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1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Název školy:
Základní  škola  a  mateřská  škola,  Třinec,  Míru  247, 
příspěvková organizace

Sídlo: Míru 247, 739 61 Třinec – Kanada

Odloučené pracoviště

ZŠ Nebory  165
ZŠ Osůvky   48
MŠ Nebory 126
MŠ Osůvky  48 

Sloučené pracoviště: MŠ Kanada

Zřizovatel:
Město Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Právní forma školy: Příspěvková organizace (od 1.1. 2003)
Jméno statutárního orgánu 
(ředitelky školy):

Mgr. Petra Cemerková Golová (od 1.12.2012)

Jméno zástupce statutárního 
orgánu (zástupkyně ředitelky):

Mgr. Libuše Rumpíková (od 1.12.2012)

Kontakt:

Tel:  558 346 353
Fax: 558 989 033
e-mail: zs.trinec.miru@seznam.cz
e-mail: zs.trinec.miru.sekretariat@seznam.cz
www.zsmiru.webnode.cz

Datum zřízení škol:

ZŠ Kanada                                                                     1937
ZŠ Nebory                                                                     1926
ZŠ Osůvky                                                                    1960
MŠ Kanada
MŠ Nebory
MŠ Osůvky                                                                    

Datum zápisu do rejstříku škol:
1.1.2005

Poslední  aktualizace  v rejstříku 
škol:

1.12.2012 (změna ředitelky školy)

Identifikační číslo ředitelství: 650 019 776
Součástí školy:
Mateřská škola kapacita:                   115 dětí IZO: 107 622 068
Základní škola kapacita:                   164 žáci IZO: 102 068 992
Školní družina kapacita:                    80 žáků IZO: 119 600 765
Školní jídelna kapacita:                  250 žáků IZO: 103 008 527
Školní jídelna-výdejna kapacita:                  125 žáků IZO: 150 007 108

Školská rada byla zřízena dne 20. 12. 2005 a má 6 členů.   Členové školské rady se scházejí 
zpravidla dvakrát až třikrát ročně, z každé schůze se pořizují zápisy.  Zákonní zástupci jsou o 
práci školské rady informováni na členských schůzích sdružení rodičů.
 
       

Při  každé  škole  působí  Sdružení  rodičů  a  přátel  školy,  které  je  nepolitickou  organizací, 
sdružující  zákonné  zástupce  žáků  na  základě  zákona  č.83/1990  Sb.  v platném  znění.  SRPŠ 
usiluje o zapojení nejširší rodičovské veřejnosti do dění ve škole, klade důraz na posílení pocitu 
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sounáležitosti  mezi  žáky,  rodiči  a  školou.  Přispívá  škole  dobrovolnou  pomocí  svých  členů, 
materiálními i finančními prostředky při zajišťování činnosti školy a zlepšování prostředí školy.

Spolupráce mezi jednotlivými pracovišti (MŠ i ZŠ) v rámci p.o. probíhá v těchto oblastech:
- vzájemné návštěvy pedagogů na vystoupeních pro rodičovskou veřejnost
- metodická podpora 
- metodická setkání (vychovatelek, správců podwebů, učitelek MŠ…)
- vzájemné návštěvy vystoupení a sportovních akcí (žáci žákům, turnaj ve vybíjené …)
- porady vedení

1. 1 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013
ZŠ a MŠ KANADA

počet 
tříd/skupin

počet
žáků
*a/b

počet žáků na 
třídu/skupinu

*a/b

přep. počet pedagogických 
pracovníků/pracovníků ŠJ

k 30.6.2013

počet žáků 
na úvazek

k 30.6.2013

I. stupeň 2 30/28 15/14 2, 545 11

II. stupeň - - - - -

Školní družina 1 11/10 11/10 0, 666 15,01

Školní klub - - - - -

Mateřská škola 1 24/25 24/25 2, 000 12,50

Školní jídelna 1 45/44 - 1, 325 33,20

ZŠ a MŠ NEBORY
počet 

tříd/skupin
počet
žáků
*a/b

počet žáků na 
třídu/skupinu

*a/b

přep. počet pedagogických 
pracovníků/pracovníků ŠJ

k 30.6.2013

počet žáků 
na úvazek

k 30.6.2013
I. stupeň 4 69/67 69/67 4,773 14,03

II. stupeň - - - - -

Školní družina 2 27/47 27/47 1,261 37,27

Školní klub - - - - -

Mateřská škola 2 37/38 18,5/19 3,000 12,66

Školní jídelna 1 112/114 - 3,800 30,00

Výdejna ZŠ 1 62/63 - 0,400 -

ZŠ a MŠ OSŮVKY
počet 

tříd/skupin
počet
žáků
*a/b

počet žáků na 
třídu/skupinu

*a/b

přep. počet pedagogických 
pracovníků/pracovníků ŠJ

počet žáků 
na úvazek

k 30.6.2013

I. stupeň 1 18/18 18/18 1,772 10,15

II. stupeň - - - - -

Školní družina 1 15/17 17 0, 500 34,00

Školní klub - - - - -

Mateřská škola 1 25/25 25/25 1,806 13,84

Výdejna 1 43/43 - 0,125 (ZŠ) + 0,250 (MŠ) -

ORGANIZACE CELKEM
počet 

tříd/skupin
počet
žáků
*a/b

počet žáků na 
třídu/skupinu

*a/b

přep. počet pedagogických 
pracovníků/pracovníků ŠJ

počet žáků 
na úvazek

k 30.6.2013
I. stupeň 7 117/113 16,71/16,14 9,090 12,43

II. stupeň - - - - -

Školní družina 4 53/74 13,25/18,50 2,420 30,57

4



Školní klub - - - - -

Mateřská škola 4 86/88 21,50/22,00 5,806 15,15

Školní jídelna 2 157/158 - 5,120 30,85

              
*Vysvětlivky: a/b - údaj  a k 1.9.2012, údaj b k 30.6.2013. U školních jídelen a výdejen údaj  a 
k 31.10.2012, údaj b k 30.6.2013.

2) VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Vzdělávací program č.j. MŠMT v ročnících počet žáků
a/b

Školní vzdělávací program Hrou k poznání od 
3.9.2007

1. – 5. 117/113

*Vysvětlivky: a/b - údaj a k 1.9.2012, údaj b k 30.6.2013.

2.1 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání

Výuka je zpestřována projektovými vyučováními. Na jednom z nich, který nese název „Výlet do 
Rožnova pod Radhoštěm“, se podíleli pedagogové a žáci všech škol naší příspěvkové organizace. 
Ve výuce jsou používány aktivizující metody a metody k podpoře spolupráce. Na pracovišti v ZŠ 
Nebory mají žáci možnost pracovat s interaktivními tabulemi. Tamní pedagogové jsou aktivními 
tvůrci digitálních učebních materiálů, které vznikaly v rámci projektu EU peníze školám. 

Škola  zajišťuje  pro  své  žáky  dopravní  výchovu  také  výukou  na  dopravním hřišti  a  v rámci 
dopravního kroužku. Četně pořádá outdoorová vyučování. Pracoviště v Neborech se může pyšnit 
II. oddělení školní družiny, kde jsou zařazovány hrové a rekreační činnosti v angličtině. 

