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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, Staré Město 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   150 

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 2017/2018 

(stav k 30. 9. 2017) 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac./prac. ŠJ 

Počet žáků na 

ped. úvazek 

1. stupeň 10 214 21,4 12,4 17,26 

2. stupeň 9 200 22,22 13,7 14,6 

Školní družina 5 135 27 3,189 42,33 

Školní klub* x x x x x 

Mateřská škola 5 113 22,6 10 11,3 

Školní jídelna x 483 x 9,7 x 

Přípravná třída 1 12 12 1 12 

 

Školská rada:  zřízena 11. 10. 2005 

                         šest členů   

 3 jednání ve školním roce 2017/2018 

 

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

                                    AŠSK  

 

PŘEHLED  OBORŮ  VZDĚLÁVÁNÍ  ŠKOLY  

 

vzdělávací program č. j. MŠMT 
školní rok 2017/2018 

v ročnících počet žáků 

Jiné   
ŠVP „Škola-brána do života“ 

č.j. ZUS/550/2016 
1. až 9. 414 

 

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 
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Kroužky 

  Název kroužku počet dětí 

Kroužek finanční gramotnosti 13 

Doučování 47 

Kroužek přírodovědné gramotnosti 13 

Kroužek ICT gramotnosti 13 

Anglický jazyk pro MŠ 30 

Kroužek čtenářské gramotnosti 15 

Kroužek matematické gramotnosti 8 

Metoda dobrého startu 8 

Ptáčata (pěvecký) 21 

Sportovní hry 21 

Kopaná 17 

Kroužek zobcové flétny 8 

Kroužek německého jazyka 10 

Šachy 15 

Klub zábavné logiky a deskových her 16 

Čtenářský klub 13 

 

Děti pracovaly v 25 kroužcích s celkovým počtem 268 dětí.  

Mimo tyto kroužky jsme se pravidelně věnovali žákům, kteří se připravovali na sportovní soutěže.  
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RÁMCOVÝ  POPIS  PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  ŠKOLY  

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 49 44,447 

externí pracovníci x x 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 

(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A, stav k 30. 9. 2017) 

Pořad. 

číslo 

Pracovní zařazení 

funkce 
Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 

1. učitelka, A 1.000 OU Ostrava – učitelství pro 1. stupeň 0 

2. učitelka 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  M-CH- HV 29 

3. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ, VP 33 

4. učitelka   1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 33 

5. ředitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství VVP 5 - 12, M - CH 24 

6. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ 37 

7. učitelka 1,000 PdF Olomouc - učitelství 2. st. – ČJ- OV 30 

8. zástupce ředitele 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  TV - Bi 25 

9. učitelka 1,000 PdF Ostrava – učitelství pro 2. st. TV-Z 17 

10.  učitelka 1,000 PdF Ostrava, učitelství pro 2. st. Z – RJ, VP 28 

11. učitel 1,000 PdF Ostrava, učitelství 5 - 12 M - ZT 23 

12. učitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ  ČJ - OV 18 

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

14. učitelka 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  RJ - ČJ - HV 27 

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

odb. předmětů, NIDV – koordinátor ICT 
24 

16. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP  F - CH 29 

17. učitelka 0,500 
UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň, speciální 

pedagogika 
14 

18. učitelka 1.000 OU Ostrava – učitelství pro 1. stupeň 20 

19. učitelka 1,000 UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň 32 
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20. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP RJ - D 35 

21. zástupce ředitele 1,000 OU Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 25 

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

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

Ostrava - AJ 
17 

24. učitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ NJ – D - AJ 14 

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

26. učitelka 1,000 OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta, M-Bi 19 

27. učitelka 1,000 OU Ostrava, učitelství pro 2. st. M - Z 11 

28. učitelka, D 0,591 PdF Ostrava, Učitelství VVP M- Tv 37 

29. speciální pedagog 0,500 
UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň, speciální 

pedagogika 
14 

30. speciální pedagog 1,000 
Univerzita J. A. Komenského. Speciální 

pedagogika - učitelství 
16 

31. psycholog 0,700 UP Olomouc – psychologie 13 

32. vychovatelka 0,828 OU Ostrava DPS vychovatelství 23 

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

34. vychovatel 0,276 
SPdŠ Havířov – vychovatelství, FDVP – asistent 

pedagoga 
37 

35. vychovatelka 0,431 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 35 

36. vychovatelka 0,431 
Akademie Sting Brno, Rytmus – základní kurz 

pro AP 
8 

37. asistent pedagoga 0,750 SPdŠ Havířov, učitelství v MŠ 35 

38. asistent pedagoga 0,500 
Akademie Sting Brno, Rytmus – základní kurz 

pro AP 
8 

39. asistent pedagoga 0,750 
SPdŠ Havířov – vychovatelství, FDVP – asistent 

pedagoga 
37 

40. učitelka MŠ 0,968 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 37 

41. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 35 

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

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

44. učitelka MŠ 1,000 
OU – vychovatelství, Instytut Ślaski w 

Katowicach – předškolní vzdělávání 
12 

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

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

mimoškolní pedagogika 
34 

47. učitelka MŠ 1,000 VŠPe Hradec Králové – sociální práce 17 
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48. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Bratislava, učitelství pro MŠ 14 

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

pedagogika 
4 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2017): 

Věk pracovníků Počet pracovníků 

20 – 30 let 1 

31 – 40 let 9 

41 – 50 let 15 

51 – 60 let 21 

nad 60 let 3 

Jeden pedagog čerpá rodičovskou dovolenou.  

Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů 

 v % 

Odborná kvalifikace 100 

Aprobovanost výuky 92,6 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018  

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 26 23,25 

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 
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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 

 

ÚDAJE O  ZAŘAZOVÁNÍ  D ĚTÍ  A  ŽÁKŮ  

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2017/2018 

Zapsaní do 1. 

tříd 2017 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1. třídy 2017 

Zapsaní do 1. 

tříd 2018 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 2018 

41 11 31 53 7 46 

 

VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ  

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2017/2018 

Ročník Pololetí 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Hodnoceno 

slovně 

1. 
1. 31 31 0 0 0 

2. 32 31 1 0 0 

2. 
1. 40 39 1 0 0 

2. 40 35 5 0 0 
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3. 
1. 40 31 9 0 0 

2. 40 26 13 1 0 

4. 
1. 55 33 22 0 0 

2. 55 31 24 0 0 

5. 
1. 49 28 20 1 0 

2. 49 29 20 0 0 

Celkem 

1. stupeň 

1. 215 162 52 1 0 

2. 216 152 63 1 0 

6. 
1. 54 25 28 2 0 

2. 55 18 36 1 0 

7. 
1. 46 22 22 2 0 

2. 47 23 23 1 0 

8. 
1. 54 25 28 1 0 

2. 54 25 29 0 0 

9. 
1. 45 19 26 0 0 

2. 45 18 27 0 0 

Celkem  

2. stupeň 

1. 199 91 103 5 0 

2. 201 84 125 2 0 

Celkem 
1. 414 253 155 6 0 

2. 416 236 188 3 0 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2017/2018 

 

počet 

přihlášených 

v 1. kole  - 

priorita 1. 

konečný počet 

přijatých – kam 

nastoupí 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Gymnázium 8leté 3 3 

Gymnázium 6leté 0 0 

Gymnázium 4leté 5 4 

Odborné podle oboru – 4 roky 

Technické 6 6 

Informační technologie 6 7 

Potravinářství (technologie potravin, analýza potr.) 0 0 

Textilní výroba, oděvnictví a obuvnictví 0 0 
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Zdravotnictví, veterinářství 4 4 

Ekonomika, administrativa, právo, právní a veřejnosprávní činnost 7 7 

Zemědělství, ekologie 1 1 

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 2 2 

Umění 0 0 

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

Konzervatoře 1 1 

Střední vzdělání s výučním listem – 2 a 3 roky 

Technické 7 7 

Potravinářské (řezník, pekař, cukrář, potr. výroba) 0 0 

Textilní výroba, oděvnictví a obuvnictví 0 0 

Polygrafie (knihař, tiskař, tiskařské práce) 1 1 

Zemědělství (zahradník, zemědělec, opravářské práce) 1 1 

Zdravotnictví (ošetřovatel) 1 1 

Gastronomie (kuchař, číšník) 2 2 

Obchod (prodavač, aranžér) 0 0 

Osobní a provozní služby (kadeřník, masér) 2 2 

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 48 48 
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Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Problematika výchovného poradenství na škole 

Na škole pracují dva výchovní poradci, 2 speciální pedagogové, školní psycholog 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 žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami, 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) 

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 

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 2018 v STaRS Třinec, 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 Klub rodičů žáků 9. tříd zaměřený na volbu povolání a přijímací řízení 2018  

o Vedení dokumentace spojené s volbou povolání 

o Individuální práce s jednotlivými žáky, konzultace s rodiči 
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ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 

Od září 2017 začal na naší škole pravidelně fungovat školní psycholog. Věnoval se zejména práci s našimi 

žáky, třídními kolektivy, příp. pedagogy a rodiči žáků. Jednalo se například o hledání řešení konfliktních 

situací ve třídách, nevhodných forem chování jednotlivých žáků, ale také o individuální podporu žáků 

a pedagogů či podporu spolupráce s rodiči. Kromě uvedeného, doplnil školní psycholog řady Školního 

poradenského pracoviště (ŠPP), v čemž také spatřujeme velký smysl. ŠPP tím může lépe naplňovat tzv. 

multiprofesní přístup, tj. že se mohou k jedné školní problematice na jednom místě a v jednom čase hledat 

průsečíky pohledů různých odborníků. Do budoucna plánujeme psychologa využít také u přípravy a realizace 

adaptačních pobytů pro naše žáky.  

