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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 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: 

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 

Dagmar Sikorová 

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 počtu ve třídě 

ZŠ i MŠ pro rok 2021/2022, výjimka z nejvyššího počtu na 

neurčito 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 2021/2022 

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 32 10, 67 3, 5 + 0, 091 (spec. ped.)     9, 14 

Školní 

družina 

1 28 28 0, 958  29, 23 

Školní klub - - - - - 

Mateřská 

škola 

1 28 28 2, 000 (+ 1, 0 AP) 14, 00 

Výdejna 1 62 - 0, 5 31, 00 

 

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 36 12 3, 591 10, 03 

Školní 

družina 

1 26 26 1, 125 23,11 

Školní klub - - - - - 

Mateřská 

škola 

3 47 15, 67 4, 887 9, 62 

Školní jídelna 1 71  - 3, 625  - 

Výdejna ZŠ 1 54 - 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 2 17 8,5 1, 818 9, 35 

Školní 

družina 

1 17 17 0, 583 29, 16 

Školní klub - - - - - 

Mateřská 

škola 

1 22 22 2, 00 11 

Výdejna  1 43 - 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 8 85 10, 625 8, 909* 

 

9, 541* 

Školní 

družina 

3 71 23,667 2, 666 26,632 

Školní klub - - - - - 

Mateřská 

škola 

5 97 19,4 8, 887 (+ 1, 0 AP) 10, 94 

Školní jídelna 

+ výdejny 

1 230 - 3, 625 + 1, 375 výdej 

(+ 1 vedoucí ŠJ) 

46  

 

Vysvětlivky: počty ZŠ, ŠD a MŠ k 30. 6. 2022 a ŠJ k 31. 10. 2021. / * bez spec. pedagoga a pedagogické intervence 
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Ve školách jsou jen běžné třídy.  

 

Ve školním roce 2021/2022 škola realizovala projekt Šablony III. Díky tomu mohla pokračovat 

mj. v personální podpoře, a to tentokrát v MŠ Nebory (září 2021 – červen 2022), v ZŠ Nebory 

(září 2021 – březen 2022) a v ZŠ Kanada (duben – červen 2022), kde díky projektu mohli i 

nadále působit dva školní asistenti s částečným úvazkem 0, 4. Z důvodu války na Ukrajině přijala 

škola v průběhu dubna a května i žáky cizince, kterým byla v České republice poskytnuta 

dočasná ochrana. Žáci z Ukrajiny byli vzdělávání v ZŠ Kanada. Jeden z výše uvedených 

asistentů byl nápomocen učitelům, kteří žáky s jazykovou bariérou vzdělávali. Ve stejném 

období škola přijala k předškolnímu vzdělávání i děti z Ukrajiny. Ty byly vzdělávány v MŠ 

Kanada, čímž byla naplněna kapacita této MŠ a uplatněna i výjimka z nejvyššího počtu (28 dětí 

ve třídě).  V MŠ Kanada působil asistent pedagoga s úvazkem 1.  

 

Školská rada byla zřízena dne 20. 12. 2005 a má 6 členů. 18. 5. 2021 proběhly volby členů pro 

období 2021 – 2023. Ve školním roce 2021/2022 se členové školské rady sešli dvakrát, aby mj. 

schválili ŠVP ZV Hrou k poznání s implementovanými změnami v oblasti výuky informatiky.  

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. 

Činnost SR Kanada byla pozastavena, neboť SR aktuálně nemá předsedu. Spolky rodičů 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. V letošním školním roce měly 

spolky z důvodů vládních nařízení spojených s prevencí šíření koronaviru omezenou možnost 

působení. Omezen byl i prostor ke spolupráci mezi školou a spolky rodičů. Přesto se 

s uvolňujícími restrikcemi zpravidla podařilo obnovit standartní nabídku akcí pro děti/žáky a 

rodičovskou veřejnost (radovánky, ples aj.).  

 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.  85 

 

 

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 

 

Vzdělávání v základních školách 

 

Ve školním roce 2021/2022 byli žáci základní školy vzděláváni prezenční formou výuky. Učitelé 

byli v průběhu školního roku připraveni přejít dle potřeb (z důvodu např. karantény tříd) 

z prezenčního na distanční vzdělávání. Potřeba nevyvstala. Digitální pracovní listy vytvořené 

v minulých letech během distančního vzdělávání používali učitelé pro zpestření výuky, k rozvoji 
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a udržení počítačové gramotnosti a při vzdělávání žáků dlouhodobě nemocných nebo často 

spadajících do karantén či izolací. Učitelé ZŠ zařazovali do výuky aktivizující metody a metody 

k podpoře spolupráce. Důraz kladli mj. na porozumění čtenému, finanční gramotnost, podporu 

vrstevnických vztahů, používání popisného jazyka při hodnocení a sebehodnocení. 

Ve všech základních školách v rámci organizace využívali žáci i učitelé při výuce interaktivní 

tabule, tablety, stolní PC a nově i ozoboty, díky kterým se mohli připravit na změnu ŠVP ZV 

s účinností od 1. 9. 2022. Implementované změny se týkaly nového pojetí výuky informatiky 

spojené mj. s programováním. Ozoboty škola pořídila z programu Nástroje pro oživení a 

odolnost, v rámci něhož byla ZŠ poskytnuta pod ÚZ 33088 částka 51 000,- Kč a dále z projektu 

Šablony III. Vedení školy podporuje používání moderních digitálních technologií na základě 

promyšleného záměru zkvalitnit vzdělávání, avšak s ohledem na psychohygienu žáků. Učitelé ZŠ 

mají k dispozici pracovní tablet a pracovní notebook.  

Škola je devátým rokem zapojena do dm preventivního programu „Veselé zoubky“, který je 

osvětou v oblasti péče o ústní hygienu. Výchovu ke zdraví škola podporuje také zapojením do 

projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. 22. – 26. listopadu 2021 byl pro žáky ZŠ 

zrealizován ozdravný pobyt se zaměřením na EVVO, výchovu ke zdraví a podporu 

vrstevnických vztahů. 

 

Vzdělávání v mateřských školách  

 

Ve školním roce 2021/2022 byly děti mateřské školy vzdělávány prezenční formou výuky. 

Učitelé byli v průběhu školního roku připraveni přejít dle potřeb (z důvodu např. karantény tříd) 

z prezenčního na distanční vzdělávání, a to zejména v případě vzdělávání dětí s povinným 

předškolním vzděláváním. Potřeba nevyvstala.  

Mateřským školám byla z programu Nástroje pro oživení a odolnost poskytnuta pod ÚZ 33087 

dotace ve výši 72 000,- Kč na nákup digitálních pomůcek.  

Pedagogové MŠ mají kromě stolního počítače k dispozici na každém pracovišti také notebook. 

Mateřská škola Osůvky je vybavena interaktivní tabulí.  MŠ Nebory má k dispozici interaktivní 

tabuli, která je v majetku ZŠ Nebory. MŠ Kanada má možnost využití interaktivní tabule ve třídě 

 ZŠ Kanada. Vedení školy podporuje používání moderních digitálních technologií na základě 

promyšleného záměru zkvalitnit vzdělávání, avšak s ohledem na psychohygienu dětí a jejich 

věkové složení.  

 

Vzdělávání ve školních družinách a doučování 

 

V rámci programu Nástroje pro oživení a odolnost byla škole poskytnuta pod ÚZ 33086 dotace 

na doučování ve výši 12 284,- Kč pro období září - prosinec 2021 a dotace ve výši 44 525,- Kč 

na doučování žáků pro období leden - červen 2022. Cílem tohoto programu bylo zmírnit rozdíly 

způsobené nerovnými možnostmi žáků v průběhu distančního vzdělávání. V rámci výchovně 

vzdělávacích činností mírnili dopady distančního vzdělávání také vychovatelé školních družin, 

kteří podpořili sebevzdělávací aktivity a přípravu žáků na výuku.  

 

Významné aktivity pedagogického sboru a publikační činnost:  

Ředitelka i v tomto školním roce spolupracovala s Národním pedagogickým institutem České 

republiky. Na stránkách RVP.cz publikovala materiály k podpoře výuky informatiky, na základě 

změny rámcového vzdělávacího programu.  

 

 

Nepovinné předměty a volitelné předměty 

- - 
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Kroužky  

 

Příspěvková organizace nabídla a ve spolupráci s DDM Třinec spustila pro žáky všech svých 

škol kroužky. Nabídku využili 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 Šachový kroužek Třinecká šachová škola z.s. 

ZŠ NEBORY Kroužek angličtiny  DDM Třinec, p. o. 

ZŠ OSŮVKY Kroužek náboženství nájemce 

Kroužek angličtiny   DDM Třinec, p. o. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Všechny ZŠ  

 

V tomto školním roce nebyla uskutečněna  

 

Spolupráce v rámci organizace za školní rok 2021/2022 

 

Z důvodu koronavirové pandemie a mj. pokynu k minimálnímu kontaktu osob byla spolupráce 

napříč organizací ztížená. Přesto se ji podařilo zachovat. Kromě běžné spolupráce pracovali úžeji 

vedoucí pracovníci, a to při častém zavádění změn, které souvisely s koordinací karantény 

jednotlivých tříd, testováním, desinfekcí, řešením mimořádných událostí např. karantény a 

nemocenské celého týmu pedagogických zaměstnanců ZŠ Osůvky apod. Výše uvedené se díky 

spolupráci na úrovni vedení, na úrovni týmové práce jednotlivých pracovišť a na úrovni 

spolupráce s rodiči podařilo důstojně zvládnout a zajistit služby poskytované školou s co 

nejnižším možným omezením.  

