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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 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.   

 

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY 
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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: 

Statutární 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  

Jana Sikorová  

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) 

Výjimky 

Zřizovatelem povolena výjimka z nejnižšího průměrného 

počtu žáků ve třídě ZŠ, výjimka na počet dětí v MŠ Osůvky 

(25) a MŠ Kanada (28).  

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 

mailto:reditelka@zsmiru.cz
mailto:sekretariat@zsmiru.cz
https://www.zsmiru.cz/
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2018/2019 

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 3 36 36 2, 364 (AP 0, 639) 15, 23** 

Školní 

družina 

1 29 29 1, 000 29, 00 

Školní klub - - - - - 

Mateřská 

škola 

1 23 23 2, 000 11, 50 

Školní jídelna 1 57 - 1, 625 (+ 0, 2 vedoucí ŠJ) 31, 23 

 

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 3 42 14, 00 3, 864 (+ SP 0, 091) 10, 87 

Školní 

družina 

2 37 18, 50 1, 317 28, 09 

Školní klub - - - - - 

Mateřská 

škola 

2 35 12, 50 3 11, 67 

Školní jídelna 1 134 - 2, 625 (+ 0, 8 vedoucí ŠJ) 39, 12 

Výdejna ZŠ 1 44 - 0, 375 - 

 

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 18 18 1, 727 10, 42 

Školní 

družina 

1 18 18 0, 667 26, 99 

Školní klub - - - - - 

Mateřská 

škola 

1 24 24 2, 00 12, 00 

Výdejna  1 42 - 0, 250 (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 7 96 13, 71 7, 955  

(+ SP 0, 091 a AP 0, 639) 

12, 07** 

II. stupeň - - - - - 

Školní 

družina 

4 84 21, 00 2, 984 28, 15 

Školní klub - - - - - 

Mateřská 

škola 

4 82 20, 5 7, 00 11, 71 

Školní jídelna 2 191 - 4, 250 (+ 1 vedoucí ŠJ) 44, 94  

Výdejna 1 111 - 1, 00 - 
*Vysvětlivky: počty ZŠ, ŠD a MŠ k 30. 6. 2020 a ŠJ k 31. 10. 2019. / ** bez započítání asistenta pedagoga a spec. pedagoga 
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Ve školách jsou jen běžné třídy.  

 

Ve školním roce 2019/2020 škola úspěšně splnila podmínky projektu Šablony II. Díky tomu 

mohla pokračovat mj. v personální podpoře v ZŠ Kanada a MŠ Nebory, kde díky projektu mohli 

i nadále působit dva školní asistenti s polovičním úvazkem.  

 

Školská rada byla zřízena dne 20. 12. 2005 a má 6 členů. V prosinci 2017 proběhly volby členů 

pro období 2018 – 2020, ve školním roce 2019/2020 se členové školské rady sešli jednou. 

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. Spolupráce mezi školou a vedením 

spolků byla letos na vynikající úrovni. Vedení SR Osůvky a SR Nebory na konci školního roku 

poděkovalo celému týmu školy a školky za péči o děti a žáky. Vedení školy si poděkování, slov 

uznání a podpory, stejně jako bezproblémové spolupráce, velice váží.  

 název SR vznik IČO sídlo 

Kanada Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Třinec - 

Kanada 

3. 12. 2013 02396947 Třinec - Kanada 

Míru 247 

Nebory Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Nebory 11. 2. 1993 48428485 Třinec - Nebory 

165 

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 ročnících počet žáků 

 

Školní vzdělávací program Hrou k poznání od 

3. 9. 2007 

1. - 5.  111 

 

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, životabáseň 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 2019/2020 pracovali ve výuce s aplikacemi určenými pro žáky 1. 

stupně, někteří i s aplikací Plickers nebo se čtečkou QR kódů. Ředitelka školy podporuje 

používání moderních digitálních technologií na základě promyšleného záměru zkvalitnit 

vzdělávání, avšak s ohledem na psychohygienu žáků. Díky výše uvedenému byli všichni učitelé 

ZŠ připraveni a zvládli distanční vzdělávání, které probíhalo v celé České republice plošně od 

11. 3. 2020 – 25. 5. 2020 z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol v rámci 

prevence šíření koronaviru. Ředitelka školy ve spolupráci se zástupkyní ředitelky vytvořila 

manuál pro tvorbu digitálních pracovních listů v prostředí Google formulářů, umožňujících 

oboustrannou zpětnou vazbu bez zbytečného chatování, dopisování či telefonování. Všichni 

učitelé se velmi zodpovědně, aktivně a okamžitě zapojili do jejich tvorby. Velkou výhodou bylo, 

že navázali na vlastní třídní vzdělávací plány a na učivo, které probrali před uzavřením škol. 

Distanční vzdělávání díky tomu probíhalo „na míru“ každé třídě, každému jednotlivci a bylo 

přizpůsobeno individuálním potřebám žáků. Přechod z prezenčního do distančního vzdělávání 

byl i přes neplánovanou změnu, která nastala ze dne na den, plynulý a systematický stejně, jako 
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přechod z distančního na prezenční vzdělávání po otevření škol od 25. 5. 2020. Učitelé se během 

uzavření škol věnovali také žákům bez přístupu k PC nebo internetu. Spolupráce s rodiči se 

prohloubila. Vedení školy ocenilo, že se do distančního vzdělávání aktivně zapojily, až na pár 

výjimek, všechny rodiny. Prohloubena byla i samostatnost v přístupu ke vzdělávání zejména 

starších žáků. Ředitelka školy hledala vhodné platformy pro vzdělávání, které by rodiny 

nezatížily finančně nebo časově. Kromě prostředí Google formulářů (digitální pracovní listy) 

žáci pracovali také např. v platformě padlet.com, která částečně umožnila chybějící sociální 

kontakt spolužáků.  

 

Škola je sedmým rokem zapojena do DM preventivního programu VESELÉ ZOUBKY, který 

žákům 1. ročníku ukazuje, jak pečovat o chrup a ústní hygienu.  

  

Z důvodů uzavření škol letos nebylo možné zajistit dopravní výchovu a mimo jiné i výuku na 

dopravním hřišti ve standartním rozsahu.  

 

Významné aktivity pedagogického sboru a publikační činnost:  

Ředitelka i v tomto školním roce, a to zejména v době distančního vzdělávání, spolupracovala s 

Národním pedagogickým institutem České republiky. Na stránkách RVP.cz publikovala 

materiály k podpoře výuky na dálku, aby tento způsob výuky pomohla zkvalitnit. Učitelský sbor 

ZŠ byl proškolen v rámci projektu Spoluprací k profesionalitě a stihl povinné aktivity i přes výše 

uvedená omezení.  

 

Nepovinné předměty a volitelné předměty 

- - 

 

Kroužky  

 

Příspěvková organizace nabídla ve spolupráci s DDM Třinec pro žáky všech svých škol kroužky. 

Nabídku využili jen rodiče žáků ZŠ Nebory, ZŠ Kanada a ZŠ Osůvky. Někteří pedagogové ZŠ 

vedli kroužky jako vedoucí kroužků Domu dětí a mládeže, Třinec, příspěvkové organizace. Další 

kroužky se škole podařilo otevřít díky spolupráci s neziskovými organizacemi či díky zájemcům 

v rámci pronájmu. 

 

Kroužky byly vedeny v prostorách školy.  

 

ZŠ Kanada Školní družina s prvky angličtiny, D. Kačalová Kroužek v rámci ŠD 

Šachový kroužek, Ing. Jan Sikora Třinecká šachová škola 

z.s. 

ZŠ NEBORY Kroužek angličtiny, Mgr. Krenželoková DDM Třinec, p. o. 

Sportovní kroužek Fit Factory - S. Szkanderová nájemce 

Šachový kroužek, Ing. Sikora Třinecká šachová škola 

z.s. 

ZŠ OSŮVKY Kroužek náboženství nájemce 

Kroužek angličtiny nájemce 

 

Mezinárodní spolupráce 

Všechny ZŠ  

 

V tomto školním roce nebyla uskutečněna (mj. i z důvodu uzavření škol). 