 

 

Pochvaly a ocenění 

Kdo udělil Pololetí Počet Důvod 

Pochvala ředitele 

školy 

1. 17 reprezentace školy v mezinárodních a 

celorepublikových soutěžích, 

 za organizaci a realizaci akcí pro mladší žáky 

školy 

2. 46 

Pochvala třídního 

učitele 

1. 52 reprezentace školy na veřejnosti 

příkladná práce pro třídu 2. 161 

 

Důtky a napomenutí 

Kdo udělil a typ 

opatření 
Pololetí Počet Důvod 

Důtka ředitele školy 

1. 7 neomluvené hodiny 

nevhodné chování 

porušování školního řádu 
2. 21 

Důtka třídního 

učitele 

1. 16 zapomínání pomůcek, domácích úkolů 

špatná pracovní morálka 

nekázeň 
2. 21 

Napomenutí třídního 

učitele 

1. 33 zapomínání pomůcek, domácích úkolů 

špatná pracovní morálka 2. 48 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 Počet % ze všech žáků školy 

2- uspokojivé 5 1,204 

3- neuspokojivé 1 0,241 
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Neomluvené hodiny za školní rok 2017/2018 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 107 0,602 

2. pololetí 189 0,779 

za školní rok 314 0,704 

 

ÚDAJE O  ŽÁCÍCH  SE  SPECIÁLNÍMI  VZDĚLÁVACÍMI  

POTŘEBAMI  ( SVP )  

Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2017/2018 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

mentální x 0 

sluchové 6. 1 

zrakové x 0 

s vadami řeči 3. 1 

tělesné x 0 

více vad 7. 1 

s vývojovými poruchami učení 2. - 8. 15 

s vývojovými poruchami chování 2. – 8. 4 

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. 

 

  

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 
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programu školy je Program proti šikanování. Letos poprvé jsme vkládali informace o preventivní práci školy 

do on-line Systému výkaznictví. 

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 Kvalifikační a personální agenturou KaPa, 

o.p.s.. 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 

 

Pro žáky nově vzniklých šestých tříd organizujeme adaptační pobyty.  

Žáci osmého ročníku se pravidelně účastní preventivních aktivit protidrogové strategie města Třince: Řekni 

ne drogám – řekni ano životu a Kampaně proti drogám k Mezinárodnímu dni proti drogám. Programem Bavíš 

se? Bav se s námi o životě online NZDM Klubu Bunkru prošli rovněž naši starší žáci. 

V závěru školního roku realizujeme Den proti drogám jako kombinaci přednášek a hravých aktivit: 

o Mionší  

o Legionáři ve Slezsku  

o Nebezpečí kontaktu s cizími osobami  

o Skrytá nebezpečí internetu  

o Závislost-spirála vedoucí ke smrti  

o Sexting a zneužití na internetu  

o Závislost dětí na internetu  

o Ukázka ve výcviku služebních psů PČR 
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Tento projektový den jsme realizovali ve spolupráci se všemi s námi spolupracujícími složkami; třineckou 

městskou policií, Policií ČR, KaPA o. p. s., ACET ČR a Slezskou diakonií. Součástí tohoto dne byl již 9. ročník 

kuřáckého řetězu. Zjišťujeme jím prevalenci kuřáků ve škole, zároveň jsme zjišťovali zkušenosti s kouřením 

marihuany již u žáků 1. stupně.  

V průběhu roku provádí metodik prevence dotazníková depistážní šetření. Testování žáků celé školy 

provádíme metodou B-3. 

Pravidelný průzkum šikanování na obou stupních školy nás neupozornil v žádné třídě na problémové chování. 

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 tři žákyně, žákyně 9. ročníku, se staly členkami nově vzniklé Mládežnické rady v Třinci. 

Čtyři rodičovské kluby inkluzivního vzdělávání 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. Bc. Jana Svobodová vedla kluby 

s názvem Emoce do výchovy. 

Dramatizaci románu Radka John s drogovou problematikou Memento zhlédli žáci II. stupně. 
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ÚDAJE O  DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  

A  OSTATNÍCH  PRACOVNÍ KŮ  ŠKOLY  

Druh semináře - kurzu 
Počet 

zúčastněných 
Finanční náklady 

Tandem – spolupráce pedagoga s asistentem 2 0 Kč 

Komunikace pro pedagogy 2 0 Kč 

Metoda dobrého startu 4 0 Kč 

Skupinové sdílení a řešení profesních problémů – cesta 

k osobnímu růstu 
1 0 Kč 

Metodická poradna 2 0 Kč 

Reedukace vývojových poruch učení 2 0 Kč 

Specifika práce s dvouletými dětmi 6 15 520 Kč 

Kurz FIE 2 0 Kč 

Umění facilitace a její uplatnění v inkluzivní škole 2 0 Kč 

Dítě s mentálním postižením ve výchovně vzdělávacím 

procesu 
2 0 Kč 

Spolupráce a komunikace s rodinou 2 0 Kč 

Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi MŠ 3 5 460 Kč 

Kolegiální podpora pro vedoucí pracovníky 1 0 Kč 

Grafomotorika 1 0 Kč 

Pozorování v hodině pro vedoucí pracovníky 1 0 Kč 

Rozvoj osobnosti pedagoga 1 5 540 Kč 

Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí 2  0 Kč 

Práce s dětmi s poruchami učení či chování na ZŠ 1 0 Kč 

Vyhodnocování práce učitelů v heterogenní třídě 3 0 Kč 

Praxe inkluzivního vzdělávání založená na důkazech 1 0 Kč 

Strategie výuky a styly učení 2 0 Kč 

Grafomotorika a vše, co k ní patří 3 5 970 Kč 

Kooperativní výuka 3 0 Kč 

Metody preventivní a intervenční práce s třídním 

kolektivem jako heterogenní skupinou 
30 0 Kč 

Grafomotorika – úvod a trénink 1 0 Kč 

Praktická podpora individuality dítěte v MŠ 2  0 Kč 

Práce se skupinami žáků a se třídami, která nás stojí 

hodně sil 
1 1 590 Kč 
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Aktivizující metody v literární výchově na 1. a 2. stupni 

ZŠ 
1 1 580 Kč 

Prostředí třídy podporující individualizaci práce v MŠ 2 0 Kč 

Kooperace, spolupráce, týmová práce žáků na ZŠ 1 0 Kč 

Platforma Setkání k inkluzi 2 0 Kč 

Platforma Setkání pro akční výzkum  2 0 Kč 

Angličtina pro pedagogy 9 26 400 Kč 

Pracovně právní předpisy ve školské praxi 1 1 200 Kč 

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni 

školy (ČŠI) 
2 0 Kč 

Konference – International Conference for Teacher of 

English 
1 450 Kč 

Zážitkový seminář Werk Tour 2 0 Kč 

Krajská konference k prevenci rizikového chování dětí 

a mládeže 
2 0 Kč 

Sdílna koordinátorů inkluze 1 0 Kč 

Káva na cestě – profesní setkání z pohledu ved. 

pracovníků – sdílení zkušeností (projekt Cesta) 
1 0 Kč 

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 2 0 Kč 

Seminář ředitelů škol a školských zařízení 1 0 Kč 

Financování regionálního školství 2 3 908 Kč 

Metodická schůzka s VP, SP a osobami pověřenými ke 

spolupráci se ŠPZ 
1 0 Kč 

The P.A.R.K. Conference 1 550 Kč 

Učíme v globálních souvislostech – Obraz rozvojových 

zemí v médiích 
1 0 Kč 

Financování regionálního školství – příčiny a průběh 

změn 
1 550 Kč 

Příprava občanů k obraně státu 1 0 Kč 

Monitorovací seminář pro končící projekty KA1 z Výzvy 

2016 a 2017 – program Erasmus 
1 0 Kč 

Školení o spisové službě 1 726 Kč 

Konference „Jak se daří inkluzi v MSK“ 2 0 Kč 

Změna financování regionálního školství pro MŠ, ZŠ a 

ŠD 
1 0 Kč 

Informační seminář Erasmus+ - Výzva 2018 2 0 Kč 

Pracovně právní předpisy ve školské praxi, GDPR 1 1 200 Kč 
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Metoda dobrého startu 4 0 Kč 

Tandem – pedagog a asistent 2 0 Kč 

Prvky Montessori pedagogiky 2 0 Kč 

Seminář „To nejlepší ze Švýcarska a Lucemburska“ 1 980 Kč 

Studium Výchovný poradce 1 11 000 Kč 

Týden pro trénink Mindfulness 1 5 000 Kč 

Základy 1. pomoci  13 4 631,25 Kč 

Práce s tělem v psychoterapii 1 1 750 Kč 

 

Vzdělávání ostatních pracovníků 

Druh semináře - kurzu 
Počet 

zúčastněných 
Finanční náklady 

Seminář o spisové službě 2 1 452 Kč 

Změna financování regionálního školství pro MŠ, ZŠ a 

ŠD 
1 0 Kč 

Pracovně právní předpisy ve školské praxi 1 1 200 Kč 

Školská personalistika ve světle GDPR 1 1 200 Kč 

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 1 0 Kč 

Pracovně právní předpisy ve školské praxi, GDPR 1 1 200 Kč 

Základy 1. pomoci  3 1 068,75 Kč 

Hygienické minimum 11 2 200 Kč 

 

Přehled vzdělávání ředitele školy 

Název kurzu - semináře Termín 

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy (ČŠI) 30. 11. 2017 

Informační seminář Erasmus+ - Výzva 2018 4. 12. 2017 

Pracovně právní předpisy ve školské praxi, GDPR 18. 12. 2017 

Metodická poradna 24. 10. 2017 

Vyhodnocování práce učitelů v heterogenní třídě 
22. 2. – 23. 2. 2018  

23. 5. – 24. 5. 2018 

Metody preventivní a intervenční práce s třídním kolektivem jako 

heterogenní skupinou 
13. 4. – 14. 4. 2018 

Seminář ředitelů škol a školských zařízení 28. 2. 2018 

Financování regionálního školství 7. 3. 2018 

Školení o spisové službě 26. 4. 2018 
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Konference „Jak se daří inkluzi v MSK“ 10. 5. 2018 

Změna financování regionálního školství pro MŠ, ZŠ a ŠD 7. 6. 2018 

Anglický jazyk pro učitele každé pondělí 

 

SOUTĚŽE  A  PŘEHLÍDKY  –  POČTY  ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ  

VE  ŠKOLNÍM ROCE  201 7 /2018  

 Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo 
Obvodní/Okresní 

kolo 
Oblastní kolo Ústřední kolo 

Matematická olympiáda 43 2 x x 

Pythagoriáda 92 3 x x 

Soutěže v ČJ 35 1 x x 

Výtvarné soutěže 25š 41 x 13 

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 356 152 18 x 

Astronomická olympiáda 22 13 x x 

Matematika hrou x 6 x x 

Matematický klokan x x x 204 

Přírodovědný klokan x x x 28 

reprezentanti ČR   x x x 2 

Dopravní výchova x 8 x x 

Zdravověda 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 
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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. 