Významné aktivity pedagogického sboru a publikační činnost: 
Ředitelka školy a jedna z učitelek, která na škole působila jako metodik prevence, jsou autorkami 
pracovních  listů,  testovacích  úloh a  článků v publikacích  Svět  průřezových témat  a Mozaika 
(nakladatelství RAABE). Ředitelka školy  provedla obsahovou a jazykovou korekturu cvičebnic 
pro  nakladatelství  Pierot.  Je  pokročilou  uživatelkou  a  autorkou  článků  a  DUMů na  RVP.cz 
(NUOV).

2.2 Přehled nepovinných předmětů
ZŠ NEBORY Římskokatolické náboženství

2.3 Přehled kroužků
ZŠ KANADA Sportovní hry Výtvarný kroužek 1. pololetí

Kroužek PC Římskokatolické náboženství
Hra na flétnu Evangelické náboženství

ZŠ NEBORY Konverzace v AJ pro 4. a 5. ročník Výtvarný kroužek
Pěvecký kroužek pro 3. až 5. ročník Kroužek dopravní výchovy
Pěvecký kroužek pro 1. a 2. ročník Angličtina pro 1. a 2. ročník
Angličtina pro žáky 3. až 5. ročníku (II. ŠD)

ZŠ OSŮVKY Angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku
Římskokatolické náboženství
Evangelické náboženství

2.4 Mezinárodní spolupráce
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Všechny ZŠ Matematický klokan - mezinárodní matematická soutěž, které se zúčastnilo 71 
žáků ZŠ Kanada, ZŠ Nebory a ZŠ Osůvky v kategoriích Klokánek a Cvrček

2.5 Spolupráce v rámci organizace
ZŠ KANADA + ZŠ NEBORY + ZŠ OSŮVKY Turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. ročníku
ZŠ KANADA + ZŠ NEBORY Operka Karkulka (žáci hrají žákům)
ZŠ KANADA + ZŠ NEBORY Muzikál Šípková Růženka (žáci hrají žákům)
ZŠ NEBORY + ZŠ OSŮVKY Společný  výlet  do  Valašského  muzea 

v přírodě (Rožnov pod Radhoštěm)
ZŠ NEBORY + ZŠ OSŮVKY + ZŠ KANADA Společný  projekt  „Výlet  do  Rožnova  pod 

Radhoštěm“

3) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

Pedagogičtí pracovníci
ZŠ KANADA ZŠ NEBORY ZŠ OSŮVKY

počet osob úvazky počet osob úvazky počet osob úvazky
Interní pracovníci 4 3,21 6 6,03 3 2,27
Externí pracovníci 0 0 1 DPP 0 0

Pedagogičtí pracovníci
MŠ KANADA MŠ NEBORY MŠ OSŮVKY

počet osob úvazky počet osob úvazky počet osob úvazky
Interní pracovníci 2 2,0 3 3,0 3 1,806
Externí pracovníci 0 0 0 0 0 0

Pedagogičtí pracovníci celkem za organizaci
ZŠ MŠ

Interní pracovníci počet fyzic. osob přepoč. úvazky počet fyzic.osob přepoč. úvazky
Externí pracovníci 13 11,51 8 6,806

3.1 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013
ZŠ KANADA
pořadové 

číslo
pracovní zařazení, 

fce
úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace
roků ped. 

praxe
1 vedoucí učitelka 1,0 ano, VŠ - I.stupeň 34
2 učitel 1,0 ne, VŠ - II. stupeň - D/PJ 17
3 učitelka 0,545 ne, ÚSO obor vychovatelství 34
4 vychovatelka ŠD 0,666 ano, ÚSO vychovatelství 33

ZŠ NEBORY
pořadové 

číslo
pracovní zařazení, 

fce
úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace
roků ped. 

praxe
1 ředitelka 1,0 ano, ÚSO předškolní a mimoškolní pdg., 

VŠ - I.stupeň
15

2 učitelka 1,0 ano, VŠ - I.stupeň 25
3 učitelka 1,0 ano, VŠ - I.stupeň 16
4 učitelka 0,955 ano, VŠ - I.stupeň 36
5 učitelka 0,227 ne, ÚSO vychovatelství 21
6 učitelka 0,590 ne, ÚSO, (AJ – státní jazyková zkouška) 22
7 vychovatelka ŠD 0,833 ano, SPŠ vychovatelství 24
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8 vychovatelka ŠD 0,345 ne, ÚSO 27

ZŠ OSŮVKY
pořadové 

číslo
pracovní zařazení, 

fce
úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace
roků ped. 

praxe
1 vedoucí učitelka 1,0 ano, VŠ - I.stupeň 32
2 učitelka 1,0 ano, VŠ - I.stupeň 2
3 vychovatelka ŠD 0,3 ano, ÚSO předškolní a mimoškolní pdg. 9
4 vychovatelka ŠD 0,2 ano, VŠ - I.stupeň 2

MŠ KANADA
pořadové 

číslo
pracovní zařazení, 

fce
úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace
roků ped. 

praxe
1 vedoucí učitelka 1,0 ano, ÚSO pro MŠ 32
2 učitelka 1,0 ano, ÚSO pro MŠ 28

MŠ NEBORY
pořadové 

číslo
pracovní zařazení, 

fce
úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace
roků ped. 

praxe
1 vedoucí učitelka 1,0 ano, ÚSO pro MŠ 34
2 učitelka 1,0 ano, ÚSO pro MŠ 29
3 učitelka 1,0 ano, ÚSO pro MŠ 30

MŠ OSŮVKY
1 vedoucí učitelka 1,0 ano, ÚSO pro MŠ 21
2 učitelka 0,645 ano, ÚSO předškolní a mimoškolní pedag. 9
3 učitelka 0,161 ne, SOU zemědělské 22

3.1.1 Věková struktura pedagogických pracovníků
věk ZŠ 

KANADA
MŠ 

KANADA
ZŠ 

NEBORY
MŠ 

NEBORY
ZS 

OSŮVKY
MŠ 

OSŮVKY
20 – 30 0 0 0 0 1 0
30 – 40 0 0 2 0 1 1
40 – 50 1 0 0 0 0 1
50 – 60 3 2 4 3 1 1

Celkový počet interních pedagogických pracovníků (fyz. počet osob za celou p.o.) je 20. 
Z toho poměrné zastoupení mužů je 5 %. 
Průměrný věk pedagogické pracovníka je 49,3.

3.1.2 Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů
ZŠ 

KANADA
MŠ 

KANADA
ZŠ 

NEBORY
MŠ 

NEBORY
ZS 

OSŮVKY
MŠ 

OSŮVKY
Odborná 

kvalifikace
39% 100% 85% 100% 100% 91%

Aprobovanost 
výuky

26% - 85% - 100% -

Na pracovišti  ZŠ Kanada vyučuje s celým úvazkem učitel  bez odborné kvalifikace.  V červnu 
2013 byl přijat ke studiu a během tří semestrů si doplní kvalifikaci. 

