  A KT I V I T Y  

o Okresní metodička pro 1. stupeň ZŠ zajišťuje organizaci přednášek a seminářů pro učitele spádové 

oblasti Třinec a okolí 

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

o Rodičovské kluby probíhají jednou za měsíc a náplní jsou aktuální témata řešená s odborníky     

 

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 a Beskydském azimutu 

 

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 Ekologické exkurze- malá vodní elektrárna Třinec 

o Sběr kaštanů, žaludů a předání lesníkům 

o Projekt Globe 

o Ukliďme Česko – zapojení do celostátního projektu 

 

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. Pro velký zájem ze strany 

žáků a jejich rodičů proběhly dva turnusy.  

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 Podzimní dílničky – dílničky, soutěže, retro výstavka, hry a kavárna  

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

o Jarní dílničky – společné odpoledne pro žáky, rodiče a pedagogy 

o  „Rozloučení s deváťáky“ v tělocvičně školy s programem 
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o Karneval pro děti a rodiče 

o Hudební vystoupení 

 

P RO  Ž Á K Y  

o Poznávací zájezd do Vídně 

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 Škola osobního života – přednáška Poradny pro vztahy a rodinu 

o Pasování prvňáčků na čtenáře  

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, Jak vést děti k pozitivnímu myšlení, 

Odpuštění aneb věrnost a pokora, Nenásilná komunikace, Jak se správně rozhodnout, Koučování ke 

správnému výběru povolání, Šikana, kyberšikana, agrese, vulgarismy, záškoláctví 

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

kolektivem, Emoce do inteligence 

o knihovnické lekce Městské knihovny   

o Už si umím vybrat 

o S Kamilem do knihovny 

o Jak vzniká kniha 

o Veverka a její přátelé 

o Jak se učit 

o Znáš svou rodnou hroudu?  

o Poprvé v knihovně 

o Seznámení s knihou 

o Setkání s knihou 

o listování s Lukášem Hejlíkem 

o beseda o animovaném filmu a filmových žánrech 

s režisérem Cyrilem Podolským 

o konverzace s rodilými mluvčími 

o Jeden svět 

o plavání pro žáky 1. až 3. tříd 

 

A K T I V I T Y  ŠD  

o „Křeslo pro hosta“ – beseda se zvěrolékařkou a beseda s pracovníkem HS 

o kreativní tvoření ke Dni Matek s pozvanými lektory 

o členové filmového klubu Bijásek 

o pyžamová diskotéka 

o Angličtina hrou 

o Návštěva knihovnice „Březen, měsíc knihy“ 

o návštěva kouzelníka 

o týdenní kurz lyžování Ski- Malina school 

o SONS – pomoc nevidomým a slabozrakým – beseda 

o přednáška První pomoc – prevence úrazů 

o malování Spray art center 
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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 

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  Vystoupení Ptáčat ke Dni matek v Domově důchodců v Třinci 
O  Vystoupení Ptáčat na konferenci Regionální obce Slováků 
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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 jedna kontrola ze strany Krajské hygienické stanice, jedna kontrola 

ČŠI a ekonomický audit MěÚ Třinec. Výsledky byly bez připomínek. 
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PŘÍ PRAVNÁ TŘÍDA  

 

Školní rok 

2015/2016 

celkový počet 

dětí v PT 
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 15 15 1 1 15 15 15 15 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2016 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2017 

 

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2016/2017  - 4   

Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2017/2018  - 1 

     

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

V přípravné třídě se systematicky rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí se sociálním nebo jazykovým 

znevýhodněním, s vadami řeči, se sníženou koncentrací pozornosti, s obtížemi v oblasti grafomotoriky, se 

zdravotním oslabením podle individuálních 

potřeb tak, aby se co nejkvalitněji připravily na 

vstup do 1. třídy. Děti jsou vedeny dvěma 

speciálními pedagogy. Výuka probíhá v krátkých 

časových blocích podle konkrétního programu a 

činnosti, a podle individuálních potřeb dětí. 

Učební plán je sestavován tak, aby byly splněny 

psychohygienické podmínky s ohledem na věk 

dětí, je v souladu s RVP pro předškolní 

vzdělávání. V tomto zaměření probíhají i další 

činnosti v průběhu celého školního roku. 

 

Děti absolvují plavecký výcvik, tematické lekce Městské knihovny v Třinci, preventivní program zaměřený na 

základní lidské emoce – AVE – Emoce do inteligence. 

K zájmovým aktivitám patří: posezení s rodiči, Mikulášská i vánoční besídka, Den dětí, školní výlet. 

 

Další informace o přípravné třídě 

V září děti přípravné třídy zhlédly výstavu ovoce a zeleniny místního zahrádkářského spolku. 
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V říjnu se děti společně s rodiči mohli zapojit do výroby různých podzimních dekorací na podzimních 

dílničkách organizovaných naší školou. 

Během celého roku jsme spolupracovali s Městskou knihovnou v Třinci a docházeli do knihovny na 

interaktivní hodiny s knihou. 

V prosinci nás navštívil Mikuláš v podobě žáků z vyšších ročníků a děti dostaly sladkou odměnu. Dále 

proběhlo na škole vánoční vystoupení pro rodiče, na kterém děti z přípravné třídy vystupovaly. 

Přípravná třída v rámci předplatného měla možnost zhlédnout během celého roku tři představení loutkového 

divadla Bajka v Českém Těšíně. 

V březnu jsme začali navštěvovat plaveckou 

školu Stars a absolvovali tak 15 lekcí. 

