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Výroční zpráva o činnosti základní školy 
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Charakteristika školského zařízení 
 

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, 

příspěvková organizace   

Sídlo: Třinec, U Splavu 550                                     

Elokovaná pracoviště: 

 Třinec, U Splavu 547 

 Třinec – Konská 419 

 Třinec – Borek 349 

o Zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 73961 Třinec 

o Příspěvková organizace od 1. 1. 2002 

o Mgr. Ivo Klen – ředitel školy 

o Mgr. Darja Hoffmannová – statutární zástupce ředitele školy 

o Tel., fax:558332404, e-mail jmzs@seznam.cz, http://www.jmzstrinec.cz/, 

o Informace - sekretariát paní Monika Brancová 

o Datum založení školy: 28. 6. 1931 

o Datum zařazení do rejstříku škol 27. 5. 1996 

o Identifikátor ředitelství: 600134377 

 

o Součásti školy                        Kapacita 

 Mateřská škola                      160 

 Základní škola                                    854 

Školní družina                                140 

Školní jídelna- výdejna mateřské školy 160 

Školní jídelna 575 

 

o Speciální zaměření školy:  

 třídy s rozšířenou výukou matematiky  

 třídy s rozšířenou výukou TV - hokej  
  

http://www.jmzstrinec.cz/
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013 

(stav k 30. 6. 2013) 

 

 
Počet 

tříd/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků 

na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac./prac. ŠJ 

Počet žáků 

na ped. 

úvazek 

1. stupeň 8 163 20,375 9,3 17,527 

2. stupeň 11 261 23,727 19 13,736 

Školní družina 3 76 25,33 2,53 30,00 

Školní klub* x x x x x 

Mateřská škola 6 129 21,15 10,4 12,40 

Školní jídelna x 462 x 7,75 x 

jiné x x x x x 

 

Školská rada zřízena:       11. 10. 2005 

                                         šest členů   

 3 jednání ve školním roce 2012/2013 

Mimoškolní sdružení:       Občanské sdružení 

                                        AŠSK  

 

o Vzdělávací programy školy 

vzdělávací program č. j. MŠMT 
školní rok 2012/2013 

v ročnících počet žáků 

Jiné   
ŠVP „Škola-brána 

do života“ 
1. až 9.           424    

 

o Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 
 

 ŠVP „Škola – brána do života“ 

 Projektové vyučování 

 

o Nabídka volitelných předmětů  
 

 informatika 

 environmentální výchova 

 ruský jazyk 

 německý jazyk 
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o Mezinárodní spolupráce a programy: 
 projekt z OP VK – „EU – peníze  školám 

 „Eco ideas, eco Citizens“ 

 „eTwinning“ 

  „Globe“ 

 

o Kroužky: 
 Sportovní hry 

 Kopaná 

 Angličtina 

 Pěvecký 

 Korálkování 

 Výtvarný 

 Doučování 

 Matematický 

 Českého jazyka 

 Basketbal 

 Volejbal 

 Hudební 

 
o Nepovinné předměty 

 Pohybové hry - hokej 

 
 

 

 

Údaje o pracovnících školy 
 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 

 počet fyzických osob 
přepočtené 

úvazky 

interní pracovníci 42 40,4 

externí pracovníci x x 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 

(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D,  

u absolventů A, stav k 30. 9. 2012) 

 

Pořad. 

číslo 

Pracovní zařazení 

funkce 
Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 

1. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství 1. st. 21 

2. učitelka 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  M-CH- HV 24 

3. učitelka   1,000 PdF Olomouc - učitelství VVP  Č–Ov 26 

4. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ, VP 28 

5. zástupce ředitele 1,000 PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 27 
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6. zástupce ředitele 1,000 OU Ostrava - učitelství VVP 5 - 12, M - CH 19 

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

8. učitel 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  TV - Bi 19 

9. učitelka 1,000 PdF Ostrava – učitelství pro 2. st. TV-Z 12 

10. ředitel školy 1,000 PdF Ostrava, učitelství pro 2. st. Z - TV 41 

11. učitelka 1,000 PdF Ostrava, učitelství pro 2. st. Z – RJ, VP 23 

12. učitel 1,000 PdF Ostrava, učitelství 5 - 12 M - ZT 18 

13. učitelka 1,000 PdF Olomouc- učitelství pro 1. st. ZŠ 21 

14. učitel 1,000 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ  TV - Z 15 

15. učitelka 1,000 UP Olomouc - učitelství VVP  RJ - ČJ - HV 22 

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

předmětů 
19 

17. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP  F - CH 24 

18. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP M - TV 33 

19. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP ČJ – Vv - AJ 33 

20. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP RJ - Z 36 

21. učitelka 1,000 PdF Ostrava - učitelství VVP RJ - D 30 

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

23. učitelka 1,000 UP Olomouc, učitelství pro 1. st. 27 

24. učitelka 1,000 VŠB Ochrana život. prostředí, DPS OU Ostrava - AJ 12 

25. učitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ  M - Z 8 

26. učitelka 0,545 OU Ostrava - učitelství pro ZŠ KV – NJ - AJ 13 

27. učitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ 16 

28. učitelka 1,000 OU Ostrava – učitelství 2. st. – ČJ- ZSV 11 

29. učitelka 1,000 OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta, M-Bi 14 