 

Spolupráce v rámci organizace za školní rok 2019/2020 

 

Sportovní odpoledne pro děti s opékáním párků ZŠ Kanada, MŠ Kanada, SR 

Ozdravný pobyt žáků 1. - 5. ročníku Strážek ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky 
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ZŠ Kanada, ZŠ Osůvky knihovnická lekce 

(4. a 5. ročník) 

ZŠ Kanada, ZŠ Osůvky 

Lampionový průvod ZŠ Kanada, MŠ Kanada, SR 

Lampionový průvod ZŠ Nebory, MŠ Nebory, SR 

Stezka odvahy - Strašidelná Osůvka  ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky, SRPŠ 

Vzájemné zhlédnutí vánočního vystoupení pro 

veřejnost 

ZŠ Kanada, MŠ Kanada 

Vzájemné zhlédnutí vánočního vystoupení pro 

veřejnost 

ZŠ Nebory, MŠ Nebory 

Vzájemné zhlédnutí vánočního vystoupení pro 

veřejnost 

ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky 

Společná hodina předškoláků a žáků 1. a 2. 

ročníku 

ZŠ Kanada, MŠ Kanada 

 

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

 

Společná hodina předškoláků a žáků 1. a 2. 

ročníku 

ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky 

Beseda o Emocích - MPP ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky 5. 

ročník 

Dětský karneval   ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky, SRPŠ 

Série divadelních představení společnosti 

Smíšek 

Divadelní společnost Smíšek, ZŠ Osůvky, 

MŠ Osůvky, SRPŠ 

Pasování prvňáčků na čtenáře Akce z důvodu uzavření škol odpadla.  

Školní výlet  Akce z důvodu uzavření škol odpadla. 

Kanadské radovánky s pasování předškoláků na 

školáky, rozloučení s žáky 5. ročníku 

Akce z důvodu uzavření škol odpadla. 

Radovánky - kulturní vystoupení žáků pro 

veřejnost, rozloučení s žáky 5. ročníku 

Akce z důvodu uzavření škol odpadla. 

Radovánky - kulturní vystoupení žáků pro 

veřejnost, rozloučení s žáky 5. ročníku 

Akce z důvodu uzavření škol odpadla. 

Turnaj ve vybíjené Akce z důvodu uzavření škol odpadla. 

 

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 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 3, 91 
+ 0, 639 AP 

5 5, 122 3 2, 394 

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 Nebory. 

V ZŠ Kanada působil v roce 2019/2020 školní asistent s úvazkem 0,5. (Bylo financováno z 

dotačního projektu Šablony II.). Výše úvazků školních asistentů nejsou v tabulce zahrnuty.   

 

Pedagogičtí pracovníci 

 MŠ KANADA MŠ NEBORY MŠ OSŮVKY 

počet osob úvazky počet osob úvazky počet osob úvazk

y 

Interní pracovníci 2 2, 0 3 3, 0 2 2, 0 

Externí pracovníci 0 0 0 0 0 0 

 

V MŠ Nebory působil v roce 2019/2020 školní asistent s úvazkem 0, 5. (Bylo financováno z 
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dotačního projektu Šablony II.). 

 

Pedagogičtí pracovníci celkem za organizaci 

 ZŠ MŠ 

 počet fyzic. osob přepoč. úvazky počet fyzic.osob přepoč. úvazky 

Interní pracovníci 13 11, 426  

+ 0, 639 AP 

7 7 

Externí pracovníci - - - - 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 

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 30 

2 učitelka 0, 546 ano, VŠ - I. stupeň 40 

3 učitelka 1,0 ano, VŠ - I. stupeň 3 

4 učitelka 0,364 ano, VŠ - učitelství pro ZŠ - VV - 2. stupeň 9 

5 vychovatelka ŠD 0, 583 ano, ÚSO, CŽV vychovatelství 32 

6 vychovatelka ŠD  ano, VŠ - učitelství pro ZŠ - VV - 2. stupeň 9 

7 asistent pedagoga 0,639 ano, ÚSO  zdravotnická škola, kurz AP 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 

22 

2 učitelka  1, 0 ano, VŠ - I. stupeň 9 

3 učitelka 1, 0 ano, VŠ - I. stupeň 4 

4 učitelka 0, 864 ano - vychovatelství, studující 1. stupeň 1 

5 speciální pedagog 0, 091 ano, VŠ - speciální pedagogika 11 

6 vychovatelka ŠD 0, 917 ano, SPŠ vychovatelství 31 

7 vychovatelka ŠD 0, 250 ano - vychovatelství, studující 1. stupeň 1 

 

ZŠ OSŮVKY 

pořadové 

číslo 

pracovní zařazení, 

fce 

úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace 

roků ped. 

praxe 

1 vedoucí učitelka  0, 909 ano, VŠ - I. stupeň 28 

2 učitelka 0, 818 ano, VŠ - I. stupeň 32 

3 vychovatel ŠD 0, 5 ano, VŠ - teologie 2 

4 vychovatelka ŠD 0, 167 ano, VŠ - I. stupeň 28 

 

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 39 

2 učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 38 

 

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. 20 

2 učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 37 
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3 učitelka 1, 0 ano, VŠ - učitelství VV pro SŠ, SŠ - 

předškolní pedagogika 

10 

 

MŠ OSŮVKY 

1 vedoucí učitelka 1, 0 ano, ÚSO pro MŠ 28 

2 učitelka 1, 0 ano, ÚSO předškolní a mimoškolní pdg. 16 

 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků 
věk ZŠ 

KANADA 

MŠ 

KANADA 

ZŠ 

NEBORY 

MŠ 

NEBORY 

ZŠ 

OSŮVKY 

MŠ 

OSŮVKY 

20 – 30 1 + 1 AP 0 1 ** 0 1 0 

31 – 40 1** 0 1 1 0 1 

41 – 50 0 0 2 1 0 0 

51 – 65 3  2 1 1 3** 1 

 

** při souběhu PS počítána každá PS zvlášť (např. 1 osoba – vychovatelka + učitelka = 2 

pedagogičtí pracovníci) 

Celkový počet interních pedagogických pracovníků (fyz. počet osob za celou p. o.) je 23, z toho 

1 muž.   

 

Ve školním roce vyučovali: 

- v mateřských školách naší organizace jen kvalifikovaní pedagogové; 

- ve školních družinách jen kvalifikovaní pedagogové;  

- v základních školách kvalifikovaní pedagogové, 1 studující k doplnění kvalifikace a 1 bez 

požadované aprobace, který od 1. 9. 2020 zahájí studium k doplnění. 

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

tak učinili.  

(Výše uvedená data jsou k 30. 6. 2020.) 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů 
 ZŠ 

KANADA 

MŠ 

KANADA 

ZŠ 

NEBORY 

MŠ 

NEBORY 

ZŠ 

OSŮVKY 

MŠ 

OSŮVKY 

Odborná 

kvalifikace 
100 % 100% 83 % 100%  100% 100% 

Aprobovanost 

výuky 

91 % - 83% - 100% - 

 

(Výše uvedená data jsou k 30. 6. 2020.) 

 

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 účetní 1, 000 ÚSO - prodavačka, kurz účetní 

3 administrativní pracovník 0, 400 VŠ - křesťanská výchova 
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ZŠ OSŮVKY 

1 školnice 

pracovnice provozu ŠJ - výdej 

0, 500 

0, 250 

SOU - prodavačka 

 

MŠ KANADA 

1 uklízečka 0, 375 ÚSO - zemědělské 

2 uklízečka 0,250 ÚSO 

 

MŠ NEBORY, ŠJ NEBORY 

1 školnice 1, 000 SOU - elektro 

2 kuchařka 0,875 SOU - kuchařka, servírka 

3 pomocná kuchařka 0,875 SOU - obráběčka kovů 

4 pomocná kuchařka 0,875 SOU - kuchařka, servírka 

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 DĚTÍ A ŽÁKŮ 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2019/2020 

ZŠ KANADA 
zapsaní do  

1. ročníku 2019 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili do  

1. ročníku 2019 

zapisovaní do 

1. ročníku 2020 

počet žádostí  

o odklad 

nastoupí do  

1. ročníku 2020 

16 2 16 2 0 2 

 

ZŠ NEBORY 
zapsaní do  

1. ročníku 2019 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili do  

1. ročníku 2019 

zapisovaní do 

1. ročníku 2020 

počet žádostí  

o odklad 

nastoupí do  

1. ročníku 2020 

9 2 9 12 0 11 

 

ZŠ OSŮVKY 
zapsaní do  

1. ročníku 2019 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili do  

1. ročníku 2019 

zapisovaní do 

1. ročníku 2020 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupí do  

1. ročníku 2020 

5 0 5 4 1 3 

 

E) VÝSLEDKY CHOVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Celkový prospěch žáků ve škole k 30. 6. 2020 

ZŠ KANADA 

ročník počet žáků 

celkem 

prospělo 

s vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 

slovně 

1. 16 16 0 0 0 

2. 6 6 1 0 0 

3. 7 6 1 0 0 

4. 3 1 2 0 1 

5. 4 4 0 0 0 

Celkem 36 33 3 0 1 
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ZŠ NEBORY 

ročník počet žáků 

celkem 

prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 

slovně 

1. 9 9 0 0 0 

2. 9 9 0 0 0 

3. 10 8 2 0 0 

4. 3 3 0 0 0 

5. 11 9 2 0 0 

Celkem 42 38 4 0 0 

 

ZŠ OSŮVKY 

ročník počet žáků 

celkem 

prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 

slovně 

1. 5 5 0 0 0 

2. 4 3 1 0 0 

3. 7 6 1 0 0 

4. 0 0 0 0 0 

5. 2 2 0 0 0 

Celkem 18 16 2 0 0 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2019/2020 

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 
1 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 
2 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 
- - - - - - - - - - - - 

 

Škola měla 100% úspěšnost v přijetí přihlášených na osmiletá gymnázia.  