Začátkem dubna Střední odborné učiliště na 

Kanadě nás pozvalo na Řemeslné dny. 

 

V dubnu jsme navštívili Integrovaný záchranný 

systém v Třinci s důkladnou prohlídkou 

hasičské zbrojnice. 

Začátkem května nás navštívil herec Lukáš 

Hejlík se svým Listováním. 

V květnu přípravná třída jela na školní exkurzi 

na Hukvaldy, kde jsme navštívili arboretum, místní pekárnu a zříceninu hradu. 

V červnu se děti společně s rodiči zúčastnili 

Dětského dne organizovaného naší školou. 

V celém areálu školy byla připravena různá 

stanoviště, kde si děti měly možnost vyzkoušet 

svoji fyzickou i psychickou zdatnost. 

Během celého roku se účastníme všech 

projektových aktivit školy: Den proti dogám, 

Humanitární den, Dopravní hřiště, Předškoláček. 
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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 

2016/2017 

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 66 74 3 3 22 24,06   

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2016 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2017 

 

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2016/2017  - 1   

Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2017/2018  - 1 

     

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 a dílny pro rodiče  

o Drakiáda 

o Lampiónový průvod 

o Mikulášský rej 

o Noc s Andersenem 

o Den matek 

o Indiánské dopoledne – spolupráce s Malina ski school 

o Sportovní sen spojený s pasováním předškoláků 

o Den dětí  

o Školní výlet 
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Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2016/2017 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

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

2 2 2 2 

     

školní rok 

2016/2017 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

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

8 7,502 8 7,502 

 

školní rok 

2016/2017 

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. 2016 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2017 

 

Další údaje o mateřské škole 

V září se děti zúčastnily výstavy místního zahrádkářského spolku, pro který jsme malovali a vyráběli 

výzdobu této výstavy. Děti se seznámily s různými druhy zeleniny a ovoce. 

V říjnu jsme pořádali společně se spolkem „Rodiče pro malé Podlesáčky“ drakiádu s odměnou pro všechny 

zúčastněné děti. Na nedaleké louce se ve vzduchu vznášelo 60 draků různých barev a tvarů. 

 

Listopad byl ve znamení lampionů. V 17:00 jsme 

společně s dětmi a rodiči vyrazili na procházku po 

Podlesí. Na cestě nás čekalo překvapení – bonbony 

a malá odměna pro děti. 

V prosinci probíhaly ve všech třídách vánoční 

dílničky pro rodiče. Paní učitelky si připravily 

bohatý program a spoustu krásných výrobků, 

které si rodiče s dětmi mohli odnést jako výzdobu 

do svých domovů. Toto příjemně strávené 

odpoledne jsme zakončili pohoštěním a zpíváním 

koled. 
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První týden v lednu jsme s dětmi po dobu jednoho 

týdne jezdili každé ráno do Bukovce. 

Spolupracujeme s agenturou Malina ski school, která 

učí naše děti každého věku lyžovat. Letos si 

s Malinou zalyžovalo 23 dětí z naší školky. 

 

Únor byl ve znamení karnevalu. V dopoledních 

hodinách si děti zařádily v maskách, byly pro ně 

připraveny různé hry, tanečky a občerstvení. Po 

celé školce se nesla hudba a smích dětí i učitelek.  

Začátek jara jsme zahájili plaveckou školou. 

Nejstarší dětí se jezdily každé pondělí učit plavat do 

plavecké školy STARS. Jejich vodní výkony byly oceněny „mokrým vysvědčením“. 

 

Duben byl měsícem odvahy. Noc s Andersenem – 

naše nová akce. Předškolní děti navštívily 

knihovnu v Třinci, kde si pro ně lektorky 

připravily program na téma „Naše planeta“. Poté 

jsme se autobusem dopravili zpět do školky, kde 

jsme společně spali do druhého dne. 

 

Velká oslava Dne matek proběhla v naší školce 

v květnu. Jedna ze tříd slavila formou besídky 

a zbylé dvě formou dílen pro maminky. Účast 

byla téměř sto procentní, maminky si svůj 

svátek užily a děti měly radost z výrobku, které 

si odnesly domů. 

1. června jsme slavili Den dětí na školním hřišti. Celé dopoledne jsme hráli hry, soutěžili a užívali si velkou 

legraci.  

Jednou z největších akcí tohoto roku byly očekávaný Sportovní den, který proběhl 2. června na fotbalovém 

hřišti v Neborech. Každá třída měla nacvičený taneček, který předvedla rodičům a všem zúčastněným. 

Po úspěšném vystoupení proběhlo „Pasování školáků“, děti obdržely dárky, které budou vzpomínkou na naši 

mateřskou školu. Paní učitelky si při loučení 

poplakaly společně s rodiči předškolních dětí. 

Sportovní den byl bohatý na dětské atrakce a 

všechny děti měly velkou radost.  

Školní výlety proběhly postupně v prvním týdnu 

měsíce června. Na výlety jsme se dopravili vlakem 

do Bocanovic. Odtud nás čekala procházka do 

vzdělávacího centra URSUS, kde byl pro nás 

připraven skvělý program na téma „Medvědí 

brloh“. Děti pracovaly s lektory v expozicích venku 
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i uvnitř – učily se poznávat stopy zvířat, hlasy zvířat, lovit ryby a stavět medvědí brloh. Na tento výlet nás 

doprovodili rodiče, což nám velmi pomohlo a výlety jsme si všichni užili na sto procent. 