30. vychovatelka 1,000 OU Ostrava DPS vychovatelství 19 

31. vychovatelka 1,000 OU Ostrava DPS vychovatelství 24 

32. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 28 

33. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 31 

34. D učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Krnov, učitelství pro MŠ 27 

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

36. učitelka MŠ 1,000 Pedagogická škola Bielsko - Biala PL, učitelství MŠ 31 

37. učitelka MŠ 1,000 SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ 29 

38. učitelka MŠ 0,887 SŠ, studující OU Ostrava, učitelství VVP, Č - OV 9 

39. učitelka MŠ 0,806 SPdŠ Havířov vychovatelství 29 

40. učitelka MŠ 0,887 UP Olomouc, učitelství MŠ 1 

41. učitelka MŠ 0,565 OA Tria Třinec 1 

42. učitelka 1,000 OU Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ 20 
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Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2012): 

 

Věk pracovníků Počet pracovníků 

20 – 30 let 2 

31 – 40 let 10 

41 – 50 let 16 

51 – 60 let 13 

nad 60 let 1 

 
 

Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů 

 

 v % 

Odborná kvalifikace 100 

Aprobovanost výuky 98,2 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013  
 

 
počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 26 20,97 

Externí pracovníci                x            x 
 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků 

školy 

 

 Počet zúčastněných Finanční náklady 

DVPP                74 90 054,- Kč 

Ostatní                19 6 610,- Kč 
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Přehled vzdělávání ředitele školy: 

o Rámcový vzdělávací program                   

o Školní vzdělávací program 

o EU- peníze školám 

 

 

Údaje o zařazování dětí a žáků 
 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013 
 

Zapsaní do 

1. tříd 

2012 

Počet 

žádostí o 

odklad 

Nastoupili 

do 1. třídy 

2012 

Zapsaní do 

1. tříd 

2013 

Počet 

žádostí o 

odklad 

Nastoupí 

do 1. třídy 

2013 

40 7 39 35 3 39 
 

 

Výsledky chování a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013 

(stav k 30. 6. 2013) 

Ročník 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Hodnoceno 

slovně 

1. 40 38 2 0 0 

2. 26 26 0 0 0 

3. 34 27 7 0 0 

4. 25 18 7 0 0 

5. 38 24 14 0 0 

Celkem 

1. stupeň 
163 133 30 0 0 

6. 58 26 31 1 0 

7. 66 32 33 1 0 

8. 67 23 42 2 0 

9. 70 14 52 4 0 

Celkem  

2. stupeň 
261 95 158 8 0 

Celkem 424 228 188 8 0 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013 

 

Gymnázium 

SOŠ vč. 

konzervatoří 

SOU, U 

S výučním 

listem 

 OU, PrŠ, OŠ 

bez maturity  

i výučního 

listu    
8 leté 6 leté 4 leté 

Při-

hláš. 

Při-

jato 

Při-

hláš. 

Při-

jato 

Při-

hláš. 

Při-

jato 
Přihláš. Přijato Přihláš. Přijato Přihláš. 

Při-

jato 

0 0 0 0 10 6 60 45 22 22 0 0 

počet žáků dále nepokračujících ve 

studiu 
                 x 

 

 

     
Hodnocení výsledků výchovného působení                                                                                                                            

 

                 Problematika výchovného poradenství na škole 

 

o Na škole pracují 2 výchovní poradci a 1 metodik prevence. Veškeré problémy 

týkající se zájmů a problémů žáků řeší pracovníci výchovného poradenství 

okamžitě ve spolupráci s vedením školy, učiteli, se všemi kompetentními 

institucemi a rodiči žáků. Ve škole působil speciální pedagog. 

 

o Žáci školy od 4. do 9. ročníku prošli testováním metodou B – 3 pro zjišťování 

vztahů a klimatu ve třídě. 

 

o Pro žáky a rodiče byl uskutečněn soubor přednášek s tematickým zaměřením 

k volbě povolání, drogy, šikana,  kyberšikana, nebezpečí facebooku, vandalství 

a sexuální výchově. Pro žáky 8. tříd pořádáme exkurze do výrobních podniků 

a firem. 

 

o Pro rodiče žáků 1. tříd je každoročně pořádána beseda s psychologem 

na téma „Psychohygiena žáka 1. třídy“. 

 

o Pro žáky 6. tříd je pořádán adaptační kurz.  

