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IČ:
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Právní forma:
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Zřizovatel:
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Ředitel školy:

Mgr. Darja Hoffmannová

Statutární zástupce:
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Odloučená pracoviště: Mateřská škola, Třinec, U Splavu 547
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Kontaktní údaje:
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e-mail: jmzs@seznam.cz
web: http://www.jmzstrinec.cz
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Založení školy: 28. červen 1931
Zařazení do rejstříku škol: 27. květen 1996
Poslední aktualizace v rejstříku škol: 28. 8. 2017
Identifikátor ředitelství: 600134377
Součásti organizace
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna- výdejna mateřské školy
Školní jídelna

Kapacita
160
600
150
160
575

Speciální zaměření školy:
třídy s rozšířenou výukou matematiky
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2018/2019
(stav k 30. 9. 2018)
Počet
Počet
Počet žáků na
Přepočtený počet
Počet žáků na
tříd/skupin
žáků
třídu/skupinu
ped.prac./prac. ŠJ
ped. úvazek
1. stupeň

11

223

20,27

11,9

18,74

2. stupeň

10

218

21,80

16,5

13,21

Školní družina

5

150

30

3,345

44,84

Školní klub*

x

x

x

x

x

Mateřská škola

5

109

21,8

9,7

11,23

Školní jídelna

x

482

x

9

x

Přípravná třída

1

7

7

1

7

Školská rada:

zřízena 11. 10. 2005
šest členů
2 jednání ve školním roce 2018/2019

Mimoškolní sdružení: Spolek rodičů Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy
AŠSK

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLY
školní rok 2018/2019

vzdělávací program č. j. MŠMT
Jiné

ŠVP „Škola-brána do života“
č.j. ZUS/550/2016

v ročnících

počet žáků

1. až 9.

441

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání
ŠVP „Škola – brána do života“
Projektové vyučování
Inkluzivní vzdělávání
Nabídka povinně volitelných předmětů
anglická konverzace
informatika
ruský jazyk
německý jazyk

3

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

Kroužky
Název kroužku
Kroužek finanční gramotnosti

počet dětí
9

Doučování

37

Kroužek přírodovědné gramotnosti

9

Kroužek ICT gramotnosti

15

Anglický jazyk pro MŠ

38

Kroužek čtenářské gramotnosti

11

Kroužek matematický

29

Metoda dobrého startu

7

Ptáčata (pěvecký)

24

Sportovní hry

7

Kopaná

13

Šachy

14

Výtvarný kroužek

21

Kroužek matematické gramotnosti

8

Děti pracovaly v 22 kroužcích s celkovým počtem 242 dětí.
Mimo tyto kroužky jsme se pravidelně věnovali žákům, kteří se připravovali na sportovní
soutěže.
PTÁČATA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 – 2019
Ve školním roce 2018 - 2019 pracovalo v kroužku Ptáčata 24 žáků 1. – 4. tříd. Práce byla velmi úspěšná.
První vystoupení se uskutečnilo v listopadu 2018. Byli jsme osloveni předsedkyní Regionální obce Slováků
v Třinci, paní M. Rosolovou, abychom připravili kulturní vystoupení na výroční konferenci, která byla
zároveň oslavou 15. výročí založení Regionální obce Slováků. Přítomni byli přední představitelé tohoto
sdružení, také zástupci města Třince, Kabelová televize Třinec. Ptáčata sklidila velký úspěch. Reportáž
z této konference vysílala i Kabelová televize Třinec. Obdrželi jsme poděkování od paní předsedkyně
M. Rosolové v místním tisku.

Již několik let spolupracujeme s Domovem důchodců v Třinci na Sosně. I v tomto školním roce byla
Ptáčata potěšit klienty v předvánočním čase. Svým vystoupením, které bylo plné vánočních koled,
písniček o zvířátkách a zimě, zahřála mnohá srdce.
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Naše škola je zapojena do programu Erasmus+ KA2 Games
For Learning Science. Ptáčata vítala zahraniční hosty při
jejich návštěvě u nás. Zazpívala mimo jiné i písně z našeho
regionu v nářečí a písně v anglickém jazyku.

V červnu pak završila svou celoroční práci koncertem pro své nejbližší. Předvedla písně, které se
v tomto školním roce naučila. Na koncertu zazněly písně pro maminky, babičky, o přírodě, písně
z pohádek a také anglické písničky. Všechny děti byly na závěr za celoroční práci odměněny.
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RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019
počet fyzických osob

přepočtené úvazky

interní pracovníci

50

45,33

externí pracovníci

x

x

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019*
(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A, stav k 30. 9. 2018)
Pořad.

Pracovní zařazení

číslo

funkce

Roků
Úvazek

Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor aprobace

ped.
praxe

1.

učitelka

1.000

OU Ostrava – učitelství pro 1. stupeň

2.

učitelka

1,000

UP Olomouc - učitelství VVP M-CH- HV

30

3.

učitelka

1,000

PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ, VP

34

4.

učitelka

1,000

PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ

34

5.

ředitelka

1,000

OU Ostrava - učitelství VVP 5 - 12, M - CH

25

6.

učitelka

1,000

PdF Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ

38

7.

učitelka

1,000

PdF Olomouc - učitelství 2. st. – ČJ- OV

31

8.

zástupce ředitele

1,000

UP Olomouc - učitelství VVP TV - Bi

26

9.

učitelka

1,000

PdF Ostrava – učitelství pro 2. st. TV-Z

18

10.

učitelka

1,000

PdF Ostrava, učitelství pro 2. st. Z – RJ, VP

29

11.

učitel

1,000

PdF Ostrava, učitelství 5 - 12 M - ZT

24

12.

učitelka

1,000

OU Ostrava - učitelství pro ZŠ ČJ - OV

19

13.

učitel

1,000

OU Ostrava - učitelství pro ZŠ TV - Z

20

14.

učitelka

1,000

UP Olomouc - učitelství VVP RJ - ČJ - HV

28

15.

učitelka

1,000

16.

učitelka

1,000

17.

učitelka

0,500

18.

učitelka

1.000

OU Ostrava – učitelství pro 1. stupeň

21

19.

učitelka

1,000

UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň

33

20.

učitelka

1,000

PdF Ostrava - učitelství VVP RJ - D

36

21.

zástupce ředitele

1,000

OU Ostrava - učitelství pro 1. st. ZŠ - AJ

26

22.

učitelka

1,000

UP Olomouc, učitelství pro 1. st.

32

23.

učitelka

1,000

UP Olomouc - F, OU Ostrava DPS učitelství odb.
předmětů, NIDV – koordinátor ICT
PdF Ostrava - učitelství VVP F - CH
UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň, speciální
pedagogika

VŠB Ochrana život. prostředí, DPS OU Ostrava
- AJ

6

1

25
30
15
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24.

učitelka

1,000

OU Ostrava - učitelství pro ZŠ NJ – D - AJ

15

25.

učitelka, A

1,000

OU Ostrava – učitelství pro 1. st. ZŠ

0

26.

učitelka

1,000

OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta, M-Bi

20

27.

učitelka

1,000

OU Ostrava, učitelství pro 2. st. M - Z

11

28.

učitelka

1,000

29.

učitelka

0,909

30.

učitelka

0,500

31.

speciální pedagog

0,500

32.

speciální pedagog

1,000

33.

psycholog

0,200

UP Olomouc – psychologie

14

34.

vychovatelka

0,828

OU Ostrava DPS vychovatelství

24

35.

vychovatelka

0,828

VŠ TV a sportu Palestra, vychovatelství

15

36.

vychovatelka, D

0,431

PdF Ostrava, Učitelství VVP M- Tv

38

37.

vychovatelka

0,828

SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ

36

38.

vychovatelka

0,431

39.

asistent pedagoga

0,750

40.

asistent pedagoga

0,638

41.

učitelka MŠ

1,000

SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ

38

42.

učitelka MŠ

1,000

SPdŠ Nový Jičín, učitelství v MŠ

36

43.

učitelka MŠ

1,000

SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ

35

44.

učitelka MŠ

1,000

SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ

34

45.

učitelka MŠ, A

1,000

46.

učitelka MŠ

1,000

47.

učitelka MŠ

1,000

48.

učitelka MŠ

1,000

VŠPe Hradec Králové – sociální práce

18

49.

učitelka MŠ

1,000

SPdŠ Bratislava, učitelství pro MŠ

15

50.

učitelka MŠ

1,000

UK Praha, učitelství pro 1. st. ZŠ, Spec. ped. pro
vychovatele
PF Ostrava, Učitelství pro 1. st. ZŠ
Technická univerzita v Liberci, Učitelství pro
2. st. ČJ - OV
UP Olomouc – učitelství pro 1. stupeň, speciální
pedagogika
Univerzita J. A. Komenského. Speciální
pedagogika - učitelství

Akademie Sting Brno, Rytmus – základní kurz
pro AP
Rytmus Praha, studium pro asistenta pedagoga
Akademie Sting Brno, Rytmus – základní kurz
pro AP

Gymnázium a ped. škola Přerov, Předškolní a
mimoškolní pedagogika
SPdŠ Havířov, učitelství pro MŠ
SŠ Pedagogická a sociální Zlín, předškolní a
mimoškolní pedagogika

SPdŠ a SZŠ Krnov, předškolní a mimoškolní
pedagogika

7

9
35
8
15
17

9
14
9

0
29
35
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Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2018):
Věk pracovníků

Počet pracovníků

20 – 30 let

3

31 – 40 let

10

41 – 50 let

14

51 – 60 let

22

nad 60 let

1

Dva pedagogové čerpají rodičovskou dovolenou.
Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů
v%
Odborná kvalifikace

100

Aprobovanost výuky

93,5

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019

Pořad.
číslo
1.

počet fyzických osob

přepočtené úvazky

Interní pracovníci

26

24,375

Externí pracovníci

x

x

Pracovní zařazení funkce
zástupce ředitele pro
ekonomiku

Úvazek

Stupeň vzdělání, obor

1,000

SŠ s maturitou, ekonomický

2.

referent

1,000

SŠ s maturitou, všeobecné

3.

školník

1,000

SŠ s maturitou, elektrotechnický

4.

uklízečka

0,875

ZŠ

5.

uklízečka

0,875

SŠ s výučním listem

6.

uklízečka

1,000

ZŠ

7.

uklízečka

0,875

ZŠ

8.

uklízečka

0,875

ZŠ

9.

vedoucí jídelny

1,000

SŠ, s výučním listem, kuchař - číšník

10.

vedoucí kuchařka

1,000

SŠ, společné stravování

11.

kuchařka

1,000

SŠ s výučním listem, kuchař

12.

kuchařka

1,000

SŠ s výučním listem, kuchař

13.

kuchařka

1,000

SŠ s výučním listem, kuchař

14.

pomocná kuchařka

1,000

SŠ s maturitou, společné stravování

15.

pomocná kuchařka

1,000

SŠ s výučním listem, kuchař

16.

pracovník obch. provozu

1,000

SŠ s výučním listem,

17.

uklízečka

0,500

ZŠ

18.

výdej stravy, úklid

1,000

SŠ s maturitou
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19.

výdej stravy, úklid

0,875

SŠ s maturitou

20.

výdej stravy, úklid

1,000

SŠ s výučním listem

21.

domovník

1,000

ZŠ

22.

uklízečka

1,000

ZŠ

23.

pomocné práce ve škole

1,000

SŠ s vyučením

24.

pomocné práce ve škole

0,875

SŠ s vyučením

25.

chůva

0,625

26.

školní asistent

1,000

SŠ s vyučením, kurz Chůva pro děti do
zahájení PŠD
SŠ s maturitou, Rytmus – základní kurz
pro AP

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2018/2019
Zapsaní do 1.

Počet žádostí

Nastoupili do

Zapsaní do 1.

Počet žádostí

Nastoupí do 1.

tříd 2018

o odklad

1. třídy 2018

tříd 2019

o odklad

třídy 2019

53

7

46

53

10

40

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2018/2019
Ročník

Počet žáků

Prospělo s

celkem

vyznamenáním

1.

44

2.

Hodnoceno

Prospělo

Neprospělo

44

0

0

0

46

44

1

1

0

1.

33

30

3

0

0

2.

33

29

4

0

0

1.

44

36

8

0

0

2.

44

38

6

0

0

1.

43

25

17

1

0

2.

43

22

19

2

0

1.

59

32

27

0

0

2.

59

30

29

0

0

Celkem

1.

223

167

55

1

0

1. stupeň

2.

225

163

59

3

0

1.

65

33

32

0

0

2.

63

32

31

0

0

1.

53

14

35

4

0

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Pololetí

9

slovně
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2.

53

13

38

2

0

1.

47

22

24

1

0

2.

46

25

20

1

0

1.

55

23

28

4

0

2.

55

28

26

1

0

Celkem

1.

220

94

119

9

0

2. stupeň

2.

217

98

115

4

0

1.

443

259

174

10

0

2.

442

261

174

7

0

8.
9.

Celkem

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2018/2019
počet
přihlášených
v 1. kole priorita 1.

konečný počet
přijatých – kam
nastoupí

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Gymnázium 8leté

2

1

Gymnázium 6leté

0

0

Gymnázium 4leté

11

5

Technické

5

4

Informační technologie

5

6

Potravinářství (technologie potravin, analýza potr.)

0

0

Textilní výroba, oděvnictví a obuvnictví

0

0

Zdravotnictví, veterinářství

6

7

Ekonomika, administrativa, právo, právní a veřejnosprávní činnost

8

13

Zemědělství, ekologie

2

1

Polygrafie

0

0

Gastronomie (hotelnictví, turismus, cest. ruch, kuchař, číšník)

2

3

Obchod, publicistika, knihovnictví

0

0

Osobní a provozní služby (optik, masér, kosmetička)

1

1

Pedagogika, sociální péče

1

2

Umění

0

0

Ostatní (doprava a spoje, interdiscipl. obory, …)

2

2

Konzervatoře

0

0

Technické

9

8

Potravinářské (řezník, pekař, cukrář, potr. výroba)

1

0

Textilní výroba, oděvnictví a obuvnictví

0

0

Polygrafie (knihař, tiskař, tiskařské práce)

0

0

Zemědělství (zahradník, zemědělec, opravářské práce)

0

0

Odborné podle oboru – 4 roky

Střední vzdělání s výučním listem – 2 a 3 roky
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Zdravotnictví (ošetřovatel)

0

0

Gastronomie (kuchař, číšník)

1

3

Obchod (prodavač, aranžér)

0

0

Osobní a provozní služby (kadeřník, masér)

1

0

Pedagogika, sociální péče (pečovatelské služby)

0

0

Zdravotnictví (zubní instrumentářka)

0

0

Ekonomika a administrativa (obchodní škola)

0

0

Pedagogika, sociální péče (ped. pro asistenty, pečovatelské služby)

0

0

Umění (ladění klavírů a kult. činnost)

0

0

Ostatní (praktická škola jednoletá, dvouletá)