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Výsledky prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 

 

Školní preventivní program na školní rok 2019/2020 byl realizován podle dlouhodobého plánu, 

který vychází z pokynů MŠMT ČR. Byl zaměřen na prevenci rizikového chování žáků. Ve 

školním roce 2019/2020 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.  
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Pochvaly a ocenění za školní rok 2019/2020 

 

ZŠ 

 

K

A

N

A

D

A 

počet 

pochval 

typ pochvaly zdůvodnění 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

pochvala třídního učitele 

 

 

 

 

 

 

 

pochvala ředitele školy 

- za píli, svědomitost a aktivitu ve vyučování (10) 

- za píli a svědomitost (7) 

- za píli a aktivitu ve vyučování (1) 

- za výborný prospěch, svědomitost a aktivitu ve 

vyučování (1) 

- za vzornou domácí přípravu na vyučování a 

aktivní a zodpovědný přístup k distančnímu 

vzdělávání (3) 

 

- za reprezentaci školy na Vánočním turnaji 

v bleskové šachové hře v rámci projektu OKAP 

(1) 

 

ZŠ 

 

N

E

B

O

R

Y 

počet 

pochval 

typ pochvaly zdůvodnění 

 

39 

  

 

pochvala třídního učitele 

- za svědomitost a píli při plnění školních 

povinností (9) 

- za úspěšnou reprezentaci školy v pěvecké soutěži 

Nebory mají talent (2) 

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

- za vzorné chování a píli při  plnění školních 

povinností (12) 

- za aktivní a zodpovědný přístup k distančnímu 

vzdělávání (7) 

- za svědomitou práci během distančního 

vzdělávání (7) 

 

ZŠ 

  

O

S

Ů

V

K

Y 

počet 

pochval 

typ pochvaly zdůvodnění 

 

19 

 

 

 

pochvala třídního učitele 

- za vzorné chování a pečlivou přípravu na 

vyučování (2), 

- za vynikající prospěch a vzorné plnění 

žákovských povinností (1), 

- za vynikající prospěch, vzorné chování a 

výborné plnění výukových povinností (1), 

- za vzorné plnění žákovských povinností (2), 

- za vzorné chování (3), 

- za výborný prospěch a aktivní přístup (1), 

- za vzorné chování, vynikající prospěch a 

výborné plnění školních povinností (2), 

- za vzorné chování a vynikající prospěch (1), 

- za aktivní a zodpovědný přístup k distančnímu 

vzdělávání (5), 

- za vzornou domácí přípravu na vyučování a 

aktivní a zodpovědný přístup k distančnímu 

vzdělávání (1) 
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Napomenutí a důtky za školní rok 2019/2020 
 

ZŠ KANADA počet  typ  zdůvodnění % z počtu žáků 

0 napomenutí - 0% 

0 důtka - 0% 

 

ZŠ NEBORY počet  typ  zdůvodnění % z počtu žáků 

1 napomenutí - za porušování 

školního řádu 

(za nenošení 

učebnic 

a žákovských 

potřeb do školy 

podle rozvrhu 

hodin a pokynu 

vyučujících) 

2,38% 

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 2019/2020 

 

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 2019/2020 
 

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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Snížené stupně z chování na konci školního roku 2019/2020 

 

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 2019/2020 

 

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 žácích se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2019/2020 

 

ZŠ KANADA Stupeň podpůrných opatření ročník počet žáků 

1. stupeň 3., 4. 4 

2. stupeň 4. 1 

3. stupeň 5. 1 

z toho nadaní žáci - 0 

z toho žáci mimořádně nadaní - 0 

 

ZŠ NEBORY Stupeň podpůrných opatření ročník počet žáků 

1. stupeň 3. 2 

2. stupeň 2., 3., 5. 3 

z toho nadaní žáci 3. 1 

z toho žáci mimořádně nadaní - 0 

  - 0 

 

 

 

ZŠ OSŮVKY Stupeň podpůrných opatření ročník počet žáků 

 1. stupeň 2. 1 

2. stupeň - 0 
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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 SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

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 2019/2020 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 

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 

Magistrátu města Třince);  

- 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. 

Ve školním roce 2019/2020 nebyly řešeny žádné vážné výchovné problémy. Školní rok probíhal 

v příjemné atmosféře a ve vzájemné respektu mezi všemi aktéry vzdělávání, a to na všech 

pracovištích.  
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

(DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 

V době uzavření škol od 11. 3. 2020 – 22. 5. 2020 se celý tým pedagogů ZŠ, MŠ a ŠD účastnil 

různých webinářů, aby co nejlépe vedl distanční vzdělávání. Prohloubila se a významně 

zkvalitnila spolupráce všech pedagogických zaměstnanců. Spolupracovali během on-line porad a 

během tvorby digitálních pracovních listů. Zapojeno bylo 100% pedagogických zaměstnanců. 

Aktivní v sebevzdělávání pomocí webinářů byly i ředitelka a zástupkyně ředitelky, které na 

základě nabytých informací a sdílení dobré praxe nastavily strategii pro distanční vzdělávání a 

seznam vhodných webinářů pro kolegy.  

 

ZŠ KANADA 

druh semináře/kurzu/webináře počet 

účastníků 

finanční 

náklady 

poznámka 

Workshop pro partnery projektu  1 0,- Projekt Realizace lokálních sítí 

mateřských škol v gramotnostech 

KA3 - Podpora pedagogických 

pracovníků v zavádění kolegiální 

podpory (individualizace výuky 

a formativní hodnocení) 

3 0,- 2016 - 2020 

Dítě s ADHD syndromem a jinak 

neklidné děti 

3 0,- Místní akční plán II v ORP Třinec, 

reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000896

3 
PhDr. Jan Svoboda - Jak správně 

vychovat dítě 

3 0,- Místní akční plán II v ORP Třinec, 

reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000896

3 

Workshop manuální zručnosti pro 

učitele pracovních činností  

1 0,- Místní akční plán II v ORP Třinec, 

reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000896

3 

GDPR ve výuce v době nouzového 

stavu 
 

4 0,- Projekt SYPO 

Online výuka na 1. stupni ZŠ pro 

začátečníky (PADLET) 
 

4 0,- Projekt SYPO 

On-line výuka z pohledu rodiče 
 

4 0,- Projekt SYPO 

Webinář  robotiky pro MŠ a ZŠ 
 

1 0,- moravia.education 

Webinář  robotiky pro ZŠ 
 

1 0,- moravia.education 

Webinář Regionální školství 

v podmínkách nouzového stavu 

s ministrem Robertem Plagou 

1 0,- ČMOS 

Jak dnes poskytovat podpůrná 

opatření? 
 

5 0,- NPI ČR 

Jak pracovat s metodikou dopravní 

výchovy pro družiny a jiná 

mimoškolní zařízení – dopravní 

výchova ŠD 

1 0,- NPI ČR 
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Online výuka na 1. stupni ZŠ: 

Inspirujte se třeba s Agátou, 

Matýskem nebo Oskarem 
 

1 0,- Projekt SYPO 

Jak dnes učit off-line žáky nebo 

žáky s omezeným přístupem 

k telefonu a internetu? 
 