Užší spolupráce byla realizovaná také s vazbou na přijímání, vzdělávání a hodnocení výsledků 

vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny, a to zejména mezi vedením a pedagogy ZŠ a MŠ Kanada, kde 

byly tyto děti vzdělávány. Děti z Ukrajiny se zúčastnily všech akcí organizovaných školou mj. 

školního výletu, sportovního odpoledne a byly dětmi naší školy vřele přijaty. Žáci a učitelé školy 

rozhodli v rámci referenda o tom, že část výtěžku z velikonočního jarmarku ZŠ Nebory a část 

výtěžku z velikonočního jarmarku ZŠ Kanada bylo použito na nákup pomůcek a školních potřeb 

právě pro ukrajinské děti, které se vzdělávají v naší organizaci. Tohoto gesta si velmi vážíme a 

jsme na děti pyšní.  

 

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

Projektový den mimo školu Krása motýlích 

křídel (Šablony III) 

ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, zážitkové centrum 

URSUS  

Lampionový průvod ZŠ Kanada, MŠ Kanada, SR 

Ozdravný pobyt žáků – Podmitrov ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky, MŽP, 

Statutární město Třinec 

Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky 

Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky ZŠ Nebory, MŠ Nebory 

Matematický klokan 2022 (2.–5. ročník) ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky, MŠMT 

Ukliďme Česko ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky, 

Statutární město Třinec 

Den Země ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky, 

Statutární město Třinec 

Návštěva Velikonočního jarmarku v ZŠ Osůvky ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky 

Cvičný požární poplach ZŠ a MŠ Kanada, ZŠ Nebory, MŠ a ŠJ 

Nebory, ZŠ a MŠ Osůvky 
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Preventivní program Veselé zoubky  

pro 1. ročník 

dm drogerie market s.r.o., ZŠ Kanada, ZŠ 

Nebory, ZŠ Osůvky 

Generální zkouška besídky ke Dni matek –

Barevný den pro žáky ZŠ Osůvky 

MŠ Osůvky, ZŠ Osůvky 

Zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků 

základních škol 

ČŠI, ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky 

Školní výlet – Muzeum Tatra Kopřivnice, 

Štramberská Trúba (1.–5. ročník) 

ZŠ Kanada, ZŠ a SR Nebory, ZŠ a SRPŠ 

Osůvky 

ČteFest Knihovna Třinec, ZŠ Kanada, ZŠ Nebory 

Školní výlet – ZOO Ostrava MŠ Kanada, MŠ a SRPŠ Osůvky 

Školní výlet – Ursus Dolní Lomná MŠ Nebory a SR 

Dětské radovánky s pasováním předškoláků na 

školáky, rozloučení s žáky 5. ročníku 

ZŠ Kanada, MŠ Kanada, SR, rodičovská 

veřejnost 

Dětské radovánky s pasováním předškoláků na 

školáky, rozloučení s žáky 5. ročníku 

ZŠ Nebory, MŠ Nebory, SR, rodičovská 

veřejnost 

Dětské radovánky ZŠ Osůvky, MŠ Osůvky, SRPŠ, rodičovská 

veřejnost 

Turnaj ve vybíjené (3.–5. ročník) ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky 

 

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 v ZŠ 4 3,591* 4 3,5* 2 1,818* 

Interní v ŠD 2 1,1243* 2 0,9583* 2 0,5833* 

Externí  0 0 0 0 0 0 

 

* V ZŠ Kanada a v ZŠ Osůvky působil v roce 2021/2022 speciální pedagog, a to po 1 hodině 

týdně. S úvazkem 0,4 působil v ZŠ Nebory v období září 2021 – březen 2022 školní asistent. Od 

V období duben – červen působil v ZŠ Kanada, kde úzce spolupracoval s učiteli, kteří měli na 

starost mj. vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, tedy žáků z Ukrajiny. Úvazek 

školního asistenta byl financován z dotačního projektu Šablony III. Dále byla poskytována 

pedagogická intervence, a to v rozsahu: 1 hodina v ZŠ Kanada a 1 hodina v ZŠ Nebory. Výše 

úvazků školních asistentů, speciálního pedagoga a pedagogické intervence nejsou v tabulce 

zahrnuty.   

 

Pedagogičtí pracovníci 

 MŠ KANADA MŠ NEBORY MŠ OSŮVKY 

počet osob úvazky počet osob úvazky počet osob úvazky 

Interní  2 2,0 5 4,887 2 2,0 

Externí  0 0 0 0 0 0 

 

* V MŠ Kanada působil asistent pedagoga, a to s úvazkem 100%. V MŠ Nebory působil v roce 

školní asistent s úvazkem 0,4. Byl financován z dotačního projektu Šablony III. 

Pedagogičtí pracovníci celkem za organizaci 

 ZŠ MŠ 

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

Interní  16* 11,5749 9 8,887 

Externí  - - - - 

 

* Některé osoby mají např. 2 částečné úvazky (vychovatel a učitel) a jsou započítány jako 2 

fyzické osoby.  



 
8 

 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 

ZŠ KANADA 

pořadové 

číslo 

pracovní zařazení, 

fce 

úvazek stupeň vzdělání, obor, aprobace roků 

ped. 

praxe 

1 zástupce ředitelky 1,0 VŠ - I. stupeň 32 

2 učitelka 1,0 VŠ - I. stupeň 1 

3 učitelka 1,0 VŠ - Učitelství pro ZŠ - VV - 2. stupeň 11 

4 učitelka 0,5 VŠ - Učitelství pro ZŠ - Přírodopis a 

rodinná výchova - 2. stupeň 
9 

5 vychovatelka ŠD 0,583 VŠ - Učitelství pro ZŠ - Přírodopis a 

rodinná výchova - 2. stupeň 
9 

6 vychovatelka ŠD 0,375 SOŠ - Managment obchodu a služeb, 

doplňující si kvalifikaci v oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 

1 

7 speciální pedagog 0,045 VŠ - Speciální pedagogika 13 

 

 

ZŠ NEBORY 

pořadové 

číslo 

pracovní zařazení, 

fce 

úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace 

roků ped. 

praxe 

1 ředitelka 1,0 ÚSO - Předškolní a mimoškolní pdg., VŠ 

- 1. stupeň 

24 

2 učitelka 1,0 VŠ - Vychovatelství, předškolní 

pedagogika a pedagogika 1. stupně,  

3 

3 učitelka 1,0 ÚSO - Pedagogické lyceum, učitelství pro 

MŠ a 1. stupeň ukončen bakalářský 

program, studující magisterský obor 

3 

4 učitelka 0,545 VŠ - Učitelství pro ZŠ - ČJ  

a křesťanská výchova pro 2. stupeň 

13 

5 vychovatelka ŠD 0,2083 VŠ - Učitelství pro ZŠ - ČJ  

a křesťanská výchova pro 2. stupeň 

6 

6 vychovatelka ŠD 0,917 VŠ - Managment sportu a trenérství  

(s kvalifikací pro pedagogické profese) 

6 

 

ZŠ OSŮVKY 

pořadové 

číslo 

pracovní zařazení, 

fce 

úvazek stupeň vzdělání, obor, aprobace roků ped. 

praxe 

1 vedoucí učitelka  0,909 VŠ - 1. stupeň 30 

2 učitelka 0,818 VŠ - 1. stupeň 34 

3 vychovatel ŠD 0,5 VŠ - Teologie, kurz asistent pedagogoa 4 

4 vychovatelka ŠD 0,083 VŠ - 1. stupeň 34 

 

MŠ KANADA 

pořadové 

číslo 

pracovní zařazení, 

fce 

úvazek stupeň vzdělání, obor, aprobace roků ped. 

praxe 

1 vedoucí učitelka 1,0 ÚSO - Učitelství pro MŠ 35 

2 učitelka 1,0 VŠ - Pedagogické studium speciální 

pedagogiky pro učitele praktického 

vyučování, odporného výcviku, 

mateřských škol, pro vychovatele a 

pedagogy volného času 

7 
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MŠ NEBORY 

pořadové 

číslo 

pracovní zařazení, 

fce 

úvazek stupeň vzdělání, obor, aprobace roků ped. 

praxe 

1 vedoucí učitelka 1,0 ÚSO - Předškolní a mimoškolní pdg. 22 

2 učitelka 0,952 ÚSO - Učitelství pro MŠ 39 

3 učitelka 1,0 VŠ - Vychovatelství + Rozšiřující studium 

pro MŠ (bakalářský program) 

6 

4 učitelka 1,0 VŠ - Křesťanská výchova,  

ÚSO - Předškolní pedagogika 

19 

5 učitelka 0,935 ÚSO - Předškolní a mimoškolní pdg. 