0

0

Počet žáků dále nepokračujících ve studiu

0

0

57

56

Střední vzdělání bez maturity a bez výučního listu – 2 roky

Součet

Hodnocení výsledků výchovného působení
Problematika výchovného poradenství na škole
Na škole pracují dva výchovní poradci, 2 speciální pedagogové, školní psycholog a metodik prevence.
Veškeré problémy týkající se zájmů a problémů žáků řeší školní poradenské pracoviště ve složení –
ředitelka školy, zástupci ředitele, výchovní poradci, speciální pedagogové ve spolupráci s učiteli, rodiči
žáků a se všemi kompetentními institucemi. Pracovníci ŠPP (školního poradenského pracoviště)
se pravidelně scházejí jednou týdně.
Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy (průběžně)
Speciální pedagogická intervence u žáků s podpůrnými opatřeními
Výchovné komise s žáky a jejich rodiči
Konzultace problémů s učiteli, zákonnými zástupci, OSPOD v Třinci, SVP ve Frýdku Místku
a Policií ČR
Konzultace IVP s učiteli a rodiči, s PPP Třinec, PPP Český Těšín, SPC Ostrava, SPC Karviná
Zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace s psychologem a speciálním
pedagogem
Příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů – adaptační kurzy pro
žáky 6. tříd v penzionu Zátiší v Komorní Lhotce
Beseda pro rodiče žáků 1. tříd se speciálním pedagogem Mgr. Beatou Duspiva – Psychohygiena
žáka 1. třídy
Práce v projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ – zavedení pravidelných
rodičovských klubů (1x měsíčně), pravidelné konzultace s Mgr. Křížovou z PPP Třinec
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Volba povolání
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Začlenění témat k volbě povolání do hodin Občanské výchovy (7. třída) a Pracovních činností
(8. a 9. třída)
Profesní šetření žáků 9. tříd pracovníky PPP v Třinci
Poskytnutí veškerých dostupných informací k dané problematice žákům i jejich zákonným
zástupcům (konzultace s VP, besedy s náboráři a žáky jednotlivých SŠ a oborů, webové stránky
SŠ, PC programy k volbě povolání, dotazníkové šetření PPP)
Trh práce 2018 v STaRS Třinec, nabídka učebních a studijních oborů formou prezentace
jednotlivých SŠ
Den otevřených dveří na SŠ a OU – doporučení zák. zástupcům na třídních schůzkách
Atlas školství o nabídce studia nejen v Moravskoslezském kraji, pomoc při orientaci v ní
Pomoc s vyplňováním přihlášek k dalšímu studiu, při odvolání proti nepřijetí
Beseda k volbě povolání s žáky 8. tříd na Úřadu práce v Třinci (testy sebehodnocení a předběžná
volba povolání)
Klub rodičů žáků 9. tříd zaměřený na volbu povolání a přijímací řízení 2019
Vedení dokumentace spojené s volbou povolání
Individuální práce s jednotlivými žáky, konzultace s rodiči

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
I v kalendářním roce 2018 působil díky projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji na naší škole
školní psycholog. Ve své činnosti pracoval hlavně individuálně s jednotlivými žáky, dále pak s třídními
kolektivy a rovněž poskytoval konzultace rodičům, příp. pedagogům.
V úvodu školního roku 2018/2019 měl na starosti přípravu a následnou realizaci adaptačních kurzů pro
třídní kolektivy 6. ročníků. Na těchto kurzech se žáci prožitkovou formou a zábavně stávali indiány, a to
vše s cílem lépe se poznat a učit se spolupracovat s druhými.
Kromě výše uvedeného je školní psycholog členem odborného týmu školního poradenského pracoviště
(ŠPP), které má za cíl poskytovat odborné služby těm žákům a jejich rodinám, kdy se jejich „fungování
ve škole“ nějakým způsobem komplikuje.

Pochvaly a ocenění
Kdo udělil

Pochvala ředitele školy

Pololetí

Počet

Důvod

1.

0

reprezentace školy v mezinárodních a
celorepublikových soutěžích,

2.

za organizaci a realizaci akcí pro mladší žáky

15

školy
Pochvala třídního

1.

52

reprezentace školy na veřejnosti

učitele

2.

140

příkladná práce pro třídu
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Důtky a napomenutí
Kdo udělil a typ

Pololetí

Počet

Důvod

1.

16

neomluvené hodiny

2.

18

1.

18

2.

33

Napomenutí třídního

1.

60

zapomínání pomůcek, domácích úkolů

učitele

2.

55

špatná pracovní morálka

opatření
Důtka ředitele školy

Důtka třídního učitele

nevhodné chování
porušování školního řádu
zapomínání pomůcek, domácích úkolů
špatná pracovní morálka
nekázeň

Snížené stupně z chování na konci školního roku
Počet

% ze všech žáků školy

2- uspokojivé

2

0,452

3- neuspokojivé

9

2,036

Neomluvené hodiny za školní rok 2018/2019
Počet

% ze všech zameškaných hodin

1. pololetí

330

1,682

2. pololetí

291

1,218

za školní rok

621

1,428

ÚDAJE O ŽÁCÍCH SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI (SVP)
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2018/2019
Druh postižení

Ročník

Počet žáků

mentální

x

0

sluchové

7.

1

zrakové

x

0

s vadami řeči

4.

1

tělesné

x

0

více vad

x

0

s vývojovými poruchami učení

2. - 8.

12

s vývojovými poruchami chování

2. – 8.

2

x

x

autismus
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Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Při zjištění výukových obtíží je vypracován Plán pedagogické podpory (PLPP), který je vyhodnocován
pravidelně. Pokud obtíže přetrvávají, stanovíme podklady pro vyšetření v pedagogicko-psychologické
poradně (PPP) nebo speciálním pedagogickém centru (SPC). Souběžně s poskytovanou podporou v PLPP
vybraní žáci, kterým nebyla doporučena podpůrná opatření školským poradenským zařízením, navštěvují
hodiny pedagogické podpory vedené speciálními pedagogy (dle potřeby).
Po zjištění SVP proběhne konzultace IVP s učiteli a rodiči, s PPP Třinec a Český Těšín, se SPC Ostrava,
Karviná a následuje celoroční podpora těchto žáků dle doporučení ŠPZ.

ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Dlouhodobým preventivním programem školy v oblasti primární prevence je Školní preventivní strategie
vytvářená na dobu pěti let. Vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí
a mládeže vydané MŠMT ČR. Na jejím základě je každoročně v září vypracován metodikem prevence
Minimální preventivní program, na konci školního roku je vyhodnocen, výsledky dotazníků a šetření jsou
předávány okresnímu metodikovi prevence, Mgr. Zdeňce Neničkové. Nedílnou součástí preventivního
programu školy je Program proti šikanování. Letos poprvé jsme vkládali informace o preventivní práci
školy do on-line Systému výkaznictví.
Se společností Člověk v tísni realizujeme projekt Jeden svět na školách, který zahrnuje Příběhy
bezpráví komunistického Československa a Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Rovněž se
účastníme výtvarné soutěže na motivy příběhů ze zhlédnutých dokumentů. Poslední ročník byl věnován
Únoru 1948.
Pravidelně uskutečňujeme pro žáky druhého stupně prevenci proti kriminalitě interaktivní přednáškou
Než užiješ alkohol, užij mozek o. s. Sananin a seminářem Slezské diakonie Domácí násilí. Seminář nám
ve své anonymní anketě ukázal, že tři žáci se považují za oběti domácího násilí a jeden žák se dokonce
označil za agresora.
Spolupracujeme s Kvalifikační a personální agenturou agenturou KaPa, o. p. s. V rámci této spolupráce
proběhly ve škole přednášky na tato témata:
o

Stanovení vlastních hranic

o

Dluhová past

o

Finanční gramotnost

o

Jak se vyvarovat finančních problémů

Pro žáky nově vzniklých šestých tříd organizujeme adaptační pobyty.
Žáci osmého ročníku se pravidelně účastní preventivních aktivit protidrogové strategie města Třince:
Řekni ne drogám – řekni ano životu a Kampaně proti drogám k Mezinárodnímu dni proti drogám.
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Vzdělávacím programem ke 100. výročí vzniku Československa Staleté kořeny prošli všichni naši žáci 4. –
9. ročníku.
V závěru školního roku realizujeme Den proti drogám jako kombinaci hravých aktivit a přednášek:
o

nemoci AIDS, sexu, lásce

o

Kult těla

o

Poruchy příjmu potravy

o

Skrytá nebezpečí internetu

o

Šikana – nemoc vztahů

o

Skrytá nebezpečí internetu

o

Posedlost jídlem

o

You Tubering – Pro a proti

Tento projektový den jsme realizovali ve spolupráci s KAM, z. s. Součástí tohoto dne byl již 10. ročník
kuřáckého řetězu. Zjišťujeme jím prevalenci kuřáků ve škole, zároveň jsme zjišťovali zkušenosti
s kouřením marihuany již u žáků 1. stupně.
V průběhu roku provádí metodik prevence dotazníková depistážní šetření. Testování žáků celé školy
provádíme metodou B-3.Těší nás důvěra, kterou žáci vyjadřují svým třídním učitelům a výchovným
poradcům, na něž by se v případě problému obrátili.
Naši tři žáci 9. ročníku se staly členy Mládežnické rady v Třinci.
Jeden rodičovský klub inkluzivního vzdělávání byl věnován prevenci rizikového chování dětí. Kurátor pro
děti a mládež, Mgr. Vlastimil Starzyk, hovořil o své práci kurátora a o nejčastějších rizikových jevech
u mládeže.
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Počet

Druh semináře - kurzu

zúčastněných

Plánování zaměřené na člověka

Finanční náklady

3

0 Kč

1

0 Kč

Kolegiální podpora

2

0 Kč

Praxe inkluzivního vzdělávání založená na důkazech

2

0 Kč

1

0 Kč

1

0 Kč

2

0 Kč

Káva na cestě

1

0 Kč

Handle přístup – skutečné důvody proč se dítě neučí

2

0 Kč

Metodická poradna pro zástupce ředitelů škol

1

0 Kč

Kolegiální podpora – pozorování

2

0 Kč

2

3 800 Kč

Platforma Setkání k inkluzi

2

0 Kč

Organizace působící v sociálně vyloučených lokalitách

2

0 Kč

Metodická poradna – pracovní právo

2

0 Kč

Relaxace pro děti I.

2

1 580 Kč

Sdílna koordinátorů Inkluze

1

0 Kč

2

0 Kč

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy

2

0 Kč

Roadshow pro školy 2018 – technologie ve vzdělávání

1

0 Kč

Videotrénink interakcí jako metoda pro zvyšování
kompetencí pedagoga

Skupinové sdílení a řešení profesních problémů – cesta
k osobnímu růstu
Sdílna KOOI
Prvky Montessori pedagogiky – oblast jazyková výchova
a pomůcky Montessori pro nácvik čtení a psaní

Efektivní hodnocení a specifikace hodnocení žáků se
SPU, SPCH

Seminář pro schválené projekty Erasmus + KA2 –
Partnerství škol

Geografický seminář

0 Kč

Dostupnost adiktologických služeb se zaměřením na

1

0 Kč

Úvod do muzikoterapie

2

4 800 Kč

Hledání ztracených vztahů

1

3 900 Kč

DemoDays 2019

1

0 Kč

Učíme o globálních souvislostech

1

0 Kč

1

1 200 Kč

Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ

3

0 Kč

Změna financování regionálního školství

1

1 200 Kč

Otevřené hodiny čtení

4

0 Kč

ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Třinec

Ochrana osobních údajů ve školách a školských
zařízeních
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Efektivní využívání sítě služeb v oblasti péče o duševní

3

0 Kč

Seminář VP – situace na trhu práce

1

0 Kč

Příprava knihovnických lekcí na letošní školní rok

4

0 Kč

Interaktivní učebna biologie – setkání pedagogů

1

0 Kč

Studium pro výchovné poradce

1

13 400 Kč

Jazykový kurz – anglický jazyk pro pokročilé

7

8 100 Kč

zdraví na Třinecku

Vzdělávání ostatních pracovníků
Počet

Druh semináře - kurzu

zúčastněných

Ochrana osobních údajů ve školách a školských

Finanční náklady

1

1 200 Kč

Změna financování regionálního školství

1

1 200 Kč

Hygienické minimum

5

1 000 Kč

zařízeních

Přehled vzdělávání ředitele školy
Název kurzu - semináře

Termín

Seminář pro schválené projekty Erasmus + KA2 – Partnerství škol

6. 9. 2018

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy

4. 10. 2018

Ochrana osobních údajů ve školách a školských zařízeních

24. 4. 2019

Metodická poradna – pracovní právo

16. 5. 2019

Změna financování regionálního školství

15. 5. 2019

Seminář ředitelů škol a školských zařízení

4. 3. 2019
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SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY – POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Počty účastníků
Název soutěže, přehlídky

Školní kolo

Matematická olympiáda

43

Pythagoriáda

Obvodní/Okresní

Oblastní kolo

Ústřední kolo

10

x

x

134

0

x

x

Soutěže v ČJ

52

16

x

x

Výtvarné soutěže

230

x

x

10

Hudební soutěže

37

x

x

x

Zeměpisná olympiáda

52

3

x

x

Cizí jazyky Aj, Nj

33

2

x

x

SUDOKU

24

3

x

x

Sportovní soutěže

330

130

12

x

Astronomická olympiáda

28

x

x

x

Matematika hrou

x

6

x

x

Matematický klokan

x

x

x

263

Přírodovědný klokan

x

x

x

60

reprezentanti ČR

x

x

x

x

Dopravní výchova

x

8

x

x

Zdravověda

x

5

x

x

kolo

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků
FINANČNÍ GRAMOTNOST

o
o
o
o
o

celoroční projekt ke zvýšení finanční gramotnosti ve druhých a čtvrtých třídách
přednášky KaPa pro 6. – 9. třídy
Finanční svoboda – projekt pro 8. třídy
kroužek pro žáky 4. a 5. třídy v rámci projektu Podpora inkluze v MSK
přednáška „Dluhová past“ pro žáky 9. ročníku

PŘEDŠKOLÁČEK

o

Tři tematická setkání pedagogů s rodiči a jejich dětmi předškolního věku zaměřená
na připravenost dítěte před nástupem do školy (seznámili se se školou, vyzkoušeli si různé
činnosti – se zaměřením na grafomotoriku, sebeobsluhu, matematické dovednosti a další).
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OPĚT SPOLU

o

Zábavné odpoledne pro žáky a rodiče školy vyplněné příjemnou zábavou. Žáci si mohli zařádit
na skákacím hradu, zajezdit si na ponících, zahrát si Bublee fotbal, projet se na trenažéru,
zatančit si a také plnit soutěžní úkoly, které si nachystali pedagogové školy. Ukázkou vybavení
a různými aktivitami přispěli i dobrovolní hasiči z Lištné. Příjemnou atmosféru doplnilo
občerstvení, o které se postarali rodiče, kteří napekli fantastické dobroty a v areálu školy se
pekly vepřenky.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

o

Pro žáky 1. stupně každoročně zajišťujeme výuku dopravní výchovy formou zážitkového učení.
Během pondělí a úterý 17. a 18. 6. se žáci 1. stupně zúčastnili akce Mobilní dopravní hřiště. Cílem
je připravit děti na situace v silničním provozu. Děti se tak zábavnou formou učí, jak se chovat
na komunikacích, důležité dopravní značky, jak přecházet přes přechod atd.

TÝDEN ŘEMESEL

o

Ve spolupráci s MAP Třinec proběhl na konci školního roku tradiční
Týden řemesel. Tato akce je nachystána pro žáky třineckých škol
a žáky s ORP Třinec. Během jednoho týdne si žáci čtvrtých tříd mohli
vyzkoušet nejen tradiční řemesla (vaření, práce s papírem, se dřevem
aj.), ale i moderní technologie (3D tiskárna, práce s elektřinou,
chemické pokusy, atd.)
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MATEMATIKA HROU

o

Tradiční zábavné dopoledne s matematikou určené pro tříčlenná družstva nejenom třineckých
škol organizované našimi pedagogy proběhlo v DDM Třinec.

BAREVNÉ DNY

o

Pro stmelení kolektivů tříd a sounáležitosti ke škole jsme v letošním roce zavedli barevné dny.
Zhruba jednou za dva měsíce je vyhlášen barevný den a škola se oblékne do jednotné barvy.
Nejvíce barevná třída je odměněna.
Poslední barevný den byl pruhovaný.