2 0 NPI ČR 

Komunikace se žáky a rodiči 

v dobách karantény, aneb jak si 

nepoškodit vzájemné vztahy 
 

4 0,- NPI ČR 

Online seminář Formativní 

hodnocení 

4 0,- NPI ČR 

Online seminář Formativní 

hodnocení II 

4 0,- NPI ČR 

Jak psát slovní hodnocení a jaké 

jsou jeho (ne)výhody 
 

3 0,- NPI ČR 

Webinář Financování regionálního 

školství 

1 0,- NPI ČR 

Webinář k aktuálním legislativním 

a organizačním problémům 

v regionálním školství  

1 0,- NPI ČR 

 

ZŠ NEBORY 

druh semináře/kurzu počet 

účastníků 

finanční 

náklady 

poznámka 

KA2 - Podpora vedoucích pracovníků  1 0,- 2016 - 2020 

KA3 - Podpora pedagogických 

pracovníků v zavádění kolegiální 

podpory (individualizace výuky  

a formativní hodnocení) 

4 0,- 2016 - 2020 

GDPR ve výuce v době nouzového 

stavu 

4 0,- Projekt SYPO 

Online výuka na 1. stupni ZŠ pro 

začátečníky (PADLET) 

4 0,- Projekt SYPO 

Online výuka z pohledu rodiče 3 0,- Projekt SYPO 

Webinář robotiky pro ZŠ 3 0,- moravia.education 

Jak dnes poskytnout podpůrná 

opatření? 

3 0,- NPI ČR 

Webinář Regionálního školství 

v podmínkách nouzového stavu 

s ministrem Robertem Plagou 

1 0,- ČMOS 

Jak pracovat s metodikou dopravní 

výchovy pro družiny a jiná 

mimoškolní zařízení – dopravní 

výchova ŠD 

2 0,- NPI ČR 

Online seminář Formativní hodnocení 4 0,- NPI ČR 

Online seminář Formativní hodnocení 

II  

4 0,- NPI ČR 

Online výuka na 1. stupni ZŠ pro 

začátečníky 

3 0,- Projekt SYPO 
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Online vzdělávání z pohledu učitelů 

v době uzavření škol 

3 0,- Projekt SYPO 

Jak dnes učit off-line žáky nebo žáky 

s omezeným přístupem k telefonu 

a internetu?  

3 0,- Projekt SYPO 

Online vzdělávání z pohledu ředitele 

školy 

1 0,- Projekt SYPO 

Komunikace se žáky a rodiči 

v dobách karantény, aneb jak si 

nepoškodit vzájemné vztahy 

4 0,- NPI ČR 

Nástěnky Padlet a Linolt 1 0,- GUG.cz 

Jak na hodnocení v Google Učebně, 

písemky a kontrolní testy v Google 

formulářích 

1 0,- Projekt SYPO 

 

ZŠ OSŮVKY 

druh semináře/kurzu počet 

účastníků 

finanční 

náklady 

poznámka 

KA3 - Podpora pedagogických 

pracovníků v zavádění kolegiální 

podpory (individualizace výuky  

a formativní hodnocení) 

2 0,- 2016 – 2020 

 

GDPR ve výuce v době nouzového 

stavu 

3 0,- Projekt SYPO 

On-line výuka na 1. stupni ZŠ pro 

začátečníky (PADLET) 

3 0,- Projekt SYPO 

On-line výuka z pohledu rodiče 2 0,- Projekt SYPO 

Jak dnes poskytovat podpůrná 

opatření? 

3 0,- NPI ČR 

Jak pracovat s metodikou dopravní 

výchovy pro družiny a jiná 

mimoškolní zařízení – dopravní 

výchova SD 

2 0,- NPI ČR 

On-line výuka na 1. stupni ZŠ: 

Inspirujte se třeba s Agátou, 

Matýskem nebo Oskarem 

2 0,-  Projekt SYPO 

Komunikace se žáky a rodiči 

v dobách karantény, aneb jak si 

nepoškodit vzájemné vztahy 

3 0,- NPI ČR 

On-line seminář Formativní 

hodnocení  

2 0,- NPI ČR 

On-line seminář Formativní 

hodnocení II 

2 0,- NPI ČR 

Jak psát slovní hodnocení a jaké jsou 

jeho (ne)výhody 

2 0,- NPI ČR 

Workshop manuální zručnosti pro 

učitele pracovních činností 

1 0,- Místní akční plán II v ORP 

Třinec, reg.č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000

8963 

 

MŠ KANADA    

druh semináře/kurzu počet 

účastníků 

finanční 

náklady 

poznámka 
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SPC Třinec- Syndrom ADHD a jinak 

neklidné dítě 

1 0,- Místní akční plán II v ORP Třinec, 

reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000896

3 

Centrum kolegiální podpory 2 0,- Projekt Realizace lokálních sítí 

mateřských škol v 

gramotnostech 

PhDr. Jan Svoboda - Jak správně 

vychovat dítě 

1 0,- Místní akční plán II v ORP Třinec, 

reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000896

3 

Robotika v MŠ 2 0,- Webinář MORAVIA Consulting 

spol. s. r. o. 

Hrajeme si, hýbeme se v mateřské 

škole 

2 0,- Webinář k oborové didaktice, 

Mgr. Bc. Michael Novotný 

GDPR ve výuce v době nouzového 

stavu 

2 0,- Projekt SYPO 

 

MŠ NEBORY 

druh semináře/kurzu počet 

účastníků 

finanční 

náklady 

poznámka 

SPC Třinec - Syndrom ADHD a 

jinak neklidné dítě 

1 0,- Místní akční plán II v ORP Třinec, 

reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000896

3 
Workshop pro partnery projektu  1 0,- Projekt Realizace lokálních sítí 

mateřských škol v gramotnostech 

Centrum kolegiální podpory 3 0,- Projekt Realizace lokálních sítí 

mateřských škol v gramotnostech 

PhDr. Jan Svoboda - Jak správně 

vychovat dítě 

3 0,- Místní akční plán II v ORP Třinec, 

reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000896

3 

Nerovnosti ve vzdělávání, 

v regionech a jejich hrozba 

pro budoucnost - Knihovna Třinec 

1 0,- MAP II v ORP Třinec, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000896

3 

Hrajeme si, hýbeme se v mateřské 

škole 

3 0,- Webinář k oborové didaktice, 

Mgr. Bc. Michael Novotný 

GDPR ve výuce v době nouzového 

stavu 

3 0,- Projekt SYPO 

Jak inovovat školní vzdělávací 

program v MŠ 

1 1 299,- Agentura vzdělávání dospělých 

AVDO Olomouc 

 

MŠ OSŮVKY 

druh semináře/kurzu počet 

účastníků 

finanční 

náklady 

poznámka 

Workshop Raná péče 1 0,- Statutární město Třinec - MAP 

II 

Děti s ADHD syndromem 1 0,- Statutární město Třinec - MAP 

II 

CKP 1 0,- Statutární město Třinec - MAP 

II 

Jan Svoboda - Jak správně vychovat 

dítě 

1 0,- Statutární město Třinec - MAP 

II 

Robotika v MŠ 2 0,- Webinář MORAVIA 

Consulting spol. s. r. o. 

Hrajeme si, hýbeme se v mateřské 

škole 

2 0,- Webinář k oborové didaktice, 

Mgr. Bc. Michael Novotný 

GDPR ve výuce v době nouzového 

stavu 

2 0,- Projekt SYPO 
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H)  SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY – POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ  

 

ZŠ KANADA 

 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 

ve školním kole 

počet účastníků 

v oblastním kole 

počet účastníků 

v okresním kole 

Beskydský azimut mládeže 0 25 0 

Matematika hrou 0 3 0 

Vánoční šachový turnaj 

v bleskové hře 

0 9 0 

Recitační soutěž 35 3 0 

Soutěž ve zpěvu 34 1 0 

 

ZŠ NEBORY 

 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 

ve školním kole 

počet účastníků 

v oblastním kole 

počet účastníků 

v okresním kole 

Beskydský azimut mládeže 43 0 0 

Pěvecká soutěž Rozvíjej se 

poupátko         

- 3 1 postup do Talent 

Frýdek Místek 

Talent Frýdek - Místek - - 1 

Recitační soutěž 44 9 0 

Matematická Olympiáda 11 0 0 

Matematická Pythagoriáda 6 1 0 

Soutěž ve zpěvu 15 3 0 

 

ZŠ OSŮVKY 

 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 

ve školním kole 

počet účastníků 

v oblastním kole 

počet účastníků 

v okresním kole 

Beskydský azimut mládeže 13 0 0 

Recitační soutěž 17 3 0 

Soutěž ve zpěvu 16 0 0 

 

 

Významná ocenění ve školním roce 2019/2020 

1. místo Nebory mají talent - A. Cemerková 

2. místo Nebory mají talent - K. Bojková 

Cena diváků Nebory mají talent - K. Raszková 

2. místo v oblastní soutěži pěvecké soutěži Rozvíjej se, poupátko - A. Cemerková 

8. místo v okresní soutěži talent Frýdek - Místek - A. Cemerková 

2. místo ve Vánočním turnaji v bleskové šachové hře v rámci projektu OKAP - Z. Mrózková 