 

o Na škole se žáci aktivně zapojují do dění školy prostřednictvím Žákovského 

parlamentu. 
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Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

   

o V rámci prevence sociálně patologických jevů byl zpracován „Program proti 

šikanování ve škole“, MPP, ŠPS a dále na toto téma byl uspořádán pro žáky 

a rodiče soubor přednášek a akcí v rámci spolupráce s neziskovými 

organizacemi. 

 

o Škola je zapojena do projektu Masarykovy univerzity v Brně „Kouření a já“, 

projektu Člověk v tísni „Jeden svět na školách“ a „Příběhy bezpráví“. 

 

o Byly realizovány prožitkové programy Centra nové naděje ve Frýdku – Místku, 

Besedy o bezdomovectví o.s. Nilá s celoškolní sbírkou pro osoby bez domova 

a preventivní besedy Městské policie.  

 

o Každoročně realizujeme Den proti drogám, jehož součástí je kuřácký řetěz 

a anonymní dotazník o drogách. Podílíme se na celorepublikové veřejné sbírce 

„Červená stužka AIDS“. Zhlédnutí dramatizace románu R. Johna „Memento“. 

 

o Účast na „Dnu sociálních služeb“ a soutěži „ Ruka v ruce“ – 2. místo 

 

o V průběhu školního roku projednávala škola 24 výchovných případů 

ve spolupráci s výchovnými poradci. Policii ČR bylo postoupeno 5 případů 

a MěÚ 10 případů k projednání. 

o Pochvaly a ocenění: 300 

o Napomenutí a důtky: 156 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 

 Počet % ze všech žáků školy 

2- uspokojivé 7 1,65 

3- neuspokojivé 8 1,87 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 
 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 377 1,90 

2. pololetí 408 1,53 

za školní rok 785 1,69 
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Údaje o integrovaných žácích 

 

Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2012/2013 

Druh postižení Ročník 
Počet 

žáků 

sluchové 1. 1 

zrakové 2. 1 

s vadami řeči X X 

tělesné X X 

s kombinací 2. 1 

s vývojovými poruchami učení 1.-9. 9 

autismus X X 
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Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2012/2013 

 Počty účastníků 

Název soutěže, 

přehlídky 

Školní 

kolo 

Obvodní/Okresní 

kolo 

Oblastní 

kolo 

Ústřední 

kolo 

Matematická olympiáda 49 11 x x 

Pythagoriáda 100 12 2 x 

Soutěže v ČJ 78 5 x x 

Výtvarné soutěže 452 29 x 4 

Hudební soutěže 21 6 x x 

Zeměpisná olympiáda 34 2 x x 

Cizí jazyky Aj, Nj 45 7 x x 

Dějepisná olympiáda 19 1 x x 

Sportovní soutěže 250 208 37 13 

Astronomická olympiáda 34 x 2 x 

Matematika hrou x 6 x x 

Matematický klokan 207 x x x 

Fyzikální olympiáda 7 2 1 x 

Ekomaraton 471 x x x 

reprezentanti ČR   x x x 2 

Internetové soutěže 62 29 x 20 

 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků 

o Na naší škole máme akreditovanou PC učebnu pro školení 

o Koordinátor IT – 1 učitel  

o Školení učitelů – 3 x sborovna  

o Okresní metodička pro NŠ zajišťuje organizaci přednášek a seminářů 

pro učitele spádové oblasti Třinec a okolí, těchto seminářů se zúčastnilo 

98 učitelů 

o V průběhu roku navštěvovali žáci divadelní, filmové, výtvarné, literární 

a humanitární akce        
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Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů: 

o Organizace a příprava soutěže pro žáky ZŠ a gymnázií „Matematika hrou“  

o Obvodní kolo matematické olympiády 5. ročník 

o Adopce na dálku 2 děti z Indie a Ugandy v rámci multikulturní výchovy 

a dopisování si s nimi 

o Projekt environmentální výchovy „Ekomaraton“ 

o Celoroční separace odpadu  

o Projekt „Školní zahrada- učebna v přírodě“  

o Projekt „ Školní naučná stezka“ 

o Exkurze do třídičky odpadu „NEHLSEN“ v Oldřichovicích 

o Ekologické exkurze-TE Dětmarovice, malá vodní elektrárna Třinec 

o Exkurze do automobilky Hyundai pro žáky 8. tříd 

o Průběžná úprava školního parku a hřiště  

o Den otevřených dveří pro spádové školy a veřejnost 

o Předškoláček – akce pro děti předškolního věku a jejich rodiče 

o Organizace a realizace matematického soustředění na Polance pro 

matematické třídy 6. – 9. ročníku  

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

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

o Boj proti drogám -„Kouření a já“ 

o „Červená stužka AIDS 2012“-Světový den proti AIDS 

o Spolupráce s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Karviná 

o Spolupráce se SPC Ostrava – speciální pedagog 

o Projekt EU Comenius - „ECO IDEAS, ECO CITIZENS“ 

o Projekt „EU Peníze školám“ 

o Účast v soutěži České televize -„Bludiště“ 

 
 

  



Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec,  

příspěvková organizace 

Strana 13 (celkem 29) 

 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ 
 

Provedené kontroly ze strany ČŠI nebo KÚ za poslední školní rok 

 

V tomto školním roce byla provedena jedna kontrola ze strany ČŠI (viz závěrečná 

zpráva) a byly provedeny celkem 2 kontroly KHS, vždy s velmi dobrým výsledkem.  