VŠ - Učitelství pro MŠ a Předškolní 

pedagogika a pedagogika 1. stupně - 

bakalářský program, studující magisterský 

5 

 

MŠ OSŮVKY 

1 vedoucí učitelka 1, 0 ano, ÚSO - Učitelství pro MŠ 30 

2 učitelka 1, 0 ano, ÚSO - Předškolní a mimoškolní pdg. 18 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků 
věk ZŠ 

KANADA 

MŠ 

KANADA 

ZŠ 

NEBORY 

MŠ 

NEBORY 

ZŠ 

OSŮVKY 

MŠ 

OSŮVKY 

20–30 1 0 2 1 0 0 

31–40 4 1 3 1 1 0 

41–50 1 0 1 2 0 1 

51–65 1  1 0 1 3 1 

 

Celkový počet interních pedagogických pracovníků (fyz. počet osob za celou p. o.) je včetně 

speciálního pedagoga 26, z toho 1 muž.   

 

Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů 

Ve školním roce vyučovali: 

- v mateřských školách naší organizace kvalifikovaní pedagogové; 

- ve školních družinách kvalifikovaní pedagogové;  

- v základních školách kvalifikovaní pedagogové (7 učitelů) a 2 studující obor k doplnění 

kvalifikace a 2 bez požadované kvalifikace s úvazkem 0,5 a s úvazkem 0,545, neboť se místo 

s částečným úvazkem v malotřídním typu školy prokazatelně nepodařilo obsadit pedagogem 

s požadovanou kvalifikací.  

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících 

ZŠ KANADA 

pořadové 

číslo 

pracovní zařazení/fce úvazek stupeň vzdělání, obor 

1 školnice 1,000 SOU - prodavačka 

2 pracovnice provozu ŠJ  0,125 SOŠ - Managment obchodu a 

služeb 

 

ZŠ NEBORY 

1 školnice 1,000 SOU - mechanik vakuových 

zařízení 

2 účetní 1,000 ÚSO - prodavačka, kurz účetní 

3 administrativní pracovník 0,450 VŠ - ekonomika a managment 

4 pracovnice provozu ŠJ 0,375 SOU 
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ZŠ OSŮVKY 

1 školnice 

pracovnice provozu ŠJ - výdej 

0,5625 

0,250 

SOU - prodavačka 

 

MŠ KANADA 

1 uklízečka 

pracovnice provozu ŠJ 

0,375 ÚSO - kuchař - číšník 

 

MŠ NEBORY, ŠJ NEBORY 

1 školnice 1,000 SOU  

2 kuchařka 1,000 SOU - kuchařka, servírka 

3 pomocná kuchařka 1,000 SOU - obráběčka kovů 

4 pomocná kuchařka 1,000 SOU - kuchařka, servírka 

6 pomocná kuchařka 0,625 SOU - kuchař - číšník 

7 vedoucí ŠJ 1,000 ÚSO - zemědělské 

 

MŠ OSŮVKY 

1 uklízečka 

pracovnice provozu ŠJ - výdej 

0,500 

0,250 

SOU - zemědělské 

(Data k 30. 6. 2021.) 

 

 

D) ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2021/2022 

ZŠ KANADA 
zapsaní do  

1. ročníku 2021 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili do  

1. ročníku 2021 

zapisovaní do 

1. ročníku 2022 

počet žádostí  

o odklad 

nastoupí do  

1. ročníku 2022 

6 0 6 11 4 7 

 

ZŠ NEBORY 
zapsaní do  

1. ročníku 2021 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili do  

1. ročníku 2021 

zapisovaní do 

1. ročníku 2022 

počet žádostí  

o odklad 

nastoupí do  

1. ročníku 2022 

7 1 6 12 0 12 

 

ZŠ OSŮVKY 
zapsaní do  

1. ročníku 2021 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili do  

1. ročníku 2021 

zapisovaní do 

1. ročníku 2022 

počet žádostí  

o odklad 

nastoupí do  

1. ročníku 2022 

6 1 4 3 0 3 

 

 

E) VÝSLEDKY CHOVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Celkový prospěch žáků ve škole k 30. 06. 2022 

ZŠ KANADA 

ročník počet žáků 

celkem 

prospělo 

s vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 

slovně 

1. 7 6 1 0 0 

2. 2 2 0 0 0 

3. 18 18 0 0 0 

4. 5 4 1 0 0 

5. 6 5 1 0 0 

Celkem 38 35 3 0 0 
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ZŠ NEBORY 

ročník počet žáků 

celkem 

prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 

slovně 

1. 6 6 0 0 0 

2. 9 7 2 0 0 

3. 8 7 1 0 0 

4. 6 5 1 0 0 

5. 7 5 2 0 0 

Celkem 36 30 6 0 0 

 

ZŠ OSŮVKY 

ročník počet žáků 

celkem 

prospělo 

s vyznamenáním 

prospělo neprospělo hodnoceno 

slovně 

1. 4 4 0 0 0 

2. 2 2 0 0 0 

3. 4 4 0 0 0 

4. 3 1 2 0 0 

5. 4 2 2 0 0 

Celkem 17 13 4 0 0 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2021/2022 

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 
- - - - - - - - - - - - 

 

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 
1 1 - - - - - - - - - - 

 

ZŠ OSŮVKY 

Gymnázium SOŠ včetně 

konzervatoří, 

SOU s matur. 

SOU, U 

s výučním 

listem 

OU, PrŠ 

bez maturity 

bez výuč. listu 
8 leté 6 leté 4 leté 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 
- - - - - - - - - - - - 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Výsledky prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 

Školní preventivní program na školní rok 2020/2021 byl realizován podle dlouhodobého plánu, 

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

školním roce 2021/2022 byl důraz kladen opět na zdravý životní styl, harmonický osobnostní 

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 

každodenní situace a předcházet problémům. V rámci prezenční se učitelé zaměřili na oblast 

bezpečného používání internetu. 
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Pochvaly a ocenění za školní rok 2021/2022  

 

ZŠ KANADA počet 

pochval 

typ pochvaly zdůvodnění 

10 pochvala třídního učitele 

 

- za aktivitu v hodinách a zájem o 

učivo. (1) 

- za zodpovědný a svědomitý přístup 

ke vzdělávání. (1) 

- za významnou snahu a píli při 

plnění žákovských povinností (4) 

-za svědomité plnění žákovských 

povinností (4) 

 

ZŠ NEBORY počet 

pochval 

typ pochvaly zdůvodnění 

16 

  

pochvala třídního učitele - za vzorné chování a svědomitou 

přípravu na vyučování (8) 

- za vynikající prospěch a svědomitou 

přípravu na vyučování (3) 

- za svědomitou přípravu na vyučování 

(1) 

- za vynikající prospěch (4) 

 

ZŠ OSŮVKY počet 

pochval 

typ pochvaly zdůvodnění 

15 

 

 

pochvala třídního učitele - za vzorné chování (5) 

- za vzorné chování a svědomitou 

přípravu na vyučování (3) 

- za vzorné plnění studijních 

povinností a vynikající prospěch (1) 

- za vzorné plnění žákovských 

povinností, vzorné chování a 

vynikající prospěch (2) 

- za vynikající prospěch (2) 

- za vzorné chování, vynikající 

prospěch a svědomitou přípravu na 

vyučování (1) 

- za vynikající prospěch a vzorné 

chování (1) 

 

Napomenutí a důtky za školní rok 2021/2022 
 

ZŠ KANADA počet  typ  zdůvodnění % z počtu žáků 

1 napomenutí - za nevhodné 

chování a 

neplnění 

žákovských 

povinností 

0,38 % 

0 důtka - 0 % 

 

ZŠ NEBORY počet  typ  zdůvodnění % z počtu žáků 

0 napomenutí - 0 % 

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

0 napomenutí - 0 % 

0 důtka - 0 % 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2021/2022 

 

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 2021/2022 
 

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 % 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2020/2021 

 

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 2021/2022 

 

ZŠ KANADA Stupeň podpůrných opatření ročník počet žáků 

1. stupeň      3., 4. 2 

2. stupeň 5. 2 

3. stupeň - 0 

z toho nadaní žáci - 0 

z toho žáci mimořádně nadaní - 0 

 

 

ZŠ NEBORY Stupeň podpůrných opatření ročník počet žáků 

1. stupeň 1., 5. 3 

2. stupeň 4., 5. 2 

z toho nadaní žáci 5. 1 

z toho žáci mimořádně nadaní 0 0 

 

ZŠ OSŮVKY Stupeň podpůrných opatření ročník počet žáků 

 1. stupeň - 0 

2. stupeň - 0 

3. stupeň 1. 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 (pokud škola eviduje) 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 besedy ve spolupráci s Policií ČR, Horskou službou a OSPOD Třinec. 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 jejich 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 2021/2022 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 a Veselé 

zoubky. MPP byl dále zaměřen na aktivity v oblastech prevence násilí a šikanování, vandalismu 

a jiných forem násilného chování. Plánované besedy byly realizovány. Uskutečnily se 

preventivní besedy s Policí ČR, Horskou službou a OSPOD Třinec na ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky, 

ZŠ Kanada. Jednalo se o tyto besedy: beseda s Policií ČR na téma všeobecná bezpečnost, beseda 

s Horskou službou na téma laviny a bezpečnost na horách, beseda s OSPOD Třinec na téma 
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rizikové chování, ochrana dětí. Neuskutečnila se plánovaná beseda s Policií ČR na téma drogy a 

návykové látky z důvodu vytíženosti přednášejícího. 
  

