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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 je zpracována na základě § 10 zákona 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění v. č. 195/2012 Sb.   
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A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

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

Sídlo: Míru 247, 739 61 Třinec  

IČ:  70983712 

Právní forma školy: Příspěvková organizace (od 1. 1. 2003) 

Zřizovatel: 

Město Třinec 
Jablunkovská 160 
739 61 Třinec 

Jméno statutárního orgánu 
(ředitelky školy): 

Mgr. Petra Cemerková Golová  
kontakt: 558 346 353 

Jméno zástupce statutárního 
orgánu: 

Mgr. Dagmar Gomolová, od 1. 12. 2015 

Odloučená pracoviště 

ZŠ Nebory 165, kontakt: 558 346 353 
Mgr. Petra Cemerková Golová  
ZŠ Osůvky 48, kontakt: 558 330 676  
Mgr. Dalimila Kullová 
MŠ Nebory 126, kontakt: 558 346 342 
Sylvie Lipowská 
MŠ Osůvky 48, kontakt: 558 335 454  
Marcela Morcinková 

Sloučené pracoviště: 
MŠ Kanada, kontakt 558 989 031 
Jana Fildánová 

Kontakt: 

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

Datum zřízení škol: 

ZŠ Kanada                                                                      1937 
ZŠ Nebory                                                                      1926 
ZŠ Osůvky                                                                      1960 

Datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005 

Poslední aktualizace v rejstříku 
škol: 

15. 12. 2014 (nejvyšší povolený počet stravovaných v ŠJ) 
17. 2. 2014 (nejvyšší povolený počet v ŠD) 

Identifikační číslo ředitelství: 650019776 

Mateřská škola kapacita:                     99 dětí IZO: 107 622 068 
Základní škola kapacita:                   164 žáci IZO: 102 068 992 
Školní družina kapacita:                  100 žáků IZO: 119 600 765 
Školní jídelna kapacita:                  250 žáků IZO: 103 008 527 
Školní jídelna-výdejna kapacita:                  135 žáků         IZO: 150 007 108 

Názvy ŠVP 
ŠVP ZV Hrou k poznání 
ŠVP PV Korálek 
ŠVP ŠD Korálky zábavy a odpočinku 

 
Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2015/2016 
ZŠ a MŠ KANADA 
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 počet 
tříd/skupin 

počet 
dětí/žáků 

počet žáků na 
třídu/skupinu 

přep. počet pedagogických 
pracovníků/pracovníků ŠJ 

počet dětí/ žáků 
na úvazek 

I. stupeň 1 22 22 2, 318 9, 49 
Školní 
družina 

1 21 21 0, 583 12, 24 

Školní klub - - - - - 
Mateřská 
škola 

1 27 27 2, 000 13, 50 

Školní jídelna 1 46 - 1, 250 + 0, 200 31,72 
 
ZŠ a MŠ NEBORY 
 počet 

tříd/skupin 
počet 

dětí/žáků 
počet žáků na 
třídu/skupinu 

přep. počet pedagogických 
pracovníků/pracovníků ŠJ 

počet dětí/žáků 
na úvazek 

I. stupeň 4 78 19, 5 5, 182 + 0, 700 (AP) 13, 26 
Školní 
družina 

2 56 28, 0 1, 500 37, 33 

Školní klub - - - - - 
Mateřská 
škola 

2 35  3, 000 11, 67 

Školní jídelna 1 169 - 3, 800 44, 47 
Výdejna ZŠ 1 80 - 0, 500 - 

 
ZŠ a MŠ OSŮVKY 
 počet 

tříd/skupin 
počet 

dětí/žáků 
počet žáků na 
třídu/skupinu 

přep. počet pedagogických 
pracovníků/pracovníků ŠJ 

počet dětí/žáků 
na úvazek 

I. stupeň 1 17 17 1, 818 9, 35 
Školní 
družina 

1 16 16 0, 500 32, 00 

Školní klub - - - - - 
Mateřská 
škola 

1 25 25 2, 00 12, 50 

Výdejna  1 41 - 0, 125 (ZŠ) + 0, 250 (MŠ) - 
 
ORGANIZACE CELKEM 
 počet 

tříd/skupin 
počet 

dětí/žáků 
počet žáků na 
třídu/skupinu 

přep. počet pedagogických 
pracovníků/pracovníků ŠJ 

počet dětí/žáků 
na úvazek 

I. stupeň 6 117 19, 5 9, 318 + 0,7 (AP) 11, 68 
II. stupeň - - - - - 
Školní 
družina 

4 93 23, 25 2, 583 36, 00 

Školní klub - - - - - 
Mateřská 
škola 

4 87 21, 75 7, 000 12, 43 

Školní jídelna 2 215 - 5, 250 40, 95 
Výdejna 1 121 - 0, 875 - 

             
*Vysvětlivky: počty ZŠ a MŠ k 30. 6. 2016 a ŠJ k 31. 10. 2015. 
 

 



 4 
 
 

Ve školách jsou zřízeny jen běžné třídy.  
 
Školská rada byla zřízena dne 20. 12. 2005 a má 6 členů.   V prosinci 2014 proběhly volby 
členů pro období 2015 – 2017. Členové školské rady se ve školním roce 2015/2016 sešli třikrát. 
Zákonní zástupci byli o práci školské rady informováni vývěskou na nástěnkách školy.  
         

Sdružení rodičů složené převážně ze zákonných zástupců žáků působí při každé škole naší 
organizace. Usiluje o zapojení nejširší rodičovské veřejnosti do dění ve škole, klade důraz na 
posílení pocitu sounáležitosti mezi žáky, rodiči a školou. Přispívá škole dobrovolnou pomocí 
svých členů, materiálními i finančními prostředky při zajišťování činnosti.  

 název SR vznik IČO sídlo 
Kanada Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Třinec - 

Kanada 
3. 12. 2013 02396947 Třinec - Kanada 

Nebory Sdružení rodičů při základní a 
mateřské škole v Neborech 

11. 2. 1993 48428485 Nebory 

Osůvky Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ 
a MŠ Osůvky 

20. 3. 2006 27027481 Třinec - Osůvky 48 

 
 

B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

Vzdělávací program č.j. MŠMT v ro čnících počet žáků 
 

Školní vzdělávací program Hrou k poznání od 
3.9.2007 

1. - 5.  117 

 
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 
Ve výuce jsou používány aktivizující metody a metody k podpoře spolupráce. Na všech 
základních školách v rámci organizace pracují žáci i učitelé s interaktivními tabulemi. Všichni 
pedagogové ZŠ mají k dispozici pracovní tablet. V průběhu školního roku 2015/2016 pracovali 
s aplikacemi určenými pro žáky 1. stupně a ověřovali je ve výuce. Implementovali také poznatky 
nabyté v rámci projektu Tablety do škol.  
 
Škola je čtvrtým rokem zapojena do DM preventivního programu VESELÉ ZOUBKY a do 
projektu DENTAL ALARM. Pomocí obou byli žáci ZŠ a děti MŠ vedeni k zlepšení péče o chrup 
a ústní hygienu.  
  
Škola zajišťuje pro své žáky dopravní výchovu mimo jiné i výukou na dopravním hřišti.  
 
