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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 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. Dagmar Byrtus 
MŠ Nebory 126, kontakt: 558 346 342 
Sylvie Lipowská do 15. 12. 2017,  
Jana Sikorová od 2. 1. 2018 
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: reditelka@zsmiru.cz 
e-mail: sekretariat@zsmiru.cz 
webové stránky: https://www.zsmiru.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 žáků 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 
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2017/2018 
ZŠ a MŠ KANADA 
 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 25 25 2, 364 + AP 0, 5; SP 0,09 10, 58** 
Školní 
družina 

1 20 20 0, 583 34, 31 

Školní klub - - - - - 
Mateřská 
škola 

1 26 26 2, 000 13, 00 

Školní jídelna 1 44 - 1, 250 + 0, 200 30, 34 
 
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 71 17, 75 5, 455 13, 02 
Školní 
družina 

2 46 23, 00 1, 367 33, 65 

Školní klub - - - - - 
Mateřská 
škola 

2 34 - 3, 400 10, 00 

Školní jídelna 1 155 - 3, 800 40, 78 
Výdejna ZŠ 1 64 - 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 19 19 1, 818 10, 45 
Školní 
družina 

1 19 19 0, 667 28, 49 

Školní klub - - - - - 
Mateřská 
škola 

1 25 25 2, 00 12, 50 

Výdejna  1 47 - 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 6 115 19, 17 9, 637 + AP 0,5; SP 0, 09 11, 93** 
II. stupeň - - - - - 
Školní 
družina 

4 85 21, 25 2, 617 32,48 

Školní klub - - - - - 
Mateřská 
škola 

4 85 21, 25 7, 400 11, 48 

Školní jídelna 2 199 - 5, 250 37, 90 
Výdejna 1 111 - 0, 875 - 

          
*Vysvětlivky: počty ZŠ, ŠD a MŠ k 30. 6. 2018 a ŠJ k 31. 10. 2017. / ** bez započítání asistenta pedagoga a spec. pedagoga 
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Ve školách jsou jen běžné třídy.  
 
V rámci dotačního projektu Šablony pro ZŠ a MŠ I se v roce 2017/2018 mj. podařilo personálně 
podpořit ZŠ Osůvky polovičním úvazkem školního asistenta a MŠ Kanada rovněž polovičním 
úvazkem školního asistenta. 
 
Školská rada byla zřízena dne 20. 12. 2005 a má 6 členů. V prosinci 2017 proběhly volby členů 
pro období 2018 – 2020. Členové školské rady se ve školním roce 2017/2018 sešli dvakrát. 
Zákonní zástupci byli o práci školské rady informováni vývěskou na nástěnkách školy.  
         

Spolky rodičů složené ze zákonných zástupců žáků působí při každé škole v rámci organizace. 
Usilují o zapojení nejširší rodičovské veřejnosti do dění ve škole, kladou důraz na posílení pocitu 
sounáležitosti mezi žáky, rodiči a školou. Přispívají 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 Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Nebory 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.  115 

 
Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 
Ve výuce jsou používány aktivizující metody a metody k podpoře spolupráce (I.N.S.E.R.T., 
pětilístek, myšlenková mapa aj.). Na všech základních školách v rámci organizace pracují žáci  
i učitelé s interaktivními tabulemi. Pedagogové ZŠ mají k dispozici pracovní tablet. V průběhu 
školního roku 2017/2018 pracovali ve výuce s aplikacemi určenými pro žáky 1. stupně, s aplikací 
Plickers a někteří se čtečkou QR kódů.  
  
Ředitelka školy podporuje používání moderních digitálních technologií na základě promyšleného 
záměru zkvalitnit výchovně vzdělávací proces s ohledem na psychohygienu žáků.  
 
Škola je šestým rokem zapojena do DM preventivního programu VESELÉ ZOUBKY, který 
žákům 1. ročníku ukazuje, jak pečovat o chrup a ústní hygienu.  
  
Škola zajišťuje pro své žáky dopravní výchovu mimo jiné i výukou na dopravním hřišti. Tento 
propracovaný systém výuky přináší každoročně velmi dobrá umístění v oblastním kole Dopravní 
soutěže mladých cyklistů.  
 
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. Od února 2017 zapojila bez zatížení rozpočtu pedagogický tým ZŠ a tým vedení ZŠ 
do projektu Spoluprací k profesionalitě. Projekt je zaměřen na podporu osobnostního  
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a profesního rozvoje pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků, dále na podporu 
mentoringu jako nástroje s vazbou na připravovaný karierní řád. Učitelé se mimo jiné zdokonalí 
v práci s profesním a žákovským portfoliem. Cílem je podpořit také formativní hodnocení 
výsledků vzdělávání. Období projektu je stanoveno na dobu od roku 2017 do roku 2020.  
V rámci projektu se ve školním roce 2017/2018 podařilo vyškolit dva mentory juniory, kteří se 
v mentorských dovednostech dále zdokonalují. Další pedagog v tomto roce započal studium 
úvodu do mentoringu. V průběhu roku se díky projektu podařilo zrealizovat workshopy, kterých 
se zúčastnila celá sborovna ZŠ včetně vedení. Dále se rozvinula spolupráce s vedením a 
pedagogy Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, příspěvkovou organizací. 
Workshopy byly zaměřeny na různé formy kolegiální podpory, práci s cíli a portfolii.  
 
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 a ZŠ Kanada. Kroužky v ZŠ Osůvky nebyly pro nedostatečný 
zájem otevřeny. Někteří pedagogové ZŠ vedli kroužky jako vedoucí kroužků Domu dětí a 
mládeže, Třinec, příspěvkové organizace. Další kroužky se škole podařilo zafinancovat 
z dotačního programu Šablony pro ZŠ a MŠ I nebo díky spolupráci s neziskovými organizacemi.  
 
Kroužky byly vedeny v prostorách školy.  
 
ZŠ KANADA Debrujáři – zábavné pokusy, Mgr. Bayerová DDM Třinec 

Školní družina s prvky angličtiny, D. Kačalová Kroužek v rámci ŠD 
Doučování, Mgr. Rumpíková Šablony pro ZŠ a MŠ I 
Čtenářský klub, Mgr. Kawuloková Šablony pro ZŠ a MŠ I 
Šachový kroužek, Ing. Jan Sikora Třinecká šachová škola 

z.s. 
ZŠ NEBORY Kroužek angličtiny, Mgr. Krenželoková DDM Třinec 

Pěvecký kroužek, Mgr. Cemerková Golová DDM Třinec 
Doučování, Mgr. Čmielová Šablony pro ZŠ a MŠ I 
Čtenářský klub, Mgr. Cemerková Golová,  
Mgr. Zadembská (tandemová výuka) 

Šablony pro ZŠ a MŠ I 

Šachový kroužek, Ing. Sikora Třinecká šachová škola 
z.s. 

ZŠ OSŮVKY Kroužek náboženství nájemce 
Doučování, Mgr. Stoszková Šablony pro ZŠ a MŠ I 
Doučování, Mgr. Byrtus Šablony pro ZŠ a MŠ I 

 
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. 

 
Spolupráce v rámci organizace za školní rok 2017/2018 
Sportovní odpoledne pro děti s opékáním párků SR, ZŠ, MŠ 
ZŠ Kanada, MŠ Kanada, SR Lampionový průvod 
ZŠ Nebory, MŠ Nebory, SR Lampionový průvod 
ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky, SR Stezka odvahy - Strašidelná Osůvka 
ZŠ Kanada, MŠ Kanada Vzájemné zhlédnutí vystoupení pro veřejnost 
ZŠ Kanada, MŠ Kanada Společná hodina předškoláků a žáků 1. a 2. 