 

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  

ŽÁ K Y  S PÁ 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 

úkoly za dozoru svých učitelů zadávali a dbali na jejich plnění. V rámci navázání prvních kontaktů se 

žáci 5. třídy stali průvodci.  

 

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. 

 

TODAM  

o Ve dnech 20. – 22. 6. 2018 se konal 

1. ročník sportovní olympiády třineckých 

škol TODAM. V obrovské konkurenci se naší 

škole podařilo vybojovat krásné 2. místo 

s odstupem pouhých 8 bodů od vítězné školy! 
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Do bojů o medaile se zapojilo cca 130 sportovců naší školy. 

 

 

DO P RA VN Í  H Ř I Š T Ě  

o Pro žáky 1. stupně každoročně zajišťujeme 

výuku dopravní výchovy formou zážitkového učení. 

Během pondělí a úterý 11. a 12. 6. se žáci 1. stupně 

zúčastnili akce Mobilní dopravní hřiště. Cílem je 

připravit děti na situace v silničním provozu. Děti se 

tak zábavnou formou učí, jak se chovat 

na komunikacích, důležité dopravní značky, jak 

přecházet přes přechod atd. 

 

 

BA R E VNÉ  DNY  

o Pro stmelení kolektivů tříd 

a sounáležitosti ke škole jsme v letošním 

roce zavedli barevné dny. Zhruba jednou 

za dva měsíce je vyhlášen barevný den 

a škola se oblékne do jednotné barvy. 

Nejvíce barevná třída je odměněna.  

Poslední barevný den byl pruhovaný. 

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  

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 Sběr kaštanů, žaludů a předání lesníkům 

o Projekt Globe 
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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 

o Karneval pro děti a rodiče 

o Hudební vystoupení 

 

P RO  Ž Á K Y  

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 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   
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o Myslím, tedy jsem 

o Největší poklad 

o Jak krtek uzdravil myšku 

o Komiksy 

o Lidské tělo 

o Já se nechtěl st  

o Procvičování abecedy 

o Poprvé v knihovně s Kamilem 

o konverzace s rodilými mluvčími 

o Jeden svět 

o plavání pro žáky 2. a 3. tříd 

 

A K T I V I T Y  Š KO LNÍ  D RUŽ INY  

Během celého školního roku jsme s dětmi plnili úkoly podle ŠVP pro naši ŠD. Pracovali jsme dle měsíčních 

plánů, které byly k nahlédnutí na nástěnce ŠD daného oddělení. Průběžně jsme se zaměřili na zlepšení 

komunikace, rozvíjení kamarádských vztahů, opakování učiva formou her a přípravu na vyučování. Opakovali 

zásady bezpečnosti a věnovali se činnosti výtvarné, pracovní a estetické. V rámci těchto činností žáci 

zdobili prostory školní družiny. Snažili jsme se vytvořit pestré náměty, jak vyplnit volný čas a vedli děti 

k tvořivosti. Chtěli jsme, aby se děti ve školní družině cítily spokojeně. 

K uskutečňování zájmových činností jsme využívali počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku, tělocvičnu 

a žákovskou knihovnu. 

Zaměřili jsme se hlavně na častý pobyt venku na zrekonstruovaném hřišti na pozemku školy. I zde jsme 

dbali na plnění cílů pro dané vzdělávání a na bezpečnost dětí.  

V průběhu roku jsme školní družinu vybavili novými hračkami, hrami a sportovním náčiním. 

O všech aktivitách, které probíhali v naší školní družině, jsme informovali rodiče na webových stránkách ŠD. 

A K C E  

o Filmový klub BIJÁSEK 

o DIVADLO 

o Pyžamová diskotéka 

o Drakiáda 

o Beseda se včelařem a beseda s myslivcem 

o Mikuláš 

o Lyžařský kurz Ski-Malina school Bukovec 

o Karneval 

o Návštěva kouzelníka 

o Kreativní tvoření na vánoční a velikonoční jarmark 

o „Křeslo pro hosta“ – tvoření vánoční dekorace (pletení 

z papíru), šití látkových výrobků 

o Návštěva knihovnice 

o Přehled akcí 

 

B I J Á S E K  



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

 

 

24 

 

V tomto školním roce měli děti ze školní družiny možnost trávit jedno odpoledne v měsíci na filmovém 

představení v kině Kosmos. Čekalo je 10 krásných filmových zážitků. Promítání bylo spojeno se zábavným 

losováním čísel na sedadlech, při kterých byly děti odměněny malým dárkem. 

N A Š E  M Ě S T O  A  O K O L Í  

Naše družiny se zapojily do projektu „NAŠE MĚSTO A OKOLÍ". Přiblížili jsme dětem naše město, jaké bylo 

před několika lety a jaké je dnes. Děti  zábavnou formou poznávaly své město a vesnici, kde se narodily, kde 

právě žijí a co se nyní změnilo. Celý projektový den se nám vydařil a opět jsme se dozvěděli něco nového. 

 

Š T A F E T O V É  S O U T Ě Ž E  

Dne 27. 9. 2017 si děti ze školní družiny užily zábavné odpoledne plné štafetových soutěží. Děti vše zvládaly 

na výbornou. Nechybělo skákání přes švihadlo, hod míčem na cíl, 

hod míčem do koše a hod míčkem do klauna. Děti si tento 

příjemný den užily. 

 

 

D I V A D L O  

S dětmi jsme i 

tento školní 

rok shlédli 

několik 

divadelních 

představení v kulturním domě Trisia jako např. 

„Broučci“, „Opice Žofka“, „Krysáci a ztracený Ludvík“ a 

„Šípková Růženka“, kde jsme strávily příjemné 

odpoledne. 

 

P Y Ž A M O V Á  P Á R T Y  

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se odpoledne děti všech oddělení 

školních družin zúčastnily pyžamové diskotéky. Bavily se a 

tancovaly pod vedením lektorky – slečny Katky. A nakonec 

byly odměněny sladkostmi a zajímavými cenami. 
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D R A K I Á D A  

Na konci listopadu jsme si s dětmi na školním 

hřišti pouštěly draky, které si vyrobily ve školní 

družině.  

B E S E D A  S  M Y S L I V C E M  

V předsálí naší tělocvičny jsme přivítali vzácnou 

návštěvu – myslivce. Přinesl spoustu zajímavých 

věcí, které jsme si prohlédli zblízka – parohy, 

vábničku na srnky, kůži divočáka a lišky a 

vzácnou, stoletou brokovnici. Děti se dozvěděly 

spoustu poučných informací jako např. jaký je 

rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, jaká zvířátka 

mohou v lese potkat, k čemu slouží vábnička a 

proč je svatý Hubert patronem myslivců. Na konci besedy položily děti myslivci otázky o životě 

zvířat v lese.  

B E S E D A  S E  V Č E L A Ř E M  

Včelař p. Zielina navštívil naši družinu a připravil se pro děti besedu o včelách. Děti se dozvěděly 

zajímavé skutečnosti o životě včel a práci včelaře. 

M I K U L Á Š  

Ve středu 6. prosince 2017 se uskutečnila ve 

školní družině mikulášská besídka, na kterou se 

děti moc těšily. Navštívil nás Mikuláš s andělíčky a 

s neposednými čertíky. Děti Mikulášovi a jeho 

kamarádům zazpívaly a Mikuláš je za to odměnil 

balíčkem sladkostí. Zlobivcům pohrozil čertík 

peklem. Ale jak už to bývá, paní vychovatelky se 

přimluvily a ti slíbili, že se polepší. Tak uvidíme. 

V Á N O Č N Í  S O U T Ě Ž  

Muzeum města Třince pořádalo vánoční soutěž 

,,Betlém, jak ho umím já!". Do této soutěže se zapojila 

i žákyně z 1. B Ella, která vyhrála pěknou odměnu. 

Ellence gratulujeme a těšíme se na další soutěžení. 

 

„ K Ř E S L O  P R O  H O S T A “   
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Naší školní družinu navštívila p. Papřoková, která dětem předvedla šití hraček a polštářků. Děti si mohly 

vyzkoušet výrobu látkových srdíček a jehelníčků. 

Také nás navštívila p. Pfeiferová, která ukázala dětem 

techniku tvoření vánočních ozdob pomocí papírových 

ruliček, které se tvoří s novin, letáků. 

V Á N O Č N Í  P Ř Í B Ě H  

Dne 20. 12. 2017 jsme uvítali do naší družiny paní 

Roikovou s hosty, kteří nám vánočním příběhem přiblížili 

význam Vánoc. Děti pozorně naslouchaly, také si 

zasoutěžily a nakonec si zazpívaly koledy.  

S U P E R F A R M Á Ř  

Dne 25. a 26. 1. 2018 proběhla ve školní družině soutěž 

ve stolní hře Superfarmář.  Pravidla hry, která se opírají o logické myšlení, nutí hráče počítat, předvídat, 

plánovat a kalkulovat s riziky. Jako správný farmář se zabývá chovem domácích zvířat, neustále své stádo 

rozmnožuje, ale také může o něho přijít. Této soutěže se zúčastnilo 28 dětí. Semifinále proběhlo v 

jednotlivých odděleních a pak 4 nejlepší šli hned do finále. 

L Y Ž A Ř S K Ý  K U R Z  

Děti naší školní družiny absolvovaly týdenní lyžařský kurz v Bukovci Kempalandu, kde se učily 

a zdokonalovaly v lyžování. Kurz jsme zakončili závody, které dopadly na jedničku.  

 

K A R N E V A L  

V únoru se školní družina zúčastnila společně s 

vychovatelkami a rodiči karnevalu. Děti se převlékly 

do kostýmů. Tančilo se a soutěžilo. Po každé aktivitě 

čekala na soutěžící sladká odměna. Po nelehkém 

rozhodování jsme vyhlásili šest nejoriginálnějších masek a 

odměnili je cenami. Vyhráli vlastně všichni. 