 

12. a 13. 6. 2017 jsme opět spolupracovali 

s Malina ski school a to v projektu „Indiánské 

dopoledne“. Dvě dopoledne po sobě nás 

v Bukovci čekal indiánský program s lektory – 

lov ryb, stavění indiánského stanu, rozdělávání 

ohně a spousta dalších aktivit. 

 

 

 

 

 

MŠ má velmi dobré zkušenosti s divadlem Kaňka a 

s divadlem Marionety, které za dětmi s představeními 

dojíždí. Také navštěvujeme divadlo Bajka v Českém 

Těšíně. Představení jsou střídavě v českém i polském 

jazyce. 

 

Naši mateřskou školku navštěvují děti polské i české 

národnosti. Spolupracujeme s polským pedagogickým 

centrem z Cieszyna.  

 

V rámci projektu Šablony JMZŠ Třinec proběhla 

odborně zaměřená setkání s rodiči.  

 Péče o chrup 

Setkání bylo zaměřeno na péči o chrup, což je základ správné výslovnosti. V úvodu paní doktorka MUDr. 

Jolana Heczková vysvětlila rodičům i dětem strukturu a složení zubu, rozdíl mezi zdravým a zkaženým 

zubem. Následně ukázala a vysvětlila správné čištění zubů na maketě zubu. Rodiče i děti si postup sami 

vyzkoušeli. Velká diskuze se vedla ohledně tvrdosti a typu kartáčku i o vhodnosti zubní pasty. Vliv na zuby 

má především strava, proto paní doktorka přinesla řadu potravin a diskutovalo se o škodlivosti na sklovinu 

i zub samotný. Jak kazu a bolest zubů předcházet? Samozřejmě pravidelnými preventivními prohlídkami.  

Bezpečnost na horách 

Na setkání se rodiče i děti seznámili s panem Petrem Maligou, který pracuje jako dobrovolný člen Horské 

služby. Vzhledem k tomu, že žijeme uprostřed hor, velice jsme uvítali, že našel čas a přišel nám popovídat, 

jak pracuje horská služba, jak se máme chovat na horách v létě i v zimě, jak dbát o svou bezpečnost, jak 

poskytovat první pomoc. Velký zájem vzbudily pomůcky, speciální potřeby, které si mohli přítomní osahat či 

vyzkoušet. Kvůli bezpečnosti na cestách jsme prošli složení lékárničky a její obsah jsme využili k poskytnutí 

první pomoci. Děti, ale i rodiče kladli spoustu dotazů, např. nebezpečí lavin, záchrana lidí z lanovky … Pan 

Maliga velice poutavě dotazy zodpověděl a ještě přidal zážitky z konkrétních akcí, které podpořil 

i fotografiemi. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  U  SPLAVU 547  

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

 

Školní rok 

2016/2017 

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 28 28 1 1 28 28 14 14 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2016 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2017 

 

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 

Mateřská škola U Splavu pracuje podle ŠVP s názvem „Skřítkové z duhy“. Důraz je kladen na správný vývoj 

dětí jak v komunikativních dovednostech, pohybových aktivitách, tak i v estetické oblasti. Během celého 

roku je program doplněn o různé akce: 

 

o Vánoční dílna 

o Mikulášská nadílka 

o zábavné sportovní odpoledne s rodiči spojené s opékáním párků „Po stopách duhových skřítků“ 

o tematické přednášky pro rodiče 

o Jarní dílna 

o pasování školáků 

o sběr druhotných surovin „Popela“ 

o setkávání s odborníky z různých oblastí veřejného života – myslivec, policie, hasiči apod. 

o účast na veřejně prospěšných akcích – „Ledňáček“ 

o Řemeslné hry 

o Masopustní rej 

o filmová a divadelní představení 

 

Děti mají možnost se zúčastňovat zájmových aktivit: 

o sauna 

o angličtina pro nejmenší 

o křesťanská výchova 

o projekt „Třinec cvičí s dětmi“ 

o plavání 
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Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2016/2017 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

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

1 0,625 1 0,625 

     

školní rok 

2016/2017 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

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

2 2 2 2 

 

školní rok 

2016/2017 

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 2016/2017 jsme pracovali podle nově vypracovaného školního vzdělávacího programu 

s názvem „Skřítkové z duhy“.  Obsah je rozdělen do deseti měsíčních podtémat a je inspirován knižní 

publikací „Barevné kamínky“ od Milady Přikrylové. Výuku v naší mateřské škole jsme se snažili vést hlavně 

nenásilnou hravou formou, kdy jsou často během dne 

zařazovány námětové hry, didaktické hry, pohybové nebo 

hudebně pohybové hry, spontánní i řízené činnosti frontální 

i skupinové. Při pohybových aktivitách jsme využívali nově 

zařízenou pohybově relaxační místnost v prvním patře.   
Celý školní rok jsme se učili dodržovat " 
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Prostory v prvním patře jsou také využívány pro  

odpolední odpočinek dětí a zájmové aktivity, např. „Angličtina pro nejmenší“, projekt „Třinec cvičí s dětmi“ 

apod.  

Spolupráce s rodiči dětí začala standardně formou třídní 

schůzky na začátku školního roku, kde byli rodiče 

seznámeni s dokumenty platnými pro tento školní rok a 

s organizačními podmínkami školy. Pak pokračovala během 

roku různými akcemi, dílnami, besídkami a setkáními 

s odborníky z různých oblastí, zaměřených na předškolní 

problematiku. Rodiče se zapojovali aktivně i do organizací 

některých akcí. Z hojné účasti na těchto akcích můžeme 

usuzovat, že spolupráce byla oboustranně přínosná. 