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

ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky Společná hodina předškoláků a žáků 1. a 2. 
ročníku 

Beseda s Cyrilem Podolským, režisérem a 
scénáristou televizních Krysáků 

ZŠ Kanada, Osůvky 

ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky, SR Dětský karneval ve stylu Cirkus 
Pomáháme přírodě - instalace hmyzích budek na 
pozemku školy 

SOŠ TŽ, MŠ Kanada, ZŠ Kanada 

ZŠ Kanada, MŠ Kanada Vzájemné zhlédnutí vystoupení pro veřejnost 
ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky Vzájemné zhlédnutí vystoupení pro veřejnost 
ZŠ Nebory 1. ročník, MŠ Nebory Vzájemné zhlédnutí vystoupení pro veřejnost 
ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky Pasování prvňáčků na čtenáře 
ZŠ Kanada, ZŠ Osůvky Den dětí - Kanadské hry 
ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky Školní výlet Kunín 
ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky Turnaj ve vybíjené 
 
 

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ ŠKOLY  

Pedagogičtí pracovníci 
 ZŠ a ŠD KANADA ZŠ a ŠD NEBORY ZŠ a ŠD OSŮVKY 

počet osob úvazky počet osob úvazky počet osob úvazky 
Interní pracovníci 5 + AP 3, 036* 7 6, 372 3 2, 318 
Externí pracovníci 0 0 0 0 0 0 
 
* Speciální pedagog působí v ZŠ Kanada a ZŠ Nebory po 1 hodině týdně. Je veden v ZŠ Kanada. 
V ZŠ Osůvky působil v roce 2017/2018 školní asistent s úvazkem 0,5. (Financováno z dotačního 
projektu Šablony pro ZŠ a MŠ I). Výše úvazky školních asistentů nezahrnuty.   
 
Pedagogičtí pracovníci 
 MŠ KANADA MŠ NEBORY MŠ OSŮVKY 

počet osob úvazky počet osob úvazky počet osob úvazky 
Interní pracovníci 2 2, 0 3 3, 4 2 2, 0 
Externí pracovníci 0 0 0 0 0 0 
 
V MŠ Nebory působil v roce 2017/2018 školní asistent s úvazkem 0,5. (Financováno z dotačního 
projektu Šablony pro ZŠ a MŠ I). 
 
Pedagogičtí pracovníci celkem za organizaci 
 ZŠ MŠ 
 počet fyzic. osob přepoč. úvazky počet fyzic.osob přepoč. úvazky 
Interní pracovníci 16 11, 726 8 7, 40 
Externí pracovníci - - - - 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 
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 28 
2 učitelka 0, 364 ano, VŠ - I. stupeň 38 
3 učitelka 0, 864 ano, VŠ - I. stupeň 1 
4 vychovatelka ŠD 0, 583 ano, ÚSO, CŽV vychovatelství 31 
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5 učitelka AJ 0, 136 ano, ÚSO, CŽV vychovatelství, státnice 
AJ 

31 

6 speciální pedagog 0, 091 ano, VŠ - speciální pedagogika 4 
 
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 

20 

2 učitelka 1, 0 ano, VŠ - I. stupeň 13 
3 učitelka 1, 0 ano, VŠ - I. stupeň 3 
4 učitelka 1, 0 ano, VŠ - I. stupeň 18 
5 učitelka  1, 0 ano, VŠ - I. stupeň 7 
6 učitelka 0, 455 ano, VŠ - biologie a geografie pro SŠ 2 
7 vychovatelka ŠD 0, 917 ano, SPŠ vychovatelství 29 
8 vychovatelka ŠD 0, 45 ano, VŠ - biologie a geografie pro SŠ 2 
 
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 26 
2 učitelka 0, 818 ano, VŠ - I. stupeň 30 
4 vychovatel ŠD 0, 5 ano, VŠ - teologie 1 
 
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 37 
2 učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 33 
 
MŠ NEBORY 
pořadové 
číslo 

pracovní zařazení, 
fce 

úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 
aprobace 

roků ped. 
praxe 

1 vedoucí učitelka 1, 0 ano, ÚSO předškolní a mimoškolní pdg. 18 
2 učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 34 
3 učitelka 1, 0 ano, VŠ - učitelství VV pro SŠ, studující 

předškolní a mimoškolní pdg. 
8 

4 učitelka 1, 0 ano, VŠ - management, studující 
předškolní a mimoškolní pdg. 

3 

 
MŠ OSŮVKY  
1 vedoucí učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 26 
2 učitelka 1, 0 ano, ÚSO předškolní a mimoškolní pdg. 14 
 
Věková struktura pedagogických pracovníků 

věk ZŠ 
KANADA 

MŠ 
KANADA 

ZŠ 
NEBORY 

MŠ 
NEBORY 

ZŠ 
OSŮVKY 

MŠ 
OSŮVKY 

20 – 30 1 0 2 0 1 0 
31 – 40 1 (SP) 0 3 3 0 1 
41 – 50 0 0 1 0 0 0 
51 – 60 3 + 1 AP 2 1 1 2 1 
 
Celkový počet interních pedagogických pracovníků (fyz. počet osob za celou p.o.) je 24, z toho 1 
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muž.   
 
Ve školním roce vyučovali: 
- v mateřských školách naší organizace kvalifikovaní pedagogové a dva pedagogové bez 

požadované kvalifikace; 
- ve školních družinách pouze kvalifikovaní pedagogové;  
- v základních školách kvalifikovaní pedagogové a dva pedagogové bez požadované kvalifikace. 

Pedagogové ZŠ mohli díky projektu využít pozorování interního či externího mentora a někteří 
tak učinili.  

 
Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů 

 ZŠ 
KANADA 

MŠ 
KANADA 

ZŠ 
NEBORY 

MŠ 
NEBORY 

ZŠ 
OSŮVKY 

MŠ 
OSŮVKY 

Odborná 
kvalifikace 

92 % 100% 91, 5 % 100% 100% 100% 

Aprobovanost 
výuky 

92 % - 91, 5 % - 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 

 
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 
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D) ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ D ĚTÍ A ŽÁK Ů 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2017/2018 
ZŠ KANADA 

zapsaní do  
1. ročníku 2017 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupili do  
1. ročníku 2017 

zapisovaní do 
1. ročníku 2018 

počet žádostí  
o odklad 

nastoupí do  
1. ročníku 2018 

8 1 6 8 0 8 
 
ZŠ NEBORY 

zapsaní do  
1. ročníku 2017 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupili do  
1. ročníku 2017 

zapisovaní do 
1. ročníku 2018 

počet žádostí  
o odklad 

nastoupí do  
1. ročníku 2018 

17 2 15 13 1 12 
 
ZŠ OSŮVKY 

zapsaní do  
1. ročníku 2017 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupili do  
1. ročníku 2017 

zapisovaní do 
1. ročníku 2018 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupí do  
1. ročníku 2018 

7 1 6 6 1 6 
 

E) VÝSLEDKY CHOVÁNÍ A VZD ĚLÁVÁNÍ 

Celkový prospěch žáků ve škole k 30. 6. 2018 
ZŠ KANADA 

ročník počet žáků 
celkem 

prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 
slovně 

1. 5 4 1 0 0 
2. 3 3 0 0 0 
3. 5 4 1 0 1 
4. 3 2 1 0 1 
5. 9 7 2 0 1 
Celkem 25 20 5 0 3 
 
ZŠ NEBORY 

ročník počet žáků 
celkem 

prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 
slovně 

1. 15 15 0 0 0 
2. 10 10 0 0 0 
3. 13 13 0 0 0 
4. 19 15 4 0 0 
5. 14 8 6 0 0 
Celkem 71 61 10 0 0 
 
ZŠ OSŮVKY 

ročník počet žáků 
celkem 

prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 
slovně 

1. 5 5 0 0 0 
2. 3 3 0 0 0 
3. 6 5 1 0 0 
4. 4 2 2 0 0 
5. 1 1 0 0 0 
Celkem 19 16 3 0 0 
 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2017/2018 
ZŠ KANADA 

Gymnázium SOŠ včetně SOU, U OU, PrŠ 
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8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří, 
SOU s matur. 

s výučním 
listem 

bez maturity 
bez výuč. listu 

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

3 1 - - - - - - - - - - 
 
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 2 - - - - - - - - - - 
 
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 2017/2018 byl realizován podle dlouhodobého plánu, 
který vychází z pokynů MŠMT ČR. Byl zaměřen na prevenci rizikového chování žáků. Ve 
školním roce 2017/2018 byl důraz kladen opět na zdravý životní styl, harmonický rozvoj žáků a 
včasné rozpoznání rizikového chování s cílem 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 2017/2018 
 
ZŠ KANADA počet 

pochval 
typ pochvaly zdůvodnění 

19 
 

pochvala třídního učitele - za píli, svědomitost a aktivitu ve 
vyučování (4) 

- za svědomitost a plnění 
žákovských povinností (1) 

- za píli a svědomitost při plnění 
žákovských povinností (3) 

- za výborný prospěch a aktivitu ve 
vyučování (2) 

- za píli, svědomitost a aktivitu ve 
vyučování (1) 

- za výborný prospěch a vzorné 
chování (2) 

- za výborný prospěch, píli, 
svědomitost a aktivitu ve 
vyučování (2) 