N Á V Š T Ě V A  K N I H O V N I C E  

V pondělí 19. 3. 2018 nás navštívily slečny 

knihovnice na hravé čtení a povídání. Obě měly 

připravený zajímavý program, rozdělený podle věku 

dětí. Čekala na nás kniha Olgy Černé „Kouzelná 

baterka", která dokáže oživit vše, na co posvítí. 
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Děti si vyzkoušely a zahrály, jak se dá oživit pomocí baterky. Bylo vidět, že většina dětí si takto strávené 

odpoledne užily. 

K O U Z E L N Í K   

Ve čtvrtek 12. dubna k nám do školy zavítal kouzelník se svojí show. Kouzelnická show byla dokonalá, dětí 

kouzlily společně s kouzelníkem. Předváděl kouzla se šátky, kruhy, kartami, mincemi, koulemi, lanem a další 

skvělé triky. Všechny děti pomocí zaklínadel pomáhaly při kouzlení. Představení bylo veselé, všem se moc 

líbilo. 

D E N  Z E M Ě  

Dne 18. dubna se děti ze školní družiny v rámci Týdne ekologie 

zaměřily na přírodu. Na školním hřišti se uklízelo, starší děti pomáhaly 

ostatním dětem, zkrášlit naše hřiště. Sbíraly se odpadky a pak 

vyhodily do kompostérů, užili jsme si při tom legraci, protože děti 

našly ledacos po zimě.  

V Ý T V A R N Á  A K C E  

Ve čtvrtek 3. května proběhla v naší družince výtvarná akce ve 

spolupráci s panem Václavem Kerlem. Děti si vyzkoušely malování 

na dřevo, hedvábí a plexisklo. Na práci si daly hodně záležet a nápadů 

bylo hodně. Děti si tak odnesly krásný dárek pro maminku k svátku. 

T A N E Č N Í  V Y S T O U P E N Í  D Ě T Í  Z E  Z U Š  

Ve čtvrtek 17. května se konalo na naší škole vystoupení 

tanečního oboru ZUŠ určené dětem ze školní družiny 

a jejím rodičům. Děti zhlédly choreografii různých 

tanečních stylů od lidového, klasického až po současný 

tanec.  Zazpíval i pěvecký sbor Ptáčata pod vedením paní 

učitelek R. Kunzové a T. Mruzkové. Vystoupení sklidilo 

velký úspěch.  

B E Z P E Č N Ý  P E S  

Ve středu 6. června se žáci ze školní družiny zúčastnili 

programu „Bezpečný pes“. Na školní hřiště za námi přijeli 

kynologové z Kynologického servisu se třemi skvěle 

vycvičenými psy. Nejprve proběhlo seznámení 

s pejsky, děti se dozvěděly, o jaká plemena se jedná, 

a pak se zapojily do povídání, v čem lidem psi 

pomáhají, v jakých oborech jsou nepostradatelní. Pak 

pro pobavení pejsci předvedli, co všechno umí a jak 

jsou skvěle vycvičení. Důraz programu byl kladen na 

zásady bezpečnosti při kontaktu se psy. Děti se 
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naučily rozpoznat varovné signály a techniky, které jim pomohou chránit se v případě útoku psa.  

 

DA LŠ Í  A KT I V I T Y  Š KO L 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 Mezinárodní řemeslné hry – SOŠ TŽ Třinec 

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 Strojíren Třinec a.s. 
O  Spolupráce s Muzeem Třinec - Staré řecké báje a pověsti, Živý betlém a dílničky, Tradice a zvyky 
O  Cyklus přednášek Hasičů Třinec 
O  Exkurze na Městském úřadě v Třinci 
O  Vystoupení Ptáčat ke Dni matek v Domově důchodců v Třinci 
O  Vystoupení Ptáčat pro rodiče 
O  Vitamínový den – spolupráce s dodavatelem Mléka a Ovoce a zeleniny do škol  
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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 

Krajské veterinární správy. Výsledky byly bez připomínek. 
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PŘÍ PRAVNÁ TŘÍDA  

 

Školní rok 

2017/2018 

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 12 13 1 1 12 13 12 13 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2017 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2018 

 

     

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 

Obsahem vzdělávání je rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, řečového projevu, utváření hrubé 

a jemné motoriky, cvičení soustředění, naslouchání, paměti; utváření základních matematických představ, 
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orientace v čase a prostoru, podpora hudebního, výtvarného projevu a tělesných dovedností, upevnění 

návyků sebeobsluhy a hygieny. 

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

porozumět sobě i světu, který je obklopuje. Nedílnou součástí výuky je Metoda dobrého startu, která 

rozvíjí psychomotoriku ve všech aspektech. 

 

Každoročně se dětí přípravné třídy účastní různých školních i mimoškolních akcí 

o Pravidelná návštěva třinecké knihovny se těší velikou oblibou u dětí 

o Jsme předplatitelé Loutkového divadla Bajka v Českém Těšíně. Pravidelně shlédneme tři 

představení. 

o Jedna návštěva divadelního představení v KD Trisia 

o Na podzim se vždy jdeme podívat na výstavu drobného zvířectva v Třinci 

o Interaktivní vzdělávací program s loutkami „Emoce do inteligence “ 

o Návštěva Integrovaného záchranného systému 112 v Třinci 

o Školní exkurze do Havířova na Kozí farmu 

Veselých 

o Řemeslné hry na SOŠ Kanada 
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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 

2017/2018 

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 66 3 3 22 22 11 11 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2017 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2018 

 

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2017/2018  - 2   

Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2018/2019  - 4 

     

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

Školka pracuje podle ŠVP s názvem „Duhový svět Podlesáčků“. V tomto zaměření probíhají i další činnosti 

v průběhu celého školního roku. 

o Plavání 

o Křesťanská půlhodinka 

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 Lampionový průvod 

o Mikulášský rej 

o Karneval 

o Noc s Andersenem 

o Den Matek 

o Pirátské poledne – spolupráce s Malina ski school 

o Školní výlety 

o Škola v přírodě 
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o Den dětí 

o Sportovní den spojený s pasováním školáků 
 

 

Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2017/2018 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

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

2 1,813 2 1,813 

     

školní rok 

2017/2018 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

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

6,75 6,75 6,75 6,75 

 

školní rok 

2017/2018 

počet pracovníků ve výdejně 

a b 

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

1 1 1 1 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2017 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2018 

 

Další údaje o mateřské škole 

Hned v září, na začátku nového školního roku se děti zúčastnily výstavy místního zahrádkářského spolku. 

V prostorách jejich budovy měli děti možnost shlédnout různé druhy ovoce a zeleniny. Pro organizátory děti 

namalovali obrázky, které byly součástí výstavy. Do školky jsme si odnesli dárek ve formě výtvarného 

materiálu. 

Říjen byl ve znamení draků. Společně se spolkem „Rodiče pro malé Podlesáčky“ jsme zorganizovali 

na nedaleké louce „Drakiádu“. Jelikož nám přálo počasí tak se najednou na louce objevilo 60 draků různých 

barev a tvarů. Děti dostaly zasloužené odměny a teplý čaj. 

V listopadu, kdy je již brzy tma nás čekal lampionový průvod po Podlesí. V 17 hodin jsme se s rodiči a jejich 

dětmi sešli před školkou. Naše cesta poté vedla před velkou část Podlesí až k naší paní školnici, která na nás 

čekala s dárečky pro děti. Děti si na oplátku připravili 3 básničky, které společně přednesly.  



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

 

 

34 

 

Prosinec, sváteční měsíc jsme pojali v novém kabátě. Pro rodiče jsme si v tělocvičně připravili vánoční 

jarmark a společné zpívání koled. Každá třída se naučila jednu koledu a poté jsme společně s polsko-českou 

třídou zazpívali koledu polskou. Nakonec jsme koledy doprovodili společným rozsvěcením vánočních 

stromečků, které jsme s p. učitelkami odnesli na své třídy. Rodičům se tato akce velmi líbila. Děti pod 

stromečky našli dárky a za své výkony byly 

odměněny sladkostmi.   

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. 

Během měsíce ledna jsme s nejstaršími dětmi 

navštívili i kino Kosmos, ve které jsme shlédli 

pásmo pohádek „O Krtkovi“. 

Únorový měsíc byl ve znamení masek a 

karnevalu. Do naší školky přijel klaun Hopsalín, 

který se nám dokonale postaral o zábavu. Do 

tělocvičny jsme pozvali i naše další dvě školky. 

Klaun Hopsalín s dětmi řádil dvě hodiny. Po celé 

školce se linul smích a dobrá nálada. Děti si domů odnesly spoustu balonků, které dostaly od klauna jako 

dárek. 

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“.   

V měsíci březnu jsme absolvovali Školku v přírodě, která se konala po dobu 5-ti dní v Komorní Lhotce. Tento 

týden jsme pojmenovali „Z Podlesáčka indiánem“. Děti měly během týdne spoustu aktivit, které museli plnit. 

Podstatou toho projektu bylo naučit děti zvládnout odloučení od rodičů, sourozenců a rodinných příslušníků. 

Celý týden jsme se snažili veškerý pohyb a činnosti soustředit na venek. Vyrobili jsme si indiánské čelenky, 

trička a lapače zlých snů. Naučili jsme se písničky, pohybové hry a spoustu dalších zábavných aktivit.  

Duben byl pro některé děti měsícem odvahy. Noc Andersenem – noční přespávání ve školce. Předškolní děti 

navštívily knihovnu v Třinci, kde si pro ně lektorky připravily program. Předčítali jim pohádky a poté s nimi 

rozvinuly debatu o knížkách a pohádkách, které děti znají.  Poté jsme se autobusem dopravili zpět 

do školky, kde jsme společně připravili večeři, 

přečetli si pohádku a spali do druhého dne. 

 

V květnu naše školka pro rodiče stálé i nově 

příchozí uspořádala společně se spolkem „Den 

otevřených dveří s medvídkem Pů“. Během tří 

po sobě jdoucích dní byla školka během dopoledne 

otevřena pro kohokoli, kdo si chtěl přiblížit její 

chod a kdo chtěl vidět, jak s dětmi p. učitelky 

pracují.  