 

První akcí MŠ U Splavu v letošním školním roce bylo hledání pokladu „PO STOPÁCH DUHOVÝCH SKŘÍTKŮ“.  

Rodinná družstva musela splnit sedm úkolů po trase, kolem hřiště na Osůvkách, vyznačené barevnými 

fáborky. A protože se splnění těžkých úkolů dětem podařilo na 100%, vydali skřítkové poklad bez většího 

úsilí. Pak jsme společně opékali párky a vydrželi jsme se bavit až do západu slunce. 

 

Na začátku listopadu přinesli rodiče do mateřské školy dýně, 

aby z nich, za pomoci svých ratolestí, „vykouzlili“ různě se 

šklebící obličeje. Po velkém úklidu jsme vyrazili ven, abychom 

je umístili ke vchodu MŠ a mohli se vydat na lampionový 

průvod. 
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Mikuláš přišel do MŠ U Splavu nadělovat v pondělí 

5. 12. 2016. Děti, které předvedly, co umí a slíbily 

vše, co Mikuláš s čertem chtěli, dostaly balíček 

plný sladkostí!!! 

 

 

 

 

 

 

 Vánoční besídka, na které děti zahrály „Pohádku o 

stromečku“, se konala 15. 12. 2016. Rodiče poseděli u 

kávy a děti si rozbalovaly dárky od Ježíška.  Na závěr 

jsme si společně zazpívali pár vánočních koled. 

 

 

V pondělí 20. února 2017 proběhlo setkání v rámci 

projektu „Šablony JMZŠ Třinec“. Toto setkání bylo 

zaměřené na oblast sociálních kompetencí dětí i 

rodičů, emoční inteligenci a připravenost dětí. 

K posílení těchto kompetencí jsme využili svátek 

masopust. Co je to masopust, jaké zvyky se dodržují a 

proč, rodičům i dětem vysvětlila paní Leny Banszel 

Freyová. Následně si tradice všichni společně 

vyzkoušeli, náramně si užili hlavně průvod masek. 

Rodiče si tak mohli ověřit připravenost svých dětí na 

velký kolektiv, jak umí reagovat na pokyny a zároveň se 

toto akcí upevnily rodinné vztahy mezi nimi. 

 

Před Zápisy do 1. třídy ZŠ se konala v MŠ akce „Zahrajme si spolu, na velikou školu“. Setkání se speciálními 

pedagožkami Mgr. Beatou Duspiva, Mgr. Ninou 

Cimbolincovou se týkalo připravenosti dětí na vstup do 

základní školy. Spolu s rodiči konkretizovali základní 

oblasti školní zralosti – motorické, řečové, sluchové a 

samoobslužnosti. Následně rodiče seznámili s příklady, jak 

cvičit jemnou a hrubou motoriku, ukázaly, jak správně 

držet tužku. Důraz kladly zejména na řeč dětí, upozornily 

na důležitost kontaktu s dětmi – rozhovory, vyprávění, 

čtení a následné převypravování slyšeného dětmi. Poté si 

rodiče vyzkoušeli získané informace spolu s dětmi na 

pracovních listech a učili se, jak zralost prověřit, rozvíjet 

a podporovat. Tím získali zpětnou vazbu a mohli vyhodnotit 

úroveň připravenosti u svých dětí. Tato akce proběhla v rámci projektu „Šablony JMZŠ Třinec“.  
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V květnu jsme pozvali maminky na netradiční oslavu Dne 

matek. Byla pro ně připravena přednáška o produktech a 

činnosti firmy FOREVER, líčení kosmetikou MARY KAY a 

malování na skleněný hrníček, který si mohly odnést domů.  

 

 

 

Poslední akcí tohoto školního roku s účastí rodičů bylo 

„Rozloučení se školáky“. Sešli jsme se na hřišti na Osůvkách, 

zazpívali si pár písniček a přednesli básničky, které jsme se 

naučili během celého školního roku. Pak byli kamarádi,  

kteří jdou po prázdninách do první třídy základní školy pasováni na „ŠKOLÁKY“. Akce pokračovala volnou 

zábavou s opékáním špekáčků až do západu slunce. 

 

 

Celý školní rok se děti učily znát a dodržovat „Duhová 

pravidla“: 

Pravidlo žluté: „SLUNÍČKOVÉ“ 

Jsme kamarádi, máme se rádi a neubližujeme si. Umíme 

pozdravit, poprosit a poděkovat. 

Pravidlo modré: „MRÁČKOVÉ“ 

Myjeme si ruce a pusu vždy, když jsou špinavé, před a po 

jídle.  Šetříme mýdlem i vodou. 

 

 

Pravidlo červené: „BERUŠKOVÉ“ 

Ve školce chodíme pomalu a mluvíme potichu. Když nás paní učitelka zavolá, přijdeme k ní. 

Pravidlo zelené: „KYTIČKOVÉ“ 

Chováme se hezky k přírodě i věcem. Zacházíme opatrně s hračkami, neničíme přírodu,  

neubližujeme zvířatům a hmyzu. 

Pravidlo oranžové: „MRKVIČKOVÉ“ 

Jíme hodně ovoce a zeleniny. Co neznáme, ochutnáme. 