- za aktivitu ve vyučování (1) 
- za vzorné chování a aktivitu ve 

vyučování (1) 
- - za reprezentaci školy v šachových 

turnajích (2) 
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ZŠ NEBORY počet 

pochval 
typ pochvaly zdůvodnění 

46 pochvala třídního učitele - za výborný prospěch a vzorné 
plnění školních povinností (10) 

- za vzorné plnění školních 
povinností (2) 

- za vzorné chování a vzorné plnění 
školních povinností (3) 

- za vzorné chování a píli při plnění 
školních povinností (8) 

- za svědomitost a píli při plnění 
školních povinností (14) 

- za úspěšnou prezentaci školy 
v Dopravní soutěži mladých 
cyklistů (4) 

- za píli a svědomitost při plnění 
žákovských povinností (4) 

- za 2. místo v pěvecké soutěži 
Rozvíjej se, poupátko (1) 

 
ZŠ OSŮVKY počet 

pochval 
typ pochvaly zdůvodnění 

12 pochvala třídního učitele - za výborný prospěch a vzornou 
přípravu na vyučování (1) 

- za příkladné chování a vzorné 
plnění žákovských povinností (1) 

- za svědomitou přípravu na 
vyučování a vzorné chování (1) 

- za výborný prospěch, píli a vzorné 
chování (1) 

- za vzorné chování a snaživost (1) 
- za vzorné chování, píli a snaživost 

(1) 
- za vzorné chování, píli, snaživost a 

vynikající prospěch (1) 
- za příkladné chování a svědomitou 

přípravu do výuky (1) 
- za vzorné chování a svědomitou 

domácí přípravu na vyučování (1) 
- za píli, svědomitost a vzorné 

chování (1) 
- za výborný prospěch, vzorné plnění 

úkolů a aktivní přístup k výuce (1) 
- za píli, svědomitost, vzorné 

chování a vynikající prospěch (1) 
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Napomenutí a důtky za školní rok 2017/2018 
 
ZŠ KANADA počet  typ  zdůvodnění % z počtu žáků 

1 napomenutí Neplnění 
žákovských 
povinností, 
(řádná příprava) 
na vyučování, 
podvodné 
jednání. 

0, 26% 

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 2017/2018 
 
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 2017/2018 
 
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% 
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Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2017/2018 
 
ZŠ KANADA Stupeň podpůrných opatření ročník počet žáků 

1. stupeň 1., 2. 2 
2. stupeň 3., 4., 5. 4 
Z toho nadaní žáci - 0 
Z toho žáci mimořádně nadaní - 0 

 
ZŠ NEBORY Stupeň podpůrných opatření ročník počet žáků 

1. stupeň 2., 4. 3 
2. stupeň 1., 3., 4. 3 
Z toho nadaní žáci - 0 
Z toho žáci mimořádně nadaní 1. 1 

 
ZŠ OSŮVKY Stupeň podpůrných opatření ročník počet žáků 
 1. stupeň 3. 1 

2. stupeň 4. 1 
Z toho nadaní žáci - 0 
Z toho žáci mimořádně nadaní - 0 

 
Třídy speciální nebyly zřízeny. 
 
Údaje o žácích mimořádně nadaných 
Bystrým a rychle pracujícím žákům se od vyučujících dostává individuálního přístupu. 
Mimořádně nadaným žákům vypracovává třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem na 
základě doporučení PPP individuální vzdělávací plán.   
 

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN Ě PATOLOGICKÝCH JEV Ů 

 
Výsledky prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže  
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 2017/2018 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 a Rodiče vítáni. MPP byl dále zaměřen na aktivity v oblastech prevence násilí a 
šikanování, vandalismu a jiných forem násilného chování. Ve spolupráci se sdruženími rodičů a 
dalšími partnery škola pořádala širokou škálu akcí pro žáky nebo pro žáky a rodičovskou 
veřejnost (více viz Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy.) Pedagogové ZŠ úzce 
spolupracovali s pedagogy MŠ a ŠD.  

V rámci prevence škola spolupracovala: 

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

 - s jinými institucemi a odborníky (PPP, Městskou policií Třinec, oblastním metodikem 
prevence, Charitativním střediskem Maják, Oddělením sociálně právní ochrany dětí na 
Městském úřadu Třinec…);  

- 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. 

V tomto školním roce 2017/2018 byly řešeny výchovné problémy s žákem ZŠ Kanada, kterému 
bylo k 3. čtvrtletí uděleno napomenutí třídního učitele. V průběhu školního roku se řešily menší 
kázeňské přestupky, které byly vždy vyřešeny. Další případy výskytu sociálně patologických jevů 
nebyly zaznamenány. Ve schránkách důvěry se nevyskytly žádné stížnosti. 
 
 
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 

Jak sestavit plán pedagogické 
podpory 

2 0 MAP 

Metodická poradna - GDPR 1 640, 00 - 
Zdravotník zotavovacích akcí 1 2500, 00 - 
KA3 - Podpora pedagogických 
pracovníků v zavádění kolegiální 
podpory (individualizace výuky a 
formativní hodnocení) 

3 0 Spoluprací k 
profesionalitě 
2016 - 2020 

KA5 - Rozvoj dovedností pro 
kolegiální podporu, podpora interních 
mentorů 

1 0 Spoluprací k 
profesionalitě 
2016 – 2020 
Úvod do 
mentoringu 
ukončen (88 h) 

KA2 - Podpora vedoucích 
pracovníků  

1 0 Spoluprací k 
profesionalitě 
2016 – 2020 

 
ZŠ NEBORY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Jak sestavit plán pedagogické 
podpory 

5 0 MAP 

Studium  k výkonu specializovaných 
činností - prevence sociálně 
patologických jevů  

1 9 000, 00 Ostravská 
univerzita 
2017 – 2019 
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KA2 - Podpora vedoucích pracovníků  1 0 Spoluprací k 
profesionalitě 
2016 – 2020 

KA3 - Podpora pedagogických 
pracovníků v zavádění kolegiální 
podpory (individualizace výuky a 
formativní hodnocení) 

5 0 Spoluprací k 
profesionalitě 
2016 – 2020 

KA5 - Rozvoj dovedností pro 
kolegiální podporu, podpora interních 
mentorů 

1 0 Spoluprací k 
profesionalitě 
2016 – 2020 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 2 500, 00 - 
 
 
ZŠ OSŮVKY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Jak sestavit plán pedagogické 
podpory 

2 0 MAP 

Metodická poradna - GDPR 1 640, 00 - 
Zdravotník zotavovacích akcí 1 2 500, 00 - 
KA3 - Podpora pedagogických 
pracovníků v zavádění kolegiální 
podpory (individualizace výuky a 
formativní hodnocení) 

2  2016 – 2020 
 

 
MŠ KANADA 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Metodická poradna - GDPR 1 640, 00 - 
Zdravotník zotavovacích akcí 2 5 000, 00 - 
Jak efektivně připravit předškoláka 2 0 Hrazeno 

z Šablon pro 
ZŠ a MŠ I 

Specifika práce pedagoga s 
dvouletými dětmi 

2 7 200, 00 Hrazeno 
z Šablon pro 
ZŠ a MŠ I 

 
MŠ NEBORY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Metodická poradna - GDPR 1 640, 00 - 
Zdravotník zotavovacích akcí 2 5 000, 00 - 
Jak efektivně připravit předškoláka 2 0 Hrazeno 

z Šablon pro 
ZŠ a MŠ I 

Specifika práce pedagoga 
s dvouletými dětmi 

3 10 800,00 Hrazeno 
z Šablon pro 
ZŠ a MŠ I 

 
MŠ OSŮVKY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Metodická poradna GDPR 1 640, 00 - 
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Jak efektivně připravit předškoláka 2 0 Hrazeno 
z Šablon pro 
ZŠ a MŠ I. 