 

 

 

 Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 
 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet podaných rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí 0 

Počet podaných stížností 0 
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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 7.00 – 18.00 hod). 

 

Školní rok 

2012/2013 

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 83 84 4 4 20,75 21 12,67 12,82 

třídy speciální a 

specializované 
x x x x x x x x 

 

,,a“ – údaj k 1. 9. 2012 

,,b“ – údaj k 30. 6. 2013 

o Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2012/2013  - 1 

      

o Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 

2013/2014  - 1 
     

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 
 

Školka pracuje dle ŠVP s názvem „Ve zdravém těle zdravý duch“. V tomto zaměření 

probíhají i další činnosti v průběhu celého školního roku.  

 plavání 

 křesťanská výchova  

 anglický jazyk 

 lyžařská školička 

 Třinec cvičí s dětmi 

 

Zájmové aktivity:  

Besídky pro rodiče  

 Vánoční dílny 
 Den matek 
 Drakiáda 
 Pasování předškoláků 
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 Den dětí a karneval 
 Školní výlet, radovánky 
 

 

Údaje o pracovnících školy 
 

školní rok 

2012/2013 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

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

3 2,34 3 2,34 

     

školní rok  

2012/2013 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

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

7 6,55 7 6,55 

 

školní rok  

2012/2013 

počet provozních pracovníků ve výdejně 

a b 

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

1 0,75 1 0,75 

 

Další údaje o mateřské škole 
 

 Spolupráce s PMŠ Nebory a PMŠ Dziegilow 

 Spolupráce s divadlem „Bajka, bonbon a šikulka“ 

 Dětská sportovní odpoledne 

 Besídky pro rodiče při různých příležitostech 

 Maškarní ples 

 Spolupráce s „Ski school“ (Indiánské léto, lyžařská školička) 

 spolupráce s o.s. „Pro naše malé šikuly“ 

 

 

Mateřskou školu navštěvují děti polské i české národnosti. Spolupráce v této oblasti 

je na velmi dobré úrovni. 

Nadále chceme pokračovat v plnění cílů a kompetencí našeho ŠVP. 
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Mateřská škola U Splavu 547 
 

Provozní doba (od 6.30 hod. – 15. 30 hod.) 
 

Školní rok 

2012/2013 

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 26 25 1 1 26 25 13 12,5 

třídy speciální a 

specializované 
x x x x x x x x 

 

o Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2012/2013 - 1 

 

o Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 

2013/2014  - 0 

 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 
 

Školka je zaměřena na estetickou výchovu, program „Duha“. 

Dále v rámci výuky zařazujeme do výchovného procesu:  

 plavání, sauna 

 angličtinu  

 křesťanskou výchovu  

 Třinec cvičí s dětmi 

Zájmové aktivity: 

 besídky pro rodiče při různých příležitostech 
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Údaje o pracovnících školy 
 

školní rok 

2012/2013 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

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

1 0,63 1 0,63 

     

školní rok 

2012/2013 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

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

2 1,89 2 1,89 

 

školní rok 

2012/2013 

počet provozních pracovníků ve výdejně 

a b 

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

1 0,37 1 0,37 

 

Další údaje o mateřské škole 
 

Spolupráce s dalšími subjekty: 

 MŠ Habrová – maňáskové divadlo 

 Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, příspěvková organizace 

 Třinec cvičí s dětmi 

 MŠ Borek - divadlo 
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Mateřská škola  Třinec - Borek 
 

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

 

Školní rok 

2012/2013 

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       21 1 1 20 21 10,58 11,1 

třídy speciální 

a 

specializované 

x x x x x x x x 

 

o Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2012/2013    

2  

Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 

2013/2014 

    0 

 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

 
 Mateřská škola pracuje dle ŠVP „Barevný svět“s využitím prvků MŠ podporující 

zdraví. 

  

Zájmové aktivity:  

 plavání 

 besídky pro rodiče 

 vánoční a velikonoční dílna 
 rozloučení se školáky 
 křesťanská výchova 
 anglický jazyk 
 

  



Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec,  

příspěvková organizace 

Strana 19 (celkem 29) 

 

 

Údaje o pracovnících školy 
 

školní rok 

2012/2013 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) 

a b 

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

1 0,63 1 0,63 

     

školní rok 

2012/2013 

počet pedagogických pracovníků 

a b 

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

2 1,89 2 1,89 

 

školní rok 

2012/2013 

počet provozních pracovníků ve výdejně 

a b 

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

1 0,37 1 0,37 

 

 

Další údaje o mateřské škole 

 
Mateřská škola spolupracovala se základní školou, využívala nabídek městských 

organizací k rozšíření výukových programů jako např. plavání, kino, divadlo a další. 