UNIVERZÁLNÍ MACHR 2018

o

V prvním pololetí tohoto školního roku byl zahájen druhý ročník soutěže „Univerzální machr
2018“ určený tříčlenným družstvům žáků devátých tříd. Žáci 9. B se přihlásili do soutěže
v kategorii řemeslníci, kterou pořádal Magistrát města Třince a firma Hamrozi.
Úkolem družstva bylo v nejkratším čase a v dobré kvalitě splnit následující úkoly:
o přesné řezání a stříhání plastových trubek
o zatloukání hřebíků do dřevěných špalíků
o zapojení elektroinstalace do rozbočovací krabice
o složení dvojitého dřezového sifonu
o instalace plastového potrubí pro podlahové vytápění na systémovou desku
Tuto kategorii naši žáci vyhráli a získali pro školu finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

DALŠÍ AKTIVITY

o
o
o

Okresní metodička pro 1. stupeň ZŠ zajišťuje organizaci přednášek a seminářů pro učitele
spádové oblasti Třinec a okolí
V průběhu roku navštěvovali žáci divadelní, filmové, výtvarné, literární a humanitární akce
Rodičovské kluby probíhají jednou za měsíc a náplní jsou aktuální témata řešená s odborníky
Údaje o významných mimoškolních aktivitách

SOUTĚŽE

o
o

Matematická olympiáda - organizace okresního kola matematické olympiády 5. ročníku
Organizace okrskového kola ve florbalu, mladší a starší žáci
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o
o

Pomoc při organizaci okresního a krajského přeboru škol v orientačním běhu a Beskydském
azimutu
Okrskové kolo v přespolním běhu:
V pondělí 1. 10. 2018 se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili závodů v přespolním běhu. Běhalo
se ve čtyřech kategoriích. Naši školu reprezentovalo 21 žáků. Nejvíce se dařilo mladším žákyním,
které obsadily celkové 1. místo a postoupily do okresního kola. Mladší žáci obsadili v kategorii
družstev 2. místo.

o

Branná soutěž WOLFRAM:
9. května 2019 se uskutečnila branná soutěž WOLFRAM, kterou pořádá Krajské vojenské
velitelství Ostrava. Soutěžila čtyřčlenná družstva z osmých ročníků (2 chlapci a 2 dívky), která
musela plnit náročné úkoly. Soutěž se pořádá v rámci projektu POKOS (Příprava občanů
k obraně státu). Naši žáci úspěšně splnili všechny připravené úkoly (např. bojovou dráhu, střelbu
ze vzduchovky, hod granátem, vědomostní test, zdravovědu, vytrvalostní běh)

EKOLOGICKÉ AKTIVITY

o
o
o
o
o

Projekt environmentální výchovy „Ekomaraton“
Celoroční separace odpadu
Sběr kaštanů, žaludů a předání lesníkům
Projekt Globe
Ukliďme Česko – zapojení do celostátního projektu

SOUSTŘEDĚNÍ V PŘÍRODĚ

o
o
o
o
o
o

Organizace a realizace matematického soustředění v Malenovicích pro matematické třídy 6. – 9.
ročníku
Jazyková škola v přírodě v Komorní Lhotce určená žákům 4. a 5. tříd.
Škola v přírodě ve Žiaru pro žáky 2. a 3. tříd
Eko- soustředění pro žáky 8. tříd na Hluchové
Organizace a realizace LVVZ na Javorovém vrchu pro žáky 7. tříd
Adaptační pobyty v Komorní Lhotce pro žáky 6. ročníku

PRO RODIČE

o

Předškoláček – akce pro děti předškolního věku a jejich rodiče
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o
o
o
o

Adventní dílničky – dílničky, soutěže, retro výstavka, hry a kavárna
Jarní dílničky – společné odpoledne pro žáky, rodiče a pedagogy
„Rozloučení s deváťáky“ v tělocvičně školy s programem
Hudební vystoupení

PRO ŽÁKY

o
o
o
o
o
o
o
o

Jak správně pečovat o zuby – metodika a prevence zdravých zubů
Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku
Mikuláš – pro žáky 1. i 2. stupně, MŠ U Splavu, MŠ Borek a MŠ Konská
Pasování prvňáčků na čtenáře
projekt eTwinning v anglickém jazyce zaměřený na efektivní výuku cizích jazyků
EXIT Tours = přednášky zaměřené na prevenci patologických jevů
KaPa – cyklus přednášek na téma Finanční gramotnost, Stanovení vlastních hranic
knihovnické lekce Městské knihovny
o Komiksy
o Lidské tělo
o Poprvé v knihovně s Kamilem
o Jak šel Ipsík do světa
o Včely
o E-Den

Prvňáci

poprvé

navštívili

knihovnu

v Třinci.

Spolu

s knihomolem Kamilem se snažili přijít na to, proč je dobré umět číst a chodit do knihovny. Nejenže
si pečlivě popsali a prohlédli knihu, dokonce měli možnost projít všemi zákoutími, aby si našli
a prolistovali podle tématu doporučenou knihu, kterou pak každému představili.
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o
o
o
o
o

konverzace s rodilými mluvčími

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

motivační hodiny chemie na Gymnáziu Třinec

o

Jeden svět
plavání pro žáky 2. a 3. tříd
plavání pro žáky 5. a 6. tříd
exkurze do Nemocnice Třinec Sosna, na SOŠ Kanada,
na Třineckou obchodní akademii
koncert RAP je Art – koncert populární rapové skupiny pro žáky 2. stupně
Sněhurka na ledě – muzikál pro žáky 1. stupně
návštěva hasičů a Magistrátu Třinec
Voňavé Betlémy – návštěva Muzea Třinec, zvyky a tradice
Král Matýsek – muzikál pro žáky 1. stupně
Policejní pohádka – policie ČR (čtení policejních pohádek)
Mobilní planetárium
Evropský den mobility pro žáky 8. a 9. tříd
Staleté kořeny
prohlídka Legiovlaku
Golf – hravá lekce golfu pro žáky 1. stupně
návštěva vzdělávacích akcí v DDM Třinec – Základy první pomoci a prevence úrazů, Výchova ke
zdraví, Biologie lidského těla
exkurze do Osvětimi a Krakova pro žáky 2. stupně
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AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY
Během celého školního roku jsme s dětmi plnili úkoly podle ŠVP pro naši ŠD. Pracovali jsme dle
měsíčních plánů, které byly k nahlédnutí na nástěnce ŠD daného oddělení. Průběžně jsme se zaměřili
na zlepšení komunikace, rozvíjení kamarádských vztahů, opakování učiva formou her a přípravu
na vyučování. Opakovali zásady bezpečnosti a věnovali se činnosti výtvarné, pracovní a estetické.
V rámci těchto činností žáci zdobili prostory školní družiny. Snažili jsme se vytvořit pestré náměty, jak
vyplnit volný čas a vedli děti k tvořivosti. Chtěli jsme, aby se děti ve školní družině cítily spokojeně.
K uskutečňování zájmových činností jsme využívali počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku, tělocvičnu
a žákovskou knihovnu.
Zaměřili jsme se hlavně na častý pobyt venku na zrekonstruovaném hřišti na pozemku školy. I zde jsme
dbali na plnění cílů pro dané vzdělávání a na bezpečnost dětí.
V průběhu roku jsme školní družinu vybavili novými hračkami, hrami a sportovním náčiním.
O všech aktivitách, které probíhali v naší školní družině, jsme informovali rodiče na webových stránkách
ŠD.
AKCE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Filmový klub BIJÁSEK
Divadelní představení
Podzimní draci
Překážková dráha
Tvoření z přírodních materiálů
Návštěva hasiče
Pyžamová diskotéka
Vaření národních jídel
Mikuláš
Vánoční soutěž
Zábavný Silvestr
Vánoční besídka
Tři králové
Lyžařský kurz Ski – Malina schoul Bukovec
Superfarmář
Karneval
Březen – měsíc knihy, návštěva knihovnice
Den Země
Duben – měsíc bezpečnosti
Návštěva kouzelníka
Poznávaní bylinek
Kreativní tvoření na jarmark
Aikido – japonské umění sebeobrany
Tvoření ke Dni matek
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BIJÁSEK
V tomto školním roce měli děti ze školní družiny možnost trávit jedno odpoledne v měsíci na filmovém
představení v kině Kosmos. Čekalo je 10 krásných filmových zážitků. Promítání bylo spojeno se zábavným
losováním čísel na sedadlech, při kterých byly děti odměněny malým dárkem.

DIVADLO
Oblíbená jsou také divadelní představení, které se
konají v kulturním domě Trisia. Děti zhlédly tyto
pohádky „Trosečník Robinson”

a

„Zvědavý

sloník”.

Nedělní představení se dětem moc líbí, a tímto stráví
příjemné odpoledne s oblíbeným kašpárkem „Kuliočkem”.

PODZIM PATŘÍ DRAKŮM
V pátek 12. října děti na školním hřišti vyráběly draky. Jejich výtvory se velmi
vydařily a to je výsledek naší společné
podzimní akce ve školní družině.

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA
V úterý 9. 10. 2018 proběhla na hřišti naší školy
celodružinová akce „Překážková dráha na čas". Rychlost a
pohybovou dovednost děti zvládly na výbornou. Nejdříve si
dráhu proběhly na zkoušku, a pak už přišly na řadu stopky.
Mezi disciplíny v tomto běhu patřil běh po úzké překážce,
podlézání, přelézání a zdolávání lanového žebříku. Děti se
navzájem motivovaly svými výkony a svým nadšením pro
překonávání překážek. Na závěr patří velká pochvala všem
sportovcům za snahu a pěkné sportovní chování.
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TVOŘENÍ Z PŘÍRODNIN

Ve středu 10. 10. 2018 si děti mohly vyrobit koláž z
přírodního materiálu. Používaly například listy stromů,
luštěniny a rýži. Tvoření bylo pro ně velmi zajímavé a také
netradiční. Děti rozvíjely svou kreativitu, fantazii a
vzájemně hodnotily své výtvory.

NÁVŠTĚVA HASIČE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve středu 24. října navštívil postupně všechna oddělení školní družiny
profesionální hasič. Seznámil děti s posláním hasiče a připravil si zajímavou
přednášku,
jak
postupovat
v
případě
požáru.
Přinesl nám ukázat požární alarm a kyslíkovou láhev. Děti
se mohly obléknout do hasičské uniformy a vyzkoušet si
helmu. Děti prožili zábavné a poučné odpoledne s naším
hostem.
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PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA
V pátek 26. 10. jsme pro děti připravily pyžamovou diskotéku. Děti se převlékly do pyžam a začaly jsme
se rozcvičovat na známé písně. Pak jsme si zahrály oblíbené hry a taneční soutěže, při kterých děti
dostávaly sladkou odměnu.

OCHUTNÁVKA LOTYŠSKÉ KUCHYNĚ
Ve čtvrtek 1. 11. jsme si mohli vyzkoušet a ochutnat jídla lotyšské kuchyně. Stážistka Anna nám
připravila dvě jídla, která vaří doma v Lotyšsku. Nejprve s dětmi připravila vajíčkový salát a pak sladkou
odměnu na závěr v podobě poháru. Dětem obě jídla chutnala a příště se opět těšíme na vaření
a ochutnávku, tentokrát ruské kuchyně.

OCHUTNÁVKA RUSKÉ KUCHYNĚ
Po dvou týdnech jsme opět využili cvičnou kuchyňku pro vaření, tentokrát pod vedením stážistky Anny,
která si pro nás připravila své oblíbené jídlo a to ruský boršč. V kuchyňce se krájelo, míchalo, a když
bylo uvařeno, proběhla vzájemná ochutnávka. Dětem boršč velmi chutnal a tímto chceme poděkovat
Anně za její návštěvu mezi námi v družince. Příště se těšíme na ochutnávku slovenské kuchyně.

OCHUTNÁVKA SLOVENSKÉ KUCHYNĚ
Dne 20. 11. 2018 v naší cvičné kuchyňce proběhla ochutnávka
slovenské kuchyně. Naši zvaní hosté připravili tradiční jídla
Slovenska. Polévka byla kapustnica a jako druhý chod byly
halušky s brynzou. Slovenská kuchyně je nám hodně blízká a
taky nám velice chutná. Poděkování patří paní Mrozkové
a rodičům Lizákovým. V kuchyňce je vždy veselo, a proto se
těšíme na další vaření a ochutnávku zahraničních jídel.

OCHUTNÁVKA ROMSKÉ KUCHYNĚ
Dne 17. 1. 2019 se opět vařilo, tentokrát romská jídla, která pro nás připravily
paní Vaňáková a Janíková. Záměrem bylo přiblížit romskou kuchyni.
„Když se vaří, tak se daří“, a také se dařilo. Ve cvičné kuchyňce se rozléhala
vůně slaniny a pečeného masa. A jaké to byly pokrmy?
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Byly to vynikající holubki (pečené mleté maso v zelném listě) a maraklja (smažené
placky). Děti byly posléze pozvány na ochutnávku a obě jídla jim velice chutnala.
Děkujeme a těšíme se na další vaření.

BULHARSKÁ KUCHYNĚ
Dne 28. 3. 2019 se opět vařilo,
tentokrát bulharské pokrmy, které pro nás připravili manželé
Velevovi. Záměrem bylo přiblížit bulharskou kuchyni a panu
Velevovi, který pochází z Bulharska, se pokrmy podařily. Nejprve s
dětmi připravili džuveč (zapečené vepřové maso se zeleninou a
brambory), a pak strandjanki (zapečený chléb s mletým masem).
Dětem obě jídla chutnala a těšíme se na další vaření a ochutnávku
zahraničních jídel.

ŘECKÁ KUCHYNĚ
Ve čtvrtek 23. 5. 2019 jsme opět vařili, tentokrát pokrmy řecké kuchyně. Připravila je pro nás paní
Kuffová a paní Kufakisová.
Uvařily nám TZATZIKY – salát s okurkami, PATATES STO FURNO – brambory s kuřecím masem
pečené v troubě, PASTICIO – makaróny s mletým masem a bešamelem a koláč se sirupem REVANI.

POLSKÁ KUCHYNĚ
Dne 9. 5. 2019 jsme vařili, tentokrát pokrmy polské kuchyně. Jednalo
se o slezské kluski se sýrovou omáčkou a farfelki. Slezské kluski
jsou malé knedlíčky z bramborového těsta a farfelki je smažené
těstíčko /podobné palačinkovému/, které se po usmažení obalí v
moučkovém cukru. Jídla dětem chutnala, obzvlášť farfelki.
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MIKULÁŠ 2018
Dne 6. 12. se žáci devátých tříd převlékli do kostýmů andělů, čertů a Mikuláše.
Také k nám do školní družiny zavítal Mikuláš spolu s čerty a anděly. Děti
zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku a za odměnu dostaly sladkou
nadílku. Čerti se činili a zlobivým jedincům ušpinili obličej sazemi. Tímto jsme si
připomněli tuto tradici a děti si to moc
užily.

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ „BETLÉM, JAK HO VIDÍM JÁ!"
Advent nám začal a je tady s ním i vánoční soutěž, kterou každoročně pořádá
muzeum města Třince. S dětmi v družině jsme vyráběli prostorový betlém a
zapojili jsme se do výtvarné soutěže „Betlém, jak ho vidím já!“ Letos se do
soutěže přihlásila Bára Berkiová z 2. třídy. A nakonec snaha byla oceněna
a Baruška si mohla převzít odměnu.

PŘEDSILVESTROVSKÉ VESELÍ
Dne 20. 12. 2018 nám žáci z druhého stupně zpestřili příjemné odpoledne
svými veselými scénkami a zpíváním. Mile, bez trémy a se zaujetím nám zazpívaly a děti ze školní družiny
se přidaly. Atmosféra byla veselá a přátelská.
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VÁNOČNÍ BESÍDKA
Tak jako každý rok i v roce 2018 jsme si s dětmi ve školní družince připravili vánoční besídku. Vyzdobili
jsme si stromeček, zazpívali koledy a nejvíce jsme se těšili na dárky, a protože děti byly po celý rok
hodné, našly pod stromečkem dárečky, které jim udělaly velkou radost.