Specifika práce pedagoga 
s dvouletými dětmi 

2 7 200, 00 Hrazeno 
z Šablon pro 
ZŠ a MŠ I 

 
Přehled vzdělávání ostatních pracovníků 
 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 
náklady 

poznámka 

Školení HACCP a hygienického 
minima 

11 1 450,00 - 

Školení BOZP a PO všichni 
zaměstnanci 

paušál - 

Spisová služba  1 1 490, 00 (legislativa) 
Spisová služba  1 726, 00 (program) 
 
Přehled vzdělávání ředitelky školy  
 

druh semináře/kurzu termín konání finanční 
náklady 

poznámka 

Spoluprací k profesionalitě 
KA2 - Podpora vedoucích pracovníků 

září 2017 –  
červen 2018 

0 - 

KA5 - Rozvoj dovedností pro 
kolegiální podporu, podpora interních 
mentorů, mentorské dovednosti (88 h) 

leden 2017 – 
prosinec 2017 

0 ukončeno 
prosinec 2017 

Studium  k výkonu specializovaných 
činností - koordinace v oblasti ICT 

ukončeno: 
listopad 2017 

0 - 

KA3 - Podpora pedagogických 
pracovníků v zavádění kolegiální 
podpory (individualizace výuky a 
formativní hodnocení) 

září 2017 – 
červen 2018 

0 Spoluprací k 
profesionalitě 
2016 – 2020 

 

H) SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY – PO ČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁK Ů, VÝCHOVNĚ 
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

 
ZŠ KANADA 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 
ve školním kole 

počet účastníků 
v oblastním kole 

počet účastníků 
v okresním kole 

Vzpomínky na prázdniny 0 13 0 
Beskydský azimut mládeže 0 20 0 
Kouzelný vánoční stromeček 0 4 0 
I. přebor Třinecké šachové školy 0 2 0 
Matematická olympiáda 3 0 3 
Recitační soutěž 23 2 0 
Soutěž ve zpěvu 20 0 0 
O krále a královnu bílého 
království 

0 2 0 

Matematický klokan – Cvrček, 
Klokánek 

17 0 0 

Malujeme se školním projektem 0 17 0 
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O krále a královnu černého 
království 

0 2 0 

I. O krále a královnu Třinecké 
šachové školy  

0 1 0 

Svět dětské fantazie 0 4 0 
100. výročí vzniku Československa 25 9  
Šachový turnaj O pohár starostky 
města Třince  

0 2 0 

Turnaj ve vybíjené 11 0 0 
 
ZŠ NEBORY 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 
ve školním kole 

počet účastníků 
v oblastním kole 

počet účastníků 
v okresním kole 

Beskydský azimut mládeže 56 - - 
Kouzelný vánoční stromeček  6 - - 
Recitační soutěž 15 3 0 
Soutěž ve zpěvu 15 0 0 
Matematická olympiáda 3 3 0 
Matematický klokan – Cvrček, 
Klokánek 

56 0 0 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 4 4 0 
Pěvecká soutěž Rozvíjej se, 
poupátko 

3 1 0 

Den bezpečného internetu 19 19 0 
Šachový turnaj O pohár starostky 
města Třince 

0 1 0 

Turnaj ve vybíjené 9 0 0 
 
ZŠ OSŮVKY 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 
ve školním kole 

počet účastníků 
v oblastním kole 

počet účastníků 
v okresním kole 

Literární soutěž 8 0 0 
Recitační soutěž 18 2 0 
Soutěž ve zpěvu 14 0 0 
Matematický klokan – Cvrček, 
Klokánek 

18 0 0 

Malujeme se školním projektem 0 11 0 
100. výročí vzniku Československa 7 7 0 
Turnaj ve vybíjené 11 0 0 

Významná ocenění ve školním roce 2017/2018:  
- 2. místo v oblastním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů (žáci 5. ročníku ZŠ Nebory) 
- 2. místo v oblastním kole pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko (žákyně 3. ročníku ZŠ 

Nebory). 
 
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 mládeže v orientačním běhu 2017 TJ TŽ Třinec, ZŠ 
Sportovní odpoledne pro děti s opékáním párků SR, ZŠ, MŠ 
Projekt Hasík – výchovně preventivní činnost v oblasti PO HZS MSK – Třinec, ZŠ 
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Knihovnická lekce (1. – 5. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 
Projektové vyučování Hurá za podzimem ZŠ 
Lampionový průvod  SR, ZŠ, MŠ 
Knihovnická lekce (1. – 2. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 
Agrese a šikana – beseda s žáky 1. - 5. ročníku, MPP Maják, ZŠ, SR 
Knihovnická lekce (1. – 5. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 
Projektové vyučování Přišel k nám Mikuláš ZŠ 
Mikulášská nadílka SR, ŠD 
Návštěva ZŠ v MŠ – zhlédnutí programu na vánoční besídku  ZŠ, MŠ 
Vánoční jarmark ZŠ, ŠD, rodiče 
Živý Betlém - celodenní vánoční program, vánoční dětské dílny Muzeum TŽ a města 

Třince, ZŠ  
Ochutnávky: tropického ovoce, sýrů a ořechů Projekt Ovoce a 

zelenina do škol, Mléko 
do škol, ZŠ 

Otevření výstavy Kouzelný vánoční stromeček v DDM Třinec DDM, ZŠ 
Den otevřených dveří na JMZŠ v Třinci JMZŠ, ZŠ – 5. r. 
Koledování u krmelce ZŠ, ŠD 
Společná hodina předškoláků a žáků 1. a 2. ročníku MŠ, ZŠ 
Matematická olympiáda – okresní kolo JMZŠ Třinec, ZŠ  
Recitační soutěž Dětská scéna 2018 – školní kolo ZŠ, SR 
Beseda s pracovníkem Městské policie Třinec - základní pojmy 
související s pravidly silničního provozu, čísla tísňového volání 

Městská policie Třinec 

Dětský karneval  ZŠ, MŠ, SR 
Beseda s Cyrilem Podolským, režisérem a scénáristou televizních 
Krysáků 

ZŠ Kanada, Osůvky 

Ozdravný pobyt žáků 5. ročníku v Žiaru  ZŠ, Město Třinec, OS 
KOVO TŽ 

Preventivní program Veselé zoubky dm drogerie market 
s.r.o. 

Recitační soutěž Dětská scéna 2018 – obvodní kolo DDM Třinec, ZŠ 
Pěvecká soutěž Zpěváček 2018 – školní kolo ZŠ, SR 
Knihovnická lekce (1. – 5. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 
Matematický klokan 2018 - Cvrček, Klokánek ZŠ, SVČ Klíč FM 
Divadelní představení Sněhová královna ZŠ, SR, KD Trisia 
Knihovnická lekce (1. – 5. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 
Dopravní výchova na dopravním hřišti pro žáky 4. a 5. ročníku  ZŠ, STEEL RING 

TŘINEC s.r.o. 
Beseda s metodikem prevence na téma Drogy kolem nás, pro žáky 4. 
a 5. ročníku 

ZŠ, metodik prevence 

Pomáháme přírodě MŠ, ZŠ, SOŠ 
Třineckých železáren 

Ukliďme Česko Město Třinec, Nehlsen 
Den Země ZŠ, Město Třinec 
Pomáháme přírodě - instalace hmyzích budek na pozemku školy SOŠ TŽ, MŠ, ZŠ 
Cvičný požární poplach ZŠ 
Inspekční činnost ČŠI, ZŠ 
Jarní divadlo – vystoupení žáků pro veřejnost ZŠ, veřejnost 
Fotografování žáků na konci školního roku 2017/2018  ZŠ 
Pasování prvňáčků na čtenáře Město Třinec, Knihovna 

Třinec  
Den dětí – Kanadské hry ZŠ Osůvky, ZŠ Kanada, 

SR 



 19 
 
 

Školní výlet – Kunín ZŠ Osůvky, ZŠ Kanada, 
SR 

Kanadské radovánky, rozloučení s žáky 5. ročníku ZŠ, SR 
100 let od ukončení 1. světové války - přednáška ZŠ, Muzeum TŽ a 

města Třince 
Osudové osmičky v našich dějinách - výstava ZŠ, Muzeum TŽ a 

města Třince 
Hrou a vzděláním k vlastenectví - výstava ZŠ, Muzeum TŽ a 

města Třince 
Noc ve škole ZŠ 
Turnaj ve vybíjené ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, 

ZŠ Osůvky 
Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 ZŠ, SR 

 

ZŠ NEBORY 
významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Slavnostní zahájení školního roku se všemi žáky a rodiči prvňáčků  ZŠ, rodiče  
Výstava ovoce, zeleniny a květin ČZS Nebory 
Beskydský azimut mládeže v orientačním běhu 2017 TJ TŽ Třinec, ZŠ 
Nebory mají talent PZKO Nebory, ZŠ 

Knihovnické lekce (1. - 2. ročník)  
Knihovna Třinec, ZŠ 

Outdoorové vyučování 3. ročník ZŠ  
Podzimní výlet - Svět techniky U6 – Ostrava - Vítkovice ZŠ  
Projekt Hasík – výchovně preventivní činnost v oblasti PO HZS MSK Třinec, ZŠ 
Agrese a šikana – beseda s žáky 1. - 5. ročníku, MPP Maják, ZŠ, SR 
Divadelní představení v anglickém znění  Puss in boots (5. ročník) Divadelní centrum Zlín, 

ZŠ 
Lampionový průvod SR, ZŠ, MŠ 

Knihovnické lekce v ZŠ Nebory (3., 4. ročník)  
Knihovna Třinec, ZŠ 

Beseda s kurátory OSPOD Městský úřad Třinec – 
oddělení sociálně právní 
ochrany dětí 

Mikulášská nadílka ZŠ, SR  
Vánoční besídka pro rodiče ZŠ, rodiče  
Ochutnávky: tropického ovoce, sýrů a ořechů Projekt Ovoce a 

zelenina do škol, Mléko 
do škol, ZŠ 

Den otevřených dveří na JMZŠ v Třinci JMZŠ, ZŠ – 5. r. 