Další květnový týden jsme byli s dětmi pozváni na 

„Řemeslné hry“, které se konaly na SOŠ Kanada. 
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Zde si děti mohly vyzkoušet různá řemesla a přiblížit 

si povolání svých rodičů, kteří jsou zaměstnáni 

v Třineckých železárnách.  

Maminky svůj svátek v naší školce přišly oslavit 

v květnu. Každá třída si pro ně připravila dílničky, 

ve kterých si maminky společně s dětmi vyrobily tři 

krásné ozdoby. Tato oslava vyvrcholila občerstvením 

a dárečky dětí, ze kterých měly všechny maminky 

obrovskou radost. 

1. června jsme slavili Den dětí na školním hřišti. Celé 

dopoledne jsme hráli hry, soutěžili a užívali si velkou 

legraci.  

Největší akcí tohoto školního roku byl Sportovní den spojený s pasováním předškolních dětí na školáky. Tato 

akce byla naplánovaná na 2. června. Ráno nám rodiče své děti přivezlo do areálu TJ Nebory. S dětmi jsme si 

vše důkladně vyzkoušeli a ve 14 hodin vypukla velká sláva. Každá třída měla nacvičeno vystoupení a poté 

proběhlo velmi emotivní pasování. Účast rodičů, rodinných příslušníku a přátel byla obrovská. Počasí nám 

vyšlo na jedničku, a proto byly ze sto procent využity všechny okolní aktivity – skákací hrady, jízda 

na koních, malování na obličej aj.   

Ve dnech 7. a 8. června jsme opět navázali spolupráci 

s Malina ski school a zúčastnili jsme se „Pirátského 

dopoledne“ v Bukovci. Děti se učily stavět loď, lovit 

ryby, vařit čaj a spoustu jiných zábavných aktivit. Na 

konci tohoto tematického dopoledne děti hledaly 

poklad, ve kterém měly nachystané odměny a dárky. 

Školní výlet nám připadnul na 14. června. Poprvé jsme 

spojily všechny třídy a vyjeli jsme si na horskou chatu 

Kamenité. Nejmenší děti měli s sebou své maminky nebo 

tatínky, kteří je při výstupu psychicky i fyzicky 

podporovali. Nahoře jsme měli připravený oběd a teplý 

čaj, jelikož se nám moc nevydařilo počasí a celý výlet 

jsme absolvovali v mrholení. I tak byla nálada výborná 

a moc jsme si tento den užili. 

 

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 září roku 2016 byl v naší mateřské škole založen spolek „Rodiče pro malé Podlesáčky“, který pořádá akce 

pro děti i rodiče. Spolek nám velmi pomáhá a rodiče svědomitě pracují na jeho zdokonalení a podílejí se 

na přípravách a aktivitách. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA  U  SPLAVU 547  

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

 

Školní rok 

2017/2018 

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 27 27 1 1 27 27 13,5 13,5 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2017 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2018 

 

o Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2017/2018 - 1 

o Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2018/2019  - 0 

 

Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2017/2018 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

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

1 0,625 1 0,625 

     

školní rok 

2017/2018 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

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

2 2 2 2 

 

školní rok 

2017/2018 

počet provozních pracovníků ve výdejně 

a b 

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

1 0,375 1 0,375 
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Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme pracovali podle nového Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), 

společného pro všechny mateřské školy patřící 

pod JMZŠ Třinec. Sjednoceny byly pouze 

všeobecné části ŠVP, ale název vzdělávacího 

obsahu pro naši mateřskou školu zůstal 

nezměněn: „Skřítkové z duhy“. Obsah je 

rozdělen do deseti měsíčních podtémat a je 

inspirován knižní publikací „Barevné kamínky“ 

od Milady Přikrylové.  Všechny aktivity v naší 

MŠ se snažíme přizpůsobit všem věkovým 

kategoriím předškolních dětí tak, aby se 

rozvíjely i malé dvou až tříleté děti, ale zároveň 

aby to bylo zajímavé a přínosné i pro velké 

„školáky“. Během dne zařazujeme hlavně 

námětové hry, didaktické hry, pohybové nebo 

hudebně pohybové hry, spontánní i řízené činnosti frontální i skupinové.    

Od tohoto roku vstoupila v platnost povinná předškolní docházka. Naše mateřská škola byla z tohoto důvodu 

dovybavena didaktickými pomůckami ve všech vzdělávacích oblastech, byla zakoupena nová bílá magnetická 

tabule a byl vytvořen literárně-logopedický koutek.  

Aby příprava dětí na vstup do 1. třídy ZŠ byla ucelená, přehledná a snadněji kontrolovatelná, byl pro každé 

toto dítě zakoupen „Pracovní sešit předškoláka“ Ivany Novotné z nakladatelství Computer Press, a. s..  

 

Součástí naší nabídky je kroužek anglického jazyka, kurz plavání, křesťanská půlhodinka a základy 

gymnastiky „Třinec cvičí s dětmi“. Tyto aktivity si rodiče volí dle zájmu.  

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“ 
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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. 

 

Zdá se, že dodržování pravidel dělá dětem čím dál větší potíže, ale neustálým opakováním se nám daří 

alespoň něco děti naučit. Tyto základy jsou důležité v prevenci patologických jevů v životě dětí, jako je 

šikana nebo různé závislosti apod. 

 

V měsíci květnu u nás probíhala praxe studentky Pedagogického lycea v Havířově. 

 

AKCE PRO RODIČE 

Spolupráce s rodiči je již pár let na velmi dobré úrovni. Setkáváme se jak individuálně při příchodu nebo 

odchodu dítěte z MŠ, nebo v kanceláři MŠ, tak i hromadně na třídní schůzce nebo různých akcích pro 

rodiče.  

o PTAČÍ BUDKY 

V tomto školním roce jsme začali akcí s názvem 

„Skřítci Podzimníčci a ptačí budky“. Jednalo se 

o podzimní dílnu se soutěží o nejkrásnější ptačí 

budku. Byli jsme hodně překvapeni, kolik se ve 

školce sešlo výrobků, které tvořily doma děti 

spolu s rodiči nebo prarodiči.  Vyhodnocení 

soutěže jsme nechali na samotných dětech, aby 

to bylo objektivní…   

Budky a krmítka jsme instalovali na stromy v okolí 

a na okna MŠ U Splavu, aby měli ptáčci v zimě co 

zobat a kam se ukrýt před mrazem. A abychom si 

ještě užili společné odpoledne, vyráběli jsme 

skřítky „Podzimníčky“.  
 

o PŘEDNÁŠKA ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

Další akcí pro rodiče byla přednáška školního psychologa pana Mgr. Lukáše Szlauera na téma 

„Potřeby dítěte MŠ v rodině“.  Tato akce se konala v rámci projektu „Šablony pro MŠ“. Rodiče byli 

seznámeni s pěti základními sociálními potřebami dětí: 

1. Mít své místo. 

2. Mít dostatečné množství okolních podnětů. 

3. Cítit bezpodmínečnou rodičovskou lásku. 

4. Cítit se bezpečně. 

5. Mít určené hranice.  
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Ke každému tématu proběhla živá 

diskuse. Nakonec se rodiče mohli ptát 

i na problémy, které je při výchově 

svých dětí tíží.  

 

 

 
 

 

O VÁNOČNÍ BESÍDKA  

Byla plná koled, cukroví a dárečků a proběhla ve středu 

13. 12. 2017 odpoledne. Děti předvedly představení 

na námět narození Ježíška v Betlémě. Po náročném 

měsíci plném nacvičování vánočních koled, textů 

a choreografie si zasloužily rozbalit dárečky, které 

na ně čekaly pod krásně ozdobeným vánočním 

stromečkem. Poseděli jsme ještě chvíli u kávy, čaje 

a cukroví, a pak, již za tmy, jsme šli spokojeně domů 

chystat ty pravé Vánoce…  
 

O EMOCE I 

Poslední únorový den naše mateřská škola zorganizovala pro rodiče dětí setkání se sociální 

pedagožkou paní  Bc. Janou Svobodovou, 

která působí na Základní škole Dany 

a Emila Zátopkových v Třinci. Připravila 

si přednášku o emočních projevech dětí 

a o tom, jak s těmito emocemi pracovat. 

Nejprve rodiče seznámila s tím, jak 

pracuje mozek, s jeho třemi fázemi: 

nevědomí, emoce a rozum. Když převáží 

emoční stránka nad stránkou rozumovou, 

je dobré vědět, co dělat. A právě to jsme 

se dozvěděli na zajímavých příkladech 

z praxe. Pak se rozběhla živá diskuze, při 

které se rodiče ptali na to, co je trápí 

a s čím si neumějí poradit.  
 

O EMOCE II 

Týden a den po úspěšném prvním setkání s paní Bc. Janou Svobodovou ve čtvrtek  

 8. března 2018 jsme se sešli v naší mateřské škole znovu, ale tentokrát v doprovodu našich zlatíček. 

Jednalo se o práci se skupinou dětí a velkou loutkou. Děti se seznamovaly s různými druhy emocí, 

jejich projevy a znaky. Děti zkoušely samy na sobě výrazy pro vyjádření různých emocí v obličeji, 

přiřazovaly k emocím barvy podle svého uvážení, vyjadřovaly je pantomimicky apod. 
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Tyto akce se opět konaly v rámci projektu 

„Šablony JMZŠ Třinec“. 
 

 

O DEN MATEK 

V letošním školním roce jsme oslavili Den 

matek besídkou, která se konala 

 ve středu 23. 5. 2018. Tématem celé akce 

byl svět hmyzu. Ve všech básničkách, 

písničkách i pohybových činnostech se 

objevovali broučci, mravenci, berušky, 

motýlci apod. I hluchý člověk by to poznal, 

protože všechny děti byly ozdobeny 

krásnými tykadélky… A aby si to maminky 

pořádně s námi užily, zapojili jsme je také. 