TŘI KRÁLOVÉ
V pátek 4. 1. 2019 si děti z 2. oddělení školní družiny
připomněly svátek Tří králů, seznámily se s příběhem a
poselstvím tří mudrců. Nechybělo ani kreslení a vyrábění
královské koruny. A nakonec navštívily své spolužáky, aby
jim popřály štěstí, zdraví a dlouhá léta.

LYŽOVÁNÍ S MALINOU
V týdnu od 7.1.019 - 11.1.019 se 20 dětí naší školní družiny zúčastnily lyžařského kurzu v Kempalandu
v Bukovci. Počasí se vydařilo, děti byly nadšené a v pátek se mohli i rodiče přesvědčit, jak děti lyžují.
Lyžařský kurz byl ukončen závody - všechny děti úspěšně sjely svah, byly odměněny diplomem a malým
dárkem.

30

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

SUPERFARMÁŘ
Dne 24. 01. 2019 proběhla ve školní družině soutěž ve stolní hře Superfarmář. Pravidla hry, která se
opírají o logické myšlení, nutí hráče počítat, předvídat, plánovat a kalkulovat s riziky. Jako správný
farmář se zabývá chovem domácích zvířat, neustále své stádo rozmnožuje, ale také může o něho přijít.
Této soutěže se zúčastnilo 23 dětí. Semifinále proběhlo v jednotlivých odděleních a pak 4 nejlepší šli
hned do finále. Ve hře převládala dobrá, pohodová, usměvavá atmosféra a užili jsme se velkou legraci.

KARNEVAL
V pátek 15. února 2019 se v tělocvičně naší školy konal maškarní karneval s klauny. Ve 13.00 hodin, kdy
to vše začalo, se prostory začaly plnit krásnými princeznami, čarodějnicemi, indiány, vojáky, Supermany,
vílami, čertíky, upíry, a nechyběl i Harry Potter. V naší tělocvičně byla veselá nálada plná očekávání,
protože odpolední program byl zahájen s klauny. Děti vesele skotačily, soutěžily a bavily se za zvuků
hudby spolu s klauny, kteří je provázeli. Masky byly opravdu
různorodé a některé tak nápadité a nádherně provedené, že nám
nezbylo nic jiného, než ty nejoriginálnější masky ocenit a předat

čtyřem výhercům krásné odměny.

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY
V úterý 5. 3. 2019 nás navštívily paní knihovnice a navázaly tak na loňskou pravidelnou návštěvu naší
školy. Zajímavým způsobem nám přiblížily knihy Jiřího Žáčka a Petry Braunové. Pak si s dětmi zahrály
vědomostní kvízy pod názvem „Rodná hrouda", připomněly si známé komiksy, např. Čtyřlístek, a nechyběl
také náš oblíbený pohádkový kolotoč. Děti se skvěle bavily a něco zajímavého se také dozvěděly.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V DDM
Dne 12. - 14. 3. 2019 děti navštěvovaly dům dětí a mládeže v rámci „Prevence úrazů". Dozvěděly se, co je
první pomoc, kdo jí může poskytnout a jaká jsou její úskalí. Byly seznámeny, co je resuscitace, jak se
provádí na dospělém člověku a dítěti. Vyzkoušely si jak ošetřit popáleniny a fixaci zlomenin s názornými
ukázkami. Rovněž byly obeznámeny s možnými úrazy jednotlivých části těla, jako je úraz hlavy, páteře,
hrudníku, břicha, otevřené poranění a krvácení. Nechyběla hygiena, péče o chrup, rizikové situace
v domácnostech a ve venkovním prostředí. Celá přednáška byla velmi poučná a děti si odnesly mnoho
užitečných informací.

DEN ZEMĚ
I děti ve školní družině se zapojily do projektu Den Země. Začali jsme úklidem papírků na hřišti,
vynášení odpadků a zametání hřiště. Den Země nám připomíná, že naše Země není smetiště a je potřeba
se k ní chovat lépe.

DUBEN - MĚSÍC BEZPEČNOSTI
Ve školní družině jsme si připomněli, že měsíc duben je měsícem bezpečnosti. Děti z 2. oddělení si
pomocí omalovánek vybarvily různé dopravní prostředky a dopravní značky, o kterých jsme si řekli, co
znamenají a jaké využití mají v dopravě.
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KOUZELNÍK
Dne 3. 4. 2019 nám do školy zavítal kouzelník se svoji show. Kouzelnická show byla dokonalá, děti
kouzlily společně s kouzelníkem a dokonce i paní vychovatelky. Předváděl kouzla se šátky, kruhy,
kartami, mincemi, koulemi, lanem a další skvělé triky. Všechny děti pomocí zaklínadel pomáhaly při
kouzlení.

BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA
Dne 12. 4. 2019 jsme měli velmi poutavé vyprávění o bylinkách a jejich kouzelných účincích. Děti
2. oddělení byly seznámeny s některými druhy bylinek, jako je rybízové listí, máta, rozmarýn, libeček,
aloe vera, rýmovník, medvědí česnek, ... Děti mohly vyzkoušet hmatem a čichem jejich specifickou vůni
a inspirovat se k vlastnímu pěstování nebo sběrem v přírodě.

VELIKONOČNÍ JARMARK
Jako každým rokem proběhly na naší škole Dílničky. Děti a vychovatelky naší družiny se také zapojily
a připravily krásné výrobky na velikonoční jarmark, který se uskutečnil 4. dubna v prostorách naší školy.
AIKIDÓ
Ve čtvrtek 9. 5. 2019 nás ve školní družině navštívili manželé Kotasovi s nejlepšími bojovníky oddílu
AIKIDÓ Třinec (AI – harmonie, KI – energie, DÓ – cesta). Předvedli nám základy japonského umění
sebeobrany, které je založeno na myšlence neagresivity, ale také práci s tradičními zbraněmi (nůž, meč,
hůl). Děti ze školní družiny si mohly vyzkoušet techniky společně s dětmi z oddílu.
Dětem se ukázka bojového umění velice líbila, dozvěděly se hodně nových informací o tomto umění
a strávily hezké odpoledne.
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DÁREČEK KE DNI MATEK
V pátek 10. 5. 2019 jsme pro děti uspořádali výtvarnou dílnu. Děti měly možnost si vyzkoušet malování
speciálními barvičkami na různé tvarované skleněné výřezy v podobě srdíček, rybiček, ptáčků, tulipánů
a jiných obrazců. Každý si vybral tvar, který se mu líbil a barvy, kterými si svůj obrázek vymaloval. Děti
si vyzkoušely malování a poznaly, že stačí opravdu málo a díky tomu mohou udělat radost maminkám
k svátku, ale i svým blízkým.

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

o
o
o
o
o
o
o

Adopce na dálku 1 dítěte z Indie v rámci multikulturní výchovy a dopisování si s ním
Průběžná úprava školního parku a hřiště, vybudování nových herních prvků u JMZŠ a MŠ Borek
Evropský den jazyků – navázání spolupráce a komunikace s žáky jiných evropských zemí
Boj proti drogám -„Kouření a já“
Účast na pietních akcích – obětem 2. světové války, osvobození ČR
Pravidelné koncerty sborečku Ptáčata v KD Trisia ve spolupráci se sborem DDM Třinec
Sbírka pro Nelinku – sbírka plastových víček pro postiženou Nelinku z Českého Těšína

SPOLUPRÁCE ŠKOLY A DALŠÍCH SUBJEKTŮ

o
o
o
o
O

Můj Werk – soutěž organizovaná TŽ

O
O

Exkurze do Strojíren Třinec a.s.

O
O
O
O
O

Mezinárodní řemeslné hry – SOŠ TŽ Třinec
Cyklus přednášek Městské policie Třinec zaměřené na aktuální problémy
Spolupráce s Městskou knihovnou Třinec
Kampaň proti drogám – vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže, beseda s policií v kině
Kosmos
Spolupráce s Muzeem Třinec - Staré řecké báje a pověsti, Živý betlém a dílničky, Tradice a
zvyky
Cyklus přednášek Hasičů Třinec
Exkurze na Městském úřadě v Třinci
Vystoupení Ptáčat ke Dni matek v Domově důchodců
v Třinci
Vystoupení Ptáčat pro rodiče
Vitamínový den – spolupráce s dodavatelem Mléka a
Ovoce a zeleniny do škol
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI A KÚ

Provedené kontroly ze strany ČŠI nebo KÚ za poslední školní rok

V tomto školním roce byly provedeny tři kontroly ze strany Krajské hygienické stanice. Výsledky byly
bez připomínek.
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PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Školní rok
2017/2018
třídy normální
třídy speciální
a specializované

celkový

počet

dětí v PT

celkový

počet tříd

počet

dětí na třídu

celkový počet dětí
na 1 pracovní úvazek
učitele

a

b

a

b

a

b

a

b

7

7

1

1

7

7

7

7

x

x

x

x

x

x

x

x

,,a“ – údaj k 1. 9. 2018
,,b“ – údaj k 30. 6. 2019

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti
Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky. Výhodou je malý počet dětí ve třídě (10
– 15 dětí). Výuku zajišťuje speciální pedagog. Rodiče mají možnost umístit své dítě do školní družiny.
Ranní družina je od 6.00 hod. a odpolední do 17:00 hod. Pro děti jsou připraveny v odpoledních hodinách
kroužky vedené našimi pedagogy. Vyučování probíhá v kratších vyučovacích blocích s ohledem na aktuální
potřeby dětí. Pedagogická péče je postavena na zvýšeném individuálním přístupu k jednotlivým dětem.
Obsahem vzdělávání je rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, řečového projevu, utváření hrubé
a jemné motoriky, cvičení soustředění, naslouchání, paměti; utváření základních matematických
představ, orientace v čase a prostoru, podpora hudebního, výtvarného projevu a tělesných dovedností,
upevnění návyků sebeobsluhy a hygieny.
Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují u dětí radost z učení, zájem poznávat nové,
porozumět sobě i světu, který je obklopuje. Nedílnou součástí výuky je Metoda dobrého startu, která
rozvíjí psychomotoriku ve všech aspektech.
Každoročně se dětí přípravné třídy účastní různých školních i mimoškolních akcí.
Pravidelná návštěva třinecké knihovny se těší velikou oblibou u dětí.
Jsme předplatitelé Loutkového divadla Bajka v Českém Těšíně. Pravidelně shlédneme tři představení.
Jedna návštěva divadelního představení v KD Trisia, letos jsme byli na představení Dášeňka.
Na podzim se vždy jdeme podívat na výstavu drobného zvířectva v Třinci.
V říjnu jsme také shlédli v třinecké Werk aréně představení Sněhurka na ledě.
Návštěva Integrovaného záchranného systému 112 v Třinci, s programem Čtení policejních pohádek.
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Každoročně

jdeme

také

na

prohlídku

dětského

oddělení

v třinecké

nemocnici

s přednáškou

o bezpečnosti.

Velikou oblibou u dětí je tradiční akce Dopravní hřiště,
kde si děti osvojí zásady a pravidla na silnici.

Letos

jsme

pro

děti

z přípravné třídy uspořádali

Den

s maminkami. Bylo to zábavné odpoledne plné tvoření, sladkého
občerstvení a dobré nálady.

Těsně

před

letními

prázdninami nás neminula 1. Werkáčková olympiáda, kde jsme
se skvěle bavili a za náš pozitivní transparent jsme vyhráli
hezkou cenu.

Přípravná třída se také účastní všech tematických dní, které
jsou organizovány na škole: kravatový den, květinový den,
brýlový den atd.
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CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÝCH ŠKOL
MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘINEC - KONSKÁ
Provozní doba mateřské školy
(od 6.00 hod. – do 15.30 hod., prodloužený provoz od 6.00 – 17.30 hod).
Školní rok
2018/2019
třídy normální
třídy speciální
a specializované

celkový

počet

dětí v MŠ

celkový

počet tříd

počet

dětí na třídu

celkový počet dětí
na 1 pracovní úvazek
učitele

a

b

a

b

a

b

a

b

66

66

3

3

22

22

11

11

x

x

x

x

x

x

x

x

,,a“ – údaj k 1. 9. 2018
,,b“ – údaj k 30. 6. 2019
Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2018/2019 - 2
Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2019/2020 - 1

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti
Školka pracuje podle ŠVP s názvem „Duhový svět Podlesáčků“. V tomto zaměření probíhají i další
činnosti v průběhu celého školního roku.
o
o
o
o
o
o
o

Plavání
Křesťanská půlhodinka
Anglický jazyk
Lyžařská školička – spolupráce s Malina ski school
Třinec cvičí s dětmi
Sférické kino
Tematické lekce Městské knihovny

Zájmové aktivity:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Drakiáda
Lampionový průvod
Mikulášská diskotéka
Vánoční jarmark s rozsvěcením stromečků
Karneval s klaunem Hopsalínem
Den otevřených dveří
Hledání velikonočního zajíčka
Noc s Andersenem
Dílny kde Dni Matek
Retromáj
Školní výlety
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o
o

Škola v přírodě
Den dětí

Údaje o pracovnících školy
počet provozních pracovníků (bez ŠJ)
školní rok 2018/2019

a

b

fyz. prac.

přep. prac.

fyz. prac.

přep. prac.

2

1,813

2

1,813

počet pedagogických pracovníků
a

školní rok
2018/2019

b

fyz. prac.

přep. prac.

fyz. prac.

přep. prac.

6,75

6,75

6,75

6,75

počet pracovníků ve výdejně
a

školní rok
2018/2019

b

fyz. prac.

přep. prac.

fyz. prac.

přep. prac.

1

1

1

1

,,a“ – údaj k 1. 9. 2018
,,b“ – údaj k 30. 6. 2019

Další údaje o mateřské škole

 ZAHRÁDKÁŘI
Na začátku nového školního roku jsme se společně s dětmi
zúčastnili výstavy místního zahrádkářského spolku. Děti měly
možnost shlédnout různé druhy ovoce a zeleniny. Organizátoři nám
o ovoci a zelenině povídali a děti se dozvěděly spoustu nových
záživných informací. Pro
organizátory

děti

namalovali obrázky, které
byly

součástí

výstavy.

Do školky jsme si odnesli dárek ve formě sladkostí.
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 DRAKIÁDA
V měsíci říjnu, kdy jsme se dočkali větrného počasí, jsme
vyrazili během dopoledne na nedalekou louku, kde jsme pomocí
draků

různých

velikostí

a

vyčarovali

tvarů
barevnou

oblohu. Pouštění draků
bylo pro děti velkým
zážitkem.

 HELOWEEN
Heloweenský průvod v maskách se konal v listopadu. V 17 hodin jsme se s rodiči sešli u školky a vyrazili
jsme na procházku po Podlesí. Chlapci a děvčata měli připraveny strašidelné masky a lampiony. Naše
stezka vedla k paní sousedce, která měla pro děti připraveno občerstvení a teplý čaj.

 MIKULÁŠ
Prosinec jsme pojali jako slavnostní měsíc. První týden naši školku
navštívil Mikuláš společně
s čerty

a

anděly.

Děti

předvedly, jaké se naučili
písničky a básničky a za
odměnu dostaly dárečky,
které

zakoupil

spolek

rodičů.

 ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
Poslední adventní týden se u nás v tělocvičně konala Vánoční besídka spojená s jarmarkem
a rozsvěcením stromečku. Děti společně v p. učitelkami vyrobili nádherné dárečky. Každé oddělení
postupně se předvedlo svou besídkou. Poté jsme dohromady zazpívali koledu a ve tmě se rozsvítily
stromečky, které všem vykouzlily úsměv a navodily pravou atmosféru Vánoc.