Projekt na podporu finanční gramotnosti – PERNÍČKOVÁNÍ 
ZŠ  

Návštěva ZŠ v MŠ – zhlédnutí programu na vánoční besídku  ZŠ, MŠ 
Vánoční slavnost Dům SCEAV Nebory 
Besedy s pracovníkem Městské policie Třinec - zákony a ochrana 
přírody, zájmová činnost jako prevence nežádoucího chování 

Městská policie Třinec 

Den otevřených dveří ZŠ Slezská ZŠ Slezská, Třinec 
Matematická olympiáda – okresní kolo JMZŠ Třinec, ZŠ  
Recitační soutěž Dětská scéna 2018 – školní kolo ZŠ  
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Beseda s pracovníkem Městské policie Třinec - základní pojmy 
související s pravidly silničního provozu, čísla tísňového volání 

Městská policie Třinec 

Beseda s Cyrilem Podolským, režisérem a scénáristou televizních 
Krysáků 

ZŠ  

Recitační soutěž Dětská scéna 2018 – obvodní kolo  DDM Třinec, ZŠ 
Pěvecká soutěž Zpěváček 2018 – školní kolo ZŠ  
Ozdravný pobyt žáků 5. ročníku v Žiaru ZŠ, Město Třinec, OS 

KOVO TŽ 
Knihovnické lekce (5., 4. a 1. ročník) Knihovna Třinec, ZŠ 
Divadelní představení – Maxipes Fík, Sněhová královna ZŠ, KD Trisia 
Dětský karneval s Hopsalínem SR, ZŠ 
Matematický klokan 2018 - Cvrček, Klokánek ZŠ, SVČ Klíč FM 
Velikonoční jarmark ZŠ, ŠD  
Beseda s metodikem prevence na téma Drogy kolem nás, pro žáky 4. 
a 5. ročníku 

ZŠ, metodik prevence 

Společná hodina předškoláků a žáků 1. ročníku MŠ, ZŠ 
Přednáška o pravidlech silničního provozu ZŠ, Odbor dopravy 

v Třinci 
Dopravní výchova na dopravním hřišti pro žáky 4. a 5. ročníku  ZŠ, STEEL RING 

TŘINEC s.r.o. 
Preventivní program Veselé zoubky dm drogerie market 

s.r.o. 
Ukliďme Česko Město Třinec, Nehlsen 
Den Země ZŠ, Město Třinec 
Cvičný požární poplach ZŠ 
Inspekční činnost ČŠI, ZŠ 
Návštěva knihovny, knihkupectví a knihobudky ZŠ 
Dopravní soutěž mladých cyklistů Odbor dopravy v Třinci, 

ZŠ 
Outdoorové vyučování (1., 3. a 4. ročník) ZŠ 
Pasování prvňáčků na čtenáře Město Třinec, Knihovna 

Třinec 
Pěvecká soutěž Rozvíjej se, poupátko DDM Třinec, ZŠ 
Fotografování žáků na konci školního roku 2017/2018 ZŠ 
Den dětí - Na pirátské stezce ZŠ 
Školní výlet – Kunín ZŠ, SR 
100 let od ukončení 1. světové války - přednáška ZŠ, Muzeum TŽ a 

města Třince 
Osudové osmičky v našich dějinách - výstava ZŠ, Muzeum TŽ a 

města Třince 
Hrou a vzděláním k vlastenectví - výstava ZŠ, Muzeum TŽ a 

města Třince 
Zahradní slavnost pro rodičovskou veřejnost  ZŠ, MŠ, SR 
Noc ve škole ZŠ 
Turnaj ve vybíjené ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, 

ZŠ Osůvky 
Promítání filmu – Dům kouzel Kino Kosmos Třinec 
Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018, rozloučení 
s odcházejícími žáky 

ZŠ 

 

ZŠ OSŮVKY 
významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 
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Slavnostní zahájení školního roku se všemi žáky a rodiči prvňáčků  ZŠ, rodiče  
Série divadelních představení společnosti Smíšek Divadelní společnost  

Smíšek, ZŠ, MŠ, SR 
Fotografování prvňáčků ZŠ, fa Byrtusová 
Výstava drobného ptactva ZO ČSCH, ZŠ, SR 
Outdoorové vyučování Poznáš stromy? 1. a 2. ročník ZŠ  
V lese – projekt 3. – 5. ročník ZŠ 
Kam odlétají ptáci na zimu – přednáška Klub Muzea Těšínska, 

ZŠ 

Knihovnické lekce (1. - 5. ročník)  
Knihovna Třinec, ZŠ 

Kulig 
SR, ZŠ, MŠ 

Stezka odvahy - Strašidelná Osůvka 
SR, ZŠ, MŠ 

Agrese a šikana – beseda s žáky 1. - 5. ročníku, MPP Maják, ZŠ, SR 

Vánoce na Slezsku, Vánoce dříve a dnes, Chaloupka na vršku – 
výstava 

Muzeum TŽ a města 
Třince, ZŠ, SR 

Život v pravěku – interaktivní přednáška 
Klub Muzea Těšínska, 
ZŠ 

Mikulášská nadílka 
ZŠ, SR 

Návštěva ZŠ v MŠ na generálce besídky „Příběh o přátelství“ MŠ, ZŠ 
Ochutnávky: tropického ovoce; sýrů a ořechů Projekt Ovoce a 

zelenina do škol, Mléko 
do škol, ZŠ 

Návštěva dětí z MŠ – zhlédnutí programu na vánoční besídku MŠ, ZŠ 

Vánoční besídka a jarmark – kulturní vystoupení žáků pro rodiče ZŠ, SR 

Živý Betlém – celodenní vánoční program, vánoční dětské dílny, 
vyhlášení vítěze soutěže: Betlém, jak ho umím já! 

Muzeum TŽ a města 
Třince, ZŠ, SR 

Vycházka do zimní přírody EVVO ZŠ 
Den otevřených dveří na JMZŠ v Třinci JMZŠ, ZŠ 

Vánoce jsou tady – třídní projekt 1. a 2. ročníku ZŠ 

Vánoční nadílka – výměna dárečků ZŠ, SR 
Beseda s pracovníkem Městské policie Třinec - základní pojmy 
související s pravidly silničního provozu, čísla tísňového volání 

Městská policie Třinec 

Dětský karneval ve stylu Cirkus ZŠ, SR, MŠ 
Recitační soutěž Dětská scéna 2018 – školní kolo  ZŠ, SR  
Společná hodina předškoláků a žáků 1. a 2. ročníku MŠ, ZŠ 
Ozdravný pobyt žáků 5. ročníku v Žiaru  ZŠ, Město Třinec, OS 

KOVO TŽ 
Beseda s Cyrilem Podolským, režisérem a scénáristou televizních 
Krysáků 

ZŠ Osůvky, ZŠ Kanada, 
SR 
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Recitační soutěž Dětská scéna 2018 – obvodní kolo DDM, ZŠ 
Od Tří králů do popeleční středy – přednáška Klub Muzea Těšínska, 

ZŠ 
Pěvecká soutěž Zpěváček 2018 – školní kolo ZŠ, SR  
Divadelní představení – Maxipes Fík, Sněhová královna ZŠ, SR, KD Trisia 
Preventivní program Veselé zoubky dm drogerie market 

s.r.o., ZŠ 
Matematický Klokan 2018 – Cvrček, Klokánek ZŠ, SVČ Klíč FM 
Odkrývání velikonočních pokladů – vyučovací hodina trochu jinak – 
zajímavé velikonoční aktivity 

ZŠ 

Dopravní výchova na dopravním hřišti pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ, STEEL RING 
TŘINEC s.r.o. 