V rámci prevence škola spolupracovala: 
- s rodičovskou veřejností (informace prostřednictvím webových stránek školy, osobního 

kontaktu, on-line třídních schůzek a konzultací, žákovských knížek a deníčků, úvodní třídní 

schůzky, osobních konzultačních hodin); 
- se sdružením rodičů a dalšími partnery (akce pro žáky a rodičovskou veřejnost jako je 

lampionový průvod, sportovní odpoledne, velikonoční jarmark, školní radovánky); 
 - s jinými institucemi a odborníky (PPP, ČŠI, Městskou policií Třinec, oblastním metodikem 

prevence, Oddělením sociálně právní ochrany dětí na Magistrátu města Třince); 
- s vlastními odloučenými pracovišti – on-line metodická setkání a porady, společné projektové 

vyučování. 
Prevence se stala samozřejmou součástí všech tematických plánů jednotlivých předmětů a stejně 

se dotýká i mimoškolních aktivit žáků. 

Ve školním roce 2021/2022 nebyly řešeny žádné vážné výchovné problémy. Školní rok probíhal 

ve velmi příjemné atmosféře a ve vzájemném respektu mezi všemi aktéry vzdělávání, a to na 

všech pracovištích.  
  

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

(DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 

ZŠ KANADA 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 

náklady 

poznámka 

Pedagogický pracovník v ohrožení, 

komunikace a chování při 

mimořádných událostech 

4 0,- Viavis a. s 

Vzdělávání pedagogů v oblasti 

ochrany obyvatelstva a požární 

prevence 

5 0,- HZS MSK 

Středa pro správce OÚ 1 0,- Viavis a. s. 

Ochrana osobních údajů a 

elektronizace postupů orgánů veřejné 

moci 

1 0,- Viavis a. s. 

Jak ve výuce pracovat s ozoboty 3 0,- Místní akční plán 

II v ORP Třinec, 

reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/ 

0.0/17_047/ 

0008963 

Efektivní hospitace a hodnocení 

pedagogů 

1 1800 ProfiEduca 

Robotíme s Ozoboty 4  Edugo solutions, 

s.r.o. 

Nový žák ve třídě – zaměřeno na 

ukrajinského žáka 

2 0,- Kvic Opava, 

OKAP II 

Konverzační hry ve výuce cizích 

jazyků 

2 0,- WocaBee 

s.r.o. 

Kritické myšlení (nejen) na hodinách 

cizích jazyků 

2 0,- WocaBee 

s.r.o. 

How to teach vocabulary creatively 2 0,- WocaBee 

s.r.o. 

Jak začít výuku programování na ZŠ 3 

 

0,- KVIC Nový Jičín, 

OKAP II 
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Stříháme a upravujeme výukové 

video 

1 0,- KVIC Nový Jičín, 

OKAP II 

Jak na aktivizaci žáků? Praxí i teorií 

osvědčené přístupy 

1 0,- KVIC Nový Jičín, 

OKAP II 

Formativní hodnocení II 1 0,- KVIC Nový Jičín, 

OKAP II 

 Hodnocení žáků – cizinců, kteří 

nastoupili v průběhu školního roku 

2021/22 do škol v souvislosti s 

migrací do České republiky 

2 0,- NPI ČR 

Novela NV č. 75/2005 Sb. o rozsahu 

přímé vyučovací činnosti 

1 0,- RESK educations.

r.o. 

Roleplays in modern language 

classroom 

1 0,- WocaBee 

s.r.o. 

Sociální sítě a my v nich  1 0,- KVIC Nový Jičín, 

OKAP II 

 

ZŠ NEBORY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 

náklady 

poznámka 

Pedagogický pracovník v ohrožení, 

komunikace a chování při 

mimořádných událostech 

4 0,- Viavis a.s.  

Financování škol aktuálně 1 1 800,- ProfiEduca 

Efektivní hospitace a hodnocení 

pedagogů 

1 1 800,- ProfiEduca 

Vzdělávání pedagogů v oblasti 

ochrany obyvatelstva a požární 

prevence 

3 0,- HZS MSK 

Jak ve výuce pracovat s ozoboty 3 0,- Místní akční plán 

II v ORP Třinec, 

reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.

0/17_047/ 

0008963 

Jak začlenit děti z Ukrajiny do škol 

z pohledu práva i praxe 

1 1 590,- NPI České 

republiky 

Jak se připravit na možný 

kybernetický útok 

1 605,- Viavis a.s.  

Hodnocení žáků – cizinců ve školním 

roce 2021/2022 

1 0,- KVIC Nový Jičín, 

OKAP II 

Novela NV č. 75/2005 Sb. o rozsahu 

přímé vyučovací činnosti 

1 1 400,- RESK educations.

r.o. 

Jak vyučovat cizí jazyk děti  

ve věku 4–7 let 

2 0,- WocaBee 

s.r.o. 

Autentické materiály pro výuku 

cizího jazyka 

1 0,- WocaBee 

s.r.o. 

Pedagogický pracovník v ohrožení, 

komunikace a chování při 

mimořádných událostech 

4 

 

0,- Viavis a.s.  

Konverzační hry ve výuce cizích 

jazyků 

1 0,- WocaBee 

s.r.o. 

Robotíme s ozoboty 4 0,- Edugo Solutions 

s.r.o. 

Jak začít výuku programování na ZŠ 3 0,- KVIC Nový Jičín, 

OKAP II 
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Jemný buldozer – jak dávat efektivní 

zpětnou vazbu 

1 0,- V lavici s.r.o. 

Jak činnostně vyučovat ČJ na 1. 

stupni ZŠ 

1 0,- V lavici s.r.o. 

Nový žák ve třídě – zaměřeno na 

ukrajinského žáka 

1 0,- Kvic Frýdek – 

Místek 

Webinář – Rozvoj pozornosti a 

všímavosti žáků 

1 0,- Kvic Frýdek – 

Místek, OKAP II 

Neverbální komunikace pro učitele 1 0,- V lavici s.r.o. 

Přijímání a začleňování žáků cizinců 1 0,- KVIC Nový Jičín 

 

ZŠ OSŮVKY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 

náklady 

poznámka 

Pedagogický pracovník v ohrožení, 

komunikace a chování při 

mimořádných událostech 

1 0,- Viavis a.s.  

Rozvíjíme informatické myšlení 

unplugged 

1 0,- Online škola 

SYPO 

Jak na násobení na 1. stupni ZŠ 

 

1 0,- Online škola 

SYPO 

Jak vést distanční výuku v 1. třídě 1 0,- Online škola 

SYPO 

Aktivizace žáka v hodinách 

s využitím ICT 

1 0,- Online škola 

SYPO 

Práce s daty s žáky na ZŠ 1 0,- Online škola 

SYPO 

Modelové ŠVP pro novou 

informatiku a další praktické 

informace 

1 0,- Online škola 

SYPO 

Badatelsky orientované vyučování 

(BOV) – úvod 

1 0,- Online škola 

SYPO 

Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce 1 0,- Online škola 

SYPO 

Pedagogický pracovník v ohrožení, 

komunikace a chování při 

mimořádných událostech 

1 0,- Viavis a.s.  

Vzdělávání pedagogů v oblasti 

ochrany obyvatelstva a požární 

prevence 

2 0,- HZS MSK 

Jak ve výuce pracovat s ozoboty 3 0,- Místní akční plán 

II v ORP Třinec, 

reg. Č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.

0/17_047/000896

3 

Robotíme s ozoboty 1 0,- Edugo solutions, 

s.r.o. 

Sdílení příkladů dobré praxe: 

Přijímání a začleňování žáků cizinců 

1 0,- NPI České 

republiky 

Jak začít výuku programování na ZŠ 1 0,- KVIC Nový Jičín, 

OKAP II 
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Jak na výuku češtiny zejména u 

ukrajinských žáků 

1 0,- Krajský akční 

plán rozvoje 

vzdělávání 

Moravskoslezs-

kého kraje 

Jak postupovat v přijímání a 

začleňování žáků cizinců do ZŠ 

1 0,- NPI České 

republiky 

Středa pro správce osobních údajů 3 0,- Viavis a.s.  

Podpora procesů adaptace a integrace 

dětí/žáků z Ukrajiny (cizinců) 

1 0,- NPI České 

republiky 

Konzultace: Sdílení pomáhá (online), 

Moravskoslezský kraj 

1 0,- NPI České 

republiky 

Pojďme mluvit o komunikaci a 

podpoře komunikace s dětmi a žáky 

s OMJ  

1 0,- NPI České 

republiky 

 

MŠ KANADA 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 

náklady 

poznámka 

Pedagogický pracovník v ohrožení, 

komunikace a chování při 

mimořádných událostech 

1 0,- Viavis a. s 

Luční školka v praxi 1 0 KVIC Frýdek – 

Místek, OKAP II 

Čtenářské dovednosti s prvky 

kritického myšlení v MŠ 

1 0 KVIC Frýdek – 

Místek, EU, OP 

VVV 

 

 

MŠ NEBORY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 

náklady 

poznámka 

Pedagogický pracovník v ohrožení, 

komunikace a chování při 

mimořádných událostech 

1 0,- Viavis a.s.  