Na pracovišti  ZŠ Nebory vyučovala se zkráceným úvazkem učitelka bez odborné kvalifikace 
převážně AJ, ze kterého má státní jazykovou zkoušku. Výuku prováděla velmi kvalitně. Tato 
učitelka je zároveň vychovatelkou bez odborné kvalifikace. V červnu 2013 byla přijata ke studiu 
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a během tří  semestrů  si  doplní  kvalifikaci.  Se zkráceným úvazkem vyučovala  rovněž i  další 
vychovatelka. Od září 2013 je zajištěna plně kvalifikovaná výuka.

Na  pracovišti  MŠ  Osůvky  působila  učitelka  bez  kvalifikace,  která  je  zároveň  uklizečkou  a 
pracovnicí provozu školní jídelny. Od září 2013 je v MŠ zajištěna výuka se 100% kvalifikací.

3.2 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013
ZŠ KANADA

pořadové 
číslo

pracovní zařazení/fce úvazek stupeň vzdělání, obor

1 školnice 1,00 SOU - prodavačka
2 kuchařka 1,00 SOU - kuchařka
3 pomocná kuchařka 0,125 ÚSO - zemědělské
4 vedoucí ŠJ 0,20 ÚSO - zemědělské

ZŠ NEBORY
1 školnice 1,00 SOU  -  mechanik  vakuových 

zařízení
2 uklizečka, pracovnice provozu 1,00 SOU - kuchařka, servírka
3 účetní 0,40 ÚSO - všeobecná ekonomika
4 sekretářka 1,00 ÚSO - obchodní manažer 

ZŠ OSŮVKY
1 školnice, pracovnice provozu 0, 80 SOU - prodavačka

MŠ KANADA
1 uklizečka 0, 625 ÚSO - zemědělské

MŠ NEBORY, ŠJ NEBORY
1 školnice 1, 00 SOU - elektro
2 kuchařka 1, 00 SOU - servírka, zaučený kuchař
3 pomocná kuchařka 1, 00 SOU - obráběčka kovů
4 pomocná kuchařka 1, 00 SOU – kuchařka 
5 vedoucí ŠJ 0, 80 ÚSO – zemědělské

MŠ OSŮVKY
1 uklizečka, pracovnice provozu 0, 625 SOU zemědělské

4) ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2012/2013
ZŠ KANADA

zapsaní do 
1.ročníku 2012

počet žádostí
o odklad

nastoupili do 1. 
ročníku 2012

zapsaní do
1.ročníku 2013

počet žádostí o 
odklad

nastoupí do 1. 
ročníku 2013

4 1 4 9 1 10
Dodatečný odklad leden 2013 – 1 žákyně 

ZŠ NEBORY
zapsaní do 

1.ročníku 2012
počet žádostí

o odklad
nastoupili do 

1.ročníku 2012
zapsaní do

1.ročníku 2013
počet žádostí 

o odklad
nastoupí do 

1.ročníku 2013
19 0 19 18 2 17

ZŠ OSŮVKY
zapsaní do počet žádostí nastoupili do 1. zapsaní do počet žádostí o nastoupí do 1. 
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1.ročníku 2012 o odklad ročníku 2012 1.ročníku 2013 odklad ročníku 2013
4 0 4 3 1 2

5)  VÝSLEDKY CHOVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

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

ročník počet žáků 
celkem

prospělo 
s vyznamenáním

prospělo neprospělo hodnoceno 
slovně

1. 4 4 0 0 0
2. 3 1 2 0 0
3. 5 4 1 0 0
4. 6 6 0 0 0
5. 10 6 4 0 0
Celkem 28 21 7 0 0

ZŠ NEBORY
ročník počet žáků 

celkem
prospělo s 

vyznamenání
m

prospělo neprospělo hodnoceno 
slovně

1. 18 16 2 0 0
2. 10 10 0 0 0
3. 15 7 7 1 0
4. 14 11 3 0 0
5. 10 8 2 0 0
Celkem 67 52 14 1 0

ZŠ OSŮVKY
ročník počet žáků 

celkem
prospělo s 

vyznamenání
m

prospělo neprospělo hodnoceno 
slovně

1. 4 4 0 0 0
2. 2 2 0 0 0
3. 3 2 1 0 0
4. 5 4 1 0 0
5. 4 3 1 0 0
Celkem 18 15 3 0 0

5.2 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013
ZŠ KANADA

Gymnázium SOŠ včetně
konzervatoří,
SOU s matur.

SOU, U 
s výučním 

listem

OU, PrŠ
bez maturity

bez výuč. listu
8 leté 6 leté 4 leté

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí

0 0 0 0 - - - - - - - -

ZŠ NEBORY
Gymnázium SOŠ včetně

konzervatoří,
SOU s matur.

SOU, U 
s výučním 

listem

OU, PrŠ
bez maturity

bez výuč. listu
8 leté 6 leté 4 leté

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí

0 0 0 0 - - - - - - - -
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ZŠ OSŮVKY
Gymnázium SOŠ včetně

konzervatoří,
SOU s matur.

SOU, U 
s výučním 

listem

OU, PrŠ
bez maturity

bez výuč. listu
8 leté 6 leté 4 leté

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí

0 0 0 0 - - - - - - - -

5.3 Hodnocení výsledků výchovného působení

Výsledky prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Školní preventivní program na školní rok 2012/2013 byl realizován podle dlouhodobého plánu, 
který vychází z pokynů MŠMT ČR. Byl zaměřen na prevenci rizikového chování žáků. 

Pochvaly a ocenění

ZŠ KANADA počet 
pochval

typ pochvaly zdůvodnění

5 pochvala třídního učitele za výborný prospěch a píli
1 pochvala ředitelky školy za  vzornou  reprezentaci  školy 

v matematických soutěžích

ZŠ NEBORY počet 
pochval

typ pochvaly zdůvodnění

5 pochvala třídního učitele za  reprezentaci  školy  v dopravní 
soutěži

4 pochvala ředitelky školy za  reprezentaci  školy  a  1.  místo 
v dopravní soutěži

ZŠ OSŮVKY počet 
pochval

typ pochvaly zdůvodnění

9 pochvala třídního učitele za reprezentaci školy v soutěžích

Napomenutí a důtky za školní rok 2012/2013

ZŠ KANADA počet typ zdůvodnění % z počtu žáků
0 napomenutí - 0%
0 důtka - 0%

ZŠ NEBORY počet typ zdůvodnění % z počtu žáků
0 napomenutí - 0%
0 důtka - 0%

ZŠ OSŮVKY počet typ zdůvodnění % z počtu žáků
0 napomenutí - 0%
0 důtka - 0%

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2012/2013

ZŠ KANADA počet % ze všech žáků školy
2 - uspokojivé 0 0%
3 - neuspokojivé 0 0%
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ZŠ NEBORY počet % ze všech žáků školy
2 - uspokojivé 0 0%
3 - neuspokojivé 0 0%

ZŠ OSŮVKY počet % ze všech žáků školy
2 - uspokojivé 0 0%
3 - neuspokojivé 0 0%

Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013

ZŠ KANADA počet % ze všech žáků školy
I. pololetí 0 0%
II. pololetí 0 0%
za školní rok 0 0%

ZŠ NEBORY počet % ze všech žáků školy
I. pololetí 0 0%
II. pololetí 0 0%
za školní rok 0 0%