Spolupráce s dalšími subjekty – s MŠ U Splavu Třinec.  
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Hospodaření školy za rok 2012 
 

Příjmy Hlavní činnost Vedlejší činnost 

příspěvek na vzdělávání 22.112.000,-- Kč 0,-- Kč 

příspěvek na provoz 4.600.000,-- Kč 0,-- Kč 

dotace 33123-EU 1.132.685,-- Kč 0,-- Kč 

Comenius 107.344,-- Kč  

stravné 1.753.960,-- Kč 0,--Kč 

úplata MŠ,ŠD 257.887,-- Kč 0,-- Kč 

jiné-úhr.rodičů,dary,úroky  614.222,-- Kč 0,-- Kč 

stravné,nájemné,reklama 0,-- Kč 723.998,--Kč 

celkem 30.578.098,--Kč 723.998,--Kč 

 

Výdaje Hlavní činnost Vedlejší činnost 

mzdové náklady 16.899.568,-- Kč 138.377,-- Kč 

soc.a 

zdrav.pojištění,zákonné 

pojišťění odpovědnosti 

5.508.033,-- Kč 47.629,-- Kč 

tvorba FKSP 160.445,-- Kč 1.384,-- Kč 

spotřeba materiálu 2.228.329,-- Kč 325.020,-- Kč 

energie 2.225.907,-- Kč 106.247,-- Kč 

opravy a údržba 795.851,-- Kč 0,-- Kč 

cestovné 148.430,-- Kč 0,-- Kč 

ostatní služby 1.317.974,-- Kč 17.235,-- Kč 

ostatní náklady               28.547,-- Kč 0,-- Kč 

odpisy 198.510,-- Kč 0,-- Kč 

Náklady z DDHM  1.111.313,-- Kč  

celkem 30.622.907,-- Kč 635.892,-- Kč 

 



Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec,  

příspěvková organizace 

Strana 21 (celkem 29) 

 

 

Komentář: 
Příjmy: 

 

Základní škole byl rok 2012 schválen příspěvek na vzdělávání ve výši 

22.112.000,- Kč, příspěvek na provoz od zřizovatele po úpravách ve výši 4.600.000,- Kč.  

 

Škola vyčerpala z   EU dotace 331232 prostředky ve výši 1.132.685,-- Kč 

a z prostředků projektu COMENIUS 107.344,-- Kč. Dalšími výnosy hlavní činností 

jsou tržby za stravné, úplata za školské služby v mateřské škole a školní družině, 

dary a ostatní úhrady rodičů. 

V doplňkové činnosti bylo dosaženo tržeb ve výši 723.998,-- Kč, největší podíl 

na těchto tržbách mají pronájmy tělocvičny, učeben a stravování cizích strávníků. 

Veškeré prostředky státního rozpočtu i prostředky od zřizovatele byly 

k 31.12.2012 vyčerpány ze 100%. 

 

 

Výdaje: 

 

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

ostatní platby za provedenou práci a zákonné odvody z mezd.  

 

Čerpání prostředků státního rozpočtu-nejvýznamnější položky:  

 mzdové náklady      15.923.000,-- Kč 

 ostatní platby za provedenou práci          300.000,-- Kč 

 sociální pojištění                                            3.990.503,-- Kč 

 zdravotní pojištění  1.436.604,-- Kč 

 tvorba FKSP   160.065,-- Kč 

 zákonné pojištění odpovědnosti       67.749,-- Kč 

 nákup učebnic a učebních pomůcek  47.054,-- Kč 

 na vzdělávání zaměstnanců  31.430,-- Kč 

 na cestovné     31.397,-- Kč 

 výukové programy         600,-- Kč 

 náhrady při dočasné prac.neschopnosti     83488,-- Kč 

 

Z rozpočtu zřizovatele nejvíce prostředků bylo vynaloženo: 

 na teplo  1.007.603,-- Kč 

 na plyn  482.825,-- Kč 

 na elektřinu   634.390,-- Kč 

 vodné, stočné 165.987,-- Kč 

 opravy majetku   727.211,-- Kč 
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 doprava žáků na odl.pracoviště Konská  52.243,-- Kč 

 telefonní poplatky, internet 101.686,-- Kč 

 služby ostatní  531.283,-- Kč 

 nákup DDHM   470.511,-- Kč 

 spotřební materiál 227.007,-- Kč 

 odpisy DHM 198.510,-- Kč 

 

V průběhu roku 2012 největší podíl na provozních nákladech měly náklady 

na energie, tyto náklady činí 48.39% z rozpočtu zřizovatele.  