Významné aktivity pedagogického sboru a publikační činnost:  
Ředitelka školy autorsky přispívá na metodický portál RVP.cz, který je spravován Národním 
ústavem pro vzdělávání, poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 
 
 
Nepovinné předměty a volitelné předměty 
- - 
 
Kroužky  
 
Škola nabídla ve spolupráci s DDM Třinec pro žáky všech sloučených škol kroužky. Nabídku 
využili jen rodiče žáků ZŠ Nebory. Kroužky v ZŠ Kanada a v ZŠ Osůvky nebyly pro 
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nedostatečný zájem otevřeny. Pedagogové ZŠ vedli kroužky jako vedoucí kroužků Domu dětí a 
mládeže, Třinec, příspěvkové organizace. Kroužky byly vedeny v prostorách školy.  
 
 
ZŠ NEBORY Taneční kroužek  DDM Třinec 

Dílničky I. DDM Třinec 
Dílničky II. DDM Třinec 
Pěvecký kroužek DDM Třinec 
Počítačový kroužek DDM Třinec 
Dopravní kroužek  DDM Třinec 
Angličtina pro 1. a 2. ročník nájemce 

 
 
Mezinárodní spolupráce 
Všechny ZŠ  
 

Matematický klokan - mezinárodní matematická soutěž, které se zúčastnili 
žáci ZŠ Kanada, ZŠ Nebory a ZŠ Osůvky v kategoriích Klokánek a Cvrček 

 
2.5 Spolupráce v rámci organizace za školní rok 2015/2016 
ZŠ Kanada, ZŠ Osůvky Beseda s maskotem Mrkvounem, výchovně 

vzdělávací akce zaměřená na zdravý životní 
styl 

ZŠ a MŠ Nebory, ZŠ Kanada Draví ptáci - ukázka letu a krmení dravých 
ptáků 

ZŠ Kanada, MŠ Kanada, SR Lampionový průvod 
ZŠ Nebory, MŠ Nebory, SR Lampionový průvod 
ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky, SR Lampionový průvod 
MŠ Kanada, MŠ Osůvky, SR Školní výlet - Horní Lomná 
ZŠ Kanada, MŠ Kanada Společná hodina předškoláků a žáků 1. 

ročníku 
ZŠ Nebory, MŠ Nebory Společná hodina předškoláků a žáků 1. 

ročníku 
ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky Společná hodina předškoláků a žáků 1. 

ročníku 
ZŠ Kanada, MŠ Kanada, SR Dětský karneval Cestou do pohádky 
ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky, SR Dětský karneval 
ZŠ Kanada, MŠ Kanada Den matek s Adolfem Dudkem 
ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky Den matek s Adolfem Dudkem 
ZŠ Nebory, MŠ Nebory Den matek s Adolfem Dudkem 
ZŠ Kanada, MŠ Kanada Mobilní planetárium - pohádka v produkci 

3D - Začarovaný korálový útes 
ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky Pohádkový les 
ŠJ Nebory, MŠ Nebory, SR Ochutnávka pomazánek 
 

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ ŠKOLY  

Pedagogičtí pracovníci 
 ZŠ KANADA ZŠ NEBORY ZŠ OSŮVKY 

počet osob úvazky počet osob úvazky počet osob úvazky 
Interní pracovníci 4 2, 901 10 7, 337 3 2, 318 
Externí pracovníci 0 0 0 0 0 0 
 
 
Pedagogičtí pracovníci 
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 MŠ KANADA MŠ NEBORY MŠ OSŮVKY 
počet osob úvazky počet osob úvazky počet osob úvazky 

Interní pracovníci 2 2, 0 3 3, 0 2 2, 0 
Externí pracovníci 0 0 0 0 0 0 
 
Pedagogičtí pracovníci celkem za organizaci 
 ZŠ MŠ 
 počet fyzic. osob přepoč. úvazky počet fyzic.osob přepoč. úvazky 
Interní pracovníci 17 12, 6 7 7, 00 
Externí pracovníci - - - - 
 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 
ZŠ KANADA  
pořadové 
číslo 

pracovní zařazení, 
fce 

úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 
aprobace 

roků ped. 
praxe 

1 zástupce ředitelky 1, 0 ano, VŠ - I. stupeň 26 
2 učitelka 0,5 ano, VŠ - I. stupeň 36 
3 učitel 0, 818 ano, VŠ - II. stupeň - D/PJ,  VŠ I. stupeň 19 
4 vychovatel ŠD 0, 583 ano, VŠ - Bc. pedagog volného času 1 
 
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 

18 

2 učitelka  1, 0 ano, VŠ - I. stupeň 27 
3 učitelka 1, 0 ano, VŠ - I. stupeň 1 
4 učitelka 1, 0 ano, VŠ - I. stupeň 16 
5 učitelka  0,682 ano, VŠ - I. stupeň 10 
6 učitelka 0,273 ano 24 
7 učitel 0, 181 ano, VŠ - II. stupeň - D/PJ,  VŠ I. stupeň 19 
8 asistent pedagoga 0, 7 ano, ÚSO 3 
9 vychovatelka ŠD 0, 917 ano, SPŠ vychovatelství 27 
10 vychovatelka ŠD 0, 583 ano, ÚSO, CŽV vychovatelství 29 
 
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 35 
2 učitelka 0, 818 ano, VŠ - I. stupeň 28 
3 vychovatelka ŠD 0, 5 ano, ÚSO vychovatel, pedagog volného 

času 
10 

 
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 35 
2 učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 31 
 
MŠ NEBORY 
pořadové 
číslo 

pracovní zařazení, 
fce 

úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 
aprobace 

roků ped. 
praxe 
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1 vedoucí učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 4 
2 učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 32 
3 učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 33 
 
MŠ OSŮVKY  
1 vedoucí učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 24 
2 učitelka 1, 0 ano, ÚSO předškolní a mimoškolní pedag. 12 
 
Věková struktura pedagogických pracovníků 

věk ZŠ 
KANADA 

MŠ 
KANADA 

ZŠ 
NEBORY 

MŠ 
NEBORY 

ZŠ 
OSŮVKY 

MŠ 
OSŮVKY 

20 – 30 1 0 2 1 0 0 
30 – 40 0 0 3 0 1 1 
40 – 50 2 0 2 0 0 1 
50 – 60 1 2 3 2 2 0 
 
Celkový počet interních pedagogických pracovníků (fyz. počet osob za celou p.o.) je 24, z toho 1 
muž a 23 žen.  
 
Ve školním roce vyučovali: 
- v mateřských školách naší organizace pouze kvalifikovaní pedagogové; 
- ve školních družinách pouze kvalifikovaní pedagogové;  
- v základních školách pouze kvalifikovaní pedagogové. 
 
Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů 

 ZŠ 
KANADA 

MŠ 
KANADA 

ZŠ 
NEBORY 

MŠ 
NEBORY 

ZŠ 
OSŮVKY 

MŠ 
OSŮVKY 

Odborná 
kvalifikace 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Aprobovanost 
výuky 

100% - 100% - 100% - 

 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících 
ZŠ KANADA  

pořadové 
číslo 

pracovní zařazení/fce úvazek stupeň vzdělání, obor 

1 školnice 1, 000 SOU - prodavačka 
2 kuchařka 1, 000 ÚSO - obchodně podnikatelské 
3 pomocná kuchařka 0, 250 ÚSO - zemědělské 
4 vedoucí ŠJ 0, 200 ÚSO - zemědělské 
 
ZŠ NEBORY 
1 školnice 1, 000 SOU - mechanik vakuových 

zařízení 
2 uklízečka 

pracovnice provozu ŠJ - výdej 
0, 500 
0, 500 

SOU - kuchařka, servírka 

3 účetní 0, 400 ÚSO - účetnictví a daně  
VŠ, Bc. - všeobecná ekonomika 

4 sekretářka 1, 000 ÚSO - obchodní manažer  
 
ZŠ OSŮVKY  
1 školnice 

pracovnice provozu ŠJ - výdej 
0, 625 
0, 125 

SOU - prodavačka 
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MŠ KANADA  
1 uklízečka 0, 625 ÚSO - zemědělské 
 