Doprovázely naši nejoblíbenější písničku 

na plastové lahve naplněné vodou nebo 

bublaly brčkem do kelímku… Nakonec 

poznávaly svoje zlatíčka se zavázanýma 

očima. Po náročném programu jsme si 

odpočinuli u kávy a čaje s dobrým 

zákuskem. 

 
  

 

 

 

 

O ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY 

Ve středu 20. 6. 2018 bylo na zahradě naší mateřské školy velmi rušno. Loučili jsme se s dětmi, 

které půjdou po prázdninách do 1. třídy. Nejdříve byli předškoláci pasováni na školáky. Pro vzpomínku 

na léta strávená v MŠ dostali velkou pohádkovou knihu, pamětní list a šerpu. Pak byly všechny děti 

obdarovány krasohledem a omalovánkami s pastelkami. Následovalo vystoupení kouzelníka, který 

předváděl neuvěřitelné kousky. Nakonec se 

děti mohly projet v super veteránu – 

Trabantu fandícímu třineckému hokeji… 

Abychom neměli hlad, smažila se 

na venkovních kamnech výborná vajíčka, 

a někteří rodiče přinesli i něco sladkého 

ke kávě nebo čaji. Protože jsme se celé 

odpoledne dobře bavili, tak jsme odcházeli 

skoro za tmy. Doufáme, že se našim školákům 

bude po prázdninách v té první třídě všechno 

dařit! 
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NÁVŠTĚVA DIVADEL A KONCERTŮ 

Další naší oblíbenou činností je, když se můžeme podívat na hezkou pohádku. Proto si k nám zveme různá 

divadélka, nebo vyrážíme za kulturou do okolí. Maňáskové divadélko Smíšek nám zahrálo tři veselé pohádky. 

V pondělí 16. 10. 2017 to byla „Tajuplná lesní 

bajka“. V úterý 23. 1. 2018 přijelo do školky 

maňáskové divadlo „Smíšek“ s pohádkou 

„Království na severním pólu“. Na tato 

představení jsme pozvali i kamarády 

z přípravné třídy JMZŠ v Třinci.  Ve středu 

30. 5. 2018 přijelo do naší mateřské školy 

maňáskové divadélko „Smíšek“ se svou třetí 

pohádkou „Čtyři roční období“. Jejich 

pohádky se nám moc líbí, protože jsou plné 

legrace, napětí a písniček. Nejinak tomu bylo 

i tentokrát…  
 

Další kočovné divadélko jednoho herce, které 

nás navštívilo, se jmenuje  „Paraba“.  Přivezlo 

k nám pohádku „O Bajajovi“. Pohádka se nám 

moc líbila, protože jsme nemuseli jen sedět, ale mohli jsme pomáhat i šaškovi, který uměl hrát na kytaru 

a znal spoustu pohádkových písniček, a musel samozřejmě zabít i strašlivého draka. To se mu nakonec s naší 

pomocí podařilo! 
 

Také jsme navštěvovali Těšínské divadlo „Bajka“.  

V rámci projektu „Čteme si spolu“ jsme shlédli 

klasickou pohádku „Obušku z pytle ven!“. 

V pondělí 18. 12. 2017 jsme viděli představení 

„Pojďme spolu do Betléma“. Děti se mohly klidně 

přidat k hercům, protože znaly skoro všechny 

koledy, které se zpívaly. V pondělí 26. 2. 2018 

jsme přijali pozvání ze scény Bajka Těšínského 

divadla na pohádku „O zbojníku Ondrášovi“. 

Pohádka tentokrát sice neskončila dobře, ale 

i přes to jsme se skvěle pobavili! Ve středu 18. 4. 

2018 jsme si udělali poslední výlet do divadla 

Bajka v Českém Těšíně. V pohádce o Pinokiovi 

jsme se dozvěděli, jak a proč se máme správně 

chovat.  

Do tohoto divadla jezdíme rádi, protože 

nemusíme spěchat nikam na zastávku nebo 

nádraží. Vždy pro nás pošlou vlastní autobus, 

který nás zaveze od naší školky až k divadlu. 
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Protože se nám ve velkém divadle moc líbí, doufáme, že v příštím školním roce tam budeme jezdit zase! 

V pátek 4. 5. 2018 jsme šli do kina Kosmos, kde se konal koncert skupiny MARBO. Je to projekt, který se 

snaží děti pobavit, pohybově vyřádit a také hudebně vzdělat. V jejich repertoáru je jak vlastní tvorba, tak i 

upravené lidové písně nebo zlidovělé dětské hity. Všichni jsme se moc dobře pobavili. 

 

DALŠÍ AKCE PRO DĚTI 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do projektu třinecké knihovny „Čteme si spolu“. Předškolní děti 

se jednou měsíčně seznamovaly s krásami dětské literatury pod vedením lektorky Simony Kubišové. Tato 

činnost nám pomáhala v přípravě dětí na vstup do 1. třídy základní školy. Poslech čteného slova u dětí rozvíjí 

fantazii, smyslové vnímání, pozornost a další důležité 

oblasti předškolního vzdělávání. Do projektu se 

zapojili i rodiče našich předškoláků, protože děti 

dostávaly i jednoduché domácí úkoly. 
 

5. prosince je den, kdy chodí nadělovat dětem 

Mikuláš s čertem. Nejinak tomu bylo i v naší 

mateřské škole. Ale Mikuláš přišel bez čerta, protože 

všechny naše děti jsou hodné. Některé více, některé 

méně (ty musely něco slíbit), ale nakonec všechna 

naše zlatíčka dostala od Mikuláše dáreček.  

 

Z pátku posledního školního týdne před koncem 

kalendářního roku jsme si s dětmi udělali sváteční 

den. Pěkně jsme prostřeli stoly, oblékli jsme si 

sváteční náladu a čekali jsme, co se 

stane…A stalo se! Pod stromečkem opravdu byly 

dárky!!! „ Co to je?“, „Kdo je tam dal?“, „Pro koho 

jsou?“, ptaly se naše děti. Oči jim zářily štěstím, 

když se dozvěděly, že všechno je pro ně!  
 

 

 

Ve středu 31. 1. 2018 jsme se převlékli 

do masek a jeli jsme navštívit naše kamarády 

z mateřské školy na Podlesí. Tam už byl 

připravený zábavný program klauna Hopsalína, 

focení, mlsání a ještě další kopa zábavy. 

Pořádně jsme si to užili!!!   
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V pátek 27. 4. 2018 dostala naše mateřská škola dárek od zástupců Třineckých železáren – Domeček 

pro broučky. Děti byly nadšené, živě o hmyzí říši 

debatovaly, protože zrovna nacvičovaly besídku ke Dni 

matek s podobným tématem „Broučci a berušky“. 

Na závěr zazpívaly děti návštěvě písničku se 

stejnojmenným názvem.  
 

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 jsme jeli na SOŠ v Třinci 

na Kanadě, kde se konaly Řemeslné hry pro děti všech 

třineckých mateřských škol. Soutěžící se snažili uspět 

v mnoha disciplínách, které prověřili jak jejich 

zručnost, tak i rychlost nebo logické myšlení. Za  nahu 

jsme si 

odvezli 

dárečky a dobrý pocit ze smysluplně stráveného 

dopoledne.  

 

 

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme se vydali nedaleko od naší 

školky, do sousední vesnice Vendryně. Navštívili jsme tam 

areál tamního kynologického svazu, abychom se podívali na 

to, jak se cvičí pejsci, a co všechno ti nejlepší z nich 

dokážou. Potom jsme se vydali do nedalekého remízku, o 

kterém jsme se dozvěděli, že by tam mohl být ukrytý 

poklad. A protože máme šikovné děti, tak jsme opravdu ten 

poklad plný dobrot a bublifuků našli…. 

 

 

 

 

I v tomto školním roce jsme se zapojili do soutěže ve 

sběru starého papíru “POPELA“. Loni jsme skončili na 

pátém místě a letos jsme se ještě zlepšili! Co to 

znamená? Máme zlato z celého Moravskoslezského 

kraje v počtu odevzdaných kilogramů na jednoho 

žáka. V pondělí 25. 6. 2018 jsme od společnosti FCC 

dostali krásné věcné ceny v hodnotě 5000,-Kč. 

Samozřejmě jsme odměnili i naše nejlepší sběrače. 
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Jsme rádi, že jsme měli ve školním roce 2017/2018 plnou mateřskou školu usměvavých dětí, které jsou 

pro nás povzbuzením a inspirací do dalších let. Je to naše nejsmysluplnější a nejcennější odměna. Úsměv 

nestojí nic a vynáší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho 

daruje…a dalo by se pokračovat dál a dál. A proto doufáme, že nás úsměv při naší těžké a zodpovědné 

práci nikdy neopustí! 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA   TŘIN EC  -  BOREK  

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

 

Školní rok 

2017/20178 

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    23 1 1 20 23 10,2 11,7 

třídy speciální 

a specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2017 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2018 

 

o Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2017/2018 - 0 

o Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2018/2019 - 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 „Podzimní dílničky“ 

o Mikulášská besídka 

o Vánoční dílničky s rodiči 

o Karneval 

o Velikonoční dílny s rodiči 

o Den matek 

o Mezinárodní řemeslné dny 

o Rozloučení se školáky 

o Školní výlet 
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Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2017/2018 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

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

1 0,625 1 0,625 

     

školní rok 

2017/2018 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

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

2 1,968 2 1,968 

 

školní rok 

2017/2018 

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 2017/18 jsme připravily pro naše děti a rodiče plno zajímavých a hezkých akcí. 

Od 13. 9. 2017 začalo každoroční cvičení „Třinec 

cvičí s dětmi“ pod vedením Mgr. Zuzany Jakešové. 

Od 5. 10.2017 pro zájemce začal kroužek angličtiny 

pod vedením Mgr. Sylvy Hermannové. 

1. listopadu 2017 se v MŠ konala akce s rodiči 

„Podzimní dílničky“. Děti společně s rodiči vyráběly 

Podzimníčky z přírodnin, vykrajovaly a zdobily dýně. 