Z nově pořízeného majetku je možno jmenovat nové zařízení 

pro mateřskou školu Konská, nové zařízení kabinetu jazyků, vybavení tříd 

novými lavicemi a židlemi, nový výdejní terminál pro školní jídelnu. 

Z provedených oprav v roce 2012 lze jmenovat np. opravu komunikací kolem 

školy a mateřské školy Konská, opravu zateplení střechy nad tělocvičnou, 

opravu sociálního zařízení v MŠ Konská, oprava podlahových krytin a další 

opravy, nutné k zajištění plynulého provozu školy.  

V předepsaném termínu byly provedeny veškeré revize. 

Veškeré prostředky, se kterými škola v průběhu roku 2012 hospodařila, 

byly vynaloženy účelně a efektivně k zajištění plynulého provozu a všech potřeb 

školy. 

   

Hospodářský výsledek 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Hospodářský výsledek  -44.808,98 Kč 88.105,74 Kč 

Celkem 43.296,76 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 2012 vykázána ztráta ve výši 44.808,98 Kč a v doplňkové činnosti byl 

v roce 2012 vykázán zisk 88.105,74 Kč.  Zřizovatel schválil níže uvedené rozdělení 

hospodářského výsledku do fondů: 

  

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem 

Fond odměn 10.000,-- Kč 

Fond rezervní 33.296,76 Kč 

Fond investic 0,-- Kč 

Celkem 43.296,76 Kč 
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Přehled finančních fondů k 31. 12. 2012 

Fond odměn 243.860,--Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 108.601,07 Kč 

Fond investiční  1.062.499,30 Kč 

Fond rezervní ze zlepšeného HV 577.470,76 Kč 

Fond rezervní - ostatní  634.925,92Kč  

 
 

Čerpání fondů v roce 2012: 

FKSP: 

 příspěvek na stravování  79.744,-- Kč 

 příspěvek na rekreaci  0,-- Kč 

 příspěvek na kulturu  1.000,-- Kč 

 nákup inventáře  4.808,-- Kč  

 dary 39.000,-- Kč 

 ostatní-spol.akce  16.734,-- Kč 

 

 

 

Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2011 použity. 
Z rezervního fondu (414) byly čerpány dary rodičů na nákup odměn a úhradu 
nákladů spojených s účastí žáků na soutěžích, prostředky transferu 33123 ve výši 
nákladů pro rok 2012, rezervní fond (413) nebyl použit. 
Z prostředků fondu reprodukce (416) byl pořízen pro školu zahradní traktor v ceně 
76.500,- Kč 
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Přehled dotačních programů 
 

Název dotačního programu Požadovaná částka Přidělená částka 

 0 0 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 
 

Projekt Zdroj financování 
Přidělená 

částka 
Komentář 

Komunikace bez 

hranic pomocí ICT 
MŠMT 2 671 687,- Kč 

projekt „EU – 

peníze školám“ 

Eco ideas, eco 

Citizens, projekt 

Comenius 

MŠMT 20 000.-€ 
multilaterální 

projekt 

 

Zhodnocení projektu „EU – peníze školám“ 
V rámci OP VK „EU peníze školám“ byla zavedena nová oblast podpory 1.4 s názvem 

Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem 

je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 

vzdělávání na základní škole v České republice v sedmi vybraných oblastech.  

Naše škola se do programu zapojila s projektem „Komunikace bez hranic pomocí 

ICT“, jehož projektový záměr byl sestaven ze tří podporovaných oblastí: cizí 

jazyky, využití ICT, inkluzivní vzdělávání. Tyto oblasti nejlépe odpovídaly potřebám 

školy a byly plně v souladu s naším ŠVP „Škola – brána do života“. 

Projekt byl realizován v období 3. ledna 2011 až 2. července 2013. Všechny cíle 

i výstupy šablon byly splněny a průběžně dokladovány v průběhu čtyř monitorovacích 

zpráv. 

Stěžejním cílem bylo vytvořit nové výukové digitální materiály, jejich začlenění 

do výuky a sdílení on-line. Máme celkem 1020 DUM. Byly vytvořeny především 

prezentace a pracovní listy, které slouží k seznámení se s novým učivem, 

k procvičení a zopakování probrané látky. Jejich atraktivitu, úspěšnost a účelnost 

potvrdili sami žáci v žákovských hodnotících dotaznících.  Zvýšeného zájmu 

o používání těchto DUM a interaktivní výuku si všimli a potvrdili i sami učitelé 

(učitelský dotazník). 