ZŠ OSŮVKY počet % ze všech žáků školy
I. pololetí 0 0%
II. pololetí 0 0%
za školní rok 0 0%

Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2012/2013

ZŠ KANADA druh postižení ročník počet žáků
sluchové - 0
zrakové - 0
s vadami řeči - 0
tělesné - 0
s kombinací - 0
s vývojovými poruchami učení - 0

ZŠ NEBORY druh postižení ročník počet žáků
sluchové - 0
zrakové - 0
s vadami řeči - 0
tělesné - 0
s kombinací - 0
s vývojovými poruchami učení - 0

ZŠ OSŮVKY druh postižení ročník počet žáků
sluchové - 0
zrakové - 0
s vadami řeči - 0
tělesné - 0
s kombinací - 0
s vývojovými poruchami učení - 0

Třídy speciální nebyly zřízeny.
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6) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Funkci metodika prevence vykonával na každé ze škol příspěvkové organizace jeden pedagog. 
Ani  jeden  dosud  nezahájil  studium pro získání  specializované  činnosti.  Spolupracovali  mezi 
sebou,  s ředitelkou  školy,  ostatními  pedagogy  a  vychovatelkami.  Problematiku  prevence 
konzultovali  s odborníky,  kolegy,  zákonnými  zástupci  žáků  i  s žáky  samotnými.  Realizovali 
přednášky a další aktivity pro třídní kolektivy. 

Ve školním roce 2012/2013 byl Minimální preventivní program (dále MPP) zaměřen zejména na 
prevenci  rizikového  chování  -  propagaci  zdravého  životního  stylu  a  harmonického  rozvoje 
jedince. 

V rámci prevence škola spolupracovala:

-  s rodičovskou  veřejností  (třídní  schůzky,  konzultační  hodiny,  informace  prostřednictvím 
webových stránek školy,  osobního kontaktu,  žákovských knížek a deníčků, společná příprava 
radovánek,  karnevalů  a  lampiónových  průvodů,  účast  zástupců  rodičů  v porotě  soutěží 
organizovaných školou apod.) 

-  s jinými  institucemi  a  odborníky  (PPP,  Městskou  policií  Třinec,  oblastním  metodikem 
prevence, ACET ČR s.o. …) 

- s vlastními odloučenými pracovišti  - vzájemné návštěvy představení (žáci žákům),  společně 
pořádané akce (výlet do Valašského muzea v přírodě, turnaj ve vybíjené,  společné projektové 
vyučování)

Prevence se stala samozřejmou součástí všech tématických plánů jednotlivých předmětů a stejně 
se dotýká i mimoškolních aktivit žáků.

Nebyly zaznamenány žádné případy výskytu sociálně patologických jevů.

7)  ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
(DVPP) A DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Přehled DVPP

ZŠ KANADA
druh semináře/kurzu počet účastníků finanční náklady poznámka

Tvoříme www stránky na 1. stupni 1 - Elementarium

ZŠ NEBORY
druh semináře/kurzu počet účastníků finanční náklady poznámka

Rozvíjíme prostorovou představivost 1 - -
Sfumato  – prevence  reedukace  špatně 
čtoucích žáků

1 - -

KMU  (Klub  moderních  učitelů) 
Moravskoslezsko

2 - Partneři ve 
vzdělávání

ZŠ OSŮVKY
druh semináře/kurzu počet účastníků finanční náklady poznámka

Konference pro učitele 1. stupně 1 - -
Využití PC ve výuce geometrie 1 - Elementárium
Rozvíjíme prostorovou představivost 1 - Elementárium
Sfumato  – prevence  reedukace  špatně 1 - -
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čtoucích žáků

MŠ KANADA
druh semináře/kurzu počet účastníků finanční náklady poznámka

Tvoříme www stránky na 1. stupni 1 - Elementárium

MŠ NEBORY
druh semináře/kurzu počet účastníků finanční náklady poznámka

Plánování a evaluace v MŠ 1 1 070,- -
Tóny jara, hudební rok 1 500,- -

MŠ OSŮVKY
druh semináře/kurzu počet účastníků finanční náklady poznámka

Plánování a evaluace v MŠ 1 1 070,- -

Přehled vzdělávání ostatních pracovníků

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční náklady poznámka
BOZP a PO 34 v rámci paušálu Enviform
Školení první pomoci 34 3 388,- Enviform
Školení řidičů 6 1 452,- Enviform
Seminář ke školnímu stravování 9 1 800,- -

Dvě školnice absolvovaly školení k obsluze plynového kotle. 

Přehled vzdělávání ředitelky školy 

Vzdělávání ředitelky školy
název semináře/kurzu termín konání finanční náklady poznámka

Funkční studium pro ředitele škol 
a školských zařízení (FS1)

září - prosinec 2012
4.12.2012 zkouška

vlastní krytí Paris 

Metodická poradna - správní řízení v 
MŠ

9.4.2013 590,- KVIC FM

Ředitelské kolokvium - prac. právo 16.5.2013 400,- NIDV 
Ostrava

Metodická  poradna  -  změny  ve 
školských předpisech ZŠ

4.6.2013 590,- KVIC FM

Všichni zaměstnanci absolvovali školení BOZP, PO a školení první pomoci. 

8) SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY – POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ 

ZŠ KANADA

Název soutěže, přehlídky počet účastníků
ve školním kole

počet účastníků
v oblastním kole

počet účastníků
v okresním kole

Matematický  klokan -  Cvrček, 
Klokánek

28 0 0

Beskydský azimut 28 0 0
Recitační soutěž 16 4 0
Klíček - pěvecká soutěž 28 0 0
Bambiriáda 21 21

1. místo
0
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Logická olympiáda 0 0 1
Pythagoriáda 0 0 1

9. místo

ZŠ NEBORY

Název soutěže, přehlídky počet účastníků
ve školním kole

počet účastníků
v oblastním kole

počet účastníků
v okresním kole

Matematický  klokan  -  Cvrček, 
Klokánek

43 0 0

Recitační soutěž 45 6 0

Klíček - pěvecká soutěž 23 4
3. místo

0

Dopravní soutěž mladých cyklistů 6 7
1. místo

4
3. místo

Na  stejné  vlně  (Ministerstvo 
zemědělství, výtvarná soutěž)

14
(projekt třídy)

- 3. místo
v celostátní 

soutěži

ZŠ OSŮVKY

Název soutěže, přehlídky počet účastníků
ve školním kole

počet účastníků
v oblastním kole

počet účastníků
v okresním kole

Betlém, jak ho umím já 18 6 ocenění 0
Matematický  klokan  -  cvrček, 
klokánek

14 0 0

Recitační soutěž 18 3 0
Školní sportovní olympiáda 18 0 0
Klíček - pěvecká soutěž 18 2 0
O nejkrásnější kraslici 12 6 ocenění 0
Pythagoriáda 1 1 0

Významná ocenění ve školním roce 2012/2013: 
Dopravní  soutěž  mladých  cyklistů  -  1.  místo  v oblastním  kole  a  3.  místo  v okresním  kole, 
dopravní kroužek ZŠ Nebory
Pythagoriáda - 9. místo v okresním kole, ZŠ Kanada
Na stejné vlně - 3. místo v celostátní výtvarné soutěži, 4. a 5. ročník ZŠ Nebory s projektem 
Koloběh vody v přírodě
Bambiriáda - 1. místo, ZŠ Kanada