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi 

v mateřské škole 

1 0,- Online škola 

SYPO 

Pedagogická diagnostika v mateřské 

škole 

1 0,- Metodický portál 

RVP.cz – webinář 

Možnosti formativního hodnocení 

v mateřské škole 

1 0,- Metodický portál 

RVP.cz – webinář 

Předmatematická gramotnost 

v praktických činnostech v MŠ 

1 0,- MŠMT – 

13266/2021-2- 

-496, projekt 

OKAP II 

 

MŠ OSŮVKY 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 

náklady 

poznámka 

Pedagogický pracovník v ohrožení, 

komunikace a chování při 

mimořádných událostech 

1 0,- Viavis a.s.  

Vzdělávání pedagogů v oblasti 

ochrany obyvatelstva a požární 

prevence 

2 0,- HZS MSK 
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Jak vést obtížný rozhovor 1 0,- Program 

akreditovaný 

MŠMT – 

13081/2018 – 

1-537 

Online beseda s Jiřím Haldou – Role 

v rodině 

1 0,- Místní akční 

plán II v ORP 

Třinec, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/ 

0.0/17_047/ 

0008963 

Středa pro správce osobních údajů 1 0,- Viavis a.s. 

 

Z výše uvedeného vzdělávání ředitelky 

druh semináře/kurzu 

 
finanční náklady 

Financování škol aktuálně, ProfiEduca 1 800,- 

Efektivní hospitace a hodnocení 

pedagogů, ProfiEduca 

1 800,- 

Jak vyučovat cizí jazyk ve věku 4-7 let, 

Wocabee 

0,- 

Pedagogický pracovník v ohrožení, 

komunikace a chování při 

mimořádných událostech, Viavis 

12 000,- 

Efektivní hospitace a hodnocení 

pedagogů 

1 800,- 

Jak začít výuku programování na ZŠ OKAP  

Jak začlenit děti z Ukrajiny do škol z 

pohledu práva i praxe 

1 590,- 

Jak se připravit na možný kybernetický 

útok, fa Viavis 

605,- 

Hodnocení žáků-cizinců ve školním 

roce 2021/2022  

OKAP 

Přijímání a začleňování žáků cizinců OKAP 

Novela NV č. 75/2005 Sb. o rozsahu 

přímé vyučovací činnosti 

1 400,- 

 

Vzdělávání nepedagogických zaměstnanců 

druh semináře/kurzu počet účastníků finanční 

náklady 

poznámka 

Účetnictví PO     1 1 200,- účetní 

Majetek škol + inventarizace 1 1 490,- účetní 

Seminář Hygienické minimum 3 600,- kuchařky 

 

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 

Přátelský domov v Beskydech 32 32 0 

Budoucnost 11 7 0 

Celostátní přehlídka dětských 

recitátorů 

32 0 1 
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Zpěváček 2022 32 0 0 

Matematický klokan 2022 24 0 0 

Krása motýlích křídel 32 0 0 

Turnaj ve vybíjené 12 0 0 

 

ZŠ NEBORY 

 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 

ve školním kole 

počet účastníků 

v oblastním kole 

počet účastníků 

v okresním kole 

Celostátní přehlídka dětských 

recitátorů  

35 0 0 

Jazykový šampionát WocaBee 0 0 13 

Rozvíjej se, poupátko 15 2 0 

Orientační běh 0 9 0 

Štafetový pohár 0 8 0 

Turnaj ve vybíjené 12 0 0 

 

ZŠ OSŮVKY 

 

Název soutěže, přehlídky počet účastníků 

ve školním kole 

počet účastníků 

v oblastním kole 

počet účastníků 

v okresním kole 

Celostátní přehlídka dětských 

recitátorů  

15 0 0 

Zpěváček 2022  16 0 0 

Matematický Klokan 2022 12 0 0 

Turnaj ve vybíjené 11 0 0 

 

Významná ocenění ve školním roce 2021/2022 – rozsah pořádaných soutěží byl z důvodu 

pandemie omezen.  

 

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, SR 

Fotografování prvňáčků ZŠ  

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

Přátelský domov v Beskydech (1.–5. ročník) – výtvarná soutěž Spolek Čisté Beskydy, 

ZŠ 

Outdoorové vyučování Putování za plody podzimu (1.–5. ročník) ZŠ  

Projektový den mimo školu Krása motýlích křídel (Šablony III) 

(3. ročník) 

zážitkové centrum 

URSUS, ZŠ 

Knihovnická lekce Poezie ještě žije (4.–5. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Knihovnická lekce Pohádkový kolotoč (1.–2. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Beseda realizována Policií ČR – Všeobecná bezpečnost MPP  

(1. – 5. ročník) 

Policie ČR, ZŠ 

Knihovnická lekce Severská mytologie (4.–5. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Knihovnická lekce Eliška a Měsíčňánek (1.–2. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Beseda realizována Horskou službou Beskydy – Laviny, bezpečnost 

na horách MPP (1.–5. ročník) 

Horská služba, ZŠ 

Budoucnost (4.–5. ročník) – výtvarná soutěž DDM Třinec, ZŠ 

Lampionový průvod SR, ZŠ, MŠ  
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Ozdravný pobyt žáků 2. ročníku - Podmitrov ZŠ, MŽP, Statutární 

město Třinec 

Distanční vzdělávání žáků 4.–5. ročníku 22. 11. – 26. 11. 2021 

Distanční a prezenční vzdělávání žáků 4.–5. ročníku 29. 11. – 3. 12. 2021 

Mikulášská nadílka SR, ZŠ 

Knihovnická lekce Hrajeme si na nesmysly (1.–2. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Knihovnická lekce Jak ti je, Filipe? (3. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Koledování u krmelce ZŠ 

Lekce s ozoboty 3. ročník ZŠ MAP II v ORP Třinec, 

ZŠ 

Lekce s ozoboty 4. –5. ročník ZŠ MAP II v ORP Třinec, 

ZŠ 

Plavecký výcvik (1.–5. ročník) STaRS Třinec, ZŠ 

Kam se kutálí peníze – finanční gramotnost s pracovníkem z praxe 

(2. a 3. ročník) 

Česká spořitelna, ZŠ 

Podnikavá třída – finanční gramotnost s pracovníkem z praxe 

(4. a 5. ročník) 

Česká spořitelna, ZŠ 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů (1.–5. ročník) – školní kolo Středisko volného času 

Klíč Frýdek – Místek, 

ZŠ, SR 

Rozdání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

(1.–5. ročník) 

ZŠ 

Zpěváček 2022 (1.–5. ročník) - školní kolo ZŠ, SR, DDM Třinec 

Knihovnická lekce Včely (1.–2. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Beseda s pracovníkem OSPD statutárního města Třince na téma 

Rizikové chování, ochrana dětí (1.–5. ročník) 

OSPOD, ZŠ 

Matematický klokan 2022 (2. –5. ročník) MŠMT, ZŠ 

Knihovnická lekce Poštou havraní (3. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Knihovnická lekce Kryšpín (4.–5. ročník)  Knihovna Třinec, ZŠ 

Ukliďme Česko (1.–5. ročník) ZŠ, Statutární město 

Třinec 

Ochutnávky sušeného ovoce, sýrů a ořechů (1.–5. ročník) Projekt „Ovoce a 

zelenina, mléčné 

výrobky do škol“, ZŠ 

Projektové vyučování Den s Harry Potterem (1.–5. ročník) ZŠ 

Velikonoční jarmark (1.–5. ročník) ZŠ, rodiče 

Den Země (1.–5. ročník) Statutární město Třinec, 

ZŠ  

Cvičný požární poplach (1. –5. ročník) ZŠ, MŠ 

Preventivní program Veselé zoubky pro 1. ročník dm drogerie market 

s.r.o., ZŠ 

Školní referendum – Jak naložíme s penězi z jarmarku? 