MŠ NEBORY, ŠJ NEBORY 
1 školnice 1, 000 SOU - elektro 
2 kuchařka 1, 000 SOU - servírka, zaučený kuchař 
3 pomocná kuchařka 1, 000 SOU - obráběčka kovů 
4 pomocná kuchařka 1, 000 SOU - kuchařka  
5 vedoucí ŠJ 0, 800 ÚSO - zemědělské 
 
MŠ OSŮVKY  
1 uklízečka 

pracovnice provozu ŠJ - výdej 
0, 500 
0, 250 

SOU - zemědělské 

 
 

D) ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ D ĚTÍ A ŽÁK Ů 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2015/2016 
ZŠ KANADA 

zapsaní do  
1. ročníku 2015 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupili do  
1. ročníku 2015 

zapsaní do 
1. ročníku 2016 

počet žádostí  
o odklad 

nastoupí do  
1. ročníku 2016 

8 4 5 4 1 3 
 
ZŠ NEBORY 

zapsaní do  
1. ročníku 2015 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupili do  
1. ročníku 2015 

zapsaní do 
1. ročníku 2016 

počet žádostí  
o odklad 

nastoupí do  
1. ročníku 2016 

18 1 17 16 1 10 
 
ZŠ OSŮVKY 

zapsaní do  
1. ročníku 2015 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupili do  
1. ročníku 2015 

zapsaní do 
1. ročníku 2016 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupí do  
1. ročníku 2016 

7 0 6 3 0 3 
 
 

E)  VÝSLEDKY CHOVÁNÍ A VZD ĚLÁVÁNÍ 

Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2015/2016 
ZŠ KANADA 

ročník počet žáků 
celkem 

prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 
slovně 

1. 5 5 0 0 0 
2. 4 3 1 0 0 
3. 10 7 3 0 0 
4. 3 1 2 0 0 
5. 0 0 0 0 0 
Celkem 22 16 6 0 0 
 
ZŠ NEBORY 

ročník počet žáků 
celkem 

prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 
slovně 

1. 16 16 0 0 0 
2. 19 16 3 0 0 
3. 15 12 3 0 0 
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4. 16 10 6 0 0 
5. 12 6 6 0 0 
Celkem 78 60 18 0 0 
 
ZŠ OSŮVKY 

ročník počet žáků 
celkem 

prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 
slovně 

1. 6 6 0 0 0 
2. 5 3 2 0 0 
3. 2 1 1 0 0 
4. 4 3 1 0 0 
5. 0 0 0 0 0 
Celkem 17 13 4 0 0 
 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2015/2016 
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 - - - - - - - - - - 
 
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 

3 1 - - - - - - - - - - 
 
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 - - - - - - - - - - 
 
 
Hodnocení výsledků výchovného působení 
 
Výsledky prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 
 
Školní preventivní program na školní rok 2015/2016 byl realizován podle dlouhodobého plánu, 
který vychází z pokynů MŠMT ČR. Byl zaměřen na prevenci rizikového chování žáků. Ve 
školním roce 2015/2016 byl důraz kladen opět na zdravý životní styl, harmonický rozvoj žáků a 
včasné rozpoznání rizikového chování. Naším cílem je formovat osobnost žáka tak, aby byl 
adekvátně k určitému věku schopen zvládat základní sociální dovednosti, vyhodnocovat situace a 
předcházet problémům.  
 
Pochvaly a ocenění za školní rok 2015/2016 
 
ZŠ KANADA počet 

pochval 
typ pochvaly zdůvodnění 
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9 pochvala třídního učitele - Píle a svědomitost při plnění 
žákovských povinností (6 žáků) 

- Píle, výborný prospěch a 
chování (2 žáci) 

- Píle a výborný prospěch (1žák) 
0 pochvala ředitelky školy - 

 
ZŠ NEBORY počet 

pochval 
typ pochvaly zdůvodnění 

26 pochvala třídního učitele - Svědomité plnění úkolů a píle 
(7 žáků) 

- Výborný prospěch, vzorná  
docházka do školy a aktivní 
přístup ve vyučování (2 žáci) 

- Výborný prospěch a vzorná 
příprava do vyučování (2 žáci) 

- Píle a svědomitost při plnění 
žákovských povinností (4 žáci) 

- Úspěšná reprezentace školy 
v pěvecké soutěži Rozvíjej se, 
poupátko (2 žákyně) 

- Vzorná příprava a snaživost  
 (3 žáci) 

- Úspěšná reprezentace školy v 
Dopravní soutěži mladých 
cyklistů (6 žáků) 

- Nominace do mezinárodního 
kola ve výtvarně - literární  
soutěži (1 žákyně) 

0 pochvala ředitelky školy - 
 
 

ZŠ OSŮVKY po čet 
pochval 

typ pochvaly zdůvodnění 

3 pochvala třídního učitele - Za vzorný prospěch a chování 
(3 žáci) 

0 pochvala ředitelky školy - 
 
 
Napomenutí a důtky za školní rok 2015/2016 
 
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 po čet  typ  zdůvodnění % z počtu žáků 

0 napomenutí - 0% 
0 důtka - 0% 
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Snížené stupně z chování na konci školního roku 2015/2016 
 
ZŠ KANADA  počet % ze všech žáků školy 

2 - uspokojivé 0 0% 
3 - neuspokojivé 0 0% 

 
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 2015/2016 
 
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 2015/2016 
 
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  3. 1 
se zdravotním znevýhodněním 4., 5. 2 

 
 



 12 
 
 

ZŠ OSŮVKY druh postižení ročník počet žáků 
sluchové - 0 
zrakové - 0 
s vadami řeči - 0 
tělesné - 0 
s kombinací - 0 
s vývojovými poruchami učení 4. 1 

 
Třídy speciální nebyly zřízeny. 
 
Údaje o žácích mimořádně nadaných 
Bystrým a rychle pracujícím žákům se od vyučujících dostává individuálního přístupu. Pro 
případné mimořádně nadané žáky je výchovný poradce připraven vytvořit spolu s třídním 
učitelem individuální vzdělávací plán.   
 

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN Ě PATOLOGICKÝCH JEV Ů 

 
V organizaci působí jeden metodik prevence, který zaštiťuje podporu a prevenci na všech 
pracovištích ZŠ v rámci organizace. Spolupracuje s ředitelkou školy, výchovným poradcem, 
třídními učiteli, vychovateli a ostatními vyučujícími. Problematiku prevence konzultuje 
s odborníky, kolegy, zákonnými zástupci žáků i s žáky samotnými. Na každé základní škole 
uspořádal besedu s drogovou tématikou. Zákonní zástupci žáků měli možnost obracet se na 
metodika prevence prostřednictvím telefonního nebo emailového kontaktu a využívat 
konzultačních hodin. Ve škole je zřízena nástěnka, která je určena k informování žáků a rodičů o 
problematice prevence sociálně patologických jevů a rovněž o způsobech řešení nežádoucího 
chování. Žáci všech škol a jejich rodiče mají možnost anonymního využití schránky důvěry, 
kterou metodik prevence pravidelně vyhodnocuje.  
 