8.1 Výchovně vzdělávací aktivity školy

ZŠ KANADA

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce
Bezpečnost chodců 1. - 3. ročník - preventivní beseda ZŠ + MP Třinec
Požární ochrana 2. - 5. ročník ZŠ + HZS ČR
Vánoční pásmo koled  ZŠ
Návštěva muzea v Třinci - „ Betlém, jak ho umím já“ ZŠ + Muzeum TŽ
Sebeobrana 1. - 3. ročník ZŠ + MP Třinec 
Karnevalové dopoledne ZŠ
Pasování prvňáčků na čtenáře ZŠ + Smíšek
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Týden čistoty - úklid okolí školy ZŠ + MÚ odbor ŽP
Humanitární den ZŠ
Den  kultury  -  návštěva  ZŠ  Nebory,  žáci  žákům -  operka  Karkulka, 
muzikál Šípková Růženka

ZŠ Nebory +  Kanada

Knihovnická lekce ZŠ + MěK Třinec
Městská policie - přednáška o práci městské policie 4. - 5.ročník ZŠ + Muzeum TŽ
Den stromů - přednáška v Třineckém lesoparku  4. - 5. ročník ZŠ + Smíšek
Recitační soutěž - školní kolo ZŠ
Pěvecká soutěž - školní kolo ZŠ
Pěvecká soutěž Klíček - oblastní kolo DDM
Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky ZŠ + MŠ
Multimediální projekt - Madagaskar - Kosmos 4. – 5.ročník ZŠ + Smíšek
Školní výlet Rožnov pod Radhoštěm - Valašská dědina všechny ZŠ p.o. + SR
Jarní kulturní vystoupení pro rodiče ZŠ
Matematická soutěž KLOKAN kategorie Cvrček 2., 3. ročník Jednotka českých 

matematiků a fyziků
Matematická soutěž KLOKAN kategorie Klokánek 4., 5. ročník Jednotka českých 

matematiků a fyziků
Den dětí - soutěživé dopoledne žáků v šesti ZŠ
Radovánky - kulturní program žáků 1. - 5. ročníku ZŠ + SR
Exkurze do tiskárny FINIDR - 4. a 5.ročník ZŠ 
Show ilustrátora Adolfa Dudka p.organizace/A.D.
Beseda o facebooku pro 4. a 5.ročník ZŠ + Muzeum TŽ
Turnaj ve vybíjené družstev 4. a 5. ročníků všechny ZŠ celé p.o
Slavnostní  ukončení  školního  roku  2012/2013,  rozloučení 
s odcházejícími žáky 5. ročníku

ZŠ

ZŠ NEBORY

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce
Slavnostní zahájení školního roku s  rodiči prvňáčků ZŠ
Návštěva Ufonka v 1. ročníku aneb co nás ve škole čeká? ZŠ Osůvky + Nebory
Turnaj v přehazované ZŠ Nebory +  Ropice
Vycházka EVVO - Logicky ekologicky, série outdoorového vyučování ZŠ
Výstava ovoce a zeleniny ZŠ + SZ Nebory
Přednáška „Moderní je nekouřit“ ACET, o.s.
Beseda s městskou policií ZŠ + MP Třinec
Beseda s hasičem - prevence, požární ochrana ZŠ + KHS ČR
Knihovnické lekce - série lekcí pro všechny ročníky v průběhu roku ZŠ + MěK Třinec
Návštěva knihovny ZŠ + MěK Třinec
Slavnost Klíčování - Teta to plete MěK Třinec
Přednáška o houbách s mykoložkou ZŠ + DDM
Lampiónový průvod ZŠ + MŠ + SR
Beseda s myslivcem - outdoorové vyučování ZŠ + p. Kuchejda
Mikuláš ve škole ZŠ + SR
Výroba Betlémů do soutěže - Betlém, jak ho umím já ZŠ + Muzeum TŽ
Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky ZŠ + MŠ
Recitační soutěž - školní kolo se zástupci rodičů v porotě ZŠ + SR
Recitační soutěž - obvodní kolo DDM
Dětský karneval ZŠ + SR
Pěvecká soutěž - školní kolo se zástupci rodičů v porotě ZŠ + SR
Pěvecká soutěž Klíček - oblastní kolo DDM
Návštěva muzea v Třinci - vyhlášení soutěže „ Betlém, jak ho umím já“ Muzeum TŽ
Přednáška o drogách ZŠ ŠMP
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Jak správně používat PC a TV ZŠ + Etické dílny
Výtvarná soutěž „ O nejkrásnější kraslici“ Muzeum TŽ
Výtvarná soutěž „Náš život na zahrádce“ ČZS Praha
Karneval ZŠ + SR
Matematická soutěž KLOKAN kategorie Cvrček 2., 3. ročník Jednotka českých 

matematiků a fyziků
Matematická soutěž KLOKAN kategorie Klokánek 4., 5. ročník Jednotka českých 

matematiků a fyziků
Operka  Karkulka   a  muzikál  Šípková  Růženka  -  žáci  žákům,  žáci 
rodičům, žáci dětem MŠ – 1. a 4. ročník

ZŠ Nebory + Kanada
MŠ Nebory

Besídka ke Dni matek - 2., 3. a 5. ročník ZŠ
Týden čistoty - úklid v okolí školy ZŠ + MÚ odbor ŽP
Účast v projektu Ministerstva zemědělství „Na stejné vlně“ ZŠ + MZ
Pasování prvňáčků na čtenáře MěK Třinec
Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP, ZŠ, MÚ odbor 

dopravy
Show ilustrátora Adolfa Dudka p.organizace/A.D.
Výlet do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm všechny ZŠ celé p.o.
Radovánky - taneční vystoupení žáků ZŠ + MŠ + SR
Atletický trojboj - 1. až 3. ročník ZŠ
Turnaj ve vybíjené družstev 4. a 5. ročníků všechny ZŠ celé p.o
Slavnostní  ukončení  školního  roku  2012/2013,  rozloučení 
s odcházejícími žáky 5. ročníku

ZŠ

ZŠ OSŮVKY

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce
Slavnostní zahájení školního roku s Ufonkem a rodiči prvňáčků ZŠ
Těšínské divadlo: Pipi Dlouhá punčocha ZŠ + Bajka
Exkurze na výstavě drobného zvířectva v Třinci ZŠ + MŠ
Vycházka EVVO a tvorba společné nástěnky ZŠ
Výstavka ovoce a zeleniny ZŠ
Divadélko Smíšek: Vesmírná pohádka ZŠ + Smíšek
Beseda s městskou policií ZŠ + MP Třinec
Vystoupení  pro rodiče „Čertoviny s Mikulášem“ ZŠ
Vánoční besídka s výměnou dárečků ZŠ
Lampiónový průvod ZŠ + MŠ + SR
Výroba Betlémů do soutěže - Betlém, jak ho umím já ZŠ + Muzeum TŽ
Divadélko Smíšek: Princ na čočce ZŠ + Smíšek
Recitační soutěž - školní kolo se zástupci rodičů v porotě ZŠ + SR
Recitační soutěž - obvodní kolo DDM
Dětský karneval ZŠ + MŠ + SR
Pěvecká soutěž - školní kolo se zástupci rodičů v porotě ZŠ + SR
Pěvecká soutěž Klíček - oblastní kolo DDM
Návštěva muzea v Třinci - vyhlášení soutěže „ Betlém, jak ho umím já“ Muzeum TŽ
Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky ZŠ + MŠ
Divadélko Smíšek: Jak švec ke štěstí přišel ZŠ + Smíšek
Výtvarná soutěž „ O nejkrásnější kraslici“ Muzeum TŽ
Návštěva Velikonočního jarmarku – vyhlášení soutěže ZŠ
Jarní kulturní vystoupení pro rodiče ZŠ
Matematická soutěž KLOKAN kategorie Cvrček 2., 3. ročník Jednotka českých 