Řemeslná výroba v Těšínském Slezsku – přednáška  ZŠ, Klub Muzea 
Těšínska 

Ukliďme Česko Město Třinec, Nehlsen 
Den Země  ZŠ, Město Třinec 
Inspekční činnost ČŠI, ZŠ 
Cvičný požární poplach ZŠ 
Beseda s metodikem prevence na téma Drogy kolem nás, pro žáky 4. 
a 5. ročníku 

ZŠ, metodik prevence 

Turistika, pobyt v přírodě ZŠ 
Návštěva žáků v MŠ – zhlédnutí jarního programu pro rodiče 
Boudo, budko 

MŠ, ZŠ 

Návštěva dětí MŠ v ZŠ – zhlédnutí programu ke Dni matek ZŠ, MŠ 
Den matek – kulturní vystoupení žáků pro veřejnost ZŠ 
Fotografování žáků na konci školního roku 2017/2018 Fa Byrtusová, ZŠ 
Outdoorové vyučování – Život v lese aneb jak se v něm bezpečně 
chovat, EVVO 

ZŠ 

Rostlina jako bytost – přednáška Klub Muzea Těšínska, 
ZŠ 

Pasování prvňáčků na čtenáře Město Třinec, Knihovna 
Třinec 

Den dětí – Kanadské hry ZŠ Osůvky, ZŠ Kanada, 
SR 

Školní výlet – Kunín ZŠ Osůvky, ZŠ Kanada, 
SR 

100 let od ukončení 1. světové války – přednáška ZŠ, Muzeum TŽ a 
města Třince 

Osudové osmičky v našich dějinách – výstava ZŠ, Muzeum TŽ a 
města Třince 

Hrou a vzděláním k vlastenectví – výstava ZŠ, Muzeum TŽ a 
města Třince 

Radovánky – kulturní vystoupení žáků pro veřejnost ZŠ, MŠ, SR 
Turnaj ve vybíjené ZŠ Osůvky, ZŠ Nebory, 

ZŠ Kanada 
Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018 ZŠ, SR 
 
 
9) ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
ŠD KANADA 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 
Návštěva Okresní výstavy drobného zvířectva v Třinci ZO ČSCH, ŠD 
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Drakiáda ŠD 
Hledání pokladu ŠD 
Příprava na Vánoční jarmark, výtvarničení ŠD 
Mikulášské pečení s paní kuchařkou ŠD, ŠJ Kanada 
Mikuláš v družině ZŠ, ŠD 
Vánoční jarmark ZŠ, ŠD 
Společné sáňkování ŠD 
Pyžamový karneval ZŠ, ŠD 
Účast na soutěži O nejkrásnější kraslici Muzeum TŽ a města 

Třince, ŠD 
Den Tísňové linky RZS Nemocnice Třinec, 

ŠD 
 
ŠD NEBORY 
Den otevřených dveří Hasičské záchranné stanice v Třinci HZS MSK, ŠD 
Návštěva krmelce ZŠ 
Lampionový průvod SR, ZŠ, MŠ 
Drakiáda ZŠ 
Vánoční vystoupení žáků pro seniory Dům sv. Josefa 

v Ropici, ZŠ 
Velikonoční jarmark ZŠ, ŠD 
Lyžařský výcvik ve Ski areálu Řeka ŠD 
Turnaj se seniory Dům sv. Josefa 

v Ropici, ZŠ 
 
ŠD OSŮVKY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Výtvarná soutěž  DDM Třinec, ŠD 
Den otevřených dveří Hasičské záchranné stanice v Třinci HZS MSK, ŠD 
Drakiáda  ŠD 
Soutěž Betlém, jak ho umím já! Muzeum TŽ a města 

Třince, ŠD 
Tvoření vánočních ozdob na Vánoční jarmark ŠD 
Tvorba karnevalových masek  ŠD  
Hrajeme si na sněhu  ŠD  
Valentýnské tvoření  ŠD 
Výtvarná soutěž: Malujeme se Školním projektem! Ovocentrum V+V, 

s.r.o., ŠD 
Čtenářská dílnička  ŠD  
Velikonoční tvoření  ŠD  
Barevné drátkování  ŠD 
Beseda s myslivcem  ŠD,  
Žabky skáčou na jaře - origami ŠD 
Duha hýří barvami – stínování pastelkami i barvami ŠD 
Zoologická zahrada na chodníku – kreslení křídou ŠD 
Pěstování bazalky – péče o rostliny ŠD 
 
 
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… 
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- tematická odpoledne (zdravá strava…) 
 

 
MATE ŘSKÉ 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 poskytují 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 a maňásková představení MD Šikulka, DA 

Šamšula 
Účast v projektu Zdraví dětem ZkusToZdravě, 

nezisková organizace, 
MŠ 

Účast v projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky ČOS, MŠ 
Projekt Čteme si spolu - tematické lekce Knihovna Třinec, MŠ 
Návštěva psího útulku v Třinci MěÚ Třinec, MŠ 
Knihovnická lekce Noemova archa Knihovna Třinec, MŠ 
Lampionový průvod  SR, MŠ, ZŠ 
Mikulášská nadílka v MŠ - besídka pro rodičovskou veřejnost MŠ, SR 
Kouzelný vánoční stromeček, účast ve výtvarné soutěži DDM, MŠ 
Posezení u vánočního stromku MŠ, rodiče 
Společná hodina předškoláků a žáků 1. a 2. ročníku MŠ, ZŠ 
Dětský karneval Cestou do pohádky SR, MŠ 
Knihovnická lekce Cestujeme s pohádkou Knihovna Třinec, MŠ 
Beseda pro rodiče se speciálním pedagogem Mgr. Šárkou Sohrovou MŠ, Poradna pro děti 

s.r.o. 
Předplavecký  výcvik  STARS Třinec, MŠ 
Ukázka výcviku služebního psa Městská policie Třinec, 

MŠ 
Muzikál Průzkumníci v Africe MŠ, divadelní 

společnost Letadlo 
Pomáháme přírodě - instalace hmyzích budek na pozemku školy SOŠ TŽ, MŠ, ZŠ 
Výchovný koncert Máme rádi písničky Hudební skupina Marbo 
Knihovnická lekce Cestování Knihovna Třinec, MŠ 
Den matek – vystoupení pro veřejnost MŠ 
Mezinárodní řemeslné hry 2018 SOŠ TŽ, MŠ 
Loutkové představení Pinocchio MŠ, Těšínské divadlo 

Bajka 
Fotografování dětí na konci školního roku  MŠ 
Den dětí - Cestou za pokladem MŠ, SR 
Kanadské radovánky, pasováním předškoláků na školáky SR, MŠ 
Školní výlet do Gajánku v Třinci MŠ, SR 
Knihovnická lekce Co se skrývá ve vesmíru Knihovna Třinec, MŠ 
Slavnostní rozloučení se všemi dětmi před prázdninami MŠ 
 
MŠ NEBORY 
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významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 
Projekt Třinec cvičí s dětmi – pro radost a pro zdraví Město Třinec, MŠ 
Výstava ovoce, zeleniny a květin ČZS Nebory, MŠ 
Série divadelních představení společnosti Smíšek Divadelní společnost 

Smíšek, MŠ 
Projekt Čteme si spolu - tematické lekce 
 

Knihovna Třinec, MŠ 

Knihovnické lekce Lidské tělo, Jak zvířátka spí Knihovna Třinec, MŠ 
Návštěva divadelního představení v Kině Kosmos – Obušku z pytle 
ven 

Těšínské divadlo Bajka, 
MŠ, ZŠ, SR, Městská 
knihovna Třinec 

Lampionový průvod SR, MŠ, ZŠ 
Mikulášská nadílka v MŠ - besídka pro rodičovskou veřejnost MŠ, SR 
Vzájemné zhlédnutí mikulášských a vánočních besídek  MŠ, ZŠ, PMŠ 
Posezení u vánočního stromku MŠ 
Návštěva evangelického kostela – Vánoční příběh MŠ, PMŠ, ZŠ, Farní 

sbor v Neborech 
Návštěva PMŠ – zhlédnutí představení ke Dni babiček a dědečků MŠ, PMŠ 
Divadelní představení – Maxipes Fík ZŠ, KD Trisia 
Společná hodina předškoláků a žáků 1. ročníku ZŠ, MŠ 
Dětský karneval s klaunem Family SR, MŠ 
Předplavecký výcvik  STARS Třinec, MŠ 
Výstava Fascinující svět brouků, Historie kočárků MŠ, SR, Muzeum TŽ a 

města Třince 
Velikonoční jarmarku v ZŠ MŠ, ZŠ 
Beseda pro rodiče se speciálním pedagogem Mgr. Šárkou Sohrovou MŠ, Poradna pro děti 

s.r.o. 
Výchovný koncert Máme rádi písničky Hudební skupina Marbo 
Den matek – vystoupení pro veřejnost MŠ 
Vzájemné zhlédnutí vystoupení ke Dni matek MŠ, PMŠ 
Výlet do Family parku Skalka - Ostrava MŠ, SR 
Den dětí MŠ, SR, ZŠ 
Fotografování dětí na konci školního roku, Tablo MŠ MŠ, SR, Fotostudio – 