Pravidlo fialové: „KRABIČKOVÉ“ 

Víme, že každá hračka má své místo nebo krabičku. Vše po sobě hned uklízíme. 

Pravidlo růžové: „POLŠTÁŘKOVÉ“ 

Každý den si po obědě položíme hlavu na polštářek a poslechneme si pohádku. 

 

I když je to čím dál těžší, myslíme si, že se nám podařilo alespoň některá pravidla dětem vštípit a udělat 

z nich nedílnou součást jejich dalšího života. 

 

V listopadu proběhla na naší MŠ kontrola ČŠI, která neshledala žádné závažné nedostatky. 

Od října do ledna jezdily některé děti  do sauny v Relax centru v Třinci. Mělo to asi blahodárný vliv  
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na jejich imunitu, protože po celý školní rok jsme se nesetkali s větší nemocností. Naše průměrná roční 

docházka za školní rok 2016/2017 je 22,41 dětí na den. 

 

Plavecký kurz, který byl určen předškolákům, proběhl ve druhém pololetí, a konal se na krytém bazénu 

STARS. 

 

K podpoře zdravého životního stylu přispěla i spolupráce se společností „Zdraví do škol“ z. s.   

ze Studénky, zastoupenou paní Kateřinou Mrózkovou. Děti se v putování po „Zdravikově“ dozvěděly, jak by 

měl vypadat a z čeho se skládá zdravý celodenní jídelníček, co je tělu prospěšné a co ne a vyzkoušely si 

i přípravu některých pokrmů. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA   TŘIN EC  -  BOREK  

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

 

Školní rok 

2016/2017 

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     17    20 1 1 17 20 9 10,6 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2016 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2017 

 

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  - 2 

 

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 

2016/2017 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

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

1 0,625 1 0,625 

     

školní rok 

2016/2017 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

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

2 1,802 2 1,802 

 

školní rok 

2016/2017 

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 tomto školním roce jsme jako každoročně připravily pro děti spoustu zajímavých akcí.  

Naší první akcí bylo 22. 9. 2016 Rozloučení s létem. Měli jsme diskotéku na školní zahradě, děti soutěžily a 

opékali jsme párky. 

V říjnu jsme měli v MŠ výstavku ovoce a zeleniny. Děti se učily ovoce a zeleninu poznávat podle vzhledu, 

hmatu, čichu a chuti. Připravili jsme si ovocné poháry a uvařili jsme si zeleninovou polévku. Moc jsme si 

pochutnali. 

Ve středu 2. 11. 2016 jsme měli podzimní dílničky. 

Rodiče společně s dětmi dlabali dýně. Vyráběli 

skřítky bramboráčky a svícny zdobené listím. Pro 

všechny jsme připravily pohoštění. Akce byla 

ukončena lampiónovým průvodem na Novém Borku.  

6. 12. 2016 do naší MŠ zavítal Mikuláš s andílkem, 

čertem i čerticí. Děti předvedly krátký program a 

byly odměněny balíčky se sladkostmi. 

 V úterý 20. 12. 2016 jsme měli již tradičně vánoční 

dílničky. Rodiče měli možnost strávit příjemné 

dopoledne se svými dětmi v MŠ. Společně jsme 

vyráběli svícny z jablek a pomerančů, zdobili jsme 

šišky a vyráběli papírové stromečky. Pak jsme poseděli u vánočního stromečku, poslouchali jsme koledy, děti 
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předvedly krátké pásmo z básní a písniček. Nakonec si děti vyměnily drobné dárečky a dostaly také krásné 

hračky do MŠ. 

21. 2. 2017 již od rána vyhrávala v naší vyzdobené MŠ hudba – měli jsme karneval. Děti přišly v krásných 

maskách a celé dopoledne si užívaly karnevalové veselí. 

24. 3. 2017 naši mateřkou školu navštívil pan Jan Adamec se svou kouzelnickou a balónkovou šou, do které 

zapojil i děti. Jeho vystoupení se všem moc líbilo a děti si domů odnesly zvířátka z balónků. 

Dne 6. 4. 2017 jsme byli pozváni SOŠ Kanada na 

Mezinárodní řemeslné hry, určené předškolním dětem. 

Děti si zde vyzkoušely spoustu zajímavých úkolů a do 

školky jsme se vraceli s krásnými dárky a hezkými 

zážitky. 

11. 4. 2017 jsme měli v MŠ tradiční velikonoční dílničky 

s rodiči. Vyráběli jsme velikonoční zápichy, dekorace 

z proutí, zajíčky z PET lahví, zdobili jsme polystyrenová 

vajíčka ubrouskovou technikou. Děti pak hledaly 

velikonočního zajíčka, který jim dal sladkou nadílku.  

27. 4. 2017 navštívila naši MŠ dentální hygienistka 

paní Adriana Zientková. Akce „Zdravé zoubky“ se 

zúčastnili rodiče i se svými dětmi. Seznámili se zde 

s dentální péčí a významem zdravé životosprávy pro 

zdravé zoubky dětí. Předvedla postup správného 

čištění. Děti dostaly balíčky – zubní kartáček, pastu, 

omalovánky, žvýkačky a bonbóny bez cukru. Akce se 

moc vydařila. Celá akce proběhla v rámci projektu 

„Šablony JMZŠ Třinec“. 