matematiků a fyziků
Matematická soutěž KLOKAN kategorie Klokánek 4., 5. ročník Jednotka českých 

matematiků a fyziků
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Den Země - Vycházka do přírodní rezervace Velké doly ZŠ
Den čistoty- úklid v okolí školy ZŠ
Pálení čarodějnic ZŠ
Návštěva psího útulku ZŠ + MŠ
Show ilustrátora Adolfa Dudka p.organizace/A.D.
Návštěv muzea v Třinci - beseda „ Chráníme naše Beskydy“ ZŠ + Muzeum TŽ
Výlet do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm všechny ZŠ celé p.o.
Knihovnická lekce pro 1.ročník ZŠ + MěK Třinec
Beseda o knihách ZŠ
Dětský den - taneční vystoupení žáků ZŠ + MŠ + SR
Těšínské divadlo: Rumcajs ZŠ + TD
Školní olympiáda ZŠ
Turnaj ve vybíjené družstev 4. a 5. ročníků všechny ZŠ celé p.o.
Návštěva předškolních dětí ve škole ZŠ + MŠ
Divadelní přestavení společnosti Smíšek: Jízda trabantíka Ferdy ZŠ + MŠ
Pohádkový les ZŠ
Drakiáda ZŠ
Výstava chráněných živočichů EVVO ZŠ
Slavnostní  ukončení  školního  roku  2012/2013,  rozloučení 
s odcházejícími žáky 5. ročníku

ZŠ

Testování žáků
- 5. ročník - celoplošné testování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka

9) ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠD KANADA
O nejlepší velikonoční jídelníček ŠD + ŠJ
Čertování ŠD

ŠD NEBORY
Beseda s ornitoložkou ŠD + DDM
Beseda s HC Oceláři ŠD + HC Oceláři
Mozaikování ŠD
Soutěživé odpoledne ke Dni dětí ŠD
O nejlepší velikonoční jídelníček ŠD + ŠJ

ŠD OSŮVKY
Výstava vánočních dekorací  ŠD
Zábavné odpoledne ke Dni dětí ŠD
Maminčiny dílničky ŠD
O nejlepší velikonoční jídelníček ŠD + ŠJ

Aktivity průběžně zařazované po celý rok:
- četba na pokračování
- vycházky - výpravy za přírodou, poznávání květin, stromů…
- diskusní kruhy - rozbor nevhodného chování, volný čas, úspěchy spolužáků…
- tématická odpoledne (zdravá strava…)
- účast ve výtvarných soutěžích

10) MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Mateřské  školy  naší  příspěvkové  organizace  pracují  dle  ŠVP  PV  „Korálek“,  který  byl 
k 25.1.2013 nově aktualizován a doplněn o chybějící konkretizované výstupy. Vzdělávání dětí 
probíhá  ve  všech  činnostech  a  situacích,  které  se  během  dne  vyskytnou,  a  to  vyváženým 
poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, zpravidla ve 
skupinách a individuálně.  Během školního roku je nově přijatým dětem umožňován adaptační 
režim. Pedagogové jednotlivých mateřských škol v rámci organizace spolupracují, vzájemně se 
inspirují a poskytující si metodickou podporu.

MŠ KANADA 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce
Mikulášské dopoledne SR + MŠ 
Vánoce přicházejí…(vánoční posezení s rodiči a vystoupením dětí) MŠ
Karneval MŠ
Maminčin svátek (besídka ke Dni matek) MŠ
Show ilustrátora Adolfa Dudka p.organizace/A.D.
Předplavecký výcvik p.organizace/STARS
Lekce informační výchovy MěK Třinec – Pohádkové pexeso s opičkou MěK Třinec + MŠ
Tématické lekce k vybraným knižním titulům – Rákosníček a počasí MěK Třinec + MŠ
Tématické lekce k vybraným knižním titulům – Kosmonautem nebo 
popelářem?

MěK Třinec + MŠ

Tématické lekce k vybraným knižním titulům – Kouzelná baterka MěK Třinec + MŠ
Divadelní  představení  DA „Duo šamšula“  -  Lesní  skřítci  a  ztracené 
hračky

Duo šamšula + MŠ

Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky ZŠ + MŠ
Divadelní představení DA „Duo šamšula“ - Jak čmeláčci léčili kytičku Duo šamšula + MŠ
Maňáskové divadlo „Šikulka“ - Adélka a bolavý zoubek Šikulka + MŠ
Maňáskové divadlo „Šikulka“ - Neposlušný Matýsek Šikulka + MŠ
Maňáskové divadlo „Šikulka“ - Pyšná princezna Zlatuška Šikulka + MŠ
Maňáskové divadlo „Šikulka“ - Série 3 pohádek s výchovným 
zaměřením

Šikulka + MŠ

Výlet do přírody - Gutské vrchy MŠ 
Radovánky (taneční vystoupení dětí MŠ) SR + MŠ
Den dětí s hledáním pokladu skřítka Vítka MŠ
Kouzelná noc v MŠ - rozloučení s budoucími prvňáčky MŠ
Ahoj, školko! - rozloučení s budoucími prvňáčky MŠ

Profilace MŠ: Při výchovně vzdělávací činnosti byl kladen důraz zejména na řečové dovednosti 
dětí  -  správná výslovnost,  rozvíjení  slovní  zásoby,  aktivní  komunikace  a  spontánní  činnosti, 
jejichž prostřednictvím se utužují vztahy mezi dětmi i pravidla společného soužití v mateřské 
škole.  V následujícím  školním  roce  bude  pozornost  věnována  prevenci  vad  výslovnosti  a 
zlepšování pohybových schopností a fyzické zdatnosti dětí. 