Vytvořené materiály jsou k dispozici na intranetu školy a na internetových 

stránkách http://vyuka.jmzstrinec.cz. Možnost sdílení jsme ocenili zejména 

při dlouhodobé absenci dvou učitelů, jejichž vytvořené DUM se staly základem 

suplovaných hodin. 

http://vyuka.jmzstrinec.cz/
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Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek 

školy, zejména v oblasti výuky cizích jazyků, informačně komunikačních technologií, 

čtenářské a informační gramotnosti, přírodních věd a matematiky. Byly zakoupeny 

ICT technologie a pomůcky, které napomohly při tvorbě samotných DUM, ale i pro 

používání a uplatnění těchto DUM ve vyučovacím procesu. Bylo zakoupeno 

21 notebooků, 3 interaktivní tabule (financováno z vlastních zdrojů) a byly inovovány 

počítače v počítačové učebně a zakoupen řídící program umožňující efektivní 

způsob výuky a omezení připojení k internetu. 

Podpoření a zlepšení kompetencí čtenářské, matematické i informační gramotnosti, 

jakož i zájem o přírodovědné předměty, lze zjistit z dotazníků žáků a také 

narůstajícím počtem přijatých žáků na SŠ právě přírodovědných a technických 

oborů. 

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním učitelů 

a podpůrným kurzem pro práci s interaktivní tabulí. V rámci aktivity byl podpořen 

profesní růst a zlepšena informační gramotnost 22 pedagogů, kteří absolvovali 

akreditovaný vzdělávací program „Hardware a software interaktivního setu 

ActivBoard“ (Akreditace MŠMT na základě §25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb., 

č.j. 24970/2010-25-562). Získané poznatky využívají v každodenní výuce a při 

tvorbě DUM, a to i po skončení projektu. Počet proškolených pedagogů je o 4 více, 

než byla požadovaná cílová hodnota.  

Dalším cílem našeho projektu bylo zkvalitnění výuky cizích jazyků a využití ICT 

ve většině vyučovacích předmětů. Dva pedagogové 2. stupně  absolvovali v létě 2011 

jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v zahraničí - Intensive English Language 

Course , in Dublin, Ireland. Dva pedagogové 1. stupně absolvovali v létě 2012 

jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v zahraničí - General English 20(A2/B1level) 

v Edinburghu, Velká Británie. Své zkušenosti a poznatky plně uplatnili pro přípravu 

a vedení vyučovacích hodin. Jazykové a komunikační kompetence zúročili v dalších 

projektech naší školy – všichni se podíleli na přípravě a organizaci projektu 

partnerství škol Eco Ideas – Eco Citizens. 

Pro rozvoj osobnostních hodnot, sociálního cítění a kompetencí proběhl od 1. 9. 2011 

do 12. 4. 2012 Program primární prevence pro 4. až 8. ročníky. Zaměření programu 

se lišilo dle věku a problémů třídy. Program primární prevence poskytlo Centrum 

Nové naděje z Frýdku-Místku v zastoupení tří lektorů. 

Pro 6. ročníky jsme zvolili Preventivní program adaptační (zvláštní typ preventivních 

programů určený k nastartování a upevnění zdravých sociálních vztahů) spolu 

s Preventivními programy na rozvoj kompetencí v rozsahu 10 hodin ve čtyřech 

blocích. Pro 4., 5., 7. a 8. ročníky jsme vybrali Preventivní programy na rozvoj 

kompetencí (kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, občanské 

kompetence), spolu s Tematickými prožitkovými programy v rozsahu 8 hodin 

ve čtyřech blocích. 
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Nad rámec předpokládaných jednotek jsme podpořili jednu třídu 7. C Intervenčním 

prožitkovým programem (cílená terapeutická práce s třídním kolektivem zasaženým 

vztahovými konflikty či šikanou, tvorba bezpečné atmosféry ve třídě) v rozsahu 

8 hodin. 

Dopad projektu hodnotíme jednoznačně kladně. Projekt přinesl jak finanční přínos 

v podobě ohodnocení práce učitelů a zkvalitněním materiálního vybavení, tak i ukázal 

nový, moderní pohled na způsob a formy práce, inovativní metody použité 

ve vzdělávacím procesu.  

Veškeré finance byly proinvestovány v souladu s podmínkami projektu. 

Dokumenty související s realizací projektu budou archivovány do roku 2025. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Na naší škole pracuje odborová organizace.  

Dalšími partnery jsou: 

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

o Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

o KVIC Frýdek – Místek, Ostrava 

o Třinecké železárny, a.s., Strojírny 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 Třinec 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 

o CPIV Karviná 

o Centrum nové naděje ve Frýdku – Místku 

o SSMT – Domov Sosna 
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Spolupráce s odbory, se všemi institucemi města a okolí byla na velmi dobré úrovni. 

 

 

Závěr výroční zprávy 
 

Ve školním roce 2012/2013 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.  

Velmi nás na naší škole znepokojuje nárůst neomluvené absence, vandalismus 

a projevy šikany u některých žáků. Tyto problémy se snažíme řešit aktivně 

ve spolupráci s rodiči, výchovným poradenstvím, PČR, výchovnými institucemi města 

a regionu. 