25. 5. 2017 jsme měli společné setkání rodičů s dětmi, 

které bylo zaměřené na dopravní výchovu. Agentura 

„Křesadlo“ udělala přednášku o dopravních pravidlech a 

dopravních značkách a předvedla interaktivní pohádku „Patt a Matt“, pak rodinné týmy soutěžily a plnily 

kvízy. Akce byla zakončena tancem a vyhodnocením s odměnami. Celá akce také proběhla v rámci projektu 

„Šablony JMZŠ Třinec“. 

V týdnu od 30. 5. – 2. 6. 2017 jsme s dětmi slavili 

jejich svátek – MDD – měli jsme týden dětské 

radosti. V úterý jsme měli sportovní dopoledne – děti 

soutěžily v různých disciplínách. Ve středu jsme si 

udělali vaječinu – moc nám všem chutnala. Ve čtvrtek 

1. června. jsme vyrazili na pěší výlet do neznáma. 

Cestou jsme plnili různé úkoly a hledali jsme poklad. 

Po příchodu na místo jsme hráli různé hry, soutěžili 
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jsme, opékali jsme párky. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil. V pátek jsme měli „Indiánský den“- na 

školní zahradě si děti zatančily a zasoutěžily. Všichni dostali sladké odměny.  

30. 6. 2017 jsme se rozloučily s dětmi, které odcházely do první třídy ZŠ nebo do přípravné třídy. Děti 

dostaly drobné dárečky, pamětní list a knihu. 

Ve druhém pololetí se starší děti zúčastnily 

plaveckého výcviku. 

Třinec cvičí s dětmi - I v tomto školním roce naši 

MŠ každou středu navštěvovala Mgr. Zuzana 

Jakešová. Pod jejím vedením si děti zacvičily, učily 

se mít pohyb rády, dozvěděly se proč je cvičení 

důležité a zdravé. 

V průběhu celého školního roku k nám do MŠ 

docházela p. Mgr. Sylva Hermannová vyučovat děti 

základy anglického jazyka. 
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 ÚDAJE O  HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY  ZA  ROK  2016  

Výnosy Hlavní činnost Vedlejší činnost 

příspěvek na vzdělávání 23.615.000,-- Kč 0,-- Kč 

příspěvek na provoz 5.200.000,-- Kč 0,-- Kč 

MSK- transfery 33050, 

33052 
814.996,-- Kč 0,-- Kč 

Úřad práce - dotace 344.446,-- Kč 0,-- Kč 

Projekt „Podpora inkluze 

v MSK“ 
178.128,-- Kč 0,-- Kč 

stravné 2.030.884,-- Kč 0,--Kč 

úplata MŠ, ŠD 300.450,-- Kč 0,-- Kč 

jiné - úhrady rodičů, dary, 

úroky 
733.661,-- Kč 0,-- Kč 

čerpání fondů 33.600,-- Kč 0,-- Kč 

stravné, nájemné, reklama 0,-- Kč 701.087,--Kč 

celkem 33.251.165,--Kč 701.087,--Kč 

 

Náklady Hlavní činnost Vedlejší činnost 

mzdové náklady 18.088.145,-- Kč 132.859,-- Kč 

soc. a zdrav. pojištění, zákonné 

pojištění odpovědnosti 
6.181.902,-- Kč 45.705,-- Kč 

FKSP 269.970,-- Kč 1.900,-- Kč 

spotřeba materiálu 2.596.378,-- Kč 323.053,-- Kč 

energie 2.189.729,-- Kč 112.874,-- Kč 

opravy a údržba 1.533.987,-- Kč 3.005,-- Kč 

cestovné 73.130,-- Kč 0,-- Kč 

ostatní služby 1.569.415,-- Kč 13.916,-- Kč 
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ostatní náklady 600,-- Kč 0,-- Kč 

odpisy 125.156,-- Kč 0,-- Kč 

Náklady z DDHM  690.527,-- Kč  

celkem 33.318.941,-- Kč 633.312,-- Kč 

 

KOMENTÁŘ: 

Výnosy: 

Škola v roce 2016 hospodařila nejen s prostředky státního rozpočtu a zřizovatele, ale také s prostředky 

z projektu Podpora inkluze v MSK, dotací z Úřadu práce na nová pracovní místa a vlastními zdroji za 

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

Veškeré prostředky státního rozpočtu i prostředky od zřizovatele byly k 31. 12. 2016 vyčerpány z 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:  

o mzdové náklady    16.947.000,-- Kč 

o ostatní platby za provedenou práci         104.000,-- Kč 

o sociální pojištění                                           4.245.985,-- Kč 

o zdravotní pojištění  1.528.749,-- Kč 

o tvorba FKSP   255.008,-- Kč 

o zákonné pojištění odpovědnosti      72.216,-- Kč 

o nákup učebnic a učebních pomůcek  207.500,-- Kč 

o na vzdělávání zaměstnanců 121.048,--  Kč 

o na cestovné    66.086,--  Kč 

o preventivní prohlídky         300,-- Kč 

o náhrady při dočasné pracovní neschopnosti    53.539,-- Kč 

o pracovní oděvy, ochranné pomůcky                              13.569,-- Kč 

 

Z rozpočtu zřizovatele nejvíce prostředků bylo vynaloženo: 

o na teplo  1.067.358,-- Kč 

o na plyn  438.398,-- Kč 

o na elektřinu   585.637,-- Kč 

o vodné, stočné                                                 164.905,-- Kč 
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o opravy majetku                                            1.351.255,-- Kč 

o telefonní poplatky, internet                              65.789,-- Kč 

o služby ostatní  737.852,-- Kč 

o nákup DDHM   396.378,-- Kč 

o spotřební materiál                                        267.272,-- Kč 

o odpisy DHM                                                   125.156,-- Kč 

 

V průběhu roku 2016 největší podíl na provozních nákladech měly náklady na energie, tyto náklady činí 

42,11% z rozpočtu zřizovatele  

Z nově pořízeného majetku je možno jmenovat nové zařízení zrekonstruované výdejny stravy v MŠ Konská, 

tamtéž byla vybavena herními prvky zahrada. Ve škole byl pořízen nový nábytek do kabinetu a učebny, 

průmyslový vysavač pro úklid tělocvičny, počítače, server, koberce. Pro MŠ byly koupeny bazénky s míčky a 

skluzavkou. Pro školní jídelnu byl nakoupen krouhač zeleniny.  