MŠ NEBORY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel
Lampiónový průvod MŠ + SR + ZŠ
Setkání s Mikulášem MŠ + SR
Posezení u vánočního stromečku MŠ
Zapojení do projektu Třinec cvičí s dětmi MŠ + Třinec cvičí s 

dětmi
Karneval MŠ + SR
Ukázková hodina pro zástupce sponzorů projektu Třinec cvičí s dětmi MŠ + Třinec cvičí s 

dětmi
Cvičení s HC Oceláři MŠ + HC Oceláři
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Předplavecký výcvik p.organizace/STARS
Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky ZŠ + MŠ
Přednáška na téma školní připravenost a školní zralost MŠ + PPP Třinec
Výstava panenek Muzeum TŽ Třinec Muzeum TŽ + MŠ
Perníková chaloupka - muzikál pro rodiče třídy Motýlků MŠ
Jak zvířátka hledala maminku - vystoupení pro rodiče třídy Berušek MŠ
Jarní brigáda s rodiči - úklid okolí školy MŠ + SR a rodiče
Show ilustrátora Adolfa Dudka p.organizace/A.D.
Soutěživé dopoledně ke Dni dětí MŠ
Hledání pokladu MŠ
Radovánky MŠ + ZŠ + SR
Noc s broučky - rozloučení s budoucími prvňáčky MŠ + SR
Ahoj školko! - předání knihy a pamětního listu budoucím prvňáčkům MŠ + SR
Divadelní představení společnosti Smíšek - pohádky 1 x měsíčně MŠ + Smíšek
Návštěva Těšínského divadla Bajka - O vlkovi a kůzlátkách MŠ + Bajka
Divadelní  představení  společnosti  Kašpárkův  svět  -  O  princezně 
Rozmařilce

MŠ + KS

Ukázková hodina angličtiny pro rodiče dětí MŠ MŠ + ZŠ

Profilace MŠ: Při  výchovně vzdělávací  činnosti  usilovaly učitelky MŠ o přispívání k tvorbě 
podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte. Výchovné působení nesoustředily 
jen do didakticky zaměřených činností, ale v maximální míře využívaly všech nahodilých situací 
a činností, které se v průběhu dne v MŠ vyskytly k tomu, aby dětem poskytovaly vzory chování 
a  postojů. Vyváženě  uplatňovaly  aktivity  spontánní  i  řízené  tak,  aby  rozvíjely  dítě  a  jeho 
schopnosti k učení, vedly dítě k osvojení hodnot, na kterých je založena naše společnost a učily 
osobní samostatnosti.  Vize do následujícího školního roku zůstává stejná.  Bude obohacena o 
logopedickou prevenci.

MŠ OSŮVKY

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel
Dopoledne s Marťánkem Mako MŠ 
Návštěva Těšínského divadla Bajka - Pipi Dlouhá punčocha MŠ + divadélko Bajka 
Exkurze na výstavě drobného zvířectva v Třinci MŠ + ZŠ
Zapojení do projektu Třinec cvičí s dětmi MŠ + Třinec cvičí s 

dětmi
Lampiónový průvod MŠ + ZŠ + SR
Návštěva Mikuláše, čerta a andílka se sladkou nadílkou MŠ 
Vánoční besídka pro rodiče MŠ
Předplavecký výcvik p.organizace/STARS
Karneval MŠ + ZŠ + SR
Soutěžní klání O nejoriginálnější velikonoční dekoraci s porotci z řad 
rodičů

MŠ + SR, rodiče

Přednáška na téma školní připravenost a školní zralost MŠ + PPP
Jarní brigáda s rodiči - úklid okolí školy MŠ + SR a rodiče
Exkurze do psího útulku v Třinci spojená s charitativní sbírkou MŠ + ZŠ
Vystoupení dětí „Krtek a jeho kamarádi“ u příležitosti Dne matek MŠ
Účast v soutěži Ministerstva vnitra - Svět očima dětí MŠ
Show ilustrátora Adolfa Dudka p.organizace/A.D.
Lekce informační výchovy MěK Třinec - Jak se vaří knížka MŠ + MěK Třinec 
Magic show kouzelníka Karla Kříže pro děti a rodiče MŠ a ZŠ MŠ + ZŠ + SR
Dětský den - taneční vystoupení dětí MŠ + ZŠ + SR
Školní výlet za zvířátky do ZOO Ostrava MŠ 
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Návštěva Těšínského divadla Bajka - pohádka Rumcajs MŠ + divadélko Bajka
Slavnostní pasování předškoláků na školáky MŠ
Pohádkové  dopoledne  na  zahradě  MŠ  s  pohádkovými  bytostmi  a 
netradičními úkoly

MŠ

Maňáskové divadlo Šternberk se třemi pohádkami MŠ + MD Štenberk
Divadelní představení společnosti Smíšek - série pohádek MŠ + Smíšek

      
Profilace MŠ: Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti bylo usilovat o to, aby svěřené dítě 
na  konci  jeho předškolního  období  získalo  věku  odpovídající  kompetence  důležité  pro  další 
rozvoj a vzdělání,  aby mělo věku přiměřenou fyzickou,  psychickou a sociální  samostatnost  a 
osvojilo si základy hodnot, na nichž chceme, aby byla založena naše společnost. U nově přijatých 
dětí proběhlo zařazení do stávajícího kolektivu bez větších problémů. Důraz byl kladen také na 
individualizaci. V následující školní rok bude veden v duchu logopedické prevence.

11) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI A KÚ

datum orgán text
19.11.2012 KHS Ostrava ZŠ  Nebory,  výdejna  ZŠ 

Nebory
14.1.2013 KHS Ostrava ŠJ Míru,  ŠD Míru,  ZŠ Míru, 

MŠ Míru

Škola nebyla za školní rok 2012/2013 kontrolována ze strany ČŠI nebo KÚ. 

12) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012

příjmy hlavní činnost vedlejší činnost
Dotace KÚ 10 399  000, 00 0
Příspěvek zřizovatele na investice 0 0
Příspěvek zřizovatele na provoz 2 800 000, 00 0
Jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 1 273 836,78 0
Dotace EU 181 583,40 0
celkem 14 654 420,18 0

výdaje hlavní činnost vedlejší činnost
Mzdové + sociální 10 364 805,00 0
Mzdové DPP - projekt EU 45 660, 00 0
Spotřeba materiálu 1 304 075,75 0
Energie 1 297 028, 65 0
Opravy a údržba 449 019,40 0

Investice 0 0
Drobný majetek 244 219, 40 0
Ostatní služby 605 401, 95 0
Odpisy 124 880, 00 0
celkem 14 435 090, 15 0

Žádné mimořádné čerpání rozpočtu v roce 2012 nebylo uskutečněno. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
hlavní činnost vedlejší činnost

Hospodářský výsledek 219 330,03 0
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celkem 0 0

Přehled finančních fondů k 31.12.2012 

Fond odměn 37 763, 00
Fond kulturních a sociálních potřeb 49 237, 40
Fond investic 447 760, 20
Fond rezervní 185 652, 92
Fond EU 60 645, 60

Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán za účelem přispívání zaměstnanců na obědy, den 
učitelů, jubilea a kulturní vyžití.

Fond odměn 20 000, 00
Fond rezervní 199 330, 03

13)  ÚDAJE  O  ZAPOJENÍ  ŠKOLY  DO  ROZVOJOVÝCH  A 
MEZINÁRODNÍCH  PROGRAMŮ

název dotačního programu požadovaná částka přidělená částka
0 0 0

14)  ÚDAJE  O  ZAPOJENÍ  ŠKOLY  DO  DALŠÍHO  VZDĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

DVPP počet osob studijní program poznámka zdroj financování
průběžné vzděl. 4 školení dle kvalifikace krátkodobé prostředky školy
průběžné vzděl. 10 školení dle kvalifikace krátkodobé v rámci projektů 

(elementerium aj.)
FS1 1 funkční studium pro 

ředitele
120 hodin prostředky účastníka

15)  ÚDAJE  O  PŘEDLOŽENÝCH  A  ŠKOLOU  REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Škola je zapojena do projektu „EU peníze školám“, který umožňuje čerpat finanční prostředky 
na  rozvoj  školy  v oblasti  zkvalitnění  pedagogického  procesu,  materiálního  vybavení  školy, 
vzdělávání pedagogického sboru. Garantem tohoto projektu je MŠMT ČR.