Ve školním roce 2015/2016 byl Minimální preventivní program (dále MPP) zaměřen zejména na 
prevenci rizikového chování - propagaci zdravého životního stylu a harmonického rozvoje 
jedince. Škola tyto záměry nenásilně podpořila zapojením do projektů Ovoce do škol, Veselé 
zoubky, Zdravé zoubky Dental Alarm, Zdravá 5 a Rodiče vítáni. Sama nebo ve spolupráci se 
sdruženími rodičů a dalšími partnery pořádala širokou škálu akcí pro žáky nebo pro žáky a 
rodičovskou veřejnost (více viz Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy v bodě H.) 
Pedagogové ZŠ úzce spolupracovali s pedagogy MŠ a ŠD.  

 

V rámci prevence škola spolupracovala: 

- s rodičovskou veřejností (informace prostřednictvím webových stránek školy, osobního 
kontaktu, žákovských knížek a deníčků, třídní schůzky, konzultační hodiny, společná příprava 
radovánek, karnevalů a lampiónových průvodů); 

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

- s vlastními odloučenými pracovišti - vzájemné návštěvy, společně pořádané akce (výlet, 
metodická setkání), společné projektové vyučování; 

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

Nebyly zaznamenány žádné případy výskytu sociálně patologických jevů ani stížností ve 
schránkách důvěry. 
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů 
(DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍK Ů ŠKOLY 
 
Přehled DVPP  
 
ZŠ KANADA 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Hudební výchova jinak 1 0,- - 
Účinné kroky při výchově dětí 
s poruchami chování 

1 570,- - 

Efektivní začlenění žáka se SVP 2 1 900,- - 
Jak zlepšovat a inovovat ŠVP 1 960,- - 
Odpady a obaly 1 0,-  - 
Studium pro výchovné poradce  1  - 
Metodická poradna ZŠ 1 590,- - 
Tóny jara 1 500,- - 
 
 
ZŠ NEBORY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Efektivní začlenění žáka se SVP 1 950,- - 
Dysortografie - specifická vývojová 
porucha učení 

1 710,- - 

Hudební výchova jinak 1 0,- - 
Odborný seminář škola dotykem 
akademie 

1 0,- - 

Odpady a obaly pro pedagogy ZŠ 1 0,- - 
Činnosti venku v ŠD 1 590,-  - 
 
 
ZŠ OSŮVKY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Tvořivá škola s prvky kritického 
myšlení aneb Netradiční práce s 
beletrií 

2 520,- - 

Pata, špička, celá noha aneb cvičíme 
pro zdraví 

1 690,- - 

 
 
MŠ KANADA 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Velikonočně dekorativní tvoření 1 570,- - 
Polytechnické činnosti v MŠ 1 590,- - 
Metodická poradna - MŠ 1 590,- - 
Účinné kroky při výchově dětí s  
poruchami chování 

 
1 

570,- - 

Činnosti venku a v přírodě v MŠ 1 590,- - 
Výchovný poradce 1 7 200,- ukončeno 
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MŠ NEBORY 
druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 

náklady 
poznámka 

Metodická poradna MŠ 1 590,- - 
Rozhovor s rodičem žáka krok za 
krokem 

1 990,- - 

Řízení mateřské školy 1 990,- - 
Účinné kroky při výchově dětí s 
poruchami chování 

1 570,- - 

Integrace dítěte se speciálními 
vzdělávacími potřebami v MŠ 

1 570,- - 

Portfolio dítěte v MŠ 1 550,- - 
 
MŠ OSŮVKY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Velikonoční dekorativní tvoření 1 670,- - 
Účinné kroky při výchově dětí s 
poruchami chování 

1 570,- - 

Polytechnické činnosti v MŠ 1 590,- - 
Činnosti při pobytu venku v MŠ 1 590,- - 
Metodická poradna 1 590,- - 
 
Přehled vzdělávání ostatních pracovníků 
 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční náklady poznámka 
Školení HACCP a hygienického 
minima 

9 1 800,-  - 

Ochrana osobních údajů 1 950,-  - 
Školení BOZP a PO 36 paušál - 
 
Přehled vzdělávání ředitelky školy  
 

druh semináře/kurzu termín konání finanční náklady poznámka 
ICT koordinátor 1 12 470,- 1. semestr 
Jak zlepšovat a inovovat ŠVP 1 960,-  
Dysortografie - specifická 
vývojová porucha učení 

1 710,-  

Dotace EU pro školy: výzvy, 
KAP, MAP a role MAS 

1 1 954,-  

 
 

H) SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY – PO ČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁK Ů  

 
ZŠ KANADA 
 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 
ve školním kole 

počet účastníků 
v oblastním kole 

počet účastníků 
v okresním kole 

Beskydský azimut mládeže 0 19 0 
Recitační soutěž 20 2 0 
Matematický klokan - Cvrček, 
Klokánek 

17 0 0 
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Miniolympiáda 22 0 0 
 
ZŠ NEBORY 
 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 
ve školním kole 

počet účastníků 
v oblastním kole 

počet účastníků 
v okresním kole 

Recitační soutěž 9 1 0 
Pěvecká soutěž Zpěváček 8 0 0 
Matematický klokan - Cvrček, 
Klokánek 

62 0 0 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 12 4 4 
Tvoříme vlastní nakladatelství 1 1 1 
Pěvecká soutěž Rozvíjej se, 
poupátko 

14 4 0 

 
ZŠ OSŮVKY 
 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 
ve školním kole 

počet účastníků 
v oblastním kole 

počet účastníků 
v okresním kole 

Výtvarná soutěž Muzea města 
Třince - Jak vidím svoje město 

17 0 0 

Matematický klokan - Cvrček, 
Klokánek 

11 0 0 

Pěvecká soutěž Zpěváček 17 0 0 
Recitační soutěž 17 0 0 
Školní olympiáda 17 0 0 

Významná ocenění ve školním roce 2015/2016:  
1. místo v oblastním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů (kategorie skupin) 
2. místo v oblastním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů (kategorie jednotlivců) 
 
Výchovně vzdělávací aktivity školy 
 
ZŠ KANADA 
 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 
Slavnostní zahájení školního roku se všemi žáky a rodiči prvňáčků  ZŠ, rodiče  
Beskydský azimut   TJ TŽ Třinec 
Sportovní odpoledne pro děti s opékáním párků SR, ZŠ, MŠ 
Výstava podzimních plodů ZŠ  
Preventivní program - Člověče, nezlob se! ZŠ, OS Maják 
Lampionový průvod  SR, ZŠ, MŠ 
Divadelní představení - Zimní příhody včelích medvídků KD Trisia 
Mikulášská nadílka SR 
Návštěva MŠ v ZŠ - zhlédnutí programu na vánoční besídku 1. 
ročníku 

ZŠ, MŠ 

Vánoční příběh a jeho poselství (1. a 2. ročník) Křesťanské vzdělávací 
centrum Ostrava 

Izrael - Země vánočního příběhu (3. a 4. ročník) Křesťanské vzdělávací 
centrum Ostrava 

Vánoční besídka pro rodiče  ZŠ, rodiče 
Živý betlém Muzeum města Třince 
Koledování u krmelce (outdoorové vyučování) ZŠ  
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Recitační soutěž - školní kolo ZŠ  
Společná hodina předškoláků a žáků 1. ročníku ZŠ, MŠ 
Recitační soutěž - obvodní kolo DDM Třinec 
Autorské čtení se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem ZŠ, Jan Opatřil 
Dětský karneval Cestou do pohádky SR, ZŠ, MŠ 
Beseda s maskotem Mrkvounem - výchovně vzdělávací akce 
zaměřená na zdravý životní styl 