Ve spolupráci s Nemocnicí Třinec-Podlesí a.s, a TŽ Třinec, a.s. pracuje 

v MŠ Konská 419 oddělení s prodlouženou provozní dobou. 

Naše škola tradičně poskytuje řízenou pedagogickou praxi studentům 

univerzit a někteří se do naší školy vracejí jako učitelé.  

Spolupráce se všemi složkami organizace, zřizovatelem a dalšími institucemi 

je na velmi dobré a vysoké úrovni. 

 

 

Datum zpracování zprávy:     27. 9. 2013 

Datum projednání na poradě pracovníků školy:  10. 10. 2013 

Datum schválení školskou radou:    …………………… 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 
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Česká školní inspekce 

Moravskoslezský inspektorát 
___________________________________________________________________________________________________________ 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA  
 Čj. ČŠIT-734/13-T  

Název právnické osoby 

vykonávající činnost školy: 

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, 

Třinec, příspěvková organizace 
     

Sídlo:                                         U Splavu 550, 739 61  Třinec      

IČO: 70 640 009      

Identifikátor: 600 134 377      

Právní forma: příspěvková organizace      

Zastoupená: Mgr. Ivem Klenem, ředitelem kontrolované osoby      

Zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61  Třinec      

Místo inspekční činnosti: Základní škola: 

U Splavu 550, 739 61  Třinec  

Mateřská škola: 

U Splavu 547, 739 61  Třinec  

739 61 Třinec-Borek 349 

Konská 419, 739 61  Třinec 

     

Termín inspekční činnosti: 3. – 5. duben 2013      

 

Předmět inspekční činnosti 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou podle § 174 odst. 2 

písm. a), b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, 

zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních 

vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a 

jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. Hodnocené období je 

od školního roku 2009/2010 do termínu inspekční činnosti.  
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Závěry 

 Škola při své činnosti postupuje v souladu se zařazením do školského rejstříku. Při 

přijímání žáků a dětí dodržuje škola princip rovnosti. 

 Školní vzdělávací programy ZŠ a ŠD jsou vypracovány v souladu se školským zákonem 

a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. MŠ realizovala školní 

vzdělávací programy, které vydal ředitel školy a aktualizoval je, na základě doporučení ČŠI, 

v srpnu 2011. ŠVP PV byly v době inspekce uvedeny do formálního  souladu s RVP PV 

v části věnované vzdělávacímu obsahu. Všechny ŠVP jsou zpřístupněny veřejnosti. 

 Při vzdělávání žáků ZŠ respektuje zásady a cíle školského zákona. Sleduje a vyhodnocuje 

výsledky vzdělávání, usiluje o postupné zvyšování jejich standardní úrovně a podporuje 

rozvoj osobnosti žáků, přičemž příkladně využívá školních projektů. Průběh vzdělávání 

standardně rozvíjí u žáků klíčové kompetence. Výuka je zaměřena na jejich všestranný 

rozvoj a je diferencovaná s ohledem na věk a individuální možnosti žáků.  

 Z předložené dokumentace MŠ a sledování průběhu vzdělávání inspekce zjistila, že 

podporovaly fyzický a pohybový rozvoj dětí na základě plánovaného programu 

předplavecké výuky. Rezervy měly MŠ v podpoře aktivního přístupu dětí k učení, 

motivování vzdělávací nabídky a efektivity organizování průběhu vzdělávání. 

 Školní systémy ZŠ (hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vnitřní kontrola, vedení žáků 

k úspěšnosti, spolupráce s partnery, informovanost rodičů) jsou funkční. Zajištují prostředí 

potřebné k dosažení stanovených cílů vzdělávání a k všestrannému rozvoji osobnosti žáků.  

 V ZŠ jsou programy prevence školní neúspěšnosti žáků, sociálně patologických jevů a 

výchovného poradenství funkční a odráží se v příznivém školním klimatu. ZŠ klade důraz 

na práci se žáky ze sociálně vyloučených lokalit. 

 Personální předpoklady, příznivé klima a efektivnost organizace vzdělávání ZŠ umožňují 

plnit stanovené vzdělávací cíle ŠVP ZV. V MŠ zjistila inspekce rezervy, které vedly ke 

stagnaci kvality vzdělávání v oblasti personálního vedení, podpory profesního rozvoje 

učitelek a účinnosti kontrolních mechanismů.   

 Materiálně technické podmínky ZŠ jsou na dobré úrovni. Od poslední inspekce došlo 

k jejich zlepšení a zkvalitnění, zejména v oblasti učebních pomůcek, vybavení učeben 

nábytkem a didaktickou a výpočetní technikou. Vybavení MŠ Třinec - Borek nábytkem a 

didaktickými pomůckami je z větší části zastaralé. 

 Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků, podporuje jejich zdravý psychický 

i fyzický vývoj. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich 

postupnému snižování. 

 Škola v souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle 

svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období 

k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP. 

 

 

 

 

 

 

 
 