(1.–5. ročník) 

ZŠ 

Pasování prvňáčků na čtenáře Knihovna Třinec, ZŠ 

Fotografování žáků na konci školního roku 2021/2022 Fa Byrtusová, ZŠ 

Zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků základních škol ČŠI, ZŠ 

Školní výlet – Muzeum Tatra Kopřivnice, Štramberská Trúba 

(1.–5. ročník) 

ZŠ  

Divadelní představení Bajka – Velká policejní pohádka Těšínské divadlo, ZŠ, 

SR 

ČteFest  (3.–4. ročník) Knihovna Třinec, ZŠ 

Krása motýlích křídel – soutěž Ursus, ZŠ 

Dílničky DDM (3.–5. ročník) DDM Třinec, ZŠ 
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Noc ve škole (1.–5. ročník) ZŠ, SR 

Dětské radovánky, slavnostní rozloučení s žáky pátého ročníku 

(1. –5. ročník) 

SR, ZŠ, MŠ 

Turnaj ve vybíjené (3. – 5. ročník) ZŠ 

Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022, 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, SR 

Outdoorové vyučování (1.–5. ročník) ZŠ 

Projektový den mimo školu Krása motýlích křídel (Šablony III) 

(3. ročník) 

zážitkové centrum 

URSUS, ZŠ  

Sdružení rodičů Výšlap na Kozinec (1.–5. ročník) ZŠ, SR 

Pasování na čtenáře (2. ročník) Knihovna Třinec, ZŠ 

Pečení jablečného závinu a vaření zdravého čaje (1. a 2. ročník) ZŠ 

Knihovnická lekce Jonáš Nenáš (1. a 2. ročník) Knihovna Třinec, ZŠ 

Knihovnická lekce Znáš svou rodnou hroudu? (3. a 4. ročník) Knihovna Třinec, ZŠ 

Knihovnická lekce Severská mytologie (5. ročník) Knihovna Třinec, ZŠ 

WocaBee šampionát (4.–5. ročník) WocaBee 

Beseda realizována Policií ČR – Všeobecná bezpečnost MPP 

(1.–5. ročník) 

Policie ČR, ZŠ 

Beseda realizována Horskou službou Beskydy – Laviny, bezpečnost 

na horách MPP (1.–5. ročník) 

Horská služba, ZŠ 

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

město Třinec 

Slavnostní předávání slabikáře (1. ročník) ZŠ 

Mikuláš ve škole (1.–5. ročník) ZŠ 

Učíme se zábavně (1.–5. ročník) ZŠ 

Lekce s ozoboty (3.–5. ročník) MAP II v ORP Třinec, 

ZŠ 

Projektový den – Vánoce (1.–5. ročník) ZŠ 

Plavecký výcvik (1.–5. ročník) STaRS Třinec, ZŠ 

Projekt zaměřený na finanční gramotnost (4.–5. ročník) ZŠ 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů (1.–5. ročník) – školní kolo Středisko volného času 

Klíč F-M, ZŠ, SR 

Rozdání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

(1.–5. ročník) 

ZŠ 

Karneval (1.–5. ročník) ZŠ, ŠD 

Zpěváček 2022 (1.–5. ročník) – školní kolo ZŠ, SR, DDM Třinec 

Matematický klokan 2022 (2.–5. ročník) MŠMT, ZŠ 

Hrátky s číslem 2 – Dvojkový den (1.–5. ročník) ZŠ 

Svět techniky Ostrava (1.–5. ročník) ZŠ 

Ukliďme Česko (1.–5. ročník) ZŠ, Statutární město 

Třinec 

Ochutnávky sušeného ovoce, sýrů a ořechů (1.–5. ročník) Projekt „Ovoce  

a zelenina, mléčné 

výrobky do škol“, ZŠ 

Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky ZŠ, MŠ 

Zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků základních škol ČŠI, ZŠ 

Pracujeme s Ozoboty (1.–5. ročník) ZŠ 

Knihovnická lekce Březen – měsíc knihy (1.–2. ročník) Knihovna Třinec, ZŠ 
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Pečení jarních muffinů (1.–2. ročník)           ZŠ 

Velikonoční jarmark (1.–5. ročník) ZŠ 

Školní referendum – Jak naložíme s penězi z jarmarku?  

(1.–5. ročník) 

ZŠ 

Beseda s rodilými mluvčími Ingnite week (3.–5. ročník) Ignite week 

Den Země (1.–5. ročník) Statutární město Třinec, 

ZŠ 

Preventivní program Veselé zoubky pro 1. ročník dm drogerie market 

s.r.o., ZŠ 

Orientační běh (4.–5. ročník) TJ TŽ Třinec, 

Oddíl 

orientačního 

běhu 

Štafetový pohár (1.–3. ročník) AO TJ TŽ 

Třinec, 

Atletika Třinec, ZŠ 

Fotografování žáků na konci školního roku 2021/2022 Fa Byrtusová, ZŠ 

Cvičný požární poplach (1.–5. ročník) ZŠ 

Pasování prvňáčků na čtenáře Knihovna Třinec, ZŠ 

Školní výlet – Muzeum Tatra Kopřivnice, Štramberská Trúba 

(1.–5. ročník) 

ZŠ, SR 

Den dětí (1.–5. ročník) ZŠ, SR 

Outdoorové vyučování (1.–5. ročník) ZŠ 

ČteFest  (3.–5. ročník) Knihovna Třinec, ZŠ 

Dílničky DDM (3.–5. ročník) DDM Třinec, ZŠ 

Dětské radovánky, slavnostní rozloučení s žáky pátého ročníku 

(1.–5. ročník) 

SR, ZŠ, MŠ 

Přespávání ve škole (5. ročník) ZŠ 

Turnaj ve vybíjené (3.–5. ročník) ZŠ 

Návštěva školní kuchyně (1.–2. ročník) ZŠ, ŠJ 

Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022, rozloučení 

s odcházejícími žáky 

ZŠ, SR 

ZŠ OSŮVKY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

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

Fotografování prvňáčků Fa Byrtus, ZŠ  

Outdoorové vyučování (1. – 5. ročník) ZŠ  

Pasování na čtenáře (2. ročník) Knihovna Třinec, ZŠ 

Beseda realizována Policií ČR – Všeobecná bezpečnost MPP 

(1.–5. ročník) 

Policie ČR, ZŠ 

Beseda realizována Horskou službou Beskydy – Laviny, bezpečnost 

na horách MPP (1.–5. ročník) 

Horská služba, ZŠ  

Návštěva Knihovny Třinec, série knihovnických lekcí  

(1.–5. ročník) 

Knihovna Třinec, ZŠ 

Ozdravný pobyt žáků 2.–5. ročníku – Podmitrov  ZŠ, MŽP, Statutární 

město Třinec 

Série divadelních představení společnosti Smíšek (1.–5. ročník) Divadelní společnost 

Smíšek, MŠ, ZŠ, SR 

Mikulášská nadílka (1.–5. ročník) SRPŠ, ZŠ 

Vánoční slavení – vánoční zvyky a tradice (1.–5. ročník) ZŠ 
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Rozdání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

(1.–5. ročník) 

ZŠ 

Lekce s ozoboty (3.–5. ročník) MAP II v ORP Třinec, 

ZŠ 

Plavecký výcvik (1.–5. ročník) STaRS Třinec, ZŠ 

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

Celostátní přehlídka dětských recitátorů (1.–5. ročník) – školní kolo ZŠ, Středisko volného 

času Klíč F-M, ZŠ, 

SRPŠ 

Zpěváček 2022 (1.–5. ročník) – školní kolo ZŠ, SRPŠ, DDM Třinec 

Matematický Klokan 2022 (2.–5. ročník)  MŠMT, ZŠ 

Ukliďme Česko (1.–5. ročník) Statutární město Třinec, 

ZŠ 

Den Země (1.–5. ročník) Statutární město Třinec, 

ZŠ 

Generální zkouška vystoupení žáků na Velikonočním jarmarku 

s účastí dětí z MŠ Osůvky (1.–5. ročník) 

ZŠ, MŠ 

Velikonoční jarmark (1.–5. ročník) ZŠ, SRPŠ 

Projektové vyučování – Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili 

semínko (1.–.2. ročník) 

ZŠ 

Ochutnávky sušeného ovoce, sýrů a ořechů (1.–5. ročník) Projekt „Ovoce 

a zelenina, mléčné 

výrobky do škol“, ZŠ 

Návštěva žáků ZŠ v MŠ na generální zkoušce vystoupení ke Dni 

matek – Barevný den (1.–5. ročník) 

MŠ, ZŠ 

Preventivní program Veselé zoubky pro 1. ročník dm drogerie market 

s.r.o., ZŠ 

Fotografování žáků na konci školního roku 2021/2022 Fa Byrtusová, ZŠ 

Slavnostní otevření dětského hřiště za budovou ZŠ a MŠ Osůvky Statutární město Třinec 

– primátorka, ZŠ, MŠ 

Cvičný požární poplach (1.–5. ročník) ZŠ, MŠ 

Pasování prvňáčků na čtenáře  Knihovna Třinec, ZŠ 

Zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků ZŠ ČŠI, ZŠ  

Školní výlet – Muzeum Tatra Kopřivnice, Štramberská Trúba  

(1.–5. ročník) 

ZŠ, SRPŠ 

Den dětí – Návštěva Muzea TŽ a města Třince – Není včela jako 

včela; procházka Třincem a zmrzlinová párty (1.–5. ročník) 

ZŠ 

Projekt Václav Čtvrtek (3.–5. ročník) ZŠ 

Rizikové chování, ochrana dětí – preventivní beseda s pracovníkem 

OSPOD (1.–5. ročník.) 