 
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 2019 TJ TŽ Třinec, ZŠ 

Outdoorové vyučování Stromy ZŠ 

Sportovní odpoledne pro děti s opékáním párků SR, ZŠ, MŠ 

Fotografování prvňáčků ZŠ, P. Pilch 
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Gulliverovy cesty - divadelní představení  Těšínské divadlo - 

Bajka 

Ozdravný pobyt žáků 1. - 5. ročníku Podmitrov ZŠ, MŽP, Magistrát 

města Třince 

Fany a pes, kino -  téma - 30. let od sametové revoluce Městské kino Kosmos, 

ZŠ 

Knihovnická lekce S Petrem a Pavlem o 50 let zpět (4. - 5. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Kanada, ZŠ Osůvky 

Knihovnická lekce Barevný svět (2. - 3. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Lampionový průvod  SR, ZŠ, MŠ 

Matematika hrou ZŠ, JMZŠ Třinec 

Projekt Hasík (1. a 2. r.) HZS MSK Třinec, ZŠ 

Knihovnická lekce  Poprvé v knihovně s Kamilem (1. ročník) Knihovna Třinec, ZŠ 

Matematika hrou Mapy II, DDM, ZŠ 

Vánoční šachový turnaj v bleskové hře ZŠ, Moravskoslezský 

krajský šachový svaz 

Mikulášská nadílka SR, ZŠ 

Návštěva ZŠ v MŠ - vzájemné zhlédnutí programu na vánoční 

besídku  

ZŠ, MŠ 

Vánoční jarmark ZŠ, rodiče 

Ochutnávka citrusových plodů a ořechů Projekt Ovoce 

a zelenina do škol, 

Mléko do škol, ZŠ 

Koledování u krmelce ZŠ 

Plavecký výcvik pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ, STARS Třinec 

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

Recitační soutěž Dětská scéna 2020 (1. - 5. ročník) - školní kolo ZŠ, SR 

Rozdání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

(1. - 5. r.) 

ZŠ 

Knihovnická lekce Flétničkovi aneb o hudbě (1. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Knihovnická lekce Poštou havraní (4. a 5. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Knihovnická lekce Veverka a její přátelé (2. - 3. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Beseda o Emocích - MPP ZŠ - 5. ročník, Bunkr 

Recitační soutěž Dětská scéna 2019 (1. - 5. ročník) - obvodní kolo DDM Třinec, ZŠ  

Pěvecká soutěž Zpěváček 2020 - školní kolo ZŠ, SR 

Dětský karneval  ŠD, ZŠ, SR 

Pěvecká soutěž Zpěváček 2020 - obvodní kolo DDM Třinec, ZŠ 

Uzavření školy nařízením MZ ze dne 10. 3. 2020 11. 3. - 24. 5. 2020 

Preventivní program Veselé zoubky dm drogerie market 

s.r.o. 

Den dětí ZŠ, SR 

Výuka v přírodě ZŠ, SR 

Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020, rozloučení 

s odcházejícími žáky 

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  

Beskydský azimut mládeže v orientačním běhu 2019 TJ TŽ Třinec, ZŠ 

Outdoorové vyučování (1. - 5. ročník) ZŠ  

Výstava ovoce a zeleniny (1. - 5. ročník)  ČZS Nebory 

Návštěva interaktivní učebny biologie (1. - 5. ročník) DDM Třinec 

Výlet spolku rodičů na Filipku SR při ZŠ a MŠ 
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Ozdravný pobyt žáků 1. - 5. ročníku Podmitrov ZŠ, MŽP, Statutární 

město Třinec 

Fany a pes, kino -  téma - 30. let od Sametové revoluce Městské kino Kosmos, 

ZŠ 

Matematická Olympiáda (5. ročník) JM ZŠ Třinec 

Matematická Pythagoriáda (6 zájemců z 5. ročníku) JM ZŠ Třinec 

Návštěva žáků ve školní kuchyni (1. a 2. ročník) Školní kuchyně ZŠ 

Lampionový průvod SR, ZŠ, MŠ 

Projekt Hasík (1. a 2. ročník) HZS MSK Třinec, ZŠ 

Slavnostní předání Slabikáře prvňáčkům (1. a 5. ročník) ZŠ Nebory 

Mikuláš ve škole (1. - 5. ročník) SR, ZŠ, MŠ 

Benefiční koncert Vítězka soutěže „Rozvíjej se poupátko“ Evangelický kostel 

Komorní Lhotka 

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

Návštěva dětí z MŠ Nebory na generální zkoušce v ZŠ ZŠ a MŠ Nebory 

Vánoční besídka pro rodiče (1. - 5. ročník) ZŠ, rodiče  

Vánoční muzikál Neobyčejná noc (1. - 5. ročník) Dům SCEAV Nebory 

Třídní vánoční besídky (1. - 5. ročník) ZŠ 

Ochutnávka citrusových plodů a ořechů Projekt Ovoce 

a zelenina do škol, 

Mléko do škol, ZŠ 

Besedy na preventivní témata Kamarádem být, Jsme tým, Rizika 

internetu (1. - 5. ročník) 

ACET ČR z. s. 

Školní kolo recitační soutěže (1. - 5. ročník) ZŠ Nebory 

Rozdání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

(1. - 5. ročník) 

ZŠ 

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

Školní ples SR při ZŠ Nebory 

Plavecký výcvik pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ, STARS Třinec 

Recitační soutěž Dětská scéna 2020 (1. - 3. a 5. ročník) - školní kolo ZŠ, SR  

Rozdání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

(1. - 5. ročník) 

ZŠ 

Pěvecká soutěž Zpěváček 2020 (1. - 3. a 5. ročník) - školní kolo  ZŠ, SR  

Recitační soutěž Dětská scéna 2020 (1., 3., 5. ročník) - obvodní kolo DDM Třinec, ZŠ 

Beseda o Emocích - MPP (5. ročník) ZŠ, Bunkr, SR 

Dětský karneval  ŠD, ZŠ, SR 

Pěvecká soutěž Zpěváček 2020 (1. - 3. a 5. ročník) - obvodní kolo  DDM Třinec, ZŠ 

Knihovnická lekce - besedy v knihovně (1., 2. ročník) Barevný svět Knihovna Třinec, ZŠ 

Hodina s rodilým mluvčím - Mr Tuckwell in our class (4. a 5. 

ročník) 

ZŠ 

Beseda s metodikem prevence na téma: Anorexie a bulimie pro žáky 

4. a 5. ročníku 

ZŠ 

Uzavření školy nařízením MZ ze dne 10. 3. 2020 11. 3. – 24. 5. 2020 

Den dětí ZŠ, SR 

Preventivní program Veselé zoubky dm drogerie market 

s.r.o. 

Radovánky - hry na školním hřišti na závěr školního roku ZŠ 

Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020, rozloučení 

s odcházejícími žáky 

ZŠ 
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ZŠ OSŮVKY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Slavnostní zahájení školního roku se všemi žáky a rodiči prvňáčků  ZŠ, rodiče  

Projektový den ve škole Prevence úrazů (1. - 3., 5. ročník) 

Projekt OP VVV Šablony II 

ZŠ, zdravotní sestra 

 

Fotografování prvňáčků ZŠ 

Výstava drobného zvířectva a holubů (1. - 3., 5. ročník) ZO ČSCH, ZŠ, SRPŠ 

Škola hrou na druhou Krejčík Honza (1. - 3., 5. ročník) Kino Kosmos, ZŠ, 

SRPŠ 

Beskydský azimut (1. - 3., 5. ročník) TJ TŽ, ZŠ 

Outdoorové vyučování Stromy na podzim (1. - 3., 5. ročník) 

 

ZŠ  

Série interaktivních přednášek Zuby, Prevence v dopravě a běžném 

životě (1. a 2. ročník) 

KAPA,o.p.s., DDM 

Třinec, ZŠ, Statutární 

město Třinec 

Série interaktivních přednášek Závislosti a drogy, Otravy, bolesti 

břicha, úrazy, popáleniny (3. a 5. ročník) 

KAPA,o.p.s., DDM 

Třinec, ZŠ, Statutární 

město Třinec 

Návštěva Městské knihovny, série knihovnických lekcí (1. - 3., 5. 

ročník) 

Knihovna Třinec, ZŠ 

Stezka odvahy - Strašidelná Osůvka SRPŠ, ZŠ, MŠ 

Série divadelních představení společnosti Smíšek Divadelní společnost 

Smíšek, MŠ, ZŠ, SRPŠ 

Interaktivní přednáška Biologická invaze aneb vetřelci útočí (1. – 3., 

5. ročník) 