ZŠ Kanada, ZŠ 
Osůvky, Ovocentrum 

Matematický klokan - Cvrček, Klokánek ZŠ  
Velikonoční pomlázka v MŠ ZŠ, MŠ 
Multimediální projekt: Filipíny - za obry a trpaslíky Kino Kosmos, Planeta 

Země 3000 
Projekt Veselé zoubky DM drogerie  
Beseda s metodikem prevence na téma drogy pro žáky 3. a 4. r. ZŠ  
Cvičný požární poplach ZŠ 
Týden čistoty, Den Země ZŠ, Nehlsen 
Den Země na náměstí Svobody v Třinci  Město Třinec 
Outdoorové vyučování - projekt Přírodní pátrání ZŠ  
Draví ptáci - ukázka letu a krmení dravých ptáků ZŠ, ZŠ a MŠ Nebory, 

skupina Vancos 
Den matek s ilustrátorem Adolfem Dudkem ZŠ, MŠ, SR 
Mobilní planetárium - pohádka v produkci 3D - Začarovaný 
korálový útes 

ZŠ, MŠ, SR 

Školní výlet - Archeopark Chotěbuz a Rybí dům ZŠ, SR 
Pasování prvňáčků na čtenáře Městská knihovna 

Třinec  
Beseda s Městskou policií Třinec - Základní pojmy související 
s pravidly silničního provozu, Dopravní výchova - teorie 

MěP Třinec 

Den dětí - Miniolympiáda ZŠ, SR 
Radovánky - kulturní vystoupení žáků pro veřejnost ZŠ, MŠ, SR 
Zdravá 5 - beseda o správném složení jídla a zásadách správného 
nakupování 

MŠ, Nadační fond 
Albert 

Divadelní vystoupení žáků SOU TŽ se speciálními vzdělávacími 
potřebami - Mrazík 

SOŠ TŽ 

Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 ZŠ 

 

ZŠ NEBORY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 
Slavnostní zahájení školního roku se všemi žáky a rodiči prvňáčků ZŠ 
Návštěva výstavy ovoce a zeleniny Svaz zahrádkářů 

Nebory 
Beskydský azimut   TJ TŽ Třinec 
Mobilní planetárium - v produkci 3D - Sluneční soustava ZŠ, SR 
Zážitkové centrum URSUS Dolní Lomná ZŠ, SR, URSUS 
Lampionový průvod ZŠ, MŠ, SR 
Knihovnické lekce v ZŠ Nebory Městská knihovna 

Třinec 
Preventivní program - Dobré vztahy ve třídě 
Preventivní program - Člověče, nezlob se! 

ZŠ, OS MAJÁK 

Návštěva Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Třinec 
 

Jubilejní Masarykova 
ZŠ a MŠ Třinec 
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Přírodovědná vycházka ke krmelci v rámci EVVO 
 

Myslivecký spolek 
Javorový - 
Oldřichovice  

Návštěva ZŠ v MŠ - Mikulášská besídka MŠ 
Mikulášská nadílka SR 
Prezentace ZŠ Slezská, Třinec - akce pro žáky 5. ročníku ZŠ Nebory 
 

ZŠ, ZŠ Slezská, 
Třinec 

Návštěva MŠ v ZŠ - zhlédnutí programu na vánoční besídku 1. 
ročníku 

ZŠ, MŠ 

Vánoční besídka pro rodiče  ZŠ 
Ochutnávka citrusových plodů Projekt Ovoce a 

zelenina do škol 
Problém jménem šikana - preventivní program Společnost KAPA 
Hodina pro budoucí prvňáčky ZŠ, MŠ 
Recitační soutěž - školní kolo ZŠ 
Školní karneval SR 
Recitační soutěž - Dětská scéna - obvodní kolo DDM Třinec 
Autorské čtení se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem ZŠ, Jan Opatřil 
Beseda s Městskou policií Třinec - Dopravní výchova - teorie ZŠ, MěP Třinec 
Beseda s maskotem Mrkvounem - výchovně vzdělávací akce 
zaměřená na zdravý životní styl 

ZŠ, Ovocentrum 

Knihovnické lekce v Městské knihovně Městská knihovna 
Třinec 

Pěvecká soutěž Zpěváček - školní kolo ZŠ 
Matematický klokan - Cvrček, Klokánek ZŠ  
Výuka na dopravním hřišti MěÚ Třinec, odbor 

dopravy 
Projekt Veselé zoubky DM drogerie  
Divadelní představení Chovej se jako člověk, Rychlokurz plavání ve 
finanční gramotnosti 

KD Trisia 

Literární soutěž - Tvoříme vlastní vydavatelství ZŠ 
Den Země na náměstí Svobody v Třinci Město Třinec 
Beseda s Městskou policií Třinec - Základní pojmy související 
s pravidly silničního provozu 

MěP, ZŠ 

Týden čistoty, Den Země ZŠ, Nehlsen 
Draví ptáci - ukázka letu a krmení dravých ptáků ZŠ a MŠ Nebory, ZŠ 

Kanada, skupina 
Vancos 

Den matek s ilustrátorem Adolfem Dudkem 
Den matek - vystoupení žáků, tvořivé dílny 

ZŠ, MŠ, SR 

Dopravní soutěž mladých cyklistů DDM Třinec 
Projektový den - Naše škola slaví 90. výročí - beseda s bývalými 
učiteli 

ZŠ, p. Pokorný,  
pí Němčíková 

Literární soutěž - Tvoříme vlastní nakladatelství Knihovna Frýdek - 
Místek 

Pasování prvňáčků na čtenáře Městská knihovna 
Třinec 

Cvičný požární poplach ZŠ 
Dopravní soutěž mladých cyklistů DDM Frýdek - Místek 
Pěvecká soutěž Rozvíjej se, poupátko ZŠ Střítěž 
Outdoorové vyučování ke Dni dětí ZŠ 
Interaktivní beseda zaměřená na environmentální výchovu Muzeum Třinec 
Školní radovánky a 90. výročí školy ZŠ, MŠ, SR 
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Zdravá 5 - beseda o správném složení jídla a zásadách správného 
nakupování 

MŠ, Nadační fond 
Albert 

Školní výlet - Archeopark Chotěbuz a Rybí dům ZŠ, SR 
Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016, rozloučení s 
odcházejícími žáky 

ZŠ 

 

ZŠ OSŮVKY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 
Slavnostní zahájení školního roku se všemi žáky a rodiči prvňáčků ZŠ  
Outdoorové vyučování  - vycházka do lesa, sběr lesních plodů ZŠ  
Návštěva Městské knihovny Městská knihovna 

Třinec, ZŠ  
Lampionový průvod SR, ZŠ, MŠ 
Společná hodina předškoláků a žáků 1. ročníku ZŠ, MŠ  
Vycházka EVVO PRV a PŘV 3. a 4. roč. ZŠ, MŠ 
Divadelní představení Zimní příhody včelích medvídků KD Trisia 
Mikulášská nadílka ZŠ  
Preventivní program - Člověče, nezlob se! ZŠ, OS Maják 
Vánoční program pro děti MŠ ZŠ, MŠ  
Vánoční besídka - kulturní vystoupení žáků pro rodiče ZŠ  
Vánoční besídka pro děti - výměna dárečků ZŠ  
Divadélko Smíšek - čtyři představení ZŠ, MŠ  
Společná hodina předškoláků a žáků 1. ročníku ZŠ, MŠ 
Recitační soutěž - školní kolo ZŠ  
Pěvecká soutěž Zpěváček - školní kolo ZŠ  
Autorské čtení s ilustrátorem a spisovatelem  Janem Opatřilem ZŠ, Jan Opatřil  
Beseda s maskotem Mrkvounem - výchovně vzdělávací akce 
zaměřená na zdravý životní styl 

ZŠ Kanada, ZŠ 
Osůvky, Ovocentrum 

Dětský karneval ZŠ, SR 
Matematický klokan - Cvrček, Klokánek ZŠ  
Beseda s Městskou policií Třinec MěP, ZŠ  
Projekt Veselé zoubky DM drogerie 
Týden čistoty, Den Země ZŠ, Nehlsen 
Den Země  -  vycházka do přírodní rezervace Velké doly (EVVO) ZŠ  
Cvičný požární poplach ZŠ 
Beseda s metodikem prevence na téma drogy pro žáky 3. a 4. roč. ZŠ  
Dopravní výchova v TV ZŠ  
Výchovný koncert Muzikantem ze dne na den ZŠ  
Den matek s ilustrátorem Adolfem Dudkem ZŠ, MŠ, SR, A. 