Oblast podpory - zvyšování kvality ve vzdělávání
                         -rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
                         -další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

projekt zdroj 
financování

přidělená částka 
celkem

 přidělená částka 
v roce 2012

1 EU 558 072,00 181 583,40
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Rozpočet projektu

kód Název nákladu jednotka počet 
kusů

cena kusů celkem

01 Klíčové aktivity šablona 558 072,00
01.01 Inovace a zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT
šablona 4,00 136 623,00 546 492,00

01.02 Vzdělávání  pedagogických 
pracovníků  pro  oblast  digitálních 
technologii

šablona 3,00 3 860,00 11 580,00

05 Způsobilé náklady celkem Kč - - 558 072,00
05.01 Investiční Kč - - 0,00
05.02 Neinvestiční Kč - - 558 072,00

Náklady projektu EU OPVK

Název Mn. cena /ks  
 bez DPH

DPH 
20%

cena s DPH

Set interaktivní tabule s příslušenstvím 1 33 332, 00 6 666, 00 39 998, 00
Pylonový systém s keramickými křídly 1 29 500, 00 5 900, 00 35 400, 00
SW Activinspire 1 16 667, 00 3 333, 00 20 000, 00
Notebook Acer Windows 7 1 11 933, 00 2 386, 60 14 319, 60
22“ monitor AOC 1 17 784, 00 3 556, 80 21 340, 80
Mouse Logicech B 110 optická černá 4 150, 00 120, 00 720, 00
DVD - R Imation 4, 7gb CAKE 25KS 4 149, 17 119, 34 716, 02
CD – R Imation 700MG 52X10 cake 2 45, 83 18, 33 109, 99
Flash Drive 8GB CORSAIR Voyager 4 275, 00 220, 00 1320, 00
SCANNER Cano Scan LiDE 210 1 1665, 83 333, 17 1999, 00
celkem - 111 501, 83 10 087, 24 135 923, 41

Náklady  projektu EU OPVK

Mzdové náklady 45 660, 00

16)  ÚDAJE  O  SPOLUPRÁCI  S ODBOROVÝMI  ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI  ZAMĚSTNAVATELŮ  A  DALŠÍMI  PARTNERY  PŘI 
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Škola nemá odborovou organizaci.

Škola spolupracuje se Sdružením rodičů při jednotlivých školách v oblasti:
- pořádání společenských akcí pro rodiče a žáky,
- podpory  a  rozšiřování  výchovně  vzdělávacího  působení  podílem  na  financování 

nadstandardních výchovně vzdělávacích akcí,
- zabezpečení modernějšího zázemí díky spolufinancování.

Škola spolupracuje se zřizovatelem v oblasti:
- legislativy - oblast financování, správa majetku,
- poradenské a informační.
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Škola dále spolupracuje s dalšími partnery: 
- Městská knihovna Třinec (MěK Třinec)
- Městská policie Třinec (MP Třinec)
- Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, p.o., odloučené pracoviště Třinec (PPP)
- Divadelní společnost Smíšek
- Divadlo Bajka
- Muzeum Třineckých železáren a města Třince (Muzeum TŽ)
- Dům dětí a mládeže Třinec (DDM)
- ACET ČR, o.s 
- Etické dílny
- Město Třinec - zřizovatel

17) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

Výchova  a  vzdělávání  v Základní  škole  a  mateřské  škole,  Třinec,  Míru  247,  příspěvkové 
organizaci probíhá ve čtyřech budovách. 

ZŠ  Kanada  a  MŠ  Kanada  se  nachází  v jedné  budově  na  ulici  Míru  247.  Jedná  se  o 
zrekonstruovanou školu, která je ve velmi dobrém stavu. Škola se potýká s nedostatkem žáků. 

ZŠ a  MŠ Osůvky jsou umístěny v budově Osůvky 48.  Školka  i  škola procházela  postupnou 
rekonstrukcí.  V MŠ  je  potřeba  ještě  vyměnit  okna.  ZŠ  není  moderně  vybavena.  Žákovské 
počítače v PC učebně jsou zastaralé. Škola se rovněž potýká s nedostatkem žáků. 

ZŠ Nebory se nachází v budově Nebory 165, kterou je potřeba zrekonstruovat - prohnilý střešní 
trám, rozvody vody, lámající se kachličky na chodbě apod. Je v ní nedostatek místností,  chybí 
tělocvična.  Ve dvou třídách probíhá  dopoledne  výuka a  odpoledne  školní  družina.  Pro svou 
činnost  potřebuje  škola  i  třídu  v budově  školky.  Přes  tyto  problémy  je  vybavena  moderní 
technologií.  Ve  třech  učebnách  jsou  interaktivní  tabule.  Třídy  jsou  postupně  vybavovány 
moderním nábytkem, který je navrhován tak, aby uspořil místo. 

MŠ Nebory sídlí na adrese Nebory 126. V budově školky je potřeba vyměnit okna. MŠ se rovněž 
potýká s nedostatkem místa.

Ve školním roce 2012/13 probíhala ve všech ročnících výuka podle školního vzdělávacího plánu 
Hrou k poznání. Na školách se dařilo eliminovat rizikové chování žáků především díky důsledné 
práci třídních učitelů.  Všechny negativní projevy byly okamžitě řešeny a dále sledovány.  Byl 
kladen důraz na podporu kulturního rozvoje žáků mimo jiné i účastí na kulturních a vzdělávacích 
akcích.  Žáci  ZŠ Nebory předvedli  žákům a pedagogům ZŠ Kanada a  MŠ Nebory operku a 
muzikál. Tělocvikáři celé organizace uspořádali pro žáky čtvrtých a pátých ročníků ZŠ Kanada, 
ZŠ Nebory a ZŠ Osůvky turnaj ve vybíjené. Díky tomu, že všechny školy jsou na vesnicích a 
mají k přírodě blízko, mohla probíhat četná outdoorová vyučování.  Splněny byly  tematické a 
časové plány jednotlivých ročníků a plán práce školy.  Školní rok 2012/2013 probíhal opět ve 
znamení úspěšné reprezentace. Žáci ZŠ Nebory se pravidelně umisťují v soutěžích různého typu 
a úrovně - tradičně například v dopravní soutěži (letos 1. místo v oblastním kole, 3. v okresním 
kole),  v pěveckých  (3.  místo  v oblastním kole)  a  výtvarných  soutěžích  (3.  místo  v celostátní 
soutěži). Žákům ZŠ Kanada a ZŠ Osůvky se rovněž daří umístit se. Četnost umístění je adekvátní 
k jejich nízkému počtu. 

Datum zpracování výroční zprávy: 28.7.2013
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 26.8.2013 
Školské radě předáno: 28.8.2013 
Školskou radou schváleno: 3.10.2013
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 Mgr. Petra Cemerková Golová

ředitelka školy
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