K+M 
Zahradní slavnost pro rodičovskou veřejnost ZŠ, MŠ, SR 
Rozloučení s předškoláky SR, MŠ 
 
MŠ OSŮVKY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 
Projekt Třinec cvičí s dětmi – pro radost a pro zdraví Město Třinec, MŠ 
Série divadelních představení společnosti Smíšek Divadelní společnost 

Smíšek, MŠ, ZŠ, SR 
Projekt Čteme si spolu - tematické lekce Knihovna Třinec, MŠ 
Knihovnická lekce Noemova archa Knihovna Třinec, MŠ 

Drakiáda MŠ 

Stezka odvahy - Strašidelná Osůvka SR, MŠ, ZŠ 
Beseda s panem Holbou o pomoci vodícího psa handicapovanému 
člověku 

MŠ 
Ladislav Holba 

Mikulášská nadílka MŠ, SR 
Vzájemné zhlédnutí vánočních besídek MŠ, ZŠ  
Vánoční besídka pro rodiče Příběh o přátelství MŠ 
Posezení u vánočního stromku MŠ, SR 
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Beseda s myslivci a vycházka ke krmelci MŠ, Myslivecké 
sdružení 

Knihovnická lekce Jak krtek uzdravil myšku Knihovna Třinec, MŠ 
Dětský karneval ve stylu Cirkus SR, MŠ, ZŠ 
Knihovnická lekce Dvanáct hodin s Oskarem Knihovna Třinec, MŠ 
Beseda o zdravém stravování dětí Zdravík a Jedlík ZkusToZdravě, 

nezisková organizace, 
MŠ 

Společná hodina předškoláků a žáků 1. a 2. ročníku MŠ, ZŠ 
Loutkové divadlo Ledová královna 
 

MŠ, Těšínské divadlo 
Bajka 

Beseda pro rodiče se speciálním pedagogem Mgr. Šárkou Sohrovou MŠ, Poradna pro děti 
s.r.o. 

Předplavecký výcvik  STARS Třinec, MŠ 
Muzikál Průzkumníci v Africe MŠ, divadelní 

společnost Letadlo 
Cesta po stopách velikonočního zajíčka MŠ 
Boudo, budko – jarní vystoupení pro veřejnost MŠ 
Mezinárodní řemeslné hry 2018 SOŠ TŽ, MŠ 
Loutkové divadlo Pinocchio 
 

MŠ, Těšínské divadlo 
Bajka 

Návštěva žáků v MŠ – zhlédnutí jarního programu pro rodiče Boudo, 
budko 

MŠ, ZŠ 

Návštěva dětí MŠ v ZŠ – zhlédnutí programu ke Dni matek ZŠ, MŠ 
Školní výlet Mini Zoo s letní zahrádkou U klokana v Oldřichovicích MŠ  
Fotografování dětí na konci školního roku  MŠ, Foto Byrtusová 
Knihovnická lekce Co se skrývá ve vesmíru Knihovna Třinec, MŠ 
Radovánky – kulturní vystoupení dětí pro veřejnost SR, MŠ, ZŠ 
Rozloučení s předškoláky MŠ, SR 
Zábavné dopoledne plné pohádek a soutěží Ahoj školko! MŠ 
 
 
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 
13. 11. 2017 KHS Kontrola na základě odebrání vzorků a stěrů 

- bez nedostatků 
26. 1. 2018 SVS Státní veterinární 

správa 
Kontrola zařízení stravovacích služeb 

- bez nedostatků 
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16. 4., 18 - 20. 4. 2018 ČŠI Kontrola byla zaměřena na zjišťování 
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

na všech pracovištích v rámci p.o. 
Zpráva zveřejněna na webových stránkách 
školy, dne 11. 6. 2018 projednána školskou 
radou, 20. 6. 2018 projednána pedagogickou 

radou a 13. 6. 2018 vedením. 
 
 
J) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017 
 

příjmy  hlavní činnost vedlejší činnost 
dotace KÚ  13 067 111, 00 0 
příspěvek zřizovatele na investice 0 0 
příspěvek zřizovatele na provoz 3 114 000, 00 0 
jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 2 015 591, 03 108 438, 00 
dotace EU 0 0 
celkem 18 196 702, 03 108 438, 00 
 

výdaje hlavní činnost vedlejší činnost 
mzdové + sociální  12 956 864, 00 9 895, 00 
mzdové DPP - projekt EU 183 595, 00 0 
spotřeba materiálu 1 505 215, 92 71 522, 34 
energie 1 146 077, 50 4 318, 00 
opravy a údržba 977 772, 00 0 
DDHM 574 192, 94 0 
ostatní služby 758 083, 37 0 
odpisy 86 968, 00 0 
celkem 18 188 768, 73 85 735, 34 
 
Žádné mimořádné čerpání rozpočtu v roce 2017 nebylo uskutečněno.  
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
 hlavní činnost vedlejší činnost 
hospodářský výsledek 7 933, 30 22 702, 66 
celkem 7 933, 30 22 702, 66 
 
Přehled finančních fondů k 31. 12. 2017 
 
fond odměn 57 763, 00 
fond kulturních a sociálních potřeb 102 609, 40 
fond investic 693 639, 20 
fond rezervní tvořený ze zlepšeného 
hospodářského výsledku 

130 517, 35 

fond EU 261 304, 80 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán za účelem přispívání zaměstnancům na obědy, 
den učitelů, jubilea a kulturní vyžití. 
 
Tvorba 
fond odměn 0 
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fond rezervní 30 635, 96 
celkem 30 635, 96 

 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAM Ů 

 
název dotačního programu požadovaná 

částka 
přidělená 
částka 

Čerpáno 2017 

„Šablony pro MŠ a ZŠ I“, s reg. č. 
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005628“ 

825 118, 00 825 118, 00 233 766, 00 

 

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 - 6 235, 00 
Doplňující 
studium 

1 Předškolní 
pedagogika a 

pedagogika 1. stupně 

- vlastní krytí 

Studium 
metodika 
prevence 

1 Metodik prevence - 8 800, 00 

 

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

 
Ve školním roce 2017/2018 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 spolky rodičů při jednotlivých školách v oblasti: 
- pořádání společenských akcí pro rodičovskou veřejnost nebo pro žáky a jejich rodiče; 
- 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 zákonném stanoveném rozsahu. 
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Škola dále spolupracuje s dalšími partnery:  
- Městskou knihovnou Třinec; Městskou policií Třinec;  
- Pedagogicko-psychologickou poradnou Frýdek-Místek, p.o., odloučeným pracovištěm 

Třinec;  
- Trisií, a.s., Třinec, Divadelní společností Smíšek, Těšínským divadlem Bajka; 
- Muzeem Třineckých železáren a města Třince, Domem dětí a mládeže Třinec;  
- ACET ČR, o.s., Charitatní středisko Maják; 
- Městem 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 2017/2018 se škola opět zaměřila v rámci svých možností na modernizaci všech 
svých pracovišť.  Dostála cílům a závazkům, které si stanovila ve výroční zprávě za školní rok 
2016/2017.  
 
Škola i nadále v návaznosti na uplynulý školní rok výrazně podporovala mimoškolní aktivity, 
které pojala jako prevenci nežádoucího chování. Spolupracovala se spolky rodičů při zajišťování 
programů a organizací akcí pro děti MŠ, žáky ZŠ, žáky ŠD, rodičovskou i širokou veřejnost. 
Pedagogové všech pracovišť pomáhali při přípravách lampionového průvodu, plesu, karnevalu, 
zahradních slavností, výletů a dalších. Vedení školy výrazně podporovalo i zájmové vzdělávání 
mimo jiné i rozšířením kroužků. Kroužky byly organizovány ve spolupráci s DDM, neziskovými 
organizacemi v rámci nájmů a díky dotacím. V rámci dotačního programu Šablony pro ZŠ a MŠ 
I nabídla na všech svých pracovištích ZŠ čtenářský klub a doučování pro žáky ohrožené školním 
neúspěchem. Česká školní inspekce shledala při své kontrolní činnosti realizaci čtenářského 
klubu jako velmi přínosnou.  V ZŠ Kanada a v ZŠ Nebory byl ve spolupráci s Třineckou 
šachovou školou z.s. realizován šachový kroužek. V ZŠ Osůvky pro malý zájem nebyl tento 
kroužek realizován, stejně jako čtenářský klub. Žáci z Osůvek navštěvovali kroužek náboženství.   
 