Klub Muzea Těšínska, 

ZŠ 

Ozdravný pobyt žáků 1. - 3. a 5. ročníku Podmitrov ZŠ, MŽP, Statutární 

město Třinec 

Fany a pes, kino -  téma - 30. let od sametové revoluce Městské kino Kosmos, 

ZŠ 

Projekt Hasík (1. a 2. ročník) HZS MSK Třinec, ZŠ 

Projekt - Příběh hymny (1. a 2. ročník) ZŠ 

Mikulášská nadílka (1. - 3., 5. ročník) ZŠ, SRPŠ 

Ochutnávka citrusových plodů a ořechů Projekt Ovoce 

a zelenina do škol, 

Mléko do škol, ZŠ 

Návštěva dětí z MŠ na generální zkoušce vánočního programu ZŠ 

pro rodiče (1. - 3., 5. ročník) 

MŠ, ZŠ 

Vánoční besídka - kulturní vystoupení žáků pro rodiče (1.- 3., 5. 

ročník) 

ZŠ, SRPŠ 

Celodenní vánoční program, vánoční dětské dílny Živý Betlém, 

vyhlášení vítěze soutěže Betlém, jak ho umím já! (1. - 3., 5. ročník) 

Muzeum TŽ 

a Statutárního města 

Třince, ZŠ, SRPŠ 

Setkání u stromečku - výměna dárečků (1. - 3., 5. ročník) ZŠ, SRPŠ 

Kamarádem být, kamarády mít - beseda (1. a 2. ročník) ZŠ, ACET 

Plavba po moři - hrozba internetu (3. a 5. ročník) ZŠ, ACET 

Dětský karneval  SRPŠ, MŠ, ZŠ 

Plavecký výcvik pro žáky 1. - 3. a 5. ročník ZŠ, STARS Třinec 

Recitační soutěž Dětská scéna 2020 (1. - 3. a 5. ročník) - školní kolo ZŠ, SRPŠ 

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

Rozdání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

(1. - 3. a 5. ročník) 

ZŠ 

Recitační soutěž Dětská scéna 2020 (1., 3., 5. ročník) - obvodní kolo DDM Třinec, ZŠ 
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Beseda o Emocích – MPP (5. ročník) ZŠ, Bunkr, SRPŠ 

Pěvecká soutěž Zpěváček 2020 (1. - 3. a 5. ročník) – školní kolo  ZŠ, SRPŠ  

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků ve výuce 1. 

a 2. ročníku 

ZŠ 

Preventivní program Veselé zoubky pro 1. ročník dm drogerie market 

s.r.o., ZŠ 

Uzavření školy nařízením MZ ze dne 10. 3. 2020 11. 3. - 24. 5. 2020 

Dětský den (1. - 3., 5. ročník) ZŠ, SR 

Cesta kolem světa (1. - 3., 5. ročník) ZŠ, SRPŠ 

Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020, rozloučení 

s odcházejícími žáky 

ZŠ, SRPŠ 

 

ŠD KANADA 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Návštěva hasičské zbrojnice ŠD, HZS Třinec 

Návštěva muzea Třineckých železáren a města Třince  

Výstava: Od doby kamenné do doby slovanských hradišť  

ŠD, Muzeum TŽ 

a Statutárního města 

Třince 

Drakiáda ŠD 

Vydlabávání dýní  ŠD 

Zahradničení s paní školnicí – výzdoba podzimních truhlíků ŠD 

Návštěva chovatele papoušků  ŠD, rodiče 

Vánoční výtvarná soutěž Betlém, jak ho umím já! Muzeum TŽ 

a Statutárního města 

Třince, ZŠ, SRPŠ, ŠD 

Vánoční výtvarná soutěž Kouzelný vánoční stromeček ŠD, DDM Třinec 

Vánoční jarmark ZŠ, ŠD, rodičovská 

veřejnost 

Vánoční besídka ŠD 

První pomoc  ŠD 

Karneval ŠD, SR 

Uzavření školského zařízení nařízením MZ ze dne 10. 3. 2020 11. 3. - 24. 5. 2020 

 

ŠD NEBORY  

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Celoroční družinová hra  ŠD II. oddělení 

Environmentální vzdělávací program LIPKA ŠD I. a II. oddělení 

Sportovní trojboj ŠD II. oddělení 

Drakiáda ŠD I. a II. oddělení 

Výroba vánočních ozdob ŠD I. a II. oddělení 

Výtvarná soutěž Dopravní prostředek budoucnosti  Statutární město Třinec, 

ŠD 

Výroba kotilionů na školní ples ŠD, SR 

Školní karneval (1. - 5. ročník) ŠD  

Pěvecká soutěž ŠD  

Uzavření školského zařízení nařízením MZ ze dne 10. 3. 2020 11. 3. – 24. 5. 2020 

 

ŠD OSŮVKY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Vycházka s prohlídkou hospodářství a projížďkou na koni ŠD, rodiče 

Pouštění draků ŠD 
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Vánoční výtvarná soutěž Betlém, jak ho umím já! 

 

Muzeum Třineckých 

železáren a města 

Třince, ŠD 

Hrátky na sněhu ŠD 

Tvoření z moduritu ŠD 

Výroba kotilionů a výzdoby na ples  ŠD 

Výzdoba tělocvičny na dětský karneval ŠD 

Stavba domečků z přírodních materiálů ŠD 

Barvení velikonočních kraslic ŠD 

Uzavření školského zařízení nařízením MZ ze dne 10. 3. 2020 11. 3. – 24. 5. 2020 

 

Aktivity průběžně zařazované po celý rok: 

 četba na pokračování 

 vycházky - výpravy za přírodou, poznávání květin, stromů… 

 diskusní kruhy - rozbor nevhodného chování, volný čas, úspěchy spolužáků… 

 tematická odpoledne (zdravá strava…) 

 prvky anglického jazyka – ŠD Kanada 

MŠ KANADA 

Třídní schůzky s rodiči MŠ, SR 

Sportovní odpoledne pro děti s opékáním párků SR, ZŠ, MŠ 

Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči MŠ – Vady řeči 

Projekt OP VVV Šablony II 

MŠ, Mgr. et Mgr. Jana 

Kutajová 

Tematické lekce Knihovna Třinec, MŠ 

Kouzelnické představení- Čáry a kouzla se zvířátky MŠ, p. Krejčí 

Projekt Den s písničkou MŠ, SR 

Projektový den ve škole Cestování s Bublinkou 

Projekt OP VVV Šablony II 

MŠ, P. Pilch 

Lampionový průvod Kanadou SR, ZŠ, MŠ 

Odpoledne s Mikulášem MŠ, SR 

Vánoce v MŠ MŠ 

Vzájemné zhlédnutí programu (Mikuláš) MŠ, ZŠ 

Vánoční focení dětí MŠ, SR 

Dětský karneval MŠ, SR 

Společná hodina předškoláků a žáků 1. ročníku MŠ, ZŠ 

Přerušení provozu mateřské školy na základě usnesení č. 2020/1511 

mimořádného jednání Rady města Třince ze dne 16. 3. 2020.  

24. 3. - 25. 5. 2020 

Den dětí MŠ, SR 

Slavnostní rozloučení s předškoláky  MŠ 

 

MŠ NEBORY  

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Projekt Třinec cvičí s dětmi - pro radost a pro zdraví Statutární město Třinec, 

MŠ 

  

Projekt Čteme si spolu - tematické lekce Knihovna Třinec, MŠ 

Série divadelních představení společnosti Smíšek Divadelní společnost 

Smíšek, MŠ, SR 

Série návštěv divadelních představení v Těšínském divadle Bajka Těšínské divadlo Bajka, 

MŠ, SR 

Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči MŠ – Vady řeči 

Projekt OP VVV Šablony II 

MŠ, Mgr. et Mgr. Jana 

Kutajová 
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Velká rodinná hra aneb výprava za keškami MŠ, SR, rodiče dětí 

Výstava ovoce, zeleniny a květin ČZS Nebory, MŠ 

Lampionový průvod SR, MŠ, ZŠ 

Miniprojekt Ukaž mi, co umíš – Jak se šije hračka – setkání 

s babičkou  

MŠ, paní Papřoková 

Mikulášská nadílka v MŠ  MŠ, SR,  

Vzájemné zhlédnutí mikulášských a vánočních besídek  MŠ, ZŠ, PMŠ 

Posezení u vánočního stromku – vánoční nadílka MŠ, SR 

Návštěva sborového domu SCEAV v Neborech – Vánoční muzikál MŠ, PMŠ, ZŠ, Farní 

sbor v Neborech  

Vánoční focení dětí MŠ, paní Pilchová 

Vánoční besídka Berušek MŠ, rodičovská 

veřejnost 

Vánoční besídka Motýlků – jarmark s vánočními zpěvy MŠ, rodičovská 

veřejnost, lidová kapela 

Javorový 

Miniprojekt Ukaž mi, co umíš – Jak se slaví Vánoce ve Švýcarsku – 

setkání s maminkou  

MŠ, paní Dänemarková 

Kvalifikace na Werkáčkovu olympiádu MŠ, TŽ 

Dětský karneval v MŠ SR, MŠ 

Miniprojekt Ukaž mi, co umíš – Každý máme pod čepicí  - setkání s 

babičkou 

MŠ, paní Michaela 

Stebel Garai 

Přerušení provozu mateřské školy na základě usnesení č. 2020/1511 

mimořádného jednání Rady města Třince ze dne 16. 3. 2020.  