 LYŽOVÁNÍ
První týden v lednu jsme s dětmi po dobu jednoho týdne jezdili
každé ráno do Bukovce. Spolupracujeme s agenturou Malina ski
school, která učí naše
děti

každého

věku

lyžovat.

Letos

si

s Malinou

zalyžovalo

19 dětí z naší školky.
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 KARNEVAL
Únorový měsíc byl ve znamení masek a karnevalu. Naši školku navštívil klaun Hopsalín, který se nám
dokonale postaral o zábavu. Klaun Hopsalín s dětmi řádil, tančil a zpíval dvě
hodiny. Po celé školce se linul smích a dobrá nálada. Děti si domů odnesly
spoustu balonků a bonbónků, které dostaly od
klauna jako dárek.

 PLAVÁNÍ
Jaro nám začalo ve sportovním duchu. Nejstarší děti každé pondělí jezdily plavat do STARSU. Tento
kurz byl zakončen „mokrým vysvědčením“.

 VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
V měsíci dubnu měly děti na hřišti mateřské školy nachystáno
překvapení, které jim připravil Velikonoční zajíček. Po svačince
se

děti

rozběhly

hledaly

a

vajíčka

z čokolády.

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 24. 4. 2019 se ve školce uskutečnil Den otevřených dveří. Celou touto akcí byli děti i rodiče
provázeni dvěma námořnicemi. Během putování školkou museli děti i rodiče plnit úkoly na různě
zaměřených stanovištích. Za splnění úkolu obdrželi jenu barvu duhy, která nakonec vytvořila celek,
a všichni byli po zásluze odměněni.
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 NOC S ANDERSENEM
Duben byl měsícem odvahy, nejstarší předškolní děti absolvovaly Noc s Andersenem. Během dopoledne
naši školku navštívil pan učitel autoškoly Marek, který děti poučil
o

pravidlech

silničního

provozu.

Vysvětloval jim a popisoval značky
a

poté

pásky.

dětem
O

půl

rozdal
4

jsme

reflexní
vyrazili

autobusem do knihovny v našem městě, kde pro nás p. knihovnice měly
připravený program. Celá tato akce byla v tématu „Doprava“. Děti plnily úkoly a malovaly obrázky.
Vzhledem ke slunečnému počasí jsme s dětmi strávily odpoledne na zahradě školky. Po večeři a večerní
hygieně byla dětem přečtena pohádka na dobrou noc a rozdány knížky za statečnost.

 „ŘEMESLNÉ HRY“
Další květnový týden jsme byli s dětmi pozváni na „Řemeslné hry“, které se konaly na SOŠ Kanada. Zde
si děti mohly vyzkoušet různá řemesla a přiblížit si povolání svých rodičů, kteří jsou zaměstnáni
v Třineckých železárnách.

 DEN MATEK
Maminky svůj svátek v naší školce přišly oslavit v květnu. Každá třída měla pro maminky připraven
program ve formě dílniček. Na výrobcích se podílely maminky
společně s dětma.

 RETROMÁJ
Dne 25. 5. 2019 se s pomocí spolku „Malí šikulové“ uskutečnila
na hřišti naší školky akce s originálním názvem Retromáj.
Kulturně – společenská akce k naší školce nalákala spoustu lidí,
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ať už z Podlesí, tak i z jiných měst. Sobotní den začal
ranním chystáním stanů, dětských atrakcí, pódia, laviček a
dalších rekvizit a
výzdob.
měly

Děti
nacvičen

program, který
byl celý v retro
stylu.
Po vystoupení přišla velmi očekávaná chvíle, a to pasování
předškoláků

na školáky.

Všichni
zúčastnění si odnesli dárečky a spoustu krásných

zážitků.

Účast na této akci byla hojná a spolek „Malí šikulové“

sklidil

velký úspěch.

 DEN DĚTÍ
31. 5. 2019 jsme s dětmi oslavily jejich velký svátek. Na zahradě školky jsme dětem koupily nanuky
a společně jsme si zahrály hry a soutěže.

 ŠKOLA V PŘÍRODĚ
3. 6. 2019 vycestovali naše děti společně s p. učitelkami na Školu v přírodě
do Komorní Lhotky. Týden plný zážitků byl v pirátském tématu. Ubytování
bylo zajištěno v penzionu Zátiší.
Děti si během pobytu užily hlavně
nádhernou přírodu, bazén a solnou
jeskyni, která je součástí objektu.
Každý den byl naplněn organizačně
tak, že děti neměly čas přemýšlet,
jestli se jim stýská po rodičích.
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Předposlední den malí piráti hledali svůj zasloužený poklad. Po cestě
na Kotař

děti

plnily

úkoly

a

zdolávaly

sami

sebe.

Objevení

pokladu bylo velmi emotivní a děti
měli zážitek, jako opravdoví piráti.

 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V posledním červnovém týdnu bylo ve školce odehráno divadélko. Toto divadlo bylo zakoupeno za pomocí
firmy Hyundai a dětem i rodičům se moc líbilo. Divadlo se odehrávalo na zahradě mateřské školy.
Všechny tři oddělení postupně zahrály pohádky: Zlatovláska, Červená Karkulka a Sněhurka a sedm
trpaslíků. Po výkonu byly děti štědře odměněny dárky a občerstvením. Divadélko s převleky zůstalo
v naší mateřské škole a budeme ho určitě opakovat u různých
příležitostí, jako jsou besídky a jarmarky.

 VÝLET
Výlet byl rozdělen na dva tábory. Nejmenší děti jely autobusem do Havířovského dětského centra
jménem „Prckův ráj“. Zde si hrály, zdolávaly klouzačky a poté byly odměněny
nanuky. Starší děti měly výlet poněkud sportovnější. Vlakem jsme jeli do
Mostů u Jablunkova a krátkou procházkou
jsme

dorazili

na

horskou

chatu

Studeničné. Zde byl pro děti připraven
oběd a pitný režim.
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY:
MŠ má velmi dobré zkušenosti s divadlem Letadlo a s divadlem Marionety, které za dětmi
s představeními dojíždí. Také navštěvujeme divadlo Bajka v Českém Těšíně. Představení jsou střídavě
v českém i polském jazyce.
Naši mateřskou školku navštěvují děti polské i české národnosti. Spolupracujeme s polským
pedagogickým centrem z Cieszyna.
V květnu roku 2019 byl v naší mateřské škole založen spolek „Malí šikulové“, který pořádá akce pro děti i
rodiče. Spolek nám velmi pomáhá a rodiče svědomitě pracují na jeho zdokonalení a podílejí se
na přípravách a aktivitách.

Naše mateřská škola se po celý rok snažila navazovat přátelskou atmosféru, ve které by se děti cítily
bezpečně a šťastně. U každého dítěte se snažíme rozvíjet jeho individualitu a prosazovat v něm zdravé
sebevědomí. Děti do mateřské školy chodí rády, protože zde mají své zázemí, přátele a spoustu
různorodých aktivit.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA U SPLAVU 547
Provozní doba (od 6.00 hod. – 15. 30 hod.)

celkový počet

Školní rok

počet tříd

dětí v MŠ

2017/2018
třídy normální
třídy speciální
a specializované

celkový počet dětí

celkový počet

na 1 pracovní úvazek

dětí na třídu

učitele

a

b

a

b

a

b

a

b

28

28

1

1

28

28

14

14

x

x

x

x

x

x

x

x

,,a“ – údaj k 1. 9. 2018
,,b“ – údaj k 30. 6. 2019

o
o

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2018/2019 - 1
Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2019/2020 - 0

Údaje o pracovnících školy
počet provozních pracovníků (bez ŠJ)
a

školní rok
2018/2019

b

fyz. prac.

přep. prac.

fyz. prac.

přep. prac.

1

0,625

1

0,625

počet pedagogických pracovníků
a

školní rok
2018/2019

b

fyz. prac.

přep. prac.

fyz. prac.

přep. prac.

2

2

2

2

počet provozních pracovníků ve výdejně
a

školní rok
2018/2019

b

fyz.prac.

přep.prac.

fyz.prac.

přep.prac.

1

0,375

1

0,375

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti
V letošním školním roce jsme pracovali podle stávajícího Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP)
zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. ŠVP je společný pro všechny
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tři mateřské školy spadající pod Jubilejní Masarykovu základní školu amatérskou školu, Třinec,
příspěvkovou organizaci. Vzdělávací obsah pro mateřskou školu U Splavu je pojmenován „Skřítkové
z duhy“ a je rozdělen do deseti měsíčních témat. Každé toto téma je dále rozpracováno do týdenních
plánů.
V didaktické práci bylo naším cílem to, abychom děti rozvíjeli všestranně, aby veškeré aktivity byly
hravé, pro děti zajímavé, a aby u nich podněcovaly touhu po objevování a radost z učení. K tomu jsme
využívali různé činnosti: tvořivé, literární, hudební, dramatické, sportovní a jiné, a střídali jsme styly
práce: frontální, skupinovou nebo individuální. Protože jsme jednotřídní mateřská škola a věkové složení
našich dětí je široké, snažili jsme se o to, aby nabídka byla pestrá a vhodná pro všechny.
V práci s nejstaršími dětmi, které plní povinnou předškolní docházku, jsme se zaměřovali na procvičování
správné výslovnosti a rozšiřování slovní zásoby, grafomotorická cvičení, zrakové a sluchové vnímání,
základy matematiky a hrubou i jemnou motoriku.

„Pracovní sešit předškoláka“ Ivany Novotné

z nakladatelství Computer Press, a. s. jsme pro tyto činnosti využívali i v tomto školním roce.
V naší nabídce byl také kroužek anglického jazyka, křesťanská půlhodinka a základy gymnastiky
v projektu „Třinec cvičí s dětmi“. Tyto aktivity si rodiče volí dle zájmu dětí.

Celý školní rok se děti učily znát a dodržovat „Duhová pravidla“:
Pravidlo žluté: „SLUNÍČKOVÉ“
Jsme kamarádi, máme se rádi a neubližujeme si. Umíme pozdravit, poprosit a poděkovat.
Pravidlo modré: „MRÁČKOVÉ“
Myjeme si ruce a pusu vždy, když jsou špinavé, před a po jídle. Šetříme mýdlem i vodou.
Pravidlo červené: „BERUŠKOVÉ“
Ve školce chodíme pomalu a mluvíme potichu. Když nás paní učitelka zavolá, přijdeme k ní.
Pravidlo zelené: „KYTIČKOVÉ“
Chováme se hezky k přírodě i věcem. Zacházíme opatrně s hračkami, neničíme přírodu,
neubližujeme zvířatům a hmyzu.
Pravidlo oranžové: „MRKVIČKOVÉ“
Jíme hodně ovoce a zeleniny. Co neznáme, ochutnáme.
Pravidlo fialové: „KRABIČKOVÉ“
Víme, že každá hračka má své místo nebo krabičku. Vše po sobě hned uklízíme.
Pravidlo růžové: „POLŠTÁŘKOVÉ“
Každý den si po obědě položíme hlavu na polštářek a poslechneme si pohádku.
Neustálé opakování a důslednost všech zaměstnanců školy ve snaze o dodržování těchto pravidel nám
pomáhalo ve vytváření klidného prostředí a psychické pohody dětí.

Před začátkem školního roku byly
obnoveny
zástěny
na dětských
toaletách v přízemí a kuchyňská
linka.
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Během celého roku jsme doplňovali mateřskou školu různými
didaktickými pomůckami, hračkami a knihami.
Na jaře byla zahrada mateřské školy vybavena novou průlezkou a
byla opravena obě pískoviště.

SPOLUPRÁCE S RODIČI:
Dobrá spolupráce s rodiči našich dětí je oblastí, která je důležitá pro všechny. Snažili jsme se o to, aby mezi
námi panovala oboustranná otevřenost a důvěra. Setkávali jsme se formálně i neformálně. Na začátku
školního roku proběhla třídní schůzka a během roku různé akce s dětmi nebo přednášky odborníků.

 „MÁMO, TÁTO, POJĎ SI SE MNOU HRÁT!“
Tak se nazývalo zábavné odpoledne pro rodiče našich zlatíček. Konalo se ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 15.00
hodin a hlavním bodem programu bylo vyhodnocení soutěže
„O nejzdařilejší hříbek“. Těch různě velkých a různě barevných
výrobků se nám sešlo ve školce mnoho. Byly vytvořeny
z rozličných
materiálů: textilu,
papíru, dřeva, těsta
a jiných. Aby bylo
hodnocení
objektivní, porotou
se staly samotné
děti. Výhercem se stal ten největší hřib ze všech! Všichni, kteří
se soutěže zúčastnili, dostali věcnou i sladkou odměnu. Kdo měl
chuť, mohl si vyrobit magnet „Beruška“.

 BESEDA S PSYCHOLOGEM
Ve středu 3. 10. 2018 ve 14.30 hodin se v naší mateřské škole konala beseda se školním psychologem
panem Mgr. Lukášem Szlaurem. Tato beseda navazovala na jeho přednášku z minulého školního roku na
téma „Potřeby předškolních dětí v rodině“. Rodiče zajímala hlavně témata, vztahující se k vývojovým
zvláštnostem dětí předškolního věku, jako je „První vzdor“ okolo tří let dítěte, nebo „První puberta“ v šesti
letech.
Zpočátku
byla
atmosféra poněkud upjatá, ale
po čase, kdy pan psycholog
přidal i úsměvné příklady ze
své bohaté praxe, se ledy
prolomily a rozvinula se živá
diskuze.
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 LOGOHRÁTKY
Ve středu 24. 10. 2018 se v MŠ U Splavu sešli rodiče a děti
s paní logopedkou Mgr. Reginou Kudelovou. Cílem této akce
bylo seznámit rodiče s možnostmi, jak s dětmi pracovat na
správném vývoji řeči.
Rodiče se prakticky seznámili
s technikami, hrami a jinými zábavnými činnostmi, které
pomáhají dětem se správným vývojem řečových schopností a
znalostí, důležitých pro zdárný vstup
do 1. třídy základní
školy. Rodiče si tyto techniky a hry mohli ihned se svými dětmi
vyzkoušet pod dozorem odborníka. Jednalo se o jednoduché
činnosti, které pomáhají procvičovat obličejové svaly, jazyk,
pohyb čelisti, a pod.. Dále rodiče obdrželi soubor pracovních
listů s touto tematikou. Dalším kladem této akce bylo to, že
mohli s paní logopedkou individuálně prokonzultovat to, co je
v této oblasti zajímá. Všechny činnosti byly pro děti tak zábavné,
že se naše setkání protáhlo do pozdních odpoledních hodin.
Jsme rádi, že se takové akce v naší školce konají, protože jsou
přínosem pro pohodu a radost našich dětí.

 VÁNOČNÍ CINKÁNÍ
První adventní akcí tohoto školního roku v mateřské škole U
Splavu bylo společné zdobení vánočního stromku. V úterý 4. 12.
2018 ve tři hodiny odpoledne jsme se sešli i s rodiči, prarodiči,
sourozenci a dalšími příznivci ve svátečně vyzdobené třídě.
Vstupenkou na tuto akci byla jakákoliv jedna bílá vánoční
ozdoba, kterou si
každý
mohl
ihned pověsit na
osvětlený
stromeček. Akci
oživilo krátké vystoupení dětí s pásmem říkadel, písní
a vánočních koled.
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 VELIKONOČNÍ DÍLNA „JEN POČKEJ ZAJÍCI!“
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 byla naše MŠ plná lidí! Konala se
velikonoční dílna s názvem „Jen počkej zajíci!“. Společně
jsme vyráběli papírové zajíce, zápichy ubrouskovou
technikou a kuřátka z chlupatých drátků. Pro malé i
velké to bylo velmi příjemně strávené odpoledne.