Z provedených oprav v roce 2016 lze jmenovat opravu výdejny stravy a jídelny pro děti v MŠ Konská, 

opravu chodníku v zahradě, výměnu oken a oprava rozvodů topení v MŠ Konská. V MŠ U Splavu a MŠ Borek 

byly provedeny malby a nátěry. Vzhledem k velkým investicím do oprav v mateřské škole Konská, byly ve 

škole provedeny jen nezbytné opravy, nutné k zajištění plynulého provozu školy - oprava plotu, kopírky, 

datové sítě, inventáře ve školní jídelně.  

V předepsaném termínu byly provedeny veškeré revize. 

Veškeré prostředky, se kterými škola v průběhu roku 2016 hospodařila, byly vynaloženy účelně 

a efektivně k zajištění plynulého provozu a všech potřeb školy. 

  

Hospodářský výsledek 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Hospodářský výsledek  -67.775,-- Kč 67.775,-- Kč 

Celkem 0,00 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 byla v roce 2016 vykázána ztráta ve 

výši 67.775,- Kč a v doplňkové činnosti byl v roce 2016 vykázán zisk 67.775,- Kč, tímto naše škola vykázala 

hospodářský výsledek ve výši 0,00 Kč. 
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Přehled finančních fondů k 31. 12. 2016 

Fond odměn 253.860,--Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 128.468,52 Kč 

Fond investic 777.196,57 Kč 

Fond rezervní ze zlepšeného HV 963.935,19 Kč 

Fond rezervní - ostatní 795.825,65 Kč 

 

Čerpání fondů v roce 2016: 

FKSP: 
o příspěvek na stravování 81.334,--  Kč 

o příspěvek na zájezd           25.200,-- Kč  

o příspěvek na kulturu 3.950,--  Kč 

o dary 66.000,-- Kč 

o ostatní-spol. akce 26.564,-- Kč 

 
Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2016 použity. 

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

exkurzích a dar SRPŠ byl použit na nákup hraček a školních potřeb pro školní družinu. Do rezervního fondu 

byly na konci roku převedeny nevyčerpané finanční prostředky z projektu „Podpora inkluze v MSK. 

Prostředky rezervního fondu (413) nebyly v roce 2016 čerpány. 

Prostředky fondu reprodukce (416) byly použity na nákup elektrického sporáku pro opravenou výdejnu 

stravy v MŠ Konská, krouhač zeleniny a herní prvky pro MŠ Konská. 

 

Hospodářský výsledek roku 2016  
Vzhledem k nulovému hospodářskému výsledku tento bod odpadá. 

 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem 

Fond odměn 0,-- Kč 

Fond rezervní 0,-- Kč 

Celkem 0,-- Kč 

 

 



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

 

 

44 

 

ÚDAJE O  ZAPOJENÍ  ŠKO LY  DO  ROZVOJOVÝCH 

A MEZINÁRODNÍCH  PROGRAMŮ  

Název programu Vyhlašovatel 
Charakteristika 

programu 
Průběžné hodnocení 

Šablony JMZŠ Třinec MŠMT 

Projekt OP VVV – 

Podpora škol formou 

projektů 

zjednodušeného 

vykazování – šablony pro 

MŠ a ZŠ 

Škola zapojením do projektu získala 

prostředky na personální zajištění 

chůvy, speciálního pedagoga, 

školního psychologa a na zajištění 

kroužků a doučování žáků. V rámci 

projektu dojde k proškolení 

pedagogů MŠ v oblasti inkluzivního 

vzdělávání matematické 

pregramotnosti. Proběhly zaměřená 

tematická setkávání a rozvíjela se 

spolupráce s rodiči MŠ. 

Obědy pro děti 
WOMEN FOR 

WOMEN 
Obědy pro děti zdarma 

Škola zapojením do projektu získala 

prostředky na zaplacení stravného 

pro 25 žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 

Podpora inkluze v MSK MŠMT 

Metodická podpora 

pedagogů v inkluzivním 

vzdělávání 

Na škole pracuje speciální pedagog a 

školní asistent. Zkvalitnila se 

činnost školního poradenského 

pracoviště a rozšířila se spolupráce 

s PPP Třinec. Proběhla školení 

pedagogů. Úspěch měly rodičovské 

kluby zaměřené na aktuální 

problémy. Žáci docházeli do 5 

kroužků a doučovali se. 

Šance pro každého 

žáka 
MŠMT 

Projekt OP VVV – 

Extrakurikulární 

aktivity na podporu 

gramotnosti 

Byly vytvořeny a aktivně pracují dva 

kroužky – technický „Řemesla nás 

baví“ a společenský „Škola jako 

centrum komunity“. V rámci 

projektu spolupracujeme se SOŠ 

TŽ Třinec.  