 

24. 3. - 25. 5. 2020 

Den dětí MŠ, SR 

Rozloučení s předškoláky – Velká cestovatelská hra MŠ, SR 

 

MŠ OSŮVKY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Projekt Čteme si spolu - tematické lekce 

 

Knihovna Třinec, MŠ 

Projekt Třinec cvičí s dětmi - pro radost a pro zdraví Statutární město Třinec, 

MŠ 

Série divadelních představení společnosti Smíšek Divadelní společnost 

Smíšek, MŠ, ZŠ, SRPŠ 

Projektový den ve škole I pejsci chodí do školy 

Projekt OP VVV Šablony II 

MŠ, Kynolog - trenér 

 

Drakiáda MŠ 

Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči MŠ - Vady řeči 

Projekt OP VVV Šablony II 

MŠ, Mgr. et Mgr. Jana 

Kutajová 

Knihovnická lekce Klapy, klap Knihovna Třinec, MŠ 

Stezka odvahy Strašidelná Osůvka SRPŠ, MŠ, ZŠ 

Divadelní představení Kvak a žbluňk Těšínské divadlo Bajka, 

MŠ 

Mikuláš v čertí školce MŠ, SRPŠ 

Vzájemné zhlédnutí vystoupení pro veřejnost MŠ, ZŠ 

Vánoční besídka pro rodiče Vesele o Vánocích MŠ, rodičovská 

veřejnost 

Vánoční nadílka MŠ, SRPŠ 

Werkáčkova olympiáda MŠ, HC Oceláři Třinec 
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Společná hodina předškoláků a žáků 1. a 2. ročníku  MŠ, ZŠ 

Outdoorová vycházka ke krmelci MŠ 

Dětský karneval SRPŠ, MŠ, ZŠ 

Návštěva knihovny ZŠ MŠ, ZŠ 

Přerušení provozu mateřské školy na základě usnesení č. 2020/1511 

mimořádného jednání Rady města Třince ze dne 16. 3. 2020. 

24. 3. - 25. 5. 2020 

Hledání pokladu ke Dni dětí s plněním úkolů MŠ, SRPŠ 

Slavnostní rozloučení s předškoláky MŠ 

 

 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROL 

 
datum orgán předmět kontroly výsledek kontroly 

31. 10. 2019 KHS Ostrava Viz protokol o kontrole ze dne 31. 

10. 2019, ŠJ Míru 247 (Kanada) 

Bez nedostatků 

viz zápis/protokol 

 

J) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2019 

 
příjmy hlavní činnost vedlejší činnost 

dotace KÚ  15 984 362, 00 Kč 0, 00 Kč 

příspěvek zřizovatele na investice 0, 00 Kč 0, 00 Kč 

příspěvek zřizovatele na provoz 3 413 000, 00 Kč 0, 00 Kč 

jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 1 594 406, 64 Kč 119 201, 75 Kč 

dotace EU (Šablony II) 537 337, 18 Kč 0, 00 Kč 

celkem 21 529 105, 82 Kč 119 201, 75 Kč 

 
výdaje hlavní činnost vedlejší činnost 

mzdové + sociální  15 822 649, 06 Kč 5 784, 06 Kč 

mzdové DPP - projekt EU 532 076, 18 Kč 0, 00 Kč 

spotřeba materiálu 1 455 020, 34 Kč 59 282, 57 Kč 

energie 1 108 023, 33 Kč 2 874, 00 Kč 

opravy a údržba 765 004, 49Kč 0, 00 Kč 

DDHM 456 515, 98 Kč 0, 00 Kč 

ostatní služby 1 159 420, 08 Kč 0, 00 Kč 

odpisy 101 001, 00 Kč 0, 00 Kč 

celkem 21 399 710, 46 Kč 67 940, 63 Kč 

 

Žádné mimořádné čerpání rozpočtu v roce 2019 nebylo uskutečněno.  

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK k 31. 12. 2019 

  

 hlavní činnost vedlejší činnost 
hospodářský výsledek 129 395, 36 Kč 51 261, 12 Kč 

celkem 129 395, 36 Kč 51 261, 12 Kč 

 

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2019 

 

fond odměn 57 763, 00 Kč 

fond kulturních a sociálních potřeb 141 391,70 Kč 
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fond investic 323 121, 20 Kč 

fond rezervní tvořený ze zlepšeného 

hospodářského výsledku 

39 857, 78 Kč 

fond rezervní z ostatních titulů 459 720, 82 Kč 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán za účelem přispívání zaměstnancům na obědy, 

den učitelů, jubilea a kulturní vyžití. 

 

Tvorba 

fond odměn 0,- Kč 

fond rezervní (dotace EU+dary) 729 167, 82 Kč 

celkem 729 167, 82 Kč 

 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 
název dotačního programu  

rok 2019 
požadovaná 

částka 
přidělená 

částka 
čerpáno 2019 

„Šablony II“, s reg. č. 

„CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011169“ 

917 784, 00 Kč 917 784, 00 Kč 463 324, 18 Kč 

 

název dotačního programu 

rok 2019 

přidělená 

částka 

čerpáno 2019 vratka 

Podpora výuky plavání  61 050, 00 Kč 24 593, 00 Kč 36 457, 00 Kč 

Realizace lokálních sítí v 

gramotnostech 

74 013, 00 Kč 74 013, 00 Kč 0,00 Kč 

 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
CŽV počet osob studijní program poznámka zdroj financování 

Doplňující 

studium 

1 Předškolní vzdělávání - vlastní krytí 

 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Ve školním roce 2019/2020 škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů.  
 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A 

DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Škola nemá odborovou organizaci. 
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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, správy majetku; 

- poradenské a informační. 

 

Škola spolupracuje se školskou radou: 

- v zákonném stanoveném rozsahu. 

 

Škola dále spolupracuje s dalšími partnery:  
- Městskou knihovnou Třinec; Městskou policií Třinec;  

- Pedagogicko-psychologickou poradnou Frýdek-Místek, p.o., odlouč. 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., Charitatním střediskem Maják; 

- Statutárním městem Třinec zřizovatelem. 

 

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 2019/2020 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 

2019/2020.  

 

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 akcí pro děti MŠ, žáky ZŠ, žáky ŠD, rodičovskou i širokou veřejnost. Pedagogové 

všech pracovišť pomáhali při přípravách lampionového průvodu, plesu, karnevalu a dalších 

akcích. Vedení školy výrazně podporovalo i zájmové vzdělávání mimo jiné i rozšířením kroužků. 

Kroužky byly organizovány ve spolupráci s DDM, neziskovými organizacemi v rámci nájmů. 

Jejich nabídka reflektovala na potřeby, personální možnosti a zájem žáků jednotlivých pracovišť. 

 

V dubnu proběhla v organizaci inspekční činnost ČŠI formou monitorovaného hovoru 

s ředitelkou školy, která byla zaměřená na mapování průběhu distanční výuky v ZŠ Osůvky, ZŠ 

Kanada a ZŠ Nebory. Inspekce během hovoru ocenila nastavenou strategii pro distanční 

vzdělávání. Další inspekční činnost proběhla v květnu. Ta byla zaměřena na distanční vzdělávání 

v mateřských školách a byla realizována formou dotazníku.  