OSPOD Statutárního 

města Třince, ZŠ 

Dětské radovánky (1.–5. ročník) SRPŠ, ZŠ, MŠ 

Outdoorové vyučování – Letní louka (1.–5. ročník) ZŠ 

Turnaj ve vybíjené (3.–5. ročník) ZŠ 

Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022, rozloučení 

s odcházejícími žáky 

ZŠ, SRPŠ 

 

ŠD KANADA 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Indiánský týden ŠD 

Dubánci – výtvarná soutěž DDM DDM Třinec, ŠD 

Kroužek vaření ŠD 

Turnaj ve vybíjené ŠD 

Mikuláš ŠD, SR 
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Vánoční besídka ŠD 

Taneční odpoledne pro dívky ŠD 

Karneval ŠD, SR 

Vesmírný týden ŠD, SR 

Výroba mýdel ŠD, p. Pilch 

O nejkrásnější kraslici – výtvarná soutěž Muzea TŽ  Muzeum TŽ, ŠD 

Den dětí ŠD 

Fotbalový turnaj ŠD 

Kroužek RC modely pro 4.–5. ročník SOŠ Kanada, ŠD 

 

ŠD NEBORY  

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Návštěva pobočky Knihovny Třinec v Neborech  Knihovna Třinec, ŠD 

Karneval ŠD, SR 

Výtvarná soutěž Nejkrásnější mozaika DDM Třinec, ŠD 

Výroba dárků pro maminky ŠD 

Dubánci – výtvarná soutěž DDM (1.–2. ročník) DDM Třinec, ŠD 

Nejorginálnější ptačí budka (3.–4. ročník) DDM Třinec, ŠD 

Stavění ptačích krmítek (1.–2. ročník) SOŠ Třinec, ŠD 

Kulinárky celoroční vaření (3.–4. ročník) ŠD 

Pěstujeme ovoce a zeleninu ŠD, ZŠ 

 

ŠD OSŮVKY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Dubánci – výtvarná soutěž DDM DDM Třinec, ŠD 

Zoologická zahrada na chodníku ŠD 

Betlém, jak ho umím já! Muzeum TŽ/ŠD 

Sněhové pevnosti ŠD 

Karneval ŠD, SRPŠ 

Pěstování řeřichy ŠD 

Výrobky na Velikonoční jarmark ŠD 

Výtvarná soutěž Karneval DDM Třinec, ŠD 

Pečení brambor v popelu ŠD 

Vyrábění ke dni matek ŠD 

Stanový týden ŠD 

Batika triček na radovánky ŠD 

Lukostřelba ŠD 

 

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 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Třídní schůzky s rodiči MŠ, SR 

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

Knihovnická lekce Včelí medvídci od jara do zimy Knihovna Třinec, MŠ 

Pasování předškoláků MŠ, SR 

Tematické dny v MŠ – Mezinárodní den zvířat, Den stromů MŠ 

Uspávání broučků MŠ, SR 
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Lampionový průvod SR, ZŠ, MŠ  

Knihovnická lekce Z čeho vlastně jsem Knihovna Třinec, MŠ 

Mikulášské dopoledne MŠ, SR 

Vánoční besídka – koledy, tradice, rej čertíků MŠ 

Putování s dinosaury MŠ 

Knihovnická lekce Seznamte se s dinosaury Knihovna Třinec, MŠ 

Pohádka O rohaté princezně Divadélko Smíšek, MŠ 

Karneval v MŠ MŠ, SR 

Velikonoční dílničky MŠ 

Cvičný požární poplach MŠ, ZŠ 

Knihovnická lekce Cesta do vesmíru Knihovna Třinec, MŠ 

Předplavecký výcvik STaRS Třinec, MŠ 

Besídka ke Dni matek MŠ, SR 

Mezinárodní řemeslné hry  SOŠ Třineckých 

železáren, MŠ 

Sportovní hry na hřišti MŠ, SR 

Den dětí – pohádkový les MŠ, SR 

Školní výlet – ZOO Ostrava  MŠ 

Dětské radovánky, slavnostní pasování předškoláků na školáky SR, ZŠ, MŠ 

Focení dětí na Den matek a závěr školního roku Fa Byrtusová, MŠ 

MŠ NEBORY  

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Knihovnické lekce – měsíčně, během celého školního roku Knihovna Třince/MŠ – 

třída Motýlků  

Tematický den – Regionální jídlo – příprava a ochutnávka domácích 

placků 

MŠ – třída Motýlků, 

Broučků, ŠJ 

Projektový den mimo školu - návštěva hvězdárny v Návsí (Šablony 

III) 

Hvězdárna Návsí, MŠ – 

třída Motýlků 

Výprava za skřítkem Podzimníčkem MŠ – třída Motýlků, 

Broučků 

Festival ovoce a zeleniny MŠ – třída Motýlků 

Tematický den – Jablíčkový den MŠ – třída Broučků, 

Berušek 

Tematický den – Milujeme zeleninu MŠ – třída Broučků 

Tematický den – Vitamínový den MŠ – třída Motýlků 

Tematický den – Zdravé zoubky MŠ – třída Broučků, 

Berušek 

Svatý Martin MŠ – třída Motýlků 

Tematický den – Zhluboka dýchat MŠ – třída Broučků 

Tematický den – Den s emocemi MŠ – třída Motýlků 

Tematický den – Chraň si své zdraví MŠ – všechny třídy 

Tematický den – Byl jednou jeden život MŠ – třída Broučků 

Tematický den – Příprava na advent MŠ – všechny třídy 

Vánoční čas – interaktivní hra pro děti a rodiče, v prostorách MŠ MŠ – všechny třídy, 

rodiče dětí 

Tematický den – Čertí školka MŠ – třída Berušek, 

rodiče dětí 

Mikulášská nadílka MŠ – všechny třídy, SR 

Tematický den - Nebeské pečení MŠ – třída Motýlků, 

Broučků, ŠJ 

Tematický den – Vánoční zpívání MŠ – třída Motýlků 
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Posezení u stromečku MŠ – všechny třídy, 

rodiče dětí 

Vánoční dílničky MŠ – třída Broučků 

Tematický den – Těšíme se na Vánoce MŠ  – třída Berušek 

Tematický den – Tříkrálové putování – den s mudrci MŠ – třída Motýlků, 

Broučků 

Barevné kouzlení – zimní experimenty MŠ – třída Motýlků 

Zvířátka v zimě – úkolová hra pro děti a rodiče MŠ – třída  Motýlků, 

rodiče dětí 

Srdíčkový den MŠ – všechny třídy 

Miniprojekt – Profese mých rodičů MŠ – třída Motýlků, 

Broučků, rodiče dětí 

Miniprojekt pro děti a rodiče – Otevírání studánek MŠ – všechny třídy, 

rodiče dětí 

Karneval v MŠ MŠ – všechny třídy 

Velká jarní interaktivní hra pro děti a rodiče v prostorách MŠ MŠ – všechny třídy, 

rodiče dětí 

Divadlo Bajka O třech princeznách a tříhlavém drakovi Těšínské divadlo MŠ – 

třída Motýlků, SR 

Tematický den – Pečení velikonočních mazanců MŠ – třída Broučků, ŠJ 

Tematický den – Zajíčkovy Velikonoce MŠ – třída Berušek 

Tematický den – Pečení velikonočního beránka MŠ – třída  Motýlků, ŠJ 

Barevný velikonoční týden MŠ – třída Broučků 

Cvičný požární poplach MŠ, ŠJ 

Tematické dny – Věda nás baví – pokusy, experimenty MŠ – všechny třídy 

Focení dětí na závěr školního roku a na tablo Fa Byrtusová, MŠ – 

všechny třídy 

Brigáda MŠ MŠ, rodiče dětí 

Předplavecký výcvik  STaRS Třinec, MŠ MŠ – 

třída Motýlků 

Besídka ke Dni matek MŠ – všechny třídy, 

rodiče dětí 

Tematický den – Můj dům, můj hrad MŠ – třída Broučků 

Den dětí – zábavné dopoledne pro děti na školní zahradě: hry, 

soutěže, tanec, zábava, slavnostní piknik s překvapením 

MŠ – všechny třídy, SR 

Dětské radovánky, slavnostní pasování předškoláků na školáky SR, ZŠ, MŠ 

Výlet Motýlků a Broučků – URSUS Dolní Lomná MŠ – třída Motýlků, 

Broučků, SR 

Výlet Berušek – Hůrka – hry a soutěže pro děti MŠ – třída Berušek 

Den otců MŠ – všechny třídy, 

rodiče dětí 

MŠ OSŮVKY 

významnější akce v rámci výchovně vzdělávací činnosti pořadatel/spolupráce 

Drakiáda MŠ 

Celoroční projekt Čteme si spolu    Knihovna Třinec, MŠ 

Čertí den MŠ 

Mikulášská nadílka MŠ, SRPŠ 

Vánoční nadílka v MŠ MŠ, SRPŠ 

Karneval v MŠ MŠ 

Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky ZŠ, MŠ 
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Knihovnická lekce – Jak se co dělá  Knihovna Třinec, MŠ 

Návštěva Velikonočního jarmarku v ZŠ ZŠ, MŠ 

Cvičný požární poplach  MŠ, ZŠ 

Generální zkouška besídky ke Dni matek – Barevný den MŠ, ZŠ 

Besídka ke Dni matek – Barevný den MŠ 

Mezinárodní řemeslné hry  SOŠ Třineckých 

železáren, MŠ 

Outdoorová vycházka – Poznáváme les MŠ 

Den dětí – Za pokladem s hádankou MŠ 

Školní výlet – ZOO Ostrava MŠ, SRPŠ 

Focení dětí na závěr školního roku Fa Byrtusová, MŠ  

Pohádkové dopoledne MŠ, SRPŠ 

Dětské radovánky SRPŠ, MŠ, ZŠ 

Slavnostní rozloučení s předškoláky MŠ 

 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE A KONTROL 

 
datum orgán předmět kontroly výsledek kontroly 

20. 5. 2022 ČŠI Testování žáků 5. ročníku  

 

J) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021 

 
příjmy hlavní činnost vedlejší činnost 

dotace KÚ  19 060 465,00 Kč 0, 00 Kč 

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

příspěvek zřizovatele na provoz 3 450 000, 00 Kč 0, 00 Kč 

jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 1 550 038,19 Kč 36 891,50 Kč 

dotace EU 391 727,13 Kč 0, 00 Kč 

celkem 24 452 230,32 Kč 36 891,50 Kč 

 
výdaje hlavní činnost vedlejší činnost 

mzdové + sociální  18 980 823,27 Kč 2 835,03 Kč 

mzdové DPP - projekt EU 386 743,13 Kč 0,00 Kč 

spotřeba materiálu 1 456 386,27 Kč 25 325,99 Kč 

energie 1 310 774,15 Kč 1 408,00 Kč 

opravy a údržba 708 641,03 Kč 0,00 Kč 

DDHM 554 143,28 Kč 0,00 Kč 

ostatní služby 930 171,17 Kč 0,50 Kč 

odpisy 131 870,00 Kč 0,00 Kč 

celkem 24 459 552,30 Kč 29 569,52 Kč 

 

Žádné mimořádné čerpání rozpočtu v roce 2021 nebylo uskutečněno.  

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK k 31. 12. 2021 

  

 hlavní činnost vedlejší činnost 
hospodářský výsledek -7 321,98 Kč +7 321,98 Kč 

celkem -7 321,98 Kč +7 321,98Kč 

 

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2021 
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fond odměn 92 763, 00 Kč 

fond kulturních a sociálních potřeb 50 811,42 Kč 

fond investic 157 242,00 Kč 

fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku 180 514,26 Kč 

fond rezervní z ostatních titulů 278 452,87 Kč 

 

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

den učitelů, jubilea a kulturní vyžití. 

 

Tvorba 

fond odměn 0,00 Kč 

fond rezervní (nespotřebovaná dotace EU) 278 452,87 Kč 

fond investiční (účelový dar na investici) 0,00 Kč 

celkem 278 452,87 Kč 

 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

 
název dotačního programu  

rok 2021 
požadovaná 

částka 
přidělená 

částka 
čerpáno 2021 

„Šablony III“, s reg. č. 

„CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018213“ 

665 196, 00 Kč 665 196, 00 Kč 386 743,13 Kč 

 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
CŽV počet osob studijní program poznámka zdroj financování 

- - - - - 

 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Ve školním roce 2021/2022 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. 

 

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. 
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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., Charitativním střediskem Maják; 

- Statutárním městem Třinec, zřizovatelem. 

* Prostor pro spolupráci ve školním roce 2021/2022 z důvodu pandemie omezen.  

 

O) ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY  

 

Organizace začala hospodařit s nemovitým majetkem, který zřizovatel dodatkem ke zřizovací 

listině předal škole k hospodaření. Protože bylo nutné dořešit některé rozběhlé opravy, které byly 

v plánu zřizovatele a nesnesly odklad, nerealizovala škola část plánovaných oprav, které bylo 

možné odložit např. opravu vstupního schodiště v ZŠ Kanada, a opravila neodkladné.  

 

V tomto školním roce z větších zakázek realizovala termoregulaci v budově ZŠ a MŠ Kanada, 

obnovu nábytku ve sborovně MŠ Osůvky, nouzové osvětlení v ZŠ Osůvky, opravu hřiště v ZŠ 

Nebory, modernizaci soklů ve třídách MŠ Kanada, výměnu vstupních dveří v MŠ Kanada a 

malování ve všech budovách. Byl nakoupen herní prvek do ZŠ a MŠ Kanada. Škola díky 

štědrosti majitele sousedního pozemku zajistila bez zatížení rozpočtu, které ohraničuje část 

pozemku MŠ Nebory.  

 

Zřizovatel realizoval prostřednictvím odboru investic úpravu únikového východu dle pravidel 

ČSN v budově ZŠ Osůvky a modernizaci kotelny v budově MŠ a ŠJ Nebory.  

 

Výchova a vzdělávání v Základní škole a mateřské škole, Třinec, Míru 247, příspěvkové 

organizaci, probíhá ve čtyřech budovách.  

 

Ve školním roce 2021/2022 se škola opět zaměřila v rámci svých možností na modernizaci všech 

svých pracovišť.  Částečně dostála cílům a závazkům, které si stanovila ve výroční zprávě za 

školní rok 2020/2021. Nezrealizované plány byly po dohodě se zřizovatelem přesunuty na další 

roky, a to z důvodu potřeby úsporných opatření, neboť měl zřizovatel i škola zvýšené výdaje 

v souvislosti s pandemií.  

 

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 2021/2022 podařilo dostát krátkodobých 

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

optimální naplněnost tříd mateřských škol v rámci organizace, práce související s projekty a 

dotačními tituly (personální podpora z Šablon III, 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 v oblasti pracovních a partnerských vztahů. 

Dostát se podařilo i závazkům v oblasti zkvalitnění výuky v základních a mateřských školách 

v rámci organizace. Učitelé ZŠ a MŠ Kanada se vyrovnali s problematikou vzdělávání dětí a 
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žáků s odlišnými mateřským jazykem, na kterou jako spousta učitelů z České republiky nebyli 

připraveni, neboť potřeba vzdělávání dětí z Ukrajiny vyvstala nečekaně a vznikla z důvodu 

válečného konfliktu na Ukrajině. S podporou vedení se samostatně a aktivně zapojili do dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti, aby tuto problematiku zvládli. 

 

Vize do budoucnosti a vazba na minulý školní rok 

 

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

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

kompletní rekonstrukci elektroinstalace a střechy. Rekonstrukci střechy potřebuje také z důvodu 

nutnosti posílení krovů a z důvodu nezjištěné příčiny občasného zatékání také střecha MŠ 

Nebory.  

 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala ve všech ročnících výuka podle školního vzdělávacího 

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

a implementována změna v oblasti výuky ICT zejména o programování. Učitelé se zaměřili také 

na další vzdělávání v oblasti výuky informatiky. V mateřských školách se učilo podle školního 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Korálek, který byl změněn s vazbou na 

vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Tato verze ŠVP byla ověřena. Ve 

školních družinách probíhalo zájmové vzdělávání dle programu Korálky zábavy a odpočinku.  

 

Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 

 

Vytýčené cíle plynoucí z ŠVP byly v roce 2021/2022 průběžně naplňovány, a to také a mimo jiné 

v oblasti vzdělávání dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem/nedostatečnou znalostí českého 

jazyka. Podpora byla zajištěna personální podporou učitele, který zajišťoval vzdělávání těchto 

dětí. Jazyková příprava dětí MŠ z důvodu nízkého počtu dětí s povinným předškolním 

vzděláváním (1) nebyla poskytována ve smyslu povinnosti plynoucí z vyhlášky 14/2005 Sb. 

paragrafu 1e).  

 

Priority a krátkodobé cíle pro školní rok 2021/2022:  

- 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.  

- Získat personální podporu pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. 

- Vytvořit dobré pracovní podmínky pro učitelé, kteří zajišťují vzdělávání žáků s odlišným 

mateřským jazykem zejména v oblasti podpory DVPP, vybavení pomůckami a personální 

podpory. 

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

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

profesní loajality.  

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

neustále živými dokumenty školy.  

- Pilotovat nové ŠVP ZV platné od 1. 9. 2022 s vazbou na změnu v oblasti výuky informatiky, 

usilovat o zajištění dostatečného vybavení pro výuku informatiky. 

- 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 a 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 



 
32 

 

 

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 III a zabezpečit tak mimo jiné personální 

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

gramotnosti. 

 

Po dohodě se zřizovatelem je nutné v následujících letech:  

- pokusit se získat dotaci IROP a v rámci této dotace modernizovat PC učebny v ZŠ Kanada a 

ZŠ Nebory, zajistit bezbariérovost budovy ZŠ Kanada a ZŠ Nebory včetně vytvoření 

bezbariérového WC.  

- 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, 

- vyměnit pletivo a odstranit nálety v ZŠ Nebory (2. etapa), 

- renovovat světla ŠD a ve sborovně ZŠ Osůvky, dále v MŠ Kanada a ZŠ Kanada (další etapa), 

- opravit WC naproti ŠD v ZŠ Osůvky, 

- pokračovat v částečné obnově herních prvků na zahradách MŠ (zejména v MŠ Kanada), 

- opravit vstupní schodiště včetně výměny schodů a opravy zídky v ZŠ Kanada,  

- modernizovat kanceláře (nábytek, technika), a to v  ZŠ Osůvky. 

            

Datum zpracování výroční zprávy: 30. 7. 2022 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 26. 8. 2022   

Školskou radou schváleno:  

Číslo jednací:  ZSK/0648/2022 

 

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

  Mgr. Petra Cemerková Golová 

 ředitelka školy 

 

P) PŘÍLOHY 

 

- Fotografie z akcí pro děti/žáky 
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