Dudek 
Pasování prvňáčků na čtenáře Městská knihovna 

Třinec  
Těšínské divadlo Bajka - loutková pohádka Petr Pan MŠ, ZŠ, Těšínské 

divadlo 
Školní výlet - Archeopark Chotěbuz a Rybí dům  ZŠ, SR 
Den dětí - Naši mazlíčci  ZŠ 
Radovánky- kulturní vystoupení žáků pro veřejnost ZŠ, MŠ, SR 
Zdravá 5 - beseda o správném složení jídla a zásadách správného 
nakupování 

MŠ, Nadační fond 
Albert 

Školní olympiáda ZŠ 
Pohádkový les ZŠ, MŠ 
Slavnostní ukončení školního roku 2015/2016 ZŠ 
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Není-li uvedeno jinak, výše uvedených aktivit se vždy zúčastnili všichni přítomní žáci školy 
nebo uvedeného ročníku.  
 
 
CH) ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
ŠD KANADA 
 

významnější akce v rámci zájmové činnosti pořadatel/spolupráce 
Halloween - výroba strašidel, dlabání dýní ŠD 
Družinová soutěž o nejhezčího draka ŠD 
Tematické odpoledne - Den neslyšících ŠD 
Návštěva městské knihovny v ŠD ŠD, Městská 

knihovna Třinec 
Výroba lampionů a strašidel na lampionový průvod Sdružení rodičů 
Výzdoba a výroba pozvánek na karneval Sdružení rodičů 
Výroba vánoční ozdoby - soutěž ŠD 
Kurz první pomoci zážitkovou metodou ŠD, Sportovní  klub 

Havířov 
Odpoledne s golfem ŠD, Golfový klub 

Ropice 
Tematické odpoledne - Velikonoce ŠD  
Jak vidím svoje město - výtvarná soutěž Muzeum TŽ  
Návštěva Werk arény v Třinci Werk aréna Třinec  
Den matek – výroba dárečku pro maminky ŠD  
Návštěva jednotky integrovaného záchranného systému v Třinci ŠD  
Beseda k prevenci zubního kazu - Zdravé zoubky ŠD, Dental Alarm  
Sportovní olympiáda v družině ŠD  
 
ŠD NEBORY 
 

významnější akce v rámci zájmové činnosti 
pořadatel/spolupráce 

Týden draků - Drakiáda na školním hřišti - I. oddělení ŠD 
Přírodovědná vycházka s hledáním pokladu - II. oddělení ŠD 
Soutěž - Nejkrásnější zimní krajina - I. oddělení ŠD 
Odpoledne s golfem - I., II. oddělení ŠD, Golfový klub 

Ropice 
Beseda se včelařem p. Zielinou - I., II. oddělení ŠD 
Návštěva jednotky integrovaného záchranného systému v Třinci - I. 
oddělení 

ŠD 

Beseda k prevenci zubního kazu - Zdravé zoubky I., II. oddělení ŠD, Dental Alarm 
Roadshow  
 
ŠD OSŮVKY 
 

významnější akce v rámci zájmové činnosti pořadatel/spolupráce 
Návštěva okresní výstavy domácích zvířat v Třinci ŠD, ZO Českého 

svazu chovatelů 
Halloweenská párty ŠD 
Drakiáda ŠD 
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Zdobení Pohádkového vánočního stromečku KD Trisia, ŠD 
Dílničky - Jarní tvoření ŠD 
Odpoledne s golfem ŠD, Golfový klub 

Ropice 
Smaženice v družině ŠD 
Zdobení perníčků ŠD 
Beseda k prevenci zubního kazu - Zdravé zoubky ŠD, Dental Alarm 
 
Aktivity pr ůběžně zařazované po celý rok: 
- četba na pokračování 
- vycházky - výpravy za přírodou, poznávání květin, stromů… 
- diskusní kruhy - rozbor nevhodného chování, volný čas, úspěchy spolužáků… 
- tematická odpoledne (Den zdraví, Minigolf v ŠD) 
- účast ve výtvarných soutěžích 
- hry a soutěže v angličtině 
 
10) MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Mateřské školy naší příspěvkové organizace pracují dle ŠVP PV „Korálek. 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.  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. Navštěvují také představení pro rodičovskou veřejnost na jiných 
pracovištích v rámci organizace. 
 

MŠ KANADA  

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 
Divadelní představení -  pásmo pohádek s výchovným zaměřením Maňáskové divadlo 

Šikulka 
Projekt Čteme si spolu -  tematické lekce 
 

Městská knihovna 
Třinec, MŠ 

Těšínské divadlo Bajka - loutková pohádka Obušku, z pytle ven! Těšínské divadlo, MŠ 
Sportovní odpoledne pro děti s opékáním párků SR, MŠ, ZŠ 
Lampionový průvod  SR, MŠ, ZŠ 
Možná přijde i Mikuláš (odpoledne s rodiči) MŠ, SR 
Vánoce přicházejí - slavíme vánoční svátky v MŠ MŠ, SR 
Společná hodina předškoláků a žáků 1. ročníku ZŠ, MŠ 
Dětský karneval Cestou do pohádky SR, MŠ, ZŠ 
Zpívánky -  hudební program s lidovými prvky MŠ, Karel Čapčuch 
Předplavecký výcvik předškoláků STARS Třinec 
O včeličkách -  beseda s názornou ukázkou MŠ, DDM Třinec 
Den matek s Adolfem Dudkem ZŠ, MŠ, SR, Adolf 

Dudek 
Mobilní planetárium - pohádka v produkci 3D  Začarovaný 
korálový útes 

MŠ, ZŠ 

Školní výlet - Horní Lomná MŠ Kanada, MŠ 
Osůvky 

Beseda k prevenci zubního kazu - Zdravé zoubky MŠ, Dental Alarm 
Cestou za pokladem - oslava Dne dětí MŠ, SR 
Dětské radovánky - kulturní vystoupení žáků pro veřejnost 
s pasováním školáků 

SR, MŠ, ZŠ 
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Divadelní představení O mlsné opičce Divadelní agentura 
Šamšula 

Zdravá 5 - beseda o správném složení jídla a zásadách správného 
nakupování 

MŠ, Nadační fond 
Albert 

Divadelní vystoupení žáků SOU TŽ se speciálními vzdělávacími 
potřebami - Mrazík 

SOŠ TŽ 

Rozloučení se školáky MŠ 
 

MŠ NEBORY  

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 
Třinec cvičí s dětmi - pro radost a pro zdraví Město Třinec 
Návštěva výstavy ovoce a zeleniny Svaz zahradkářů 