 

Ve středu 29. 11. 2017 se uskutečnila v naší MŠ 

přednáška školního psychologa pro rodiče dětí na téma 

"Potřeby dítěte MŠ v rodině." Tato akce se konala 

v rámci projektu "Šablony JMZS Třinec." Přednášky 

se zúčastnilo 10 rodičů. 
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Rodiče se seznámili s 5 základními potřebami dětí: 

1. Potřeba mít své místo 

2. Mít kvalitní a dostatečné podněty 

3. Mít pocit bezpečí 

4. Cítit bezpodmínečnou lásku rodičů 

5. Mít nastavené vhodné hranice 

 

Proběhla živá diskuse ke všem tématům. Akce měla 

úspěch a určitě si ji zopakujeme. 

6. prosince 2017 jsme měli akci s rodiči „Dopoledne 

s Mikulášem“. Děti s rodiči vyráběli čerty, anděly 

a Mikuláše, skládaly řetězy. Pak naši mateřskou školu 

navštívila skupina čertů s andělem a Mikulášem (žáci 

školy). Děti jim předvedly krátký program a byly 

odměněny sladkou nadílkou.  

 

21. 12. 2017 jsme měli posezení u stromečku 

„Vánoční zvonění“.  Zpívali jsme koledy, ochutnávali 

jsme cukroví. Děti si vyměnily dárečky a dostaly 

i krásné dárečky do MŠ. 

 

31. 1. 2018 jsme jeli do MŠ Podlesí na karneval 

s klaunem Hopsalínem. Akce se dětem moc líbila 

a všichni jsme si to užili.  

 

29. 2. 2018 proběhla velice zajímavá setkání rodičů 

pod názvem „Emoce 1“ a 14. 3. 2018 pak „Emoce 2“. Na setkání se rodiče seznámili se sociální pedagožkou 

paní  Bc. Janou Svobodovou. Připravila si přednášku 

o emočních projevech dětí a o tom, jak s těmito 

emocemi pracovat. Nejprve rodiče seznámila s tím, jak 

pracuje mozek, s jeho třemi fázemi: nevědomí, emoce 

a rozum. Když převáží emoční stránka nad stránkou 

rozumovou, je dobré vědět, jak reagovat, co dělat 

a jak se zachovat. To vše se rodiče dozvěděli pomocí 

zajímavých příkladů z praxe, část debaty se týkala 

problému šikany. Nakonec se rozběhla živá diskuze, při 

které se rodiče ptali na to, co je trápí a s čím si 

neumějí poradit.  

Emoce II - toto setkání navazovalo na předchozí 

přednášku Emoce I. a probíhalo spolu s dětmi. Paní 

Svobodová pomocí velké loutky zapojila děti 
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do diskuse, kde se děti (ale i rodiče) seznamovaly s různými druhy emocí (radost, smutek, láska, vztahy 

v rodině), jejich projevy a znaky. Děti se vyjadřovaly pomocí grimas, pantomimy či kresbou. Rodiče tak 

mohli sledovat jejich reakce a poznávali přímo, o kterou emoci se jedná. Dětem i rodičům se beseda velice 

líbila, rodiče se dozvěděli plno informací o svých 

dětech, o jejich názorech, pocitech. Navzájem se 

naučili jaká gesta, vyjadřují jakou emoci. I děti 

přišly na to, že rodiče mohou být smutní… 

Obě tato setkání proběhla v rámci projektu 

Šablony JMZŠ Třinec. 

 
 

8. 3. 2018 předškoláci navštívili 1. třídu ZŠ. 

Seznámili se se školním  prostředím, prohlédli si 

třídy, jídelnu i tělocvičnu, Zapojili se se staršími 

dětmi do vyučování. 

28. 3. 2018 jsme měli velikonoční dílničky. Rodiče 

společně s dětmi zdobili květináče, papírové tašky, 

vajíčka, vyráběli papírové zápichy. Děti pak v MŠ hledaly nadílku, kterou jim tam ukryl zajíček. 

3. 5. 2018 jsme na školní zahradě soutěžili a smažili vaječinu. 

10. 5. 2018 předškoláci jeli na SOŠ na 

Kanadě na řemeslné hry. Děti zde plnily 

zajímavé úkoly. Akce se jim moc líbila.  

14. 5. 2018 jsme s maminkami na školní 

zahradě oslavili jejich svátek – den matek. 

Děti maminkám předvedly krátký program, 

předaly jim malé dárečky a přáníčka, pak 

jsme opékali párky. 

17. 5. 2018 jsme navštívili základní školu, 

kde jsme shlédli sférické kino „Tajemství 

stromu“. 

25. 5. 2018 jsme se vypravili na výlet do neznáma. Děti hledaly poklad, soutěžily, opékaly párky. 

28. 6. 2018 jsme se rozloučili s dětmi, které odcházely do 1. třídy základní školy, do přípravné třídy, či 

na jinou mateřskou školu. Děti dostaly na památku pamětní list, knihu, drobné dárky. 

Ve druhém pololetí starší děti navštěvovaly výuku plavání. 
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ÚDAJE O  HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY  ZA  ROK  2017  

Výnosy Hlavní činnost Vedlejší činnost 

příspěvek na vzdělávání 25.585.254,-- Kč 0,-- Kč 

příspěvek na provoz 3.986.000,-- Kč 0,-- Kč 

MSK- transfery 33052. 

33070, 33073 
721.149,-- Kč 0,-- Kč 

Úřad práce-dotace 248.111,-- Kč 0,-- Kč 

Projekt „Podpora inkluze 

v MSK“ 
859.149,43 Kč 0,-- Kč 

Projekt „Šablony JMZS“ 523.334,41 Kč 0,-- Kč 

Projekt „ Erasmus+“ 528268,87 Kč  

Projekt „Obědy do škol“ 41.964,-- Kč  

Stáže ve firmách 67.316,-- Kč  

stravné 2.024.648,-- Kč 0,--Kč 

úplata MŠ, ŠD 286.900,-- Kč 0,-- Kč 

jiné-úhrada rodičů, dary, 

úroky  
635.838,36 Kč 0,-- Kč 

čerpání fondů 34.214,71 Kč 0,-- Kč 

stravné, nájemné, kroužky 0,-- Kč 682.222,20 Kč 

celkem 35.542.147,78Kč 682.222,20 Kč 
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Náklady Hlavní činnost Vedlejší činnost 

mzdové náklady 20.228.663,-- Kč 139.579,-- Kč 

soc.,zdrav.pojištění,zákonné 

pojišťění odpovědnosti 
6.857.933,-- Kč 40.066,20 Kč 

FKSP 405.077,14 Kč 2323,38 Kč 

spotřeba materiálu 2.632.583,78 Kč 324.330,54 Kč 

energie 2.176.636,80 Kč 90.389,20Kč 

opravy a údržba 460.744,50 Kč 6.302,-- Kč 

cestovné 151.965,-- Kč 0,-- Kč 

ostatní služby 1.969.687,95 Kč 10.954,-- Kč 

ostatní náklady-kurzová 

ztráta 
19.542,19 Kč 0,-- Kč 

odpisy 122.374,-- Kč 5.924,-- Kč 

Náklady z DDHM  579.293,20 Kč  

celkem 35.604.501,66 Kč 619.868,32 Kč 

 

KOMENTÁŘ: 

Výnosy: 

Škola v roce 2017 hospodařila nejen s prostředky státního rozpočtu a zřizovatele, ale také s prostředky 

z projektu „Podpora inkluze v MSK“, projektu „Šablony JMZS“ 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. 2017 vyčerpány ze 100%. 
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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    18.286.757,-- Kč 

o ostatní platby za provedenou práci         140.000,-- Kč 

o sociální pojištění                                           4.582.071,-- Kč 

o zdravotní pojištění  1.649.552,12 Kč 

o tvorba FKSP   367.169,96 Kč 

o zákonné pojištění odpovědnosti    75.653,69 Kč 

o nákup učebnic a učebních pomůcek  179.005,03 Kč 

o na vzdělávání zaměstnanců 80.440,-- Kč 

o na cestovné   71.782,30 Kč 

o preventivní prohlídky     5.800,-- Kč 

o náhrady při dočasné pracovní neschopnosti    71.738,--Kč 

o pracovní oděvy, ochranné pomůcky                            33.974,90 Kč 

 

Z rozpočtu zřizovatele nejvíce prostředků bylo vynaloženo: 

o na teplo  1.082.607,65 Kč 

o na plyn  425.292,-- Kč 

o na elektřinu   571979,40 Kč 

o vodné, stočné                                                160.398,75 Kč 

o opravy majetku                                            460.744,50 Kč 

o telefonní poplatky, internet                           64.504,75 Kč 

o služby ostatní  686.953,50 Kč 

o nákup DDHM   122.789,-- Kč 

o spotřební materiál                                      288.356,45 Kč 

o odpisy DHM                                                 122.374,-- Kč 

 

V průběhu roku 2017 největší podíl na provozních nákladech měly náklady na energie, tyto náklady činí 

54,61% z rozpočtu zřizovatele. 

 Z nově pořízeného majetku je možno jmenovat herní prvky, kterými byla vybavena zahrada u základní školy. 

Ve škole byl pořízen nový nábytek do družiny, bylo zakoupeno pianino, notebooky, kamera, sekačka. 

Pro školní jídelnu byla koupena pečící pánev. 

Z plánovaných oprav pro rok 2017 nebyla realizována sanace suterénu a šaten, a prostředky z rozpočtu 

zřizovatele ve výši 1.600.000,-- Kč byly převedeny do investičního fondu, jako zdroj na opravu šaten 

a sanaci suterénu, která proběhne v roce 2018. V roce 2017, vzhledem k plánované velké opravě suterénu 

a šaten, byly realizované pouze nezbytné opravy a běžná údržba. V MŠ Konská byla vyměněna poslední stará 
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okna a proběhla oprava vstupů do mateřské školy, ve školy bylo opraveno topení a WC v nové družině. 

Ve školní jídelně, mateřských školách i škole byly provedeny jen nezbytné opravy, nutné k zajištění plynulého 

provozu školy - oprava plotu, kopírky, inventáře ve školní jídelně. V předepsaném termínu byly provedeny 

veškeré revize. 

Veškeré prostředky, se kterými škola v průběhu roku 2017 hospodařila, byly vynaloženy účelně 

a efektivně k zajištění plynulého provozu a všech potřeb školy. 