 BESÍDKA KE DNI MATEK
Každý rok slavíme s maminkami jejich svátek. Letos to bylo ve středu 29. 5. 2019 odpoledne. Připravili jsme
si pro ně pásmo veršovaných pohádek a písniček. Maminky se
také musely poznat na portrétech, které děti namalovaly.
Úsměvné byly i výpovědi dětí toho, co maminky rádi jí, pijí a
dělají. Po předání dárečků, které děti vlastnoručně vyrobily,
jsme společně poseděli u kávy a zákusků.

 ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 odpoledne jsme ve školce prožívali veselé, ale pro někoho možná i trochu dojemné
chvilky. Loučili jsme se s dětmi, které naši MŠ U Splavu opustí. Některé již po prázdninách půjdou do 1. třídy
ZŠ a některé do třídy přípravné. Abychom na to nebyli sami,
pozvali jsme všechny, kteří jsou nám blízcí. Odcházející byli
pasováni
na
„školáky“ a obdrželi
šerpu,
knihu
a
pamětní list.
Nezapomněli jsme
ani na ostatní! Za
to, že byli celí rok
hodní, dostali zvířecí
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magnetek a dřevěné jojo. Pak jsme se všichni přesunuli na 1. patro,
kde už byli připraveni KLAUNI Z BALÓNKOVA s představením
„Zašmodrchané pohádky“. Pořádně jsme si zatančili, zakouzlili,
pomáhali jsme klaunům opravit děje známých pohádek, a nakonec
jsme byli také obdarováni balónkovými hračkami. Domů jsme
odcházeli s úsměvem na tváři!

SPOLUPRÁCE SE ZŠ:
 NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. TŘÍDĚ
Na tento den se budoucí prvňáčci moc těšili. Vyzkoušeli si, jak se sedí ve školní lavici a plnili úkoly společně
s „velkými“ kamarády a paní učitelkou. Nakonec si mohli sníst svůj oběd ve školní jídelně a poznat tak, jak to
v té „velké škole chodí“ od začátku do konce. Do MŠ se děti vracely plny nových dojmů, zážitků a těšení se
na to, až budou moci do tak krásné školy chodit pravidelně.
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY:
 NA NÁVŠTĚVĚ V IZS TŘINEC
V úterý 12. 3. 2019 šli nejstarší děti z MŠ U Splavu společně s kamarády
z 1. třídy JMZŠ do budovy IZS v Třinci na Frýdecké ulici. Tam nám policisté
předvedli, co je náplní jejich práce.
Mohli jsme si sednout do policejního
auta, viděli jsme výcvik policejních
psů a pak nám pan kriminalista
„sejmul“ otisky prstů! Nakonec jsme
i soutěžili a naštěstí jsme všichni
zvítězili…

 ŘEMESLNÉ HRY
Na učilišti Třineckých železáren na Kanadě pořádají každý rok pro děti z třineckých mateřských škol akci
s názvem „Řemeslné hry“. Na několika stanovištích děti plní úkoly, které prověřují jejich zručnost. Děti se
velmi snažily a za to si odnesli drobné odměny: slona z plechu, balónek, pastelky a taky něco dobrého
na zub. I když jsme nevyhráli, tak jsme si odnesli příjemný pocit
z dobře
odvedené
práce…

 WERKÁČKOVA OLYMPIÁDA
Ve dnech 3. - 6. 6.2019 probíhalo v třinecké Werk aréně sportovní klání dětí třineckých mateřských škol pod
názvem „Werkáčkova olympiáda“. Děti soutěžily v těchto disciplínách: překážková dráha, běh, hod, skok
daleký a střelba hokejkou do kuželek. Odměnou za snahu bylo to,
že si mohly obout brusle, a pod dozorem mladých hokejistů a jejich
trenérů vyrazit na led.
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se
konalo slavnostní zakončení
s promítáním
pohádky,
vyhodnocením
jednotlivců
a soutěž
o
nejlepší
transparent
MŠ.
Z naší
mateřské školy získal 1. místo
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náš kamarád Dominik Michalek za střelbu hokejkou na kuželky. V kolektivní soutěži jsme získali 2. místo
a 5 hodin bruslení v Mini Werk aréně.

 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU
V letošním ročníku Soutěže s panem Popelou ve sběru starého papíru jsme skončili na krásném osmém
místě. Sice to není zlatá medaile jako loni, ale přesto jsme pyšní,
protože celkem je do tohoto projektu zapojeno asi 250
severomoravských škol. Děti, které pilně sbíraly, dostaly diplomy
a drobné dárky. Doufáme,
že příští ročník bude pro
nás stejně úspěšný.

DIVADLA A KONCERTY:
 Divadélko BONBON
Ve čtvrtek 4. 10. 2018 dopoledne přijelo do naší mateřské školy
divadélko BONBON s pohádkou „Tři medvědi“. Protože jsme rádi,
když k nám přijdou na návštěvu kamarádi z jiných školek, pozvali
jsme na pohádku i děti z Borku. Pohádka se nám tak líbila, že jsme si
domluvili s herci další návštěvu.

 SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU a CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY
V pondělí 8. 10. 2018 jsme jeli na výlet! Pozvali nás do Těšínského divadla Bajka na pohádku „O Slunečníku,
Měsíčníku a Větrníku“. Protože toto divadlo dobře známe, tak jsme pozvání s radostí přijali. Byla to zatím
nejkrásnější pohádka, kterou jsme zde viděli.
A dvanáctý únorový den jsme opět vyjeli do sousedního města
Českého Těšína, který je domovem našeho oblíbeného divadla
„Bajka“. Herci tentokrát nastudovali pohádku „Císařovy nové
šaty“. A jako obvykle jsme odjížděli nadšení…
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 DIVADLO SMÍŠEK
V pátek 5. 4. 2019 přijelo do mateřské školy divadélko Smíšek
s poučnou pohádkou „Jak babka s dědkem měnili“. Poučná
byla hlavně v tom, že si děti uvědomily, že každá věc má svou
hodnotu. Jsou to základy jejich finanční gramotnosti, která je
v dnešní době hodně důležitá.

 KONCERT SKUPINY „MARBO“
V úterý 7. 5. 2019 dopoledne jsme mířili do kina Kosmos. Ale
neviděli jsme žádnou pohádku ani film. Tančili jsme a zpívali na
písničky skupiny Marbo.

 LABUTĚ ZE ZEMĚ ERIN
V pátek 21. 6. 2019 jsme naposledy v tomto školním roce vyjeli
do divadla v Českém Těšíně na pohádku scény Bajka. I když
pochopit děj pohádky je pro naše děti někdy složité, nadchlo je
její ztvárnění výtvarné i hudební, a hlavně nápadité světelné
efekty. Už se těšíme na příští školní rok!

DALŠÍ AKCE PRO DĚTI:
 NADÍLKA MIKULÁŠE
Ve čtvrtek 6. 12. 2018 přišel do školky nadělovat dětem dárky Mikuláš. Ale protože toho měl letos hodně,
nechal koš s dárky za
dveřmi. Asi máme v naší
mateřské škole jenom
hodné děti…
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 JAK VONÍ VÁNOCE
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se děti do mateřské školy hodně těšily.
Konala se totiž vánoční besídka s rozbalováním dárečků. Každý
přinesl trochu cukroví, ořechů nebo ovoce. Společně s dětmi jsme
prostřeli sváteční stůl a povídali si o vánočních zvycích. Rozkrojili
jsme jablíčko, rozlouskli oříšek, pouštěli skořápky po vodě a holky
dokonce házely i papučí.
Když jsme slyšeli zazvonit
zvoneček, běželi jsme se
podívat ke stromečku, jestli nám Ježíšek něco nadělil. A opravdu
nadělil spoustu hraček…

 KARNEVAL
Tak jako každý rok, tak i letos, se u nás v MŠ U Splavu konal Karneval.
V pátek 8. února 2019 se naše děti proměnily v různá zvířátka,
pohádkové nebo filmové postavy a dokonce i auto. Celý den zněla
mateřskou školou hlasitá hudba v divokých rytmech, voněly zákusky,
a na tvářích dětí byl vidět
pouze
široký
úsměv.
Masky
soutěžily
o
karamelky,
učily
se
moderní tance a na závěr
získali
všichni
zlaté
medaile. Když karneval
skončil a děti si musely masky sundat, tak v některých malých,
unavených očích bylo vidět veliké zklamání!

 VÝLET DO OSTRAVY A KARVINÉ
21. května 2019 zastavil před naší školkou velký zájezdový autobus. Jeli jsme
totiž na výlet do Ostravy Dolních
Vítkovic do Světa techniky. Tam
jsme
se
teda
pořádně
vyřádili…Mohli jsme si vyzkoušet
úplně všechno! Pak jsme zamířili
do parku v Karviné. Do Třince
jsme se vrátili sice se zpožděním,
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ale plní krásných zážitků!

Celý školní rok jsme se snažili o to, aby v naší Mateřské škole U Splavu vládl klid a pohoda, aby naše děti byly
šťastné, a aby rodiče našich dětí byli spokojení. Jsme rádi, že máme pořád školku plnou dětí, protože je to
možná znamení toho, že se nám naše snaha vyplácí, a že naše náročná práce má nějaký smysl.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

TŘINEC - BOREK

Provozní doba mateřské školy (od 6.00 hod. – do 15.30 hod.)

celkový počet

Školní rok

dětí v MŠ

2018/2019

a
třídy normální

20

třídy speciální
a specializované

x

počet tříd

celkový počet
dětí na třídu

celkový počet dětí na
1 pracovní úvazek
učitele

b

a

b

a

b

a

b

23

1

1

20

23

10

11,5

x

x

x

x

x

x

x

,,a“ – údaj k 1. 9. 2018
,,b“ – údaj k 30. 6. 2019

o
o

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2018/2019 - 0
Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2019/2020 - 0

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti
Mateřská škola pracuje dle ŠVP „Barevný svět“ s využitím prvků MŠ podporující zdraví. V rámci toho
měly děti tyto aktivity:
o
o
o
o
o

plavání
křesťanská výchova
Třinec cvičí s dětmi
divadelní představení
kroužek anglického jazyka

Zájmové aktivity:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

„Podzimní dílničky“
Mikulášská besídka
Vánoční dílničky s rodiči
Karneval
Velikonoční dílny s rodiči
Den matek
Mezinárodní řemeslné dny
Rozloučení se školáky
Školní výlet
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Údaje o pracovnících školy
počet provozních pracovníků (bez ŠJ)
a

školní rok
2018/2019

b

fyz. prac.

přep. prac.

fyz. prac.

přep. prac.

1

0,625

1

0,625

počet pedagogických pracovníků
a

školní rok
2018/2019

b

fyz. prac.

přep. prac.

fyz. prac.

přep. prac.

2

2

2

2

počet provozních pracovníků ve výdejně
a

školní rok
2018/2019

b

fyz. prac.

přep. prac.

fyz. prac.

přep. prac.

1

0,375

1

0,375

Další údaje o mateřské škole
I v tomto roce jsme pro děti i rodiče připravily spoustu zajímavých akcí.

 ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Naše první akce s názvem „Rozloučení s létem“ se konala 25. 9. 2018. Děti měly na školní zahradě
diskotéku, zasoutěžily si a pak jsme si pochutnali na opečených párcích.

 NÁVŠTĚVA LOGOPEDA
26. 9. 2018 naší mateřskou školu navštívila logopedka Mgr. Regina Kudelová. Rodiče spolu s dětmi
procvičovali gymnastiku mluvidel, učili se správně dýchat, používat jazyk apod.
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 DIVADLO
4. 10.2018 jsme navštívili MŠ U splavu, kde přijelo divadlo s pohádkou „O Mášence“. Vystoupení se
dětem moc líbilo.

 MALÍ KUCHAŘI
V říjnu jsme měli v mateřské škole výstavku ovoce a zeleniny. Děti se učily
ovoce a zeleninu poznávat, pomáhaly s přípravou ovocného salátu i zeleninové
polévky. Všichni si moc pochutnali!

 PODZIMNÍ DÍLNIČKY
26. 10. 2018 jsme v dopoledních hodinách měli podzimní dílničky s rodiči.
Děti společně se svými rodiči dlabali dýně, vyráběli zápichy, strašidýlka,
ježky z brambor a podzimních přírodnin.
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 SETKÁNÍ S PSYCHOLOGEM
7. 11. 2018 se rodiče měli možnost setkat se školním
psychologem, s panem Mgr. Lukášem Szlaurem, který jim
vysvětlil, co je náplní jeho práce. Maminky využily prostor ke
kladení otázek. Akce se moc líbila.

 MIKULÁŠ
A je tady Mikuláš a s ním mikulášské dílničky s rodiči. 6. 12. 2018 měli rodiče možnost strávit příjemné
dopoledne se svými dětmi v mateřské škole Všichni kreslili čerty a Mikuláše, vyráběli řetězy, čerty
z papíru. Pak nás přišel navštívit Mikuláš s čerty a anděly. Děti všem předvedly krátký program a dostaly
sladkou odměnu.

 VÁNOCE SE BLÍŽÍ
21. 12. 2018 jsme měli vánoční posezení u stromečku. Děti
donesly na ochutnání vánoční cukroví, vyměnily si drobné
dárečky a poslouchaly koledy. Nakonec jsme si rozbalili dárečky do školky a děti si s nimi chvíli pohrály.

 KARNEVAL
6. 2. 2019 na nás čekala vyzdobená mateřská škola. Měli jsme karneval.
Děti přišly v maskách, vyfotily se a pak už na nás čekalo karnevalové
veselí. Hudba hrála, děti tancovaly, soutěžily, byla promenáda
v maskách. Na všechny čekalo sladké pohoštění.
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 VELIKONOČNÍ A JARNÍ DÍLNIČKY
16. 4. 2019 přišly děti do mateřské školy se svými rodiči na velikonoční a
jarní dílničky. Společně vyráběli různé zápichy – zajíčky, vajíčka, květinky,
Z krajkových

podtácků

vyráběli

ovečky,

Zdobili

vajíčka

různými

technikami. Nakonec děti hledaly dobroty od „zajíčka“.

 MEZINÁRODNÍ ŘEMESLNÉ HRY
16. 5. 2019 jely nejstarší děti na SOŠ Kanada, kde se konaly „Mezinárodní řemeslné hry“. Děti plnily
úkoly, které prověřily jejich zručnost. Na závěr dostaly drobné odměny i něco na zub.
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 DEN DĚTÍ
3. 6. 2019 jsme oslavili Den dětí. Soutěžili jsme, tancovali., hledali poklad, pochutnali jsme si na nanuku.

 WERKÁČKOVA OLYMPIÁDA
Ve dnech 5. – 6. 6. 2019 jsme se zúčastnili akce pod názvem „ Werkáčkova olympiáda“. V třinecké Werk
aréně probíhaly soutěže dětí z mateřských škol v různých disciplínách (překážková dráha, běh, hod
do dálky, skok do dálky a střelba hokejkou do kuželek. Pak si děti obuly brusle a pod dohledem mladých
hokejistů a jejich trenérů vyrazily na led. Další den jsme jeli na slavnostní vyhlášení. Naše mateřská
škola se umístila na krásném 3. místě.
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 DEN S MAMINKAMI
Poslední akcí tohoto školního roku byl Den s maminkami, 26. 6. 2019 jsme přivítaly na slavnostně
vyzdobené školní zahradě naše maminky. Děti předvedly, co se v tomto roce naučily. Pak přišlo loučení.
Rozloučili jsme se s dětmi, které odcházejí do 1. třídy základní školy, do přípravné třídy i s těmi, co
odcházejí do jiné mateřské školy. Děti dostaly na památku knihu, pamětní list a drobné dárky. Rozloučili
jsme se taky s paní učitelkou Krutilkovou, která odešla do důchodu. Pak jsme se všichni bavili až do
večerních hodin, opékali jsme párky, pochutnávali si na výborných koláčích, které donesly maminky. Celá
akce se moc vydařila.