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 
Úřad práce 

Zajištění 3 pracovníků 

z  ÚP v rámci veřejně 

Z prostředků ÚP je hrazen jeden 

pracovník, který zajišťuje 
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veřejně prospěšných 

prací 

prospěšných prací bezpečnost školy v průběhu školní 

výuky, jeden pracovník pracuje jako 

pomocná síla v MŠ Konská.  

Projekt „Cesta“ MŠMT 

Projekt OP VVV – 

proškolení pedagogů MŠ 

a ZŠ 

Proškolení tří pedagogů v oblasti 

„Rozvoj dovedností pro kolegiální 

podporu“ zaměřené na osobnostní, 

emoční a sociální rozvoj pedagogů a 

komunikaci pro pedagogy. Projekt je 

na tři roky. 

Stáže ve firmách MPSV ČR 

Vzdělávání praxí pro 

zvýšení 

zaměstnatelnosti 

Proběhly praxe dvou osob, jednoho 

vychovatele v ŠD a jednoho 

asistenta pedagoga. 

ERASMUS + KA1 

„Barevná angličtina“ 
EU  

Profesní rozvoj 

pracovníků školy 

v podobě účasti na 

jazykových kurzech 

Proběhly dvoutýdenní jazykové 

kurzy 8 pedagogů (6 na Maltě a 2 

v VB). Kurzy byly zaměřeny na 

metodu CLIL, jejíž prvky bychom 

chtěli zařadit do výuky. 

 

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 

Podpora 

inkluze 

v MSK  

MŠMT 
2 314 347,86 

Kč 

2 314 347,86 

Kč 
0 Kč 

Projekt je zaměřen na 

podporu žáků ze 

socioekonomicky a kulturně 

odlišného prostředí. Aktivity 

jsou zaměřeny na vzdělávání 

a metodickou podporu 

pedagogických pracovníků, 

rozvoj školních 

poradenských pracovišť, 

přímou práci se žáky v rámci 

doučování, kroužků 

zaměřených na rozvoj 

gramotností, spolupráci s 

rodiči a dalšími aktéry ve 

vzdělávání. 

Šablony MŠMT 1 562 587,00 1 562 587,00 0 Kč Projekt OP VVV – Šablony 
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JMZŠ Třinec Kč Kč JMZŠ – Projekt je zaměřen 

na podporu a rozvoj 

následujících témat: 

personální podpora pro děti 

a žáky ohrožené školním 

neúspěchem, profesní rozvoj 

a spolupráce pedagogů, 

volnočasové aktivity vedoucí 

k rozvoji klíčových 

kompetencí, usnadnění 

přechodu dětí z MŠ do ZŠ a 

spolupráce s rodiči. 

Speciální 

pedagog 
MŠMT 74 525 Kč 74 525 Kč 0 Kč 

Získání finančních 

prostředků na 0,5 úvazku 

speciálního pedagoga od září 

do prosince 2016. 

Obědy pro 

děti 

WOMEN 

FOR 

WOMEN 

93 247 Kč 81 323 Kč 0 Kč 

Zajištění obědů pro 25 žáků 

ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. 

Vytvoření 

pracovní 

příležitosti 

v rámci 

veřejně 

prospěšných 

prací 

Úřad práce 344 111 Kč 344 111 Kč 0 Kč 

Zajištění 2 pracovníků 

z důvodu zabezpečení školy 

a MŠ Konská. 

Stáže ve 

firmách 
MPSV ČR 67 316 Kč 67 316 Kč 0 Kč 

Poskytnutí dvou mentorů 

z řad našich pedagogů pro 

úspěšný průběh stáží 

asistenta pedagoga a 

vychovatele v ŠD. 

Erasmus +  

„Barevná 

angličtina“ 

EU 19 336 € 19 336 € 0 Kč 

Cílem projektu je zvýšit 

kompetence pedagogů naší 

školy v oblasti zavádění a 

využívání moderních metod 

ve výuce, konkrétně metod 

projektové a situační výuky 

a zážitkové pedagogiky 

 

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



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

 

 

47 

 

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 2016/2017 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. Vznikl Spolek rodičů při Jubilejní Masarykově 

základní škole, který se aktivně zapojuje do dění školy a pomáhá při organizaci aktivit pro žáky a rodiče. 

Připravili jsme akce i pro ostatní školy. Cítíme potřebu návratu k tradičním řemeslům, a tak jsme připravili 

dvě akce „Řemeslné dílny“ a „Týden řemesel“. Týdne řemesel se zúčastnily všechny školy z Třince. Na tuto 

akci jsme měli kladné odezvy, a proto v ní budeme pokračovat i v příštím roce. Na Řemeslné dílny jsme 

pozvali dvě sousední školy. I tato akce měla úspěch. 

Po roční pauze jsme obnovili tradiční soutěž pro matematiky z Třince a okolí „Matematika hrou“. Zvolili 

jsme však vhodnější podzimní termín.  

Také se nám podařilo zapojit žáky do příprav akcí pro spolužáky jako je Mikuláš, matematické a anglické 

soustředění a jiné. Tyto aktivity byly přijaty s velkým nadšením mladších spolužáků. 

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

provozní dobou.  

V tomto školním roce jsme pokračovali s přípravnou třídou 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:     20. 10. 2017 

Datum projednání na poradě pracovníků školy:  24. 10. 2017 

Datum schválení školskou radou:    2. 11. 2017 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 

 