   

Hospodářský výsledek 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Hospodářský výsledek  -62.353,88 Kč 62.353,88 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 2017 vykázána ztráta 

ve výši  62.353,88 Kč a v doplňkové činnosti byl v roce 2017 vykázán zisk 62.353,88 Kč, tímto naše škola 

vykázala hospodářský výsledek ve výši 0,00 Kč. 

 

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2017 

Fond odměn 253.860,--Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 183.514,04 Kč 

Fond investic  2.297.213.57 Kč 

Fond rezervní ze zlepšeného HV 951.188,48 Kč 

Fond rezervní - ostatní 1.047.937,32 Kč  
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Čerpání fondů v roce 2017: 

FKSP: 
o příspěvek na stravování 85.184,--  Kč 

o příspěvek na rekreaci          179.470,-- Kč  

o příspěvek na kulturu 4.960,--  Kč 

o dary 24.000,-- Kč 

o inventář                                                   2.950,--  Kč 

o ostatní - společenské akce, odbory 49.991,-- Kč 

 
Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2017 použity. 

 
Z rezervního fondu (414) byly čerpány dary rodičů 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“, „Šablony JMZS“ a „Obědy do škol“. Prostředky rezervního fondu (413) byly čerpány ve výši 

12.446,71 Kč na dofinancování herních prvků pro školní družinu. 

Prostředky fondu reprodukce (416) byly použity na nákup pečící pánve pro školní jídelnu a herních prvků pro 

školní družinu. 

 

Hospodářský výsledek roku 2017  

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 
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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 

41 žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. 

Obědy pro děti KÚ Obědy pro děti zdarma 

Škola zapojením do projektu 

získala prostředky 

na zaplacení stravného pro 

32 žáků rodičů, kteří 

v daném období pobírali 

dávky v hmotné nouzi. 

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. 
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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.  

Evropská dobrovolná služba EU 

 

Erasmus+ 

- 

Dohoda o spolupráci s 

Institutem EuroSchola, 

z.ú. Předmětem této 

dohody je zapojení 

zahraniční stážistky do 

aktivit školy.  

 

Ruská stážistka je přítomna 

ve výuce na 1. i 2. stupni v 

předmětech Aj, Rj, M, Hv, 

Př, Vv, Pč a ve 2. oddělení 

školní družiny u dětí 2. 

ročníku. Rovněž je součástí 

mimoškolních aktivit školy. 

Ovoce a zelenina do škol SZIF 

Cílem projektu Ovoce a 

zelenina do škol je podpora 

zdravé výživy a zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny. 

Tento projekt je určen 

žákům základních škol, 

včetně přípravných tříd 

základních škol. Žáci 

v pravidelných intervalech 

dostávají zdarma ovoce 

a zeleninu. 

Mléko do škol SZIF 

Cílem projektu je podpora 

zdravé výživy a zvýšení 

spotřeby mléka a mléčných 

výrobků. 

Tento projekt je určen 

žákům základních škol, 

včetně přípravných tříd 

základních škol. Žáci 

v pravidelných intervalech 

dostávají zdarma mléko 

a mléčné výrobky. 

 

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. 
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Stáže ve firmách MPSV ČR 
Vzdělávání praxí pro 

zvýšení zaměstnatelnosti 

Proběhly praxe dvou osob, 

finančního referenta 

a pomocného pracovníka 

v zařízení péče o děti. 

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. 

 

Erasmus+ 

 
V tomto školním roce jsme v rámci programu Erasmus+ (KA1 Vzdělávací mobility jednotlivců) absolvovali 

jazykově vzdělávací kurzy v zahraničí. 

Náš projekt Barevná angličtina vycházel z potřeb školy a 

jejího plánu rozvoje. Zavádíme do výuky i mimoškolních 

aktivit nové trendy, formy a metody (zaměření na CLIL a 

jazykové vzdělávání). Pedagogové se aktivně vzdělávají ve 

studiu anglického jazyka. Svou účastí na mobilitách si mohli 

své teoretické znalosti ověřit v praxi. 

Cílem projektu bylo zavedení a aktivní využívání prvků 

metody CLIL do výuky a zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti 

zavádění a využívání této metody. Pedagogové byli na mobilitách 

důkladně seznámeni s touto metodou, měli možnost si vyzkoušet 

mnohé aktivity a ověřili si jejich efektivitu. Získané vědomosti 

a znalosti nyní uplatňují ve své výuce. Cílem rovněž bylo rozšířit 

vztahovou síť školy a posílit formy práce s partnery na 

mezinárodní úrovni.  

Projektu se zúčastnilo 8 pedagogů, z toho 4 s aprobací pro 

1. stupeň a 4 s aprobacemi pro 2. stupeň - anglický jazyk, 

zeměpis, tělesnou výchovu, matematiku, chemii, občanskou 

výchovu, český jazyk a výtvarnou výchovu. 

Tři učitelé se zúčastnili kurzů metodologických (Practical methodology for teachers working with CLIL, 

Methodology &ICT tools for teachers working with CLIL, Methodology Revisited, Revitalized and Re-

Energised), ostatní účastníci pak kurzů se zaměřeními na nové metody výuky včetně CLIL s jazykovou 

podporou. Vzdělávání probíhalo v červenci a srpnu 2017 a kurzy byly vybrány na základě poskytnutých 

informací přijímající organizace (obsah, náplň, cena, termín atd.). Obsah kurzu byl zaměřen na prohloubení 

metodologických a jazykových kompetencí pedagogů. 
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Zúčastnění pedagogové získali nové informace o metodách vzdělávání ve výuce cizích jazyků a vzdělávací 

práce s žáky, sebejistotu a hlubší znalost v užívání jazyka a vhled do kulturního povědomí Malty a Spojeného 

království. Zvýšili si úroveň didaktických a jazykových kompetencí. Tímto došlo k profesnímu a osobnímu 

růstu. Součástí bylo i šíření výsledků v rámci naší školy i mimo ni. 

Účastníci prohloubili své metodologické kompetence pro výuku a získali větší sebejistotu v užívání 

anglického jazyka, a tím ztratili ostych zapojovat metodu CLIL do jiných předmětů. Obohatili zvýšenou 

profesionalizací pedagogický sbor, posílili výuku metody CLIL.  

Přínosem je úspěšné využívání metody CLIL na naší škole i v dalších letech a dostatek jazykově vybavených 

učitelů. Učitelé objevili nové metody, navázali mezinárodní partnerství se zahraničními školami.  

Žáci jsou vyučováni nejnovějšími metodami a výuka anglického jazyka je pro ně obohacující a inspirující. 

Žáci jsou kvalitně jazykově vybaveni pro svůj další pracovní i soukromý život. 

 

 

 

 

 

 

Evropská dobrovolná služba 
 

V prosinci 2017 jsme uzavřeli Dohodu o spolupráci v rámci mezinárodního projektu Erasmus+. 

Realizátorem tohoto projektu je Institut EuroSchola, z.ú., který je koordinátorem a realizátorem projektu 

Nové výzvy ve vzdělávání - je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci programu Erasmus+ (aktivita: Evropská 

dobrovolná služba). Předmětem této dohody je spolupráce na uvedeném projektu, konkrétně zapojení 

zahraniční stážistky do aktivit školy.  
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Ruská stážistka je přítomna ve výuce na 1. i 2. stupni v předmětech Aj, Rj, M, Hv, Př, Vv, Pč a ve 2. oddělení 

školní družiny u dětí 2. ročníku. Rovněž je součástí mimoškolních aktivit školy (např. karneval, vystoupení 

se školním pěveckým sborem pro rodiče a také seniory v DD, Dětské odpoledne a další). 

Výrazně rozšiřujeme vztahovou síť školy a posilujeme formy práce s partnery na mezinárodní i národní 

úrovni. 

 

 

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. 

Obědy pro 

děti 

WOMEN 

FOR 

WOMEN 

160 874 Kč 124 827 Kč 0 Kč 

Zajištění obědů pro 41 žáků 

ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. 

Obědy pro 

děti 
KÚ 156 160,20 Kč 107 909,55 Kč 0 Kč 

Zajištění obědů pro 32 žáků 

rodičů, kteří v daném období 

pobírali dávky v hmotné 

nouzi. 

Stáže ve 

firmách 
MPSV ČR 70 582 Kč 70 582 Kč 0 Kč 

Poskytnutí dvou mentorů 

z řad našich zaměstnanců 

pro úspěšný průběh stáží 

finančního referenta 

a pomocného pracovníka 

v zařízení péče o děti. 

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 

Podpora 

plavání 
MŠMT 7 000 Kč 7 000 Kč 0 Kč 

Podpora výuky plavání na 1. 

stupni ZŠ. Tato částka byla 

určena na přepravu žáků. 

 

Naše škola více využívala možnost zapojení do projektů MŠMT a MPSV.   
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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 2017/2018 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.  

Na škole začal pracovat školní psycholog. Poskytuje pomoc nejen žákům, pedagogům, ale i rodičům. 

V mateřské škole v Konské pomáhá s dvouletými dětmi chůva.  

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. Vzniklý Spolek rodičů při Jubilejní Masarykově 

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

Pro školy z Třince o okolí jsme připravili tradiční soutěž pro matematiky „Matematika hrou“.  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.  

Navýšili jsme kapacitu školní družiny ze 125 na 150 dětí. Otevřeli jsme nové oddělení školní družiny, které 

je nyní také využíváno jako ranní a pozdně odpolední družina. 

Spolupracujeme s HC Oceláři Třinec, kdy jim pomáháme s malými hokejisty 1. stupně ZŠ při přesunu 

na tréninky, s přípravou na vyučování před odpoledními tréninky a jiné. 

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

škol.  

O prázdninách proběhla sanace vnitřních stěn suterénu a rekonstrukce šaten. Příprava této akce byla velice 

náročná. Byla zvolena nová technologie, která by měla zamezit vlhnutí zdí.  

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

úrovni. 

Datum zpracování zprávy:     15. 10. 2018 

Datum projednání na poradě pracovníků školy:  18. 10. 2018 

Datum schválení školskou radou:                   14. 11. 2018 

Podpis ředitele a razítko školy: 