 „TŘINEC CVIČÍ S DĚTMI“
I v tomto školním roce starší děti cvičily pod vedením Mg. Zuzany Jakešové v rámci projektu „Třinec
cvičí s dětmi“
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 KROUŽEK ANGLIČTINY
Pro zájemce byl kroužek angličtiny pod vedením Mgr.Sylvy Hermannové.

V tomto školním roce děti dostaly nové herní prvky na školní zahradu - houpačky, průlezky,
skluzavku a pískoviště.
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ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2018
Výnosy
příspěvek na vzdělávání

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

29.820.132,-- Kč

0,-- Kč

5.837.000,-- Kč

0,-- Kč

7.920,-- Kč

0,-- Kč

60.972,-- Kč

0,-- Kč

791.629,87 Kč

0,-- Kč

1.039.252,59 Kč

0,-- Kč

Projekt „ Erasmus+“

113.984,43 Kč

0,-- Kč

Projekt „Obědy do škol“

109.272,55 Kč

0,-- Kč

176.188,-- Kč

0,-- Kč

2.080.523,-- Kč

0,--Kč

296.100,-- Kč

0,-- Kč

645.926,56 Kč

0,-- Kč

2.301.108,45 Kč

0,-- Kč

0,-- Kč

683.255,50 Kč

43.280.009,45Kč

683.255,50 Kč

příspěvek na provoz
MSK- transfery 33070
KaPa - dotace na prac. místo
Projekt „Podpora inkluze
v MSK“
Projekt „Šablony JMZS“

Stáže ve firmách
stravné
úplata MŠ, ŠD
jiné- úhrada rodičů, dary, úroky
čerpání fondů
stravné, nájemné, kroužky
celkem

Náklady
mzdové náklady

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

23.083.736,-- Kč

152.090,-- Kč

7.798.781,29 Kč

37.058,71 Kč

462.178,32 Kč

2.153,32 Kč

soc.,zdrav. pojištění, zákonné
pojištění odpovědnosti
FKSP
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spotřeba materiálu

2.675.130,12 Kč

307.172,67 Kč

energie

2.126.504,58 Kč

94.458,82 Kč

opravy a údržba

3.927.490,97 Kč

0,-- Kč

177.331,18 Kč

0,-- Kč

1.720.741,16 Kč

10.298,18 Kč

3.502,36 Kč

0,-- Kč

100.423,-- Kč

5.425,-- Kč

1.276.090,27 Kč

2.699,-- Kč

43.351.909,25 Kč

611.355,70 Kč

cestovné
ostatní služby
ostatní náklady-kurzová ztráta
odpisy
Náklady z DDHM
celkem

KOMENTÁŘ:
Výnosy:
Škola v roce 2018 hospodařila nejen s prostředky státního rozpočtu a zřizovatele, ale také
s prostředky z projektu „Podpora inkluze v MSK“, projektu „Šablony JMZS“, projektu „ERASMUS+
KA2“, dotací od organizace KaPa na nové pracovní místo a vlastními zdroji za stravování, úplatu za
mateřskou školu a školní družinu, prostředky finančních fondů.
Veškeré prostředky státního rozpočtu i prostředky od zřizovatele byly k 31. 12. 2018 vyčerpány
ze 100%.

Náklady:
Na čerpání prostředků státního rozpočtu měly největší podíl náklady na mzdy a ostatní platby
za provedenou práci a zákonné odvody z mezd. Na ostatních neinvestičních nákladech mají největší podíl
náklady na učebnice a učební pomůcky.

Čerpání prostředků státního rozpočtu-nejvýznamnější položky:
o
o
o
o
o
o

mzdové náklady
ostatní platby za provedenou práci
sociální pojištění
zdravotní pojištění
tvorba FKSP
zákonné pojištění odpovědnosti

21.412.072,-- Kč
145.000,-- Kč
5.359.524,75 Kč
1.929.406,91 Kč
433.083,34 Kč
88.614,64 Kč
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o
o
o
o
o
o
o

nákup učebnic a učebních pomůcek
na vzdělávání zaměstnanců
na cestovné
plavání žáků
preventivní prohlídky
náhrady při dočasné prac. neschopnosti
pracovní oděvy, ochr. pomůcky

144.228,14 Kč
53.936,-- Kč
72.421,-- Kč
43.800,-- Kč
2.900,-- Kč
97.095,--Kč
39.130,22 Kč

Z rozpočtu zřizovatele nejvíce prostředků bylo vynaloženo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

na teplo
na plyn
na elektřinu
vodné, stočné
opravy majetku
telefonní poplatky, internet
služby ostatní
nákup DDHM
spotřební materiál
odpisy DHM

1.014.564,87 Kč
420.581,-- Kč
587.230,05 Kč
175.597,18 Kč
1.338.753,82 Kč
56.122,08 Kč
776.849,69 Kč
1.132.141,-- Kč
234.737,31 Kč
100.423,-- Kč

V průběhu roku 2018 největší podíl na provozních nákladech měly náklady na energie - 36,43% a náklady
na opravy – 22,94% a nákup inventáře 19,4% z rozpočtu zřizovatele
Z nově pořízeného majetku největší podíl na celkových nákladech má vybavení nových šaten v suterénu
školy – šatní skříňky a lavice. Ve škole byl pořízen nový školní nábytek, signální hodiny, které zajišťují
zvonění, počítače, tiskárny.
V roce 2018 mimo nutných oprav inventáře, zařízení a předepsaných revizí byly veškeré prostředky
soustředěny na opravu šaten v suterénu školy. V suterénu proběhly sanační práce, oprava podlah
a obklad stěn. Nově byly zřízeny boxy pro žáky 1. stupně a od 5. třídy žáci využívají šatní skříňky.
Veškeré prostředky, se kterými škola v průběhu roku 2018 hospodařila, byly vynaloženy účelně
a efektivně k zajištění plynulého provozu a všech potřeb školy.

Hospodářský výsledek
Hlavní činnost
Hospodářský výsledek

Vedlejší činnost

-71.899,80 Kč

Celkem

71.899,80 Kč

0,00 Kč

Hospodářský výsledek se skládá ze dvou dílčích – a to z hospodářského výsledku za hlavní činnosti
a z hospodářského výsledku z doplňkové činnosti. V hlavní činnosti byla v roce 2018 vykázána ztráta
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ve výši -71.899,80 Kč a v doplňkové činnosti byl v roce 2018 vykázán zisk 71.899,80 Kč, tímto naš e škola
vykázala hospodářský výsledek ve výši 0,00 Kč.

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2018
Fond odměn

253.860,--Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

216.063,98 Kč

Fond investic

556.296,12 Kč

Fond rezervní ze zlepšeného HV

451.188,48 Kč

Fond rezervní - ostatní

1.111.722,79 Kč

Čerpání fondů v roce 2018:

FKSP:
o
o
o
o
o
o

příspěvek na stravování
příspěvek na rekreaci, sport, masáže
příspěvek na kulturu
dary
inventář
ostatní-spol. akce, odbory, penz. připoj.

85.184,--- Kč
251.461,--- Kč
4.550,--- Kč
18.000,--- Kč
2.950,--- Kč
65.778,70 Kč

Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2018 použity.

Z rezervního fondu (414) nebyly použity žádné zdroje. Do rezervního fondu byly na konci roku
převedeny nevyčerpané finanční prostředky z projektu „Podpora inkluze v MSK“, „Erasmus+ KA2“
a „Obědy do škol“. Prostředky rezervního fondu (413) byly čerpány ve výši 500.000,--Kč
na dofinancování opravy šaten v suterénu školy.

Hospodářský výsledek roku 2018
Vzhledem k nulovému hospodářskému výsledku tento bod odpadá.
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Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem
Fond odměn

0,-- Kč

Fond rezervní

0,-- Kč

Celkem

0,-- Kč
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Název programu

Vyhlašovatel

Charakteristika programu

Průběžné hodnocení
Škola zapojením do projektu
získala prostředky na
personální zajištění chůvy,
speciálního pedagoga, školního
psychologa a na zajištění

Šablony JMZŠ Třinec

MŠMT

Projekt OP VVV – Podpora

kroužků a doučování žáků.

škol formou projektů

V rámci projektu došlo

zjednodušeného vykazování

k proškolení pedagogů MŠ

– šablony pro MŠ a ZŠ

v oblasti inkluzivního
vzdělávání matematické
pregramotnosti. Proběhly
zaměřená tematická setkávání
a rozvíjela se spolupráce
s rodiči MŠ.
Škola zapojením do projektu
získala prostředky na

Šablony JMZŠ Třinec II

MŠMT

Projekt OP VVV – Podpora

personální zajištění chůvy,

škol formou projektů

speciálního pedagoga, školního

zjednodušeného vykazování

psychologa V rámci projektu

– šablony pro MŠ a ZŠ

dojde k proškolení pedagogů
MŠ v oblasti polytechnického
vzdělávání.
Škola zapojením do projektu

Obědy pro děti

WOMEN FOR
WOMEN

získala prostředky
Obědy pro děti zdarma

na zaplacení stravného pro 47
žáků ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Škola zapojením do projektu
získala prostředky

Obědy pro děti

KÚ

Obědy pro děti zdarma

na zaplacení stravného pro
26 žáků rodičů, kteří v daném
období pobírali dávky
v hmotné nouzi.
Na škole pracuje speciální

Metodická podpora
Podpora inkluze v MSK

MŠMT

pedagogů v inkluzivním
vzdělávání

pedagog a školní asistent.
Zkvalitnila se činnost školního
poradenského pracoviště a
rozšířila se spolupráce s PPP
Třinec. Proběhla školení
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pedagogů. Úspěch měly
rodičovské kluby zaměřené na
aktuální problémy. Žáci
docházeli do 5 kroužků a
doučovali se.

Erasmus+
Ruská a lotyšská stážistka

Evropská dobrovolná služba

EU

jsou přítomny ve výuce na 1. i

Dohoda

o

spolupráci

s 2. stupni v předmětech Aj, Rj,
Institutem EuroSchola, z.ú. M, Hv, Př, Vv, Pč a ve školní
Předmětem této dohody je družině. Rovněž je součástí
zapojení
zahraniční mimoškolních aktivit školy.
stážistky do aktivit školy.

Cílem projektu Ovoce a
Ovoce a zelenina do škol

SZIF

zelenina do škol je podpora
zdravé výživy a zvýšení
spotřeby ovoce a zeleniny.

Tento projekt je určen žákům
základních škol, včetně
přípravných tříd základních
škol. Žáci v pravidelných
intervalech dostávají zdarma
ovoce a zeleninu.
Tento projekt je určen žákům

Cílem projektu je podpora
Mléko do škol

SZIF

zdravé výživy a zvýšení
spotřeby mléka a mléčných
výrobků.

základních škol, včetně
přípravných tříd základních
škol. Žáci v pravidelných
intervalech dostávají zdarma
mléko a mléčné výrobky.
Proškolení tří pedagogů
v oblasti „Rozvoj dovedností
pro kolegiální podporu“

Projekt „Cesta“

MŠMT

Projekt OP VVV – proškolení

zaměřené na osobnostní,

pedagogů MŠ a ZŠ

emoční a sociální rozvoj
pedagogů a komunikaci pro
pedagogy. Projekt je na tři
roky.
Proběhly praxe čtyř osob,

Stáže ve firmách

MPSV ČR

Vzdělávání praxí pro zvýšení
zaměstnatelnosti

asistenta pedagoga,
vychovatele a dvou pomocných
pracovníků v zařízení péče
o děti.

ERASMUS + KA2

EU

Jazykový rozvoj žáků
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„Games for Learning Science“

a pedagogů školy

zlepšení znalostí a dovedností
žáků

v oblasti

a

matematiky

přírodních

věd

prostřednictvím

her

a různých sportovních aktivit.

projekt Erasmus+ KA2 s názvem „Games for Learning Science“.
Jubilejní Masarykova základní škola spolu se školami ze Španělska, Řecka, Chorvatska a Lotyšska
zapojila do mezinárodního projektu Erasmus+ KA2 s názvem „Games for Learning Science“.
Hlavním

cílem

projektu

je

zlepšení

znalostí

a

dovedností

žáků

v oblasti

matematiky

a přírodních věd prostřednictvím her a různých sportovních aktivit.

1. projektové setkání
Ve dnech 4. – 11. 11. 2018 se konalo 1. projektové setkání ve španělském Benetússeru, což je malé
městečko poblíž známé Valencie.
Setkání se zúčastnilo 10 učitelů a 16 žáků z České republiky, Lotyšska, Chorvatska, Řecka a další učitelé
i

žáci

z hostující

školy.

Hlavním

cílem

setkání

bylo

vzájemné

seznámení

a propracování detailů celého projektu.
1. den
Vše

začalo

srdečným

přivítáním

pana

ředitele

a

prohlídkou

hostující

školy.

Děti

si zahrály několik teambuildingových her na seznámení a prolomení ostychu i strachu z komunikace
v angličtině. Učitelé se mezitím domlouvali na harmonogramu celého týdne a společně vybírali logo
projektu.
Žáci s učiteli si pro nás připravili krásný program plný
tradičních i moderních španělských písní. A rovněž ostatní
partneři se představili prostřednictvím videí „Moje škola a
město“.
Večer se konalo ve školní jídelně společné setkání s rodiči
zúčastněných

žáků

a mnozí z nás měli možnost poprvé ochutnat tradiční španělské
jídlo „pallea“.
2. den
Tento den nás čekal celodenní výlet do Valencie. Aby si děti lépe zapamatovaly důležitá historická
místa, zahrály si hru „photographic rally“.
Měli jsme možnost se seznámit nejen s kulturou a historií tohoto krásného města (návštěva radnice a
chrámů), ale také s její současnou podobou prostřednictvím návštěvy největší tržnice. Zde byla k vidění
tradiční sušená šunka „jamón“, ale i různé tropické plodiny, které mnozí z nás znali doposud jen
z obrázků.
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3. den
Dopoledne bylo věnováno přípravě hlavního výstupu z projektu
tj. „Games for Learning Science“. Poté jsme měli tu čest se
osobně přivítat se starostkou města v prostorách radnice a
předat ji upomínkové předměty z našeho města.
Odpoledne již patřilo sportu, pro žáky byla připravená
exkurze a následný workshop ve slavném basketbalovém klubu
ve Valencii.
4. den
Čtvrtek byl rovněž ve znamení výletu do Valencie, tentokrát do
světoznámého

„City

of

Arts

and

Science“.

Exkurze

začala

v oceánografickém centru, jež je jeho součástí. Zde jsme měli možnost
obdivovat různorodé mořské živočichy, vidět komentované krmení lachtanů
a hlavně show delfínů. Což byl pro nás všechny nezapomenutelný zážitek.
Jelikož

jedním

z hlavních

témat

projektu je věda, následoval pro žáky
workshop „Chemical Magic“ v muzeu
vědy

a

následná

prohlídka

interaktivního muzea.
5. den
A máme zde poslední den našeho projektového setkání. Učitelé
zhodnotili celotýdenní práci. Děti se naučily a zahrály tradiční
španělskou hru “colpbol“. Na závěr si žáci prvního stupně a
mateřské školy připravili roztomilé rozloučení v podobě tanečního vystoupení.
A nastal čas loučení. Protože se celý týden nesl v příjemné a pohodové atmosféře, tak se mnohým
nechtělo ani domů. Hlavně dětem, které si zde našly kamarády. Aspoň se můžeme těšit na další
společnou práci a setkání, tentokrát v Řecku.
Po celou dobu setkání byli žáci ubytování v hostitelských rodinách, což ve značné míře přispělo ke
zlepšení komunikačních schopností v angličtině. Rovněž měli možnost se blíže seznámit s kulturou
a způsobem života ve Španělsku a v neposlední řadě vytvořit přátelství, která mnohdy trvají i po
skončení projektu.