Nebory 
Série divadelních představení společnosti Smíšek Divadelní společnost 

Smíšek, MŠ 
Projekt Čteme si spolu - tematické lekce 
 

Městská knihovna 
Třinec, MŠ 

Mobilní planetárium - v produkci 3D - Jak měsíc putoval ke slunci MŠ 
Lampionový průvod SR, MŠ, ZŠ 
Těšínské divadlo Bajka - loutková pohádka Obušku, z pytle ven! Těšínské divadlo 

Bajka, MŠ 
Mikulášská besídka SR, MŠ 
Muzikál o dvanácti měsíčkách ZŠ 
Živý betlém Muzeum TŽ 
Ukázková hodina pro předškoláky ZŠ, MŠ 
Lyžařský kurz Ski areál Kempaland 

v Bukovci 
Zpívánky - hudební program s lidovými prvky MŠ, Karel Čapčuch 
Karneval Z pohádky do pohádky SR, MŠ, ZŠ 
Přednáška pro rodiče - Školní zralost Pedagogicko-

psychologická 
poradna v Třinci 

Ochutnávka pomazánek ŠJ, MŠ  
Testy školní zralosti Pedagogicko-

psychologická 
poradna v Třinci 

Předplavecký výcvik předškoláků STARS Třinec 
Den Země na náměstí Svobody v Třinci Město Třinec 
Draví ptáci - ukázka letu a krmení dravých ptáků ZŠ a MŠ Nebory, ZŠ 

Kanada, skupina 
Vancos 

Den matek s Adolfem Dudkem MŠ, SR, Adolf Dudek 
Výlet do ZOO - Ostrava MŠ, SR 
Beseda k prevenci zubního kazu - Zdravé zoubky MŠ, Dental Alarm 
Focení MŠ 
Školní radovánky a 90. výročí školy SR, ZŠ, MŠ 
Zdravá 5 - beseda o správném složení jídla a zásadách správného 
nakupování 

MŠ, Nadační fond 
Albert 

Noc s broučky SR, MŠ 
Rozloučení s předškoláky SR, MŠ 
 

MŠ OSŮVKY 
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významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 
Angličtina v MŠ - celoročně MŠ a Dora Watson 
Projekt Čteme si spolu - tematické lekce 
 

Městská knihovna 
Třinec, MŠ  

Třinec cvičí s dětmi - pro radost a pro zdraví Město Třinec 
Série divadelních představení společnosti Smíšek Divadelní společnost 

Smíšek, MŠ 
Pohádky z pařezové chaloupky Městská knihovna 

Třinec  
Lampionový průvod MŠ, ZŠ, SR 
Společná hodina předškoláků a žáků 1. ročníku MŠ, ZŠ 
Divadelní představení Zimní příhody včelích medvídků KD Trisia 
Mikulášská nadílka MŠ, SR 
Vzájemné zhlédnutí vánočních besídek MŠ, ZŠ  
Vánoční besídka pro rodiče MŠ MŠ 
Vánoční nadílka v MŠ MŠ 
Ukázková hodina pro předškoláky v ZŠ MŠ a ZŠ 
Outdoorová vycházka ke krmelci s dobrotami pro lesní zvěř MŠ 
Těšínské divadlo Bajka - loutková pohádka Petr Pan MŠ, ZŠ, Těšínské 

divadlo 
Karneval SR, MŠ a ZŠ 
Předplavecký výcvik předškoláků STARS Třinec 
Den matek s Adolfem Dudkem MŠ, ZŠ, SR, Adolf 

Dudek 
Outdoorová vycházka za domácími zvířátky MŠ, manželé 

Grainerovi 
Školní výlet do Horní Lomné MŠ Osůvky, MŠ 

Kanada 
Beseda k prevenci zubního kazu - Zdravé zoubky MŠ, Dental Alarm 
Oslava Dne dětí s hledáním pokladu MŠ 
Beseda s včelařem panem Zelinou MŠ + DDM Třinec 
Dětské radovánky - kulturní vystoupení dětí pro veřejnost SR, MŠ a ZŠ 
Zdravá 5 - beseda o správném složení jídla a zásadách správného 
nakupování 

MŠ, Nadační fond 
Albert 

Slavnostní rozloučení s předškoláky s návštěvou v 1. třídě ZŠ MŠ, ZŠ 
Pohádkové dopoledne MŠ, zástupci rodičů 
 
 
Profilace MŠ: Při výchovně vzdělávací činnosti usilují učitelky MŠ dlouhodobě o to, aby 
přispívaly k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte. Výchovné 
působení nesoustředily jen do didakticky zaměřených činností, ale využívaly i 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 ho také k osvojení hodnot, na kterých je založena naše společnost, a 
učily jej osobní samostatnosti. Personál školy dlouhodobě usiluje o to, aby každé svěřené dítě na 
konci svého předškolního období získalo věku odpovídající kompetence důležité pro další rozvoj 
a vzdělávání. 
 
I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROL 
 

datum orgán text 
27. 1. 2016 KHS Ostrava Kontrola ŠJ Nebory, ŠJ Nebory - výdejna, MŠ 

Nebory, ŠD Nebory 
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13. 6. 2016 VZP Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 

 
J) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2015  
 

příjmy  hlavní činnost vedlejší činnost 
dotace KÚ  11 044 372,00 0 
příspěvek zřizovatele na investice 0 0 
příspěvek zřizovatele na provoz 2 841 000,00 0 
jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 1 648 285,99 59 652,00 
dotace EU 266 422,00 0 
celkem 15 800 079,99 59 652,00 
 

výdaje hlavní činnost vedlejší činnost 
mzdové + sociální  10 934 473,00 3 185,00 
mzdové DPČ - projekt EU 112 560,00 0 
spotřeba materiálu 1 572 598,76 26 108,00 
energie 1 092 278,89 9 744,50 
opravy a údržba 715 632,82 0 
DDHM 567 775,45 0 
ostatní služby 742 343,57 0 
odpisy 83 032,00 0 
celkem 15 820 694,49 39 037,50 
 
Žádné mimořádné čerpání rozpočtu v roce 2015 nebylo uskutečněno.  
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

 hlavní činnost vedlejší činnost 
hospodářský výsledek - 20 614,50 + 20 614,50 
celkem - 20 614,50 + 20 614,50 
 
Přehled finančních fondů k 31. 12. 2015 
 

fond odměn 57 763,00 
fond kulturních a sociálních potřeb 31 753,40 
fond investic 696 851,20  
fond rezervní tvořený ze zlepšeného 
hospodářského výsledku 

311 697,01 

fond EU 0,00 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán za účelem přispívání zaměstnancům na obědy, 
Den učitelů, jubilea a kulturní vyžití. 
 
Tvorba 
fond odměn 0 
fond rezervní 0 
celkem 0 
 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAM Ů 
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název dotačního programu požadovaná částka přidělená částka 
0 0 0 

 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ 

 
CŽV počet osob studijní program poznámka zdroj financování 

Rozšiřující FS2 1 ICT koordinátor 1. semestr ONIV 
 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH  
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJ Ů 

 
Ve školním roce 2015/2016 škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů.  
 
 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A 
DALŠÍMI PARTNERY P ŘI PLNĚNÍ ÚKOL Ů 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. 
 
Škola spolupracuje se školskou radou: 
- v zákonem stanoveném rozsahu. 
 
Škola dále spolupracuje s dalšími partnery:  
- Městská knihovna Třinec; Městská policie Třinec;  
- Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek, p.o., odloučené pracoviště Třinec;  
- Trisia, a.s., Třinec, Divadelní společnost Smíšek, Těšínské divadlo Bajka; 
- Muzeum Třineckých železáren a města Třince, Dům dětí a mládeže Třinec;  
- ACET ČR, o.s., Charitativní středisko Maják; 
- Město Třinec 

 

O) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY  

 
Výchova a vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Třinec, Míru 247, příspěvkové 
organizaci, probíhá ve čtyřech budovách.  
 