 

Škola si zakládá na zachování rodinného prostředí, přičemž dbá na to, aby žáky ZŠ a děti MŠ 

vybavila kompetencemi nutnými pro život a připravila je na přechod do 1. ročníku a na druhý 

stupeň. Vedení nastavilo funkční systém spolupráce mezi MŠ a ZŠ jak v jednotlivých místních 

částech, tak napříč organizací. Škole se ve školním roce 2019/2020 podařilo dostát krátkodobých 

cílů, které si stanovila v loňské výroční zprávě a v koncepci rozvoje školy. Mimo jiné to je 

například: optimální naplněnost tříd mateřských škol v rámci organizace, práce související 

s projekty a dotačními tituly (ozdravný pobyt pro žáky ZŠ, personální podpora z  Šablon II, 

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol aj.), spolupráce se školskou radou a spolky rodičů na 

výborné úrovni a spolupráce s rodiči obecně, revize vzdělávacích programů, cíle byly splněny i 
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v oblasti pracovních a partnerských vztahů. Dostát se podařilo i 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 výuky, práci s výchovně vzdělávacími cíli, práci s portfólii. 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 prohlubuje práci podle 

kompetenčního modelu Václava Šnerbergera, který popisuje jednotlivé oblasti výchovně 

vzdělávacího procesu a jejich kvalitu.  

 

V tomto roce se podařily plánované modernizace na všech budovách. Kromě každoročního 

malování a běžné údržby proběhla generální oprava výtahu v ŠJ Nebory, modernizace šatny v ZŠ 

Kanada, renovace vestibulu a chodby v ZŠ Nebory, další etapa výměny světelných těles ve dvou 

budovách, konkrétně ve třídě PZŠ Nebory a v ZŠ Kanada a opravy v dalších třídách napříč IČ 

dle potřeby, generální oprava schodů z MŠ Osůvky na hřiště, výměna tabulí v ZŠ Osůvky a ZŠ 

Kanada. Byla provedena renovace kanceláře vedoucí ŠJ (nová technika, nový nábytek). Proběhla 

také další částečná obnova stavitelných lavic a židlí v ZŠ Osůvky. Došlo i k neplánovaným 

úpravám a opravám, které přispěly nebo přispějí k zajištění lepších podmínek pro práci všech 

aktérů vzdělávání nebo souvisejících služeb: oprava části oplocení kolem hřiště MŠ Nebory, 

oprava brány na parkoviště ZŠ a MŠ Nebory, opravy žaluzií v ZŠ Kanada a ZŠ Osůvky, opravy 

výpočetní techniky v rámci organizace, oprava zdvižné plošiny ŠJ Nebory, oprava parket 

v tělocvičně ZŠ Kanada aj. Na základě zvýšeného zájmu o vzdělávání v MŠ Nebory požádala 

ředitelka školy o svolení k přeměně třídy ZŠ v budově MŠ Nebory na třídu MŠ, aby zajistila 

kapacitu dle poptávky. V průběhu července byla tato třída, přidružená šatna a toaleta upravena 

pro potřeby předškolního vzdělávání.  

 

Zřizovatel zafinancoval rekonstrukci schodiště a zídky u hlavního vchodu ZŠ Nebory.  

 

Vedení školy získalo za rok 2019 dary ve výši 444 551,- Kč, které byly využity na zkvalitnění 

výchovy a vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD. 

 

Vize do budoucnosti a vazba na minulý školní rok 

 

ZŠ Nebory i nadále postrádá lepší zázemí pro školní družiny a díky přeměně třídy ZŠ na třídu 

MŠ i prostor pro základní vzdělávání v ZŠ Nebory. Budova ZŠ Osůvky potřebuje kompletní 

rekonstrukci střechy, neboť její krytina je v havarijním stavu.  

 

Během prázdnin 2019 odešli ze ZŠ Nebory napříč všemi ročníky někteří žáci, jejichž rodičům 

nevyhovuje vzdělávání ve třídách spojených z různých postupových ročníků. Přesto (nebo proto) 

panovala v roce 2019/2020 výjimečně příznivá atmosféra. Žáci měli dostatek prostoru, učitelé 

příznivé počty ve třídách. Ku prospěchu bylo i zajištění modernějšího a prostornějšího zázemí 

pro sekretariát. Výše uvedené se pozitivně odrazilo v autoevaluaci školy, která pod vedením 

evaluačního týmu proběhla v květnu. Velmi pozitivní výsledky měla všechna pracoviště. Tým 

včetně vedení ocenil vysokou účast respondentů z řad rodičovské veřejnosti, žáků a 

zaměstnanců. Mnoho respondentů ocenilo práci týmů jednotlivých pracovišť a vedení školy. Pod 

zpětné vazby se respondenti z velké části podepsali, což vedení školy oceňuje a tohoto férového 

přístupu si velmi váží. Obecný výsledek autoevaluce je přílohou této výroční zprávy.  

 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala ve všech ročnících výuka podle školního vzdělávacího 

plánu pro základní vzdělávání Hrou k poznání. V praxi byla znovu ověřena jeho poslední verze. 

V mateřských školách se učilo podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

Korálek. V praxi byla znovu ověřena jeho poslední verze. 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 
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promyšlené využití. Počítačová gramotnost žáků a učitelů se zúročila během neplánované a 

nečekané změny ve formě vzdělávání - při distančním vzdělávání. Přes téměř tříměsíční uzavření 

škol se díky dobře nastavené strategii distančního vzdělávání podařilo splnit vzdělávací plány. 

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 drobné 

negativní projevy byly okamžitě řešeny a dále sledovány. Významnější nežádoucí chování se 

vůbec nevyskytovalo. 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 pěveckých soutěžích. Letos to mimo jiné dokládá 8. místo 

žákyně 5. ročníku v okresní soutěži Talent Frýdek-Místek v kategorii 8 - 15 let.  

 

Priority a krátkodobé cíle pro školní rok 2020/2021:  

- 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.  

- Rozvíjet vztahy mezi všemi zaměstnanci ve vstřícnosti, vzájemné úctě, respektu, toleranci 

a důvěře. Rozvíjet komunikaci na základě pravidel slušnosti, empatie, bezpečného sdělení a 

profesní loajality.  

- V praxi ověřovat ŠVP PV, ZV a ŠD a podle potřeby navrhnout úpravy tak, aby ŠVP byly 

neustále živými dokumenty 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.  

- Vytvářet podmínky pro sebehodnocení dětí v MŠ a žáků v ZŠ. Hodnocení vnímat především 

z hlediska motivačního. Podporovat učitele ve formativním hodnocení. Posunout 

sebehodnocení žáků na vyšší úroveň v oblasti verbální stránky a vyjadřovacích schopností 

s využitím popisného jazyka dle možností dětí/žáků.  

- 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. 

Nezatěžovat je zbytečnými informacemi. 

- Nadále zachovávat rodinné prostředí školy, podporovat mimoškolní aktivity, nabízet rozvíjení 

zájmů prostřednictvím kroužků.  

- Rozvíjet spolupráci se spolky rodičů, organizacemi zřizovatele 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 II a zabezpečit tak mimo jiné personální 

podporu MŠ a ZŠ a realizovat tematicky zaměřené projektové dny např. na podporu finanční 

gramotnosti. 

- Od ledna 2021 navázat projektem Šablony III.  

- Nadále pokračovat v projektu Spoluprací k profesionalitě s cílem podpořit osobnostní  

a profesní rozvoj pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků, jejich vzájemnou 

spolupráci a  mentoring.  

 

Po dohodě se zřizovatelem je nutné v následujících letech:  

- zrealizovat instalaci klimatizace min. do 2 tříd ZŠ Nebory a sekretariátu, 

- ve spolupráci se zřizovatelem hledat cesty k získání další kmenové třídy v ZŠ Nebory, 

- dovybavit nově otevřenou třídu v MŠ Nebory,  

- výměna osvětlení v MŠ Kanada (šatna, umývárna + WC, chodba "do konce", 
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- sborovna, kuchyňka, PC kancelář, třída TV), 

- výměna vstupních dveří do MŠ Kanada, 

- výměna podlahových krytin v MŠ Nebory,  

- renovace toalety pro personál v ZŠ Nebory (naproti šatny), 

- oprava zídky u hlavního vchodu v ZŠ Kanada, 

- výměna pletiva a odstranění náletů v ZŠ Nebory (1. etapa), 

- renovace světel v kanceláři a na chodbě ZŠ Osůvky,  

- oprava WC naproti ŠD v ZŠ Osůvky,  

- nákup profi myčky do ŠJ Kanada.  

          

 

 

 

   

Datum zpracování výroční zprávy: 25. 7. 2020 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 26. 8. 2020   

Školskou radou schváleno: 27. 8. 2020 

Číslo jednací:   

 

 

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

  Mgr. Petra Cemerková Golová 

 ředitelka školy 

 

 

P) PŘÍLOHY 

 

- Fotografie z akcí pro děti/žáky 

- Kopie diplomů a ocenění 

- Výsledky autoevaluace školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