2. projektové setkání na Krétě
Ve dnech 3. – 9. 3. 2019 se konalo 2. projektové setkání v hlavním městě Kréty, Heraklionu. Z naší školy
se setkání zúčastnili 3 učitelé a 4 žáci 9. třídy.
1. den
Slavnostního uvítání se zhostil pan ředitel hostující školy a žáci, kteří si pro nás připravili zajímavý
program, zahrnující koncert a přehlídku tradičních řeckých tanců.
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Poté byly pro žáky připravené aktivity, zaměřené zejména na vzájemné
poznávání a rozvoj komunikace v anglickém jazyce.
Učitelé se mezitím domlouvali na harmonogramu celého

setkání

a zejména na prezentacích „Games for Learning Science“ což jsou hlavní
výstupy tohoto projektu. Po krátké přestávce proběhla prezentace
a natáčení hry připravené řeckou školou.
Odpoledne děti strávily s hostujícími rodinami a seznamovaly se
s hlavním městem a okolím.
2. den
Dopoledne se nám dostalo vřelého přivítání starostou Heraklionu, který
nás rovněž seznámil s bohatou historií města. Historii města byl věnován
i zbytek dopoledne, kdy jsme v infocentru dostali
tablety

a

spolu

s paní

průvodkyní

procházeli

historickými uličkami města. Na tabletech jsme měli
možnost sledovat, jak tyto ulice vypadaly v dávné
minulosti.
Ve městě Heraklionu se nachází mnoho muzeí. Jedno
z nich

„Natural

History

Muzeum“

jsme

navštívili

odpoledne. Ze všech exponátů se nám nejvíc líbil
simulátor

zemětřesení,

kde

jsme

si

vyzkoušeli

zemětřesení „na vlastní kůži“ a spousta legrace nás
čekala v sekci se zaměřením na optické klamy.
3. den
Dopoledne patřilo práci na hlavních aktivitách projektu, prezentovaly se a natáčely hry ostatních
partnerských

škol.

Všechny

hry

byly

velice

dobře

připraveny

a

zaměřeny

hlavně

na využití v hodinách biologie, chemie a fyziky.
Odpoledne byly pro děti připravené aktivity ve sportovním centru „Pancretan Stadium“, kde si mohly
vyzkoušet různé sporty např. veslování, stolní tenis,
basketbal.
4. den
Čtvrtek byl zasvěcen historii, na kterou jsou Řekové
právem hrdí. Jak asi všichni víme, právě nejstarší
evropská civilizace vznikla na ostrově Kréta před 4500
lety.
Nejprve jsme navštívili Archeologické muzeum, kde
jsme obdivovali spoustu krásných pozůstatků minojské
kultury.

Následovala

prohlídka

největšího

a

nejhonosnějšího paláce Knossos.
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Na závěr jsme si prohlédli starodávnou vesnici Archansas a celodenní putování zakončili obědem
v malebné restauraci, ve které mnozí z nás poprvé ochutnali
tradiční řecké pokrmy.
5. den
A máme zde poslední den našeho projektového setkání. Celý
den se nesl v pohodové, veselé atmosféře, neboť hlavním
programem dne byl karneval. Tento karneval se tradičně
pořádá každý rok, vždy před začátkem postního období.
A nastal čas loučení, který se neobešel bez slziček, protože
celý týden probíhal v kamarádské atmosféře a děti si mezi
sebou vytvořily silná pouta.
Všichni zúčastnění žáci potvrdili, že to pro ně byla nejlepší škola pro výuku a procvičování angličtiny a
v komunikaci budou pokračovat i po skončení projektu pomocí sociálních sítí.

3. projektové setkání v Třinci
Ve dnech 13. – 17. 5. 2019 se konalo již 3. projektové setkání, tentokrát naše škola hostila partnery ze
všech 4 zemí. Do Třince přijelo 9 učitelů a 18 žáků ze Španělska, Chorvatska, Lotyšska a Řecka. Cílem
setkání byla další společná práce na přípravě her pro výuku přírodovědných předmětů a samozřejmě
také poznávání přírodních zajímavostí, památek a kultury nejen našeho regionu, ale i hlavního města
Prahy.
1. den
Z důvodu výpadku dodávky elektrické energie jsme byli nuceni naše projektové setkání začít
netradičně, a to výletem do Ostravy. Jak již víte, jedním z témat projektu je věda, proto jsme
v Ostravě navštívili Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích. Žáci i učitelé si nadšeně vyzkoušeli
všechny interaktivní exponáty, které se nacházejí v jednotlivých expozicích zaměřených na přírodu,
rozvoj civilizace, objevy a vynálezy.
2. den
Tento den začal slavnostním přivítáním s naší paní ředitelkou a vystoupením žáků, kteří si připravili
pásmo

písní

a

tanců,

převážně

z našeho

regionu.

Poté

následovala

prohlídka

školy

a pro žáky byly připraveny různé hry a aktivity zaměřené na seznámení a rozvoj komunikace v angličtině.
Odpoledne

nás

na

Magistrátu

města

Třince

vřele

přivítal

náměstek

primátorky

Mgr. Ivo Kaleta, který seznámil hosty nejen s historií města, ale i se současným kulturním
a sportovním vyžitím. Naši projektoví partneři byli mile překvapeni, kolik zde máme možností na aktivní
trávení volného času a kolik známých osobností pochází z našeho města.
Večer rodiče připravili společné setkání pro všechny učitele a děti. Měli jsme zde možnost si navzájem
pohovořit a blíže se seznámit, rovněž naši hosté mohli ochutnat typické naše „vepřenky“.
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3. den
Dopoledne patřilo práci na hlavních projektových aktivitách, tzn. prezentaci a následnému natáčení her
„Games for Learning Science“. Tentokrát to byly hry zaměřené především na výuku matematiky
a zeměpisu.
V odpoledních hodinách jsme si s hosty prohlédli velkou i malou WERK ARÉNU, zde jsme měli možnost
zhlédnout trénink malých hokejistů a nakoupit upomínkové předměty v místním fan shopu.
4. den
Sešli jsme se v brzkých ranních hodinách na vlakovém nádraží
a společně se vydali na cestu do hlavního města. V Praze na
nás

již

čekala

paní

průvodkyně,

která

nás

provedla

historickým centrem města (Staroměstské náměstí, Karlův
most, Malá Strana, Pražský hrad) a poutavě vyprávěla
o jednotlivých památkách. Domů jsme se vraceli unavení, ale
plní dojmů a zážitků.
5. den
Přestože zde máme poslední den setkání, čeká nás ještě spousta společných zážitků. Den jsme začali
adrenalinovou jízdou na motokárách v areálu STEEL RING. Pro mnohé to byla první zkušenost s jízdou
v motokárách, ale dle vyjádření dětí, určitě ne poslední.
Poté následoval další adrenalinový zážitek, a to jízda lanovkou
na

Javorový

vzbuzovala

vrch,

obavy,

v některých

dětech

ale

ji

zvládli

jízda

všichni

lanovkou

s nadšením.

Na Javorovém vrchu hosté obdivovali krásy okolní krajiny
a množství zeleně, která obklopuje naše město.
A nastal čas loučení, který se jako vždy neobešel bez slziček.
Během pobytu se z dětí stala výborná parta, která společně
trávila volný čas i mimo školní aktivity. Rovněž velké díky patří
hostitelským rodinám za vytvoření příjemného, pohodového prostředí pro děti a za spoustu zajímavých
volnočasových aktivit. Naštěstí projekt ještě nekončí a všichni se již těšíme na společné setkání v říjnu,
tentokrát v Chorvatsku.

Evropská dobrovolná služba
V prosinci 2017 jsme uzavřeli Dohodu o spolupráci v rámci mezinárodního projektu Erasmus+.
Realizátorem tohoto projektu je Institut EuroSchola, z.ú., který je koordinátorem a realizátorem
projektu Nové výzvy ve vzdělávání - je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci programu Erasmus+
(aktivita: Evropská dobrovolná služba). Předmětem této dohody je spolupráce na uvedeném projektu,
konkrétně zapojení zahraniční stážistky do aktivit školy.
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využívat pro aktivity školy stážistky dvě. Jedna z Ruska u nás působila do prosince 2018 a druhá
z Lotyšska po celý školní rok.
Stážistka je přítomna ve výuce na 1. i 2. stupni v předmětech Aj, M, Hv, Př, Vv, Pč a ve školní družině.
Rovněž je součástí mimoškolních aktivit školy (např. karneval, vystoupení se školním pěveckým sborem
pro rodiče a také seniory v DD, Dětské odpoledne a další).
Výrazně rozšiřujeme vztahovou síť školy a posilujeme formy práce s partnery na mezinárodní i národní
úrovni.

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH ZCELA NEBO Z ČÁSTI
Z CIZÍCH ZDROJŮ
Název
projektu

Vyhlašovatel

Požadovaná

Přidělená

částka

částka

Spoluúčast

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na
podporu žáků ze
socioekonomicky a kulturně
odlišného prostředí. Aktivity
jsou zaměřeny na vzdělávání a
metodickou podporu

Podpora
inkluze v MSK

MŠMT

2 314 347,86

2 314 347,86

Kč

Kč

0 Kč

pedagogických pracovníků,
rozvoj školních poradenských
pracovišť, přímou práci se
žáky v rámci doučování,
kroužků zaměřených na
rozvoj gramotností,
spolupráci s rodiči a dalšími
aktéry ve vzdělávání.
Projekt OP VVV – Šablony
JMZŠ Třinec – Projekt je
zaměřen na podporu a rozvoj
následujících témat:
personální podpora pro děti

Šablony
JMZŠ Třinec

MŠMT

1 562 587,00

1 562 587,00

Kč

Kč

a žáky ohrožené školním
0 Kč

neúspěchem, profesní rozvoj
a spolupráce pedagogů,
volnočasové aktivity vedoucí
k rozvoji klíčových
kompetencí, usnadnění
přechodu dětí z MŠ do ZŠ a
spolupráce s rodiči.
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Projekt OP VVV – Šablony
JMZŠ Třinec II – Projekt je
zaměřen na podporu a rozvoj
následujících témat:
personální podpora pro děti

Šablony
JMZŠ Třinec

MŠMT

1 362 072 Kč

1 362 072 Kč

0 Kč

II

a žáky ohrožené školním
neúspěchem (speciální
pedagog a školní psycholog),
profesní rozvoj a spolupráce
pedagogů MŠ, pomoc při práci
s dvouletými dětmi v MŠ
(chůva).

Obědy pro
děti

WOMEN
FOR

Zajištění obědů pro 47 žáků
175 132 Kč

154 274 Kč

0 Kč

WOMEN

Obědy pro
děti

ze sociálně znevýhodněného
prostředí.
Zajištění obědů pro 26 žáků

KÚ

207 358,20 Kč

103 792,50 Kč

0 Kč

rodičů, kteří v daném období
pobírali dávky v hmotné nouzi.
Poskytnutí mentorů z řad
našich zaměstnanců pro

Stáže ve
firmách

úspěšný průběh stáží
MPSV ČR

200 229 Kč

200 229 Kč

0 Kč

asistenta pedagoga,
vychovatele a
čtyř pomocných pracovníků
v zařízení péče o děti.
Cílem projektu je zvýšit

Erasmus +
„Games for
Learning

kompetence pedagogů a žáků
EU

22 686 €

22 686 €

0 Kč

Science“

naší školy v jazykové oblasti
pomocí spolupráce se
zahraničními partnery při
práci na společném projektu.

Podpora
plavání

Podpora výuky plavání na 1.
MŠMT

16 800 Kč

16 800 Kč

0 Kč

stupni ZŠ. Tato částka byla
určena na přepravu žáků.
Zřízení tréninkového

KAPPA

MPSV

167 750 Kč

167 750 Kč

0 Kč

pracovního místa v rámci
projektu „S naší podporou na
trh práce“

Naše škola více využívala možnost zapojení do projektů MŠMT a MPSV.
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ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY
PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Na naší škole pracuje odborová organizace.
Dalšími partnery jsou:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Magistrát Města Třinec, Policie ČR, Městská policie Třinec, Úřad práce v Třinci
Městská knihovna v Třinci
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
KVIC Frýdek – Místek, Nový Jičín, Ostrava
Třinecké železárny, a.s., Strojírny a Stavby Třinec a.s., Energetika Třinec a.s.
Distribuce tepla Třinec a.s.
HCO Třinec
DDM v Třinci, Základní umělecká škola v Třinci, Soukromá obchodní akademie TRIA v Třinci,
Gymnázium v Třinci, Střední odborná škola a učiliště v Třinci
Bunkr Třinec
Komunitko Borek
DK Trisia Třinec
Městské kino Kosmos, Muzeum města Třince a Třineckých železáren
Tělovýchovná jednota Třinec a STaRS
Pedagogicko-psychologická poradna v Třinci, Speciální pedagogické centrum ve Frýdku-Místku
Hasiči Třinec
Elpis Třinec
Poradna pro ženy a dívky Třinec
OU Ostrava
UP Olomouc
NIDV Ostrava

Spolupráce s odbory, se všemi institucemi města a okolí byla na velmi dobré úrovni.
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ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Ve školním roce 2018/2019 se většinu úkolů a vizí podařilo splnit dle stanoveného plánu práce školy. Daří
se nám plnit aprobovanost anglického, německého, ruského jazyka a dalších předmětů. Pedagogičtí
pracovníci se aktivně zapojili v rámci svých možností do dalšího kariérního vzdělávání.
Na škole úspěšně pracuje ŠPP (školní poradenské pracoviště). Poskytuje pomoc nejen žákům, pedagogům,
ale i rodičům. V mateřské škole v Konské pomáhá s dvouletými dětmi chůva.
Plníme náš cíl více zapojit rodiče do dění ve škole. Pro rodiče v tomto školním roce byla nachystána řada
akcí, které se setkaly s velkým ohlasem a účastí. V programu „Předškoláček“ nás navštívili rodiče nejen
našich spádových mateřských škol, ale i z celého Třince. Vzniklý Spolek rodičů při Jubilejní Masarykově
základní škole se aktivně zapojuje do dění školy a pomáhá při organizaci aktivit pro žáky a rodiče.
Pro školy z Třince o okolí jsme připravili tradiční soutěž pro matematiky „Matematika hrou“ a ve
spolupráci s MAP Třinec jsme zorganizovali „Týden řemesel“. Také se nám podařilo zapojit žáky do
příprav akcí pro spolužáky jako je Mikuláš, matematické a anglické soustředění a jiné. Tyto aktivity byly
přijaty s velkým nadšením mladších spolužáků.
Ve spolupráci s Nemocnicí Třinec-Podlesí a.s, a TŽ Třinec pracuje v MŠ Konská 419 oddělení
s prodlouženou provozní dobou.
V tomto školním roce jsme pokračovali s přípravnou třídou pro žáky s odkladem školní docházky a děti,
kterým pobyt v této třídě prospěje.
Spolupracujeme s HC Oceláři Třinec, kdy jim pomáháme s malými hokejisty 1. stupně ZŠ při přesunu
na tréninky, s přípravou na vyučování před odpoledními tréninky a jiné.
Naše škola tradičně poskytuje řízenou pedagogickou praxi studentům středních pedagogických a
sociálních škol.
O prázdninách proběhla rekonstrukce šaten v MŠ Konská. MŠ U Splavu a MŠ Borek dostaly nové herní
prvky do školních zahrad.
Spolupráce se všemi složkami organizace, zřizovatelem a dalšími institucemi je na velmi dobré a vysoké
úrovni.
Datum zpracování zprávy:

10. 10. 2019

Datum projednání na poradě pracovníků školy:

10. 10. 2019

Datum schválení školskou radou:

6. 11. 2019

Podpis ředitele a razítko školy:
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