Ve školním roce 2015/2016 se škola zaměřila v rámci svých možností na modernizaci všech 
svých pracovišť.  Dostála cílům a závazkům, které si stanovila ve výroční zprávě za školní rok 
2014/2015.  
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Škola mimo jiné výrazně podporovala mimoškolní aktivity, a to spoluprací se sdružením rodičů 
při zajišťování programu a organizací akcí pro děti MŠ, žáky ZŠ, rodičovskou i širokou 
veřejnost. Pedagogové všech pracovišť pomáhali při přípravách lampionového průvodu, plesu, 
karnevalu, radovánek, výletu a dalších. Významně podporováno bylo i zájmové vzdělávání. 
Škola i ve školním roce 2015/2016 nabídla ve spolupráci s DDM Třinec žákům kroužky. 
Zejména v ZŠ Nebory byla nabídka kroužků pestrá (pěvecký, taneční, výtvarný, počítačový a 
dále dílničky a angličtina). Účast v kroužcích byla hojná. V ZŠ Kanada a v ZŠ Osůvky o kroužky 
nebyl dostatečný zájem, a tak nemohly být otevřeny. Škola si zakládá na zachování rodinného 
prostředí, přičemž dbá o to, aby žáky ZŠ a děti MŠ vybavila kompetencemi nutnými pro život a 
naučila je být konkurenceschopnými při přechodu na druhý stupeň. Dalším z cílů, kterým se 
podařilo dostát, jsou optimálně naplněné třídy všech mateřských škol v rámci organizace. 
Optimální naplnění bylo dosaženo i v ZŠ Nebory. Ve školním roce 2015/2016 se podařilo dostát 
závazkům v oblasti modernizace všech pracovišť. Byla pořízena dosud chybějící interaktivní 
tabule do ZŠ Osůvky a ZŠ Kanada. Díky tomuto kroku se podařilo zkvalitnit výchovně 
vzdělávací proces. Dalším potřebným krokem bylo zajištění personálu, který zvládá použití 
interaktivní tabule ve výuce. Toto se podařilo zajistit nástupem nového pedagogického 
pracovníka do ZŠ Kanada. Posílení této oblasti je plánováno také do ZŠ Osůvky, a to od září 
2016. Při ZŠ a MŠ Osůvky a při ZŠ Nebory proběhla plánovaná oprava chodníků. V MŠ Nebory 
a MŠ Osůvky byla renovována šatna (v Neborech za spolufinancování PZŠ Nádražní). Do MŠ 
Kanada byly zakoupeny další dva herní prvky. Podařilo se také modernizovat sociální zázemí pro 
dívky v ZŠ Nebory. I nadále je nutné pracovat na modernizaci všech pracovišť. V následujícím 
školním roce se škola zaměří na renovaci jídelny v ZŠ Osůvky a ZŠ a MŠ Kanada. ZŠ Nebory i 
nadále postrádá 1 učebnu a lepší zázemí pro školní družiny. Budova potřebuje kompletní 
rekonstrukci střechy, stejně tak jako budova ZŠ Osůvky.  
 
Ve školním roce 2015/2016 probíhala ve všech ročnících výuka podle školního vzdělávacího 
plánu Hrou k poznání. Škola se zaměřila na důslednější podporu environmentální výchovy - 
zúčastnila se sběru papíru, sběru plastových víček, Recyklohraní, výstav věnovaných Dni Země 
apod. Pořádala outdoorová vyučování a hodiny prvouky zaměřené na činnostní učení v přírodě.  
 
Splněny byly tematické a časové plány jednotlivých ročníků a plán práce školy. 76% žáků 
prospělo s vyznamenáním.  
 
Na školách se dařilo eliminovat rizikové chování žáků především díky důsledné práci třídních 
učitelů a vedení školy. 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.  
 
Nadále škola podporovala spolupráci vychovatelů v rámci organizace a spolupráci pedagogů 
mezi ZŠ a MŠ. Jejím cílem bylo mimo jiné připravit budoucí prvňáčky na přechod do školy a 
řešit metodickými setkáváními nedostatečnou nabídku dopoledních DVPP pro vychovatele. 
Spolupráce mezi učiteli ZŠ v rámci organizace se dařila pomocí společných pedagogických rad.  
 
Priority a krátkodobé cíle pro školní rok 2016/2017:  
- V praxi ověřit poslední verzi ŠVP ZV Hrou k poznání a podle potřeby navrhnout úpravy tak, 

aby byl neustále živým dokumentem školy.  
- I nadále vytvářet základy k dalšímu vzdělávání žáků, vést žáky k odpovědnosti, vybavit je 

klíčovými kompetencemi, především v komunikaci, spolupráci, schopnosti učit se, schopnosti 
řešit problémy a dalšími, které jsou nezbytné pro uplatnění v osobním i profesním životě. 
Neustále usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků ve všech 
předmětech. Zaměřit se na rozvoj čtenářské gramotnosti, zvyšování tělesné zdatnosti žáků. 

- Podporovat zdravý vývoj žáků, realizovat prevenci rizikových forem chování, vyhodnocovat 
bezpečnostní a zdravotní rizika, přijímat opatření k jejich minimalizaci.  
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- Vytvářet podmínky pro sebehodnocení žáků. Hodnocení vnímat především z hlediska 
motivačního.  

- Zohledňovat potřeby a možnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v souladu 
s platnou legislativou zajišťovat organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností 
těchto žáků.  

- I nadále informovat zákonné zástupce žáků o výsledcích vzdělávání žáků. Prohloubit 
informovanost rodičů o aktuálních akcích školy v deníčcích v dostatečném předstihu. Aktuální 
informace i nadále v předstihu a přehledně prezentovat na webových stránkách školy. 

- Rozvíjet vztahy mezi pedagogickými zaměstnanci, rodiči a žáky ve vstřícnosti, vzájemné úctě, 
respektu, toleranci a důvěře. Rozvíjet komunikaci na základě pravidel slušnosti, empatie, 
bezpečného sdělení a profesní loajality. 

- Nadále zachovávat rodinné prostředí školy, podporovat mimoškolní aktivity, nabízet rozvíjení 
zájmů prostřednictvím kroužků.  

- Rozvíjet spolupráci se sdruženími rodičů, organizacemi města Třince a dalšími partnery. 
- Usilovat o optimální naplněnost všech základních a mateřských škol v rámci organizace.  
- Nadále intenzivně usilovat o modernizaci pracovišť. Zaměřit se modernizaci sociálního 

zázemí pro chlapce ZŠ Nebory, modernizaci jídelen v ZŠ a MŠ Kanada, a modernizaci jídelen 
v ZŠ Osůvky a modernizaci šatny v MŠ Kanada.  

 
            
Datum zpracování výroční zprávy: 27. 8. 2016 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 30. 8. 2016  

Školské radě předáno: 30. 8. 2016 

Školskou radou schváleno: 13. 9. 2016 

Číslo jednací:  ZSK/0239/2016 
 
 
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
  Mgr. Petra Cemerková Golová 
 ředitelka školy 
 
 
 
 

P) PŘÍLOHY 

 
- Fotografie z akcí pro děti/žáky 
- Kopie diplomů a ocenění 
- Almanach k 90. výročí ZŠ Nebory 

 
 
 
 
 