V dubnu proběhla v organizaci kontrola ČŠI kvality a efektivity vzdělávání, výchovy a 
poskytovaných školských služeb. Místem kontroly byly všechny mateřské a základní školy 
v rámci organizace, všechny družiny a obě jídelny. Předmětem inspekční činnosti bylo 
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Dále pak zjišťování naplňování všech 
školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a příslušnými rámcovými 
vzdělávacími programy. Závěrečná zpráva ČŠI je přílohou výroční zprávy. Z hodnocení vyplývá, 
že je v organizaci nastaven funkční systém řízení, na kterém se podílí ředitelka, zástupkyně 
ředitelky a tým vedoucích zaměstnanců. Kvalitu výchovně vzdělávacího procesu pozitivně 
ovlivňuje systematická kontrolní a hospitační činnost, která je pravidelně vyhodnocovaná, a na 
jejím základě vedení školy přijímá opatření ke zvýšení efektivity vzdělávání.  
 
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 
do 1. ročníku a na druhý stupeň. V průběhu šestiletého období vytvořila funkční systém 
spolupráce mezi MŠ a ZŠ, a to jak v rámci dané místní části, tak v rámci organizace. Naplňování 
tohoto cíle ve své zprávě pozitivně zmiňuje ČŠI. Dalším z cílů, kterých se podařilo dostát, byly 
optimálně naplněné třídy mateřských škol v rámci organizace.  
 
Ve školním roce 2017/2018 se podařilo dostát závazkům v oblasti zkvalitnění výuky 
v základních školách v rámci organizace. Všichni pedagogové ZŠ byli zapojeni v rámci projektu 
Spoluprací k profesionalitě do série workshopů zaměřených na formativní hodnocení, kvalitu 
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výuky, práci s výchovně vzdělávacími cíli, práci s portfólii. Díky projektu vyškolila tři interní 
mentory. Účast v projektu rovněž velmi pozitivně hodnotila ČŠI. Vedení školy spatřuje přínos 
tohoto zapojení v oblasti spolupráce pedagogů ZŠ v rámci organizace, spolupráce s partnerskou 
malotřídní školou a významně ve zkvalitnění výuky. Škola díky projektu začala pracovat podle 
kompetenčního modelu Václava Šnerbergera, který popisuje jednotlivé oblasti výchovně 
vzdělávacího procesu a popisuje jejich kvalitu.  
 
V tomto roce se podařily plánované modernizace na všech budovách. Kromě každoročního 
malování a běžné údržby proběhla modernizace šatny v MŠ Kanada, opravy částí plotů na všech 
pracovištích, výměna dřezu a mycího pultu z nerezu ŠJ Kanada, modernizace toalet pro dívky 
v ZŠ Osůvky a částečná výměna světelných těles v ZŠ a MŠ Osůvky. V ZŠ Kanada a ZŠ Osůvky 
byla vyměněna stávající tabule za novou. Proběhla také částečná obnova stavitelných lavic a židlí 
v ZŠ Osůvky, výměna venkovních dveří k tělocvičně a opravy vnitřních dveří ZŠ Osůvky. V MŠ 
Nebory proběhly opravy venkovních herních prvků. 
I nadále je třeba pracovat na modernizaci všech budov. Vedení školy plánuje v roce 2018/2019 
zrealizovat:  
- výměnu tabule v ZŠ Kanada a ZŠ Osůvky – další etapa 
- renovaci WC chlapci v ZŠ Osůvky  
- výměnu světelných těles v MŠ Kanada a ZŠ Osůvky – další etapa 
- rozdělení ředitelny a sekretariátu v ZŠ Nebory 
- obnovu venkovních herních prvků v MŠ Nebory 
- nákup nábytku do kanceláře vedoucí v ZŠ Osůvky, vedoucí ŠJ Nebory 
- nákup nábytku do ŠD Kanada 
- obnovu stavitelných židlí a stolů – MŠ Osůvky, MŠ Nebory 
- nákup nábytku pro dvouleté děti – MŠ Nebory,  
- částečnou oprava plotů MŠ + ZŠ Kanada – další etapa 
 
ZŠ Nebory i nadále postrádá 1 učebnu a lepší zázemí pro školní družiny. Budova potřebuje 
kompletní rekonstrukci střechy, stejně tak jako budova ZŠ Osůvky, neboť obě jsou v havarijním 
stavu. Z důvodu chybějící učebny v ZŠ Nebory a nízkému počtu žáků ve dvou z ročníků této 
školy se nedaří vyhovět rodičům, kteří by pro své dítě upřednostnili vzdělávání ve třídě, která 
nebude spojena z různých postupných ročníků. Počet žáků v souladu s klesající populační 
křivkou dětí nastupujících k plnění základního vzdělávání klesá, a tak bude i nadále nutné spojit 
dva postupné ročníky do jedné třídy. 
 
Ve školním roce 2017/2018 probíhala ve všech ročnících výuka podle školního vzdělávacího 
plánu pro základní vzdělávání Hrou k poznání. V praxi byla ověřena jeho poslední verze. 
V mateřských školách se učilo podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
Korálek. V praxi byla ověřena jeho poslední verze. V rámci ověřování vyvstalo pár nezávažných 
nedostatků k odstranění. Ve školních družinách probíhalo zájmové vzdělávání dle programu 
Korálky zábavy a odpočinku.  
 
Základní školy se v rámci organizace i nadále zaměřily na důslednější podporu využití 
moderních digitálních technologií ve výuce s ohledem na psychohygienu žáků a důrazem na 
promyšlené využití.  Splněny byly tematické a časové plány jednotlivých ročníků a plán práce 
školy. Dařilo se eliminovat rizikové chování žáků především díky důsledné práci třídních učitelů, 
vedení školy, velmi dobré spolupráci se spolky rodičů a s rodiči obecně. Všechny negativní 
projevy byly okamžitě řešeny a dále sledovány. Důraz byl kladen na podporu kulturního rozvoje 
žáků, mimo jiné i účastí na kulturních a vzdělávacích akcích. Podpořen byl individuální zájem a 
nadání talentovaných žáků. Trvale úspěšná je škola v Dopravní soutěži mladých cyklistů a 
v pěveckých soutěžích.  
 
Priority a krátkodobé cíle pro školní rok 2018/2019:  
- V praxi ověřit poslední verzi ŠVP PV Korálek a podle potřeby navrhnout úpravy tak, aby byl 

neustále živým dokumentem školy. Odstranit případné nedostatky.   
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- 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.  

- Vytvářet podmínky pro sebehodnocení dětí v MŠ a žáků v ZŠ. Hodnocení vnímat především 
z hlediska motivačního. Podporovat učitele ve formativním hodnocení.  

- 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. Aktuální informace 
i nadále v předstihu a přehledně prezentovat na webových stránkách školy a v deníčcích. 

- Rozvíjet vztahy mezi pedagogickými zaměstnanci, zákonnými zástupci 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 spolky rodičů, organizacemi města Třince a dalšími partnery. 
- Usilovat o optimální naplněnost všech základních a mateřských škol v rámci organizace.  
- Nadále usilovat o modernizaci pracovišť.  
- I nadále úspěšně pokračovat v projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I. 
- Navázat projektem Šablony II a zabezpečit mimo jiné personální podporu MŠ a ZŠ. 
- Úspěšně pracovat na projektu Modernizace lokálních sítí v MŠ (Chytrýsek), jehož realizace 

byla odložena příjemcem dotace. 
- Nadále pokračovat v projektu Spoluprací k profesionalitě s cílem podpořit osobnostní  

a profesní rozvoj pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků, jejich vzájemnou 
spolupráci a  mentoring.  

 
            
Datum zpracování výroční zprávy: 25. 7. 2018 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 28. 8. 2018  

Školskou radou schváleno:  

Číslo jednací:  ZSK/0318/2018 
 
 
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
  Mgr. Petra Cemerková Golová 
 ředitelka školy 
 
 
 
 

P) PŘÍLOHY 

 
- Fotografie z akcí pro děti/žáky 
- Kopie diplomů a ocenění 
- Závěrečná zpráva ČŠI